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1. Breve descrição das Ferramentas para Análise Fonológica
Automática (FAFA)
As ferramentas consistem em quatro folhas de cálculo em Excel que permitem agilizar a
avaliação de parâmetros fonológicos. Estas ferramentas podem ser utilizadas na prática clínica,
para uma análise dos dados obtidos na avaliação, ou para fins de investigação.
Para a análise dos diversos parâmetros podem ser utilizados vários tipos de corpora,
nomeadamente, do Teste Fonético‐Fonológico – Avaliação da Linguagem Pré‐Escolar (TFF‐ALPE)
(Mendes, Afonso, Lousada, & Andrade, 2013) e do Teste de Articulação Verbal (TAV) (Guimarães
& Grilo, 1996), sendo estes os mais citados nos estudos realizados para o Português Europeu
(PE).
As FAFA possibilitam dois tipos de análise, a análise segmental e a análise silábica. Para cada
uma destas análises existem duas folhas de cálculo. Na análise segmental, os cálculos são
divididos pelas seguintes folhas de cálculo: “Análise Segmental_1” e “Análise Segmental_2”.
Similarmente, a análise silábica dispõe das seguintes folhas de cálculo: “Análise Silábica_1” e
“Análise Silábica_2”.
A análise segmental possibilita o cálculo automático das percentagens de ocorrência dos
processos fonológicos de substituição e a obtenção do inventário fonético da criança,
comparando com o número de fonemas total do corpus selecionado (“Análise Segmental_1”).
Adicionalmente, permite calcular a percentagem de consoantes corretas (PCC), a percentagem
de vogais corretas (PVC), a percentagem de fonemas corretos (PFC) e a PCC por modo de
articulação, ponto de articulação e vozeamento (“Análise Segmental_2”). Os últimos cálculos
mencionados encontram‐se numa folha de cálculo adicional para evitar a saturação gráfica das
folhas de cálculo.
Na análise silábica é efetuado o registo das percentagens de ocorrência dos processos
fonológicos de estrutura silábica, bem como do inventário silábico e do número total de
estruturas silábicas para o corpus selecionado, por tipo de estrutura silábica (“Análise
Silábica_1”). Esta análise permite ainda a obtenção das percentagens de estruturas silábicas
produzidas corretamente, tendo em consideração o corpus selecionado (“Análise Silábica_2”).
O cálculo das percentagens de estruturas silábicas produzidas corretamente é efetuado numa
folha de cálculo complementar, para evitar a sobrecarga gráfica.
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2. Obtenção da amostra
Estas ferramentas de cálculo automático serão um recurso útil após a obtenção de uma amostra
de produção.
A amostra pode ser obtida com recurso ao TFF‐ALPE (Mendes et al., 2013), TAV (Guimarães &
Grilo, 1996) ou outros corpora.

3. Inserção dos dados nas Folhas de Cálculo
Para a inserção de dados nas folhas de cálculo, sugere‐se que sejam copiados os dados das
colunas respeitantes ao alvo para as colunas referentes às produções da criança, sendo apenas
efetuadas as modificações necessárias tendo em conta as produções da criança. Esta opção é
vantajosa pois permite rentabilizar o tempo despendido na inserção de dados.
Importa salientar que para quaisquer corpora que divirjam do corpus utilizado na validação das
ferramentas (TFF‐ALPE (Mendes et al., 2013)), terá de ser inserida a transcrição das palavras‐
alvo (a nível segmental e silábico). Os restantes cálculos serão igualmente automáticos. No caso
de ser necessária a inserção ou eliminação de linhas para adequar ao corpus, esta ação deve ser
efetuada com o cursor na linha 436, para as fórmulas serem devidamente ajustadas.
Em ambas as folhas de cálculo que possibilitam a inserção de dados pelo utilizador (“Análise
Segmental_1” e “Análise Silábica_1”), existe uma coluna que permite fazer um registo de
observações adicionais, nomeadamente clarificação adicional sobre o processo fonológico
realizado.
Algumas das informações clarificadas nesta secção do Manual de Utilizador encontram‐se
redigidas numa folha de Excel, para uma consulta mais rápida aquando da inserção dos dados
nas folhas de cálculo.
Os símbolos utilizados para a inserção de dados nas folhas de cálculo encontram‐se clarificados
no Anexo 1 e estão também disponíveis nas folhas de cálculo (para facilitar o acesso aquando
da inserção dos dados). O utilizador das FAFA deve respeitar os símbolos de fronteira de palavra
(#) e acento tónico primário (") na inserção dos dados, tal como exemplificado nas transcrições
segmentais e silábicas das palavras‐avo, para evitar erros no registo de processos adicionais.
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3.1.

Dados de Identificação

Primeiramente será pertinente inserir os dados de identificação da criança submetida a
avaliação fonológica, bem como guardar o documento num novo ficheiro de Excel.
Na Figura 1 estão representados os campos para preenchimento de dados de identificação. Os
parâmetros Data de Nascimento, Data de Avaliação e Idade devem ser preenchidos na coluna N
e o Nome da criança na coluna D, para não comprometer a inserção automática de dados nas
folhas de registo para impressão.

Figura 1 ‐ Campos para preenchimento com os dados de identificação

3.2.

Folha de Cálculo “Análise Segmental_1”

Na folha de cálculo “Análise Segmental_1”, existem três colunas para inserção de dados, sendo
que duas destas colunas remetem para situações particulares de produção, nomeadamente
adição de segmentos (Ad.) e distorção de segmentos (Dist.). Produções em que não ocorre
adição ou distorção não exigem o preenchimento destas colunas, sendo unicamente preenchida
a coluna referente à produção do segmento alvo pela criança (Prod.).
As colunas referentes à produção e adição são preenchidas com símbolos fonéticos SAMPA
(Speech Assessment Methods Phonetic Alphabet) (Wells, 1997), uma vez que estes caracteres
são facilmente legíveis pelos sistemas computacionais. Por sua vez, quando ocorre distorção de
um segmento recorre‐se ao símbolo $\, tendo por base o símbolo proposto por Hodson (2003),
no instrumento de avaliação Hodson Computerized Analysis of Phonological Patterns (HCAPP).
Segue‐se um exemplo de preenchimento das colunas referentes à produção da criança para a
palavra “zebra”, em que ocorre epêntese e distorção do fone [z] (Figura 2).
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Figura 2 ‐ Exemplo de preenchimento das colunas referentes à produção da criança para a palavra "zebra" na
folha de cálculo “Análise Segmental_1”

Excecionalmente, pode ocorrer distorção de um segmento que foi adicionado. Neste caso, o
registo da distorção ($\) deve ser efetuado na mesma célula em que é anotado o segmento
adicionado pela criança (na coluna Ad.), como ilustrado na Figura 3. Este exemplo é referente à
produção de [ɔʃpiʃ'tal] para /ɔʃpi'tal/, considerando que a criança efetua distorção das sibilantes.

Figura 3 ‐ Exemplo de preenchimento das colunas referentes à produção da criança para a palavra “hospital” na
folha de cálculo "Análise Segmental_1"

No caso da adição de segmentos ocorrer antes do primeiro segmento com correspondência com
o alvo, o registo adotado nas FAFA deve ser o seguidamente exposto na Figura 4, na produção
de [i'agwɐ] para /'agwɐ/. Neste exemplo, o [i] foi adicionado antes do [a], devendo aparecer na
coluna Ad. logo após o símbolo de fronteira de palavra (#).
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Figura 4 ‐ Exemplo particular das colunas referentes à produção da criança para a palavra “água” na folha de cálculo
"Análise Segmental_1"

As percentagens de ocorrência dos processos fonológicos são calculadas automaticamente
nesta folha de cálculo, bem como o inventário fonético e o número de fonemas para o corpus
em análise.
Numa folha de cálculo adicional (“Análise Segmental_2”) são efetuados, também de um modo
automatizado, os seguintes cálculos: PCC, PVC, PFC e PCC por modo de articulação, ponto de
articulação e vozeamento. Esta folha de cálculo não tem qualquer campo que seja passível de
preenchimento pelo utilizador.

3.3.

Folha de Cálculo “Análise Silábica_1”

Na folha de cálculo intitulada “Análise Silábica_1” existem igualmente três colunas passíveis de
preenchimento, sendo que apenas a coluna “Prod.” é de preenchimento obrigatório. As colunas
“Ad.” remetem para estruturas silábicas que poderão ser adicionadas prévia ou posteriormente
à estrutura silábica alvo, só sendo preenchidas em situações particulares de produção. Para o
efeito, deverá ser utilizada a seguinte notação: consoante (C), vogal (V) e glide (G). As vogais
nasais não são contempladas separadamente na análise.
Importa salientar que a vogal [ɨ] pode não ocorrer em posição final de palavra, podendo o
constituinte silábico C em final de palavra ser referente a outras consoantes, para além de [ɾ],
[ʃ] e [l]. Por exemplo, na produção de [ɔʃpi'tad] para /ɔʃpi'tal/, a última sílaba pode ser registada
como CV+C#
A Figura 5 apresenta um exemplo ilustrativo da introdução das estruturas silábicas produzidas
pela criança, na produção de [kɨ'ɾɛmɨ] para /'kɾɛmɨ/.
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Figura 5 ‐ Exemplo de preenchimento das colunas referentes à produção da criança para a palavra "creme", na folha
de cálculo “Análise silábica_1”

Os processos fonológicos e a sua percentagem de ocorrência, bem como o inventário de
estruturas silábicas e a tabela referente ao número de estruturas silábicas para o corpus em
análise serão preenchidos automaticamente.
Numa folha de cálculo adicional (“Análise Silábica_2”) são calculadas automaticamente as
percentagens de estruturas silábicas produzidas corretamente, tendo em conta o número total
de estruturas silábicas para o corpus em análise. Nesta folha de cálculo não é necessário o
preenchimento de qualquer campo pelo utilizador.
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4. Análise Fonológica
4.1.

Análise Segmental

4.1.1. Folha de Cálculo “Análise Segmental_1”
Nesta folha de cálculo, após a introdução das produções das crianças na coluna “Prod.” e
preenchimento das colunas “Ad.” e “Dist.” (se necessário), os restantes campos serão
preenchidos automaticamente (processos fonológicos de substituição de consoantes e vogais e
respetiva percentagem de ocorrência, inventário fonético e tabela referente ao número de
fonemas no corpus em análise).
Segue‐se uma definição sucinta do que é contemplado em cada parâmetro desta análise
fonológica (ver Tabela 1).
Tabela 1 ‐ Definição dos parâmetros calculados na folha de cálculo “Análise Segmental_1”

Parâmetro em
análise
Inventário Fonético

Definição
Lista organizada dos fonemas que a criança produz (Smit, 2004;
Stoel‐Gammon & Dunn, 1985).
Simplificações da fala adulta que a criança usa durante o

Processo fonológico

desenvolvimento linguístico normal ou seja, a criança substitui ou

(PF)

omite um segmento e/ou estrutura silábica que ainda não conhece
ou domina (Bowen, 2009; Lamprecht, 2004; Smit, 2004).

Nesta folha de cálculo é efetuado um registo automático de diversos processos fonológicos de
substituição de consoantes. Estes processos estão organizados por modo de articulação, ponto
de articulação e vozeamento (Aguilar‐Mediavilla & Serra‐Raventós, 2006; Khan & Lewis, 2002),
incluindo: oclusão (referente ao modo de articulação); anteriorização, posteriorização,
despalatalização, palatalização (referentes ao ponto de articulação); desvozeamento (referente
ao vozeamento) e ainda inclui os processos de substituição de líquidas e semi‐vocalização de
líquida. Também será efetuado o cálculo de processos fonológicos de substituição de vogais:
substituição de vogais e desnasalização. Os processos fonológicos enumerados serão
sucintamente definidos na Tabela 2, com exemplos ilustrativos.
No Anexo 2 são ilustrados exemplos de preenchimento da folha de cálculo “Análise
Segmental_1”, no que concerne aos processos fonológicos analisados.
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Tabela 2 ‐ Definição e exemplificação dos processos fonológicos contemplados na “Análise Segmental_1”

Processo Fonológico

Definição

Exemplo

Substituição de uma consoante fricativa
Oclusão

por uma consoante oclusiva (Dodd, Holm,

faca

Hua, & Crosbie, 2003; Mendes et al., 2013;

'pakɐ para /'fakɐ/

Smit, 2004).
Substituição de uma consoante oclusiva
Anteriorização

velar por uma consoante oclusiva dental
(Lousada, 2012; Mendes et al., 2013).

cabelo
tɐ'belu para /kɐ'belu/

Substituição de uma consoante oclusiva
Posteriorização

dental por uma consoante oclusiva velar

rato

(Guerreiro, 2007; Lousada, 2012; Mendes

'ʀaku para /'ʀatu/

et al., 2013).
Substituição de uma consoante palato‐
Despalatalização

alveolar por uma alveolar (Guerreiro, 2007;
Mendes et al., 2013; Smit, 2004).
Substituição de uma consoante fricativa

Palatalização

alveolar por uma palato‐alveolar
(Guerreiro, 2007; Mendes et al., 2013).
Substituição de uma consoante fricativa ou

Desvozeamento

oclusiva vozeada por uma não‐vozeada
(Guerreiro, 2007; Mendes et al., 2013).

Desvozeamento de
fricativas

Substituição de uma consoante fricativa
vozeada por uma não‐vozeada (Mendes et
al., 2013).

Substituição de

Substituição de líquidas entre si (Guerreiro,

líquida

2007; Mezzomo & Ribas, 2004).

Semi‐vocalização de
líquida

Substituição de uma consoante líquida pela
semi‐vogal [j] ou [w] (Guerreiro, 2007;
Mendes et al., 2013).

Substituição de

Substituição de vogais orais entre si

vogais

(Guerreiro, 2007).

Desnasalização

O traço [nasal] passa de positivo a negativo
(Guerreiro, 2007).

chapéu
sɐ'pɛw para /ʃɐ'pɛw/

sapato
ʃɐ'patu para /sɐ'patu/

gato
ˈkatu para /ˈɡatu/

mesa
ˈmesɐ para /ˈmezɐ/

Olho
'olu para /'oʎu/

bola
'bɔwɐ para /'bɔlɐ/

jipe
'ʒipu para /'ʒipɨ/

Pente
'petɨ para /'pet̃ ɨ/
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A Figura 6 ilustra o preenchimento dos campos referentes à percentagem de ocorrência dos
processos fonológicos na folha de cálculo “Análise Segmental_1”.

Figura 6 ‐ Exemplo de preenchimento dos campos referentes à % de ocorrência dos processos fonológicos (“Análise
Segmental_1”)

O preenchimento do inventário fonético é essencial para descrever os sons que a criança é capaz
de produzir, podendo ser efetuada a comparação com as idades de aquisição dos fonemas
(Skahan & Lof, 2007).
Outros corpora que divirjam do corpus utilizado na validação das FAFA devem refletir os
diferentes fonemas da língua nas diferentes posições silábicas, para uma análise mais efetiva.
Apesar de não ser efetuado o cálculo do inventário fonético com base na posição silábica, esta
análise deve ser feita à posteriori pelos utilizadores das FAFA, de forma a recolherem
informações adicionais para a intervenção terapêutica. O campo “Observações” nas folhas de
registo pode também ser utilizado para este efeito.
A Figura 7 exemplifica o preenchimento do inventário fonético, com recurso às fórmulas
automáticas.
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Figura 7 ‐ Exemplo de preenchimento automático do inventário fonético

Paralelamente ao cálculo do inventário fonético será também calculado o número de fonemas
possíveis para o corpus em análise. Nesta tabela recorre‐se simultaneamente às ilustrações do
alfabeto fonético SAMPA e do Alfabeto Fonético Internacional (AFI), para permitir um acesso
rápido à correspondência entre os dois alfabetos fonéticos, em caso de reduzida familiaridade
do utilizador com o alfabeto SAMPA.
A comparação dos dados da tabela do Inventário Fonético com os dados desta tabela permitirá
uma análise mais efetiva das produções da criança. A Figura 8 reporta para um exemplo de
preenchimento desta tabela.

Figura 8 ‐ Exemplo de preenchimento automático da tabela Nº Fonemas contemplados no corpus
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4.1.2. Folha de Cálculo “Análise Segmental_2”
Nesta folha de cálculo é realizado o cálculo automático dos seguintes parâmetros: PCC, PVC e
PFC. No que concerne à PCC é ainda efetuada uma análise mais pormenorizada, por modo de
articulação, ponto de articulação e presença/ ausência de vozeamento. Os modos de articulação
analisados incluem: oclusivas, fricativas, nasais, laterais e róticos. Quanto ao ponto de
articulação, as consoantes podem ser classificadas como: bilabiais, labiodentais, dentais,
alveolares, palato‐alveolares, palatais, velares e uvulares. Relativamente ao vozeamento, foram
consideradas consoantes vozeadas e não‐vozeadas (Cruz‐Ferreira 1999; Mateus e d'Andrade
2000; Vigário, Freitas e Frota 2006).
Os parâmetros fonológicos calculados nesta folha de cálculo são clarificados na Tabela 3.
Tabela 3 ‐ Definição dos parâmetros calculados na folha de cálculo “Análise Segmental_2”

Parâmetro em

Definição

análise

A PCC é calculada, dividindo o número de consoantes produzidas
PCC

corretamente pelo número total de consoantes e multiplicando por
100 (Dodd et al., 2003; Maillart & Parisse, 2006; Shriberg &
Kwiatkowski, 1982).
A PVC é calculada, dividindo o número de vogais produzidas

PVC

corretamente pelo número total de vogais e multiplicando por 100
(Dodd et al., 2003; Maillart & Parisse, 2006).
A PFC é calculada, dividindo o número total de fonemas (consoantes,

PFC

vogais e semi‐vogais) produzidos corretamente pelo número total de
fonemas e multiplicando por 100 (Dodd et al., 2003; Maillart &
Parisse, 2006).

As semi‐vogais /j/ e /w/ apenas serão contempladas no número total de fonemas, não sendo
incluídas nos cálculos das vogais, nem das consoantes, tal como proposto por Maillart e Parisse
(2006).
Na Figura 9 é apresentado um exemplo de preenchimento automático das seguintes medidas:
PCC, PVC e PFC.
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Figura 9 ‐ Exemplo de preenchimento automático da PCC, PVC e PFC

A Figura 10 ilustra o cálculo automático da PCC por modo de articulação. É efetuada uma
análise similar por ponto de articulação e vozeamento, nesta mesma folha de cálculo.

Figura 10 ‐ Exemplo de preenchimento automático da PCC por modo de articulação

4.2.

Análise Silábica

4.2.1. Folha de Cálculo “Análise Silábica_1”
Nesta folha de cálculo, após a introdução das estruturas silábicas produzidas pelas crianças na
coluna “Prod.” e nas colunas “Ad.” (se necessário), serão preenchidos automaticamente os
restantes campos, tendo em conta a comparação com os dados da coluna “Alvo”.
Os parâmetros calculados incluem a ocorrência dos seguintes processos fonológicos: omissão
de consoante final, redução de sílaba átona, redução do grupo consonântico, metátese intra‐
silábica e monotongação. Para além disso, será preenchido o inventário de estruturas silábicas.
A Tabela 4 apresenta os processos fonológicos de estrutura silábica contemplados na folha de
cálculo “Análise Silábica_1”.
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Tabela 4 ‐ Definição e exemplificação dos processos fonológicos contemplados na “Análise Silábica_1”

Processo

Definição

Fonológico

Exemplo

A criança omite a consoante em posição
Omissão de
consoante final

final de sílaba (em posição medial ou
final de palavra) (Dodd et al., 2003;
Lousada, 2012; Mendes et al., 2013;

alto

'atu para /'aɬtu/

Smit, 2004).
Redução de sílaba

Omissão da sílaba não acentuada da

átona

palavra (Dodd et al., 2003; Smit, 2004).

Redução de grupo
consonântico

hospital

pi'taɬ para /ɔʃpi'taɬ/

Omissão de um ou mais elementos do
grupo consonântico (Dodd et al., 2003;
Smit, 2004).

cobra
'kɔbɐ para /'kɔbɾɐ/

Deslocação de uma unidade fonémica de
Metátese intra‐
silábica

uma posição para outra (Guerreiro,
2007), não envolvendo transposição de
um fonema de uma sílaba para outra

gravata

gɐɾ'vatɐ para /gɾɐ'vatɐ/

(Edwards & Shriberg, 1983)
Monotongação

peixe

Omissão da glide durante a produção de
um ditongo (Guerreiro, 2007).

'pɐʃɨ para /'pɐjʃɨ/

No Anexo 3 são ilustrados exemplos de preenchimento da folha de cálculo “Análise Silábica_1”,
de forma a obter um registo automático dos processos supramencionados.
A Figura 11 ilustra o preenchimento dos campos referentes à percentagem de ocorrência dos
processos fonológicos na folha de cálculo “Análise Silábica_1”.

Figura 11 ‐ Exemplo de preenchimento dos campos referentes à % de ocorrência de processos fonológicos (“Análise
Silábica_1”)
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Na Tabela 5 define‐se inventário silábico, seguindo‐se um exemplo do preenchimento
automático do respetivo inventário (Figura 12). As estruturas silábicas contempladas no
inventário têm como base as contempladas no TFF‐ALPE (Mendes et al., 2013), pois apesar de
existirem mais estruturas silábicas para o PE estas ocorrem numa percentagem muito reduzida
na fala adulta (Vigário, Frota, & Martins, 2006b), tendendo a inexistir nas produções das
crianças.
Tabela 5 ‐ Definição do parâmetro calculado na folha de cálculo "Análise Silábica_1"

Parâmetro em
análise
Inventário silábico

Definição
Lista organizada de todos os tipos de estruturas silábicas que a
criança usa nas suas produções (Smit, 2004).

Figura 12 ‐ Exemplo de preenchimento automático do inventário silábico

Para uma análise mais efetiva dos dados, considerou‐se pertinente incluir uma tabela com o
número de estruturas silábicas possíveis (que varia consoante o corpus, automaticamente).
Na Figura 13 encontra‐se um exemplo ilustrativo do preenchimento desta tabela, para o corpus
do TFF‐ALPE (Mendes et al., 2013), utilizado na validação das ferramentas.

Figura 13 ‐ Exemplo de preenchimento automático da tabela Nº Estruturas Silábicas contempladas no corpus
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4.2.2. Folha de Cálculo “Análise Silábica_2”
Nesta folha de cálculo são calculadas as percentagens de estruturas silábicas corretas, tendo em
conta os diversos tipos de estruturas silábicas.
A Figura 14 ilustra o preenchimento destes campos.
Figura 14 ‐ Exemplo de preenchimento automático da tabela percentagem de estruturas silábicas corretas
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5. Folhas de Registo
As FAFA dispõem também de duas folhas de registo para impressão, uma referente à análise
segmental e outra referente à análise silábica.
Nas folhas de registo constam os dados de identificação pessoal e principais resultados obtidos
automaticamente com recurso às FAFA (número de ocorrências e percentagem de ocorrência
dos processos fonológicos, PCC, PVC, PFC, PCC por modo de articulação, ponto de articulação e
vozeamento, inventário fonético, percentagem de estruturas silábicas corretas e inventário de
estruturas silábicas). Existe também um campo destinado ao registo de observações.
Estas folhas de preenchimento automático estão devidamente formatadas, para possibilitar
uma impressão cuidada e organizada dos resultados mais pertinentes da análise fonológica.
Quando a impressão não estiver devidamente formatada e ocupar mais de duas páginas, devem
ser redefinidas as margens, seguindo as opções Imprimir – Pré‐visualizar e, de seguida, proceder
ao ajustamento das margens.
Importa reter que no preenchimento automático dos campos Data de Nascimento e Data da
Avaliação pode ocorrer um erro, sendo que nesse caso se deve apenas selecionar a célula e fazer
“enter” na barra de fórmulas.
No Anexo 4 consta um exemplo de preenchimento automático das folhas de registo.
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6. Considerações Adicionais na análise
Uma vez que estamos perante uma análise automática existem algumas situações
problemáticas para as quais o utilizador das FAFA deve estar alertado, pois podem constituir
fontes de erro ou ambiguidade.



As substituições dialetais devem ser registadas na coluna “Observações” da folha de
cálculo “Análise Segmental_1” pelo utilizador das FAFA (Figura 15).

Figura 15 ‐ Registo de uma substituição dialetal na folha de cálculo "Análise Segmental_1"



Os processos de assimilação não são contabilizados por limitações nas fórmulas, mas
podem ser registados simultaneamente na coluna “Observações” da folha de cálculo
“Análise Segmental_1” (Figura 16).

Figura 16 ‐ Registo de uma assimilação na folha de cálculo "Análise Segmental_1"



A ocorrência de metátese intra ou inter‐silábica é contabilizada em “Outros PF” da folha
de cálculo “Análise Segmental_1”, uma vez que o fone produzido diverge do fonema‐
alvo numa determinada posição de palavra, porém o enfoque desta análise deverá ser
na folha de cálculo “Análise Silábica_1”. Esta divergência entre o fone produzido e o
fonema‐alvo reflete‐se também no cálculo da PCC e PFC (Figura 17).
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Figura 17 ‐ Registo de metátese na folha de cálculo "Análise Segmental_1"



O processo fonológico semi‐vocalização de líquida vai ser registado como um processo
adicional na folha de cálculo “Análise Silábica_1”, uma vez que o constituinte C passa a
G (Figura 18), porém o maior enfoque a este processo é dado na folha de cálculo “Análise
Segmental_1”.

Figura 18 ‐ Registo da substituição do constituinte silábico C por G na folha de cálculo “Análise Silábica_1”



Produções como ['paʃtu] para /'pɾatu/ são contabilizadas como metátese intra‐silábica,
uma vez que se passa de uma estrutura silábica CCV para CVC. Na coluna “Observações”
pode ser efetuado o registo “não contabilizar” (Figura 19).

Figura 19 ‐ Registo do erro referente à metátese na folha de cálculo "Análise Silábica_1"



Podem ocorrer dois processos adicionais e o registo de apenas um, na folha de cálculo
“Análise Silábica_1”, tal como no exemplo exposto abaixo, em que ocorreu epêntese e
semi‐vocalização de líquida, mas apenas surgiu o valor 1 no campo “Outros PF” (Figura
20).

Figura 20 ‐ Registo incompleto em "Outros PF" na folha de cálculo "Análise Silábica_1"



Sempre que se introduza o símbolo referente a um segmento ou constituinte silábico
indeterminado (/), surge o registo apenas no campo “Outros PF”. Na análise silábica, se
existir uma sílaba com constituintes indeterminados, as ferramentas só efetuam
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automaticamente o registo em “Outros PF”, tendo de ser efetuado um registo manual
em caso de coocorrência de outros processos. No caso apresentado na Figura 21, nas
FAFA só se registou automaticamente o processo fonológico adicional (“Outros PF”),
porém também ocorreu omissão de consoante final (registado manualmente).

Figura 21 ‐ Registo simultâneo de um constituinte silábico indeterminado e outro PF na folha de cálculo "Análise
Silábica_1"
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7. Interpretação dos dados
7.1. Inventário Fonético
O preenchimento do inventário fonético permite descrever os sons que a criança é capaz de
produzir, para posterior comparação com as idades de aquisição dos fonemas (Skahan & Lof,
2007). Na Tabela 6 são apresentadas as idades de aquisição de consoantes para o PE, obtidas
com um critério de 75%, ou seja 75% das crianças utiliza o fonema corretamente em todas as
posições da palavra‐alvo (Lousada, Mendes, Valente, & Hall, 2012; Mendes et al., 2013)
Os dados do inventário fonético da criança podem ser interpretados com base nas idades de
aquisição de consoantes do PE (ver Tabela 6).
Tabela 6 – Idades de aquisição das consoantes do PE. Adaptado de Mendes et al. (2013) e Lousada et al. (2012).

Fonemas
/p/
/t/
/k/
/b/
/d/
/g/
/f/
/s/
/ʃ/
/v/
/m/
/n/
/ɲ/
/ʀ/
/l/
/ʎ/
/ʃ/ em posição final de
sílaba
/z/
/ʒ/
/ɾ/
/l/ em grupos
consonânticos
/ɾ/ em final de sílaba
/ɾ/ em grupos
consonânticos

Idade de aquisição das
consoantes do PE

[3;0‐3;6[

[3;6‐3;12[

[4;0‐4;6[

[4;6‐4;12[
[5;0‐5;6[

20

Para o inglês americano, Smit, Hand, Freilinger, Bernthal, e Bird (1990) também apresentam as
idades de aquisição das consoantes e grupos consonânticos.
De acordo com Dodd e Bradford (2000), um fone faz parte do inventário fonético se for
produzido pelo menos duas vezes. No entanto, existem várias definições divergentes sobre as
condições necessárias para incluir um fone no inventário fonético (Dodd et al., 2003; Roberts,
Rescorla, Giroux, & Stevens, 1998).
O preenchimento do inventário fonético é uma medida de resultados utilizada em diversos
estudos para constatar a eficácia de intervenções terapêuticas, mediante o preenchimento pré
e pós‐intervenção (Baker & McLeod, 2004; Dodd & Bradford, 2000; Lousada et al., 2013). Por
vezes, na seleção de grupos de controlo em estudos de caracterização das alterações fonológicas
em crianças com perturbações dos sons da fala (PSF) também se recorre a esta medida de
resultado (Maillart & Parisse, 2006; Roberts et al., 1998).

7.2. Inventário Silábico
Aguilar‐Mediavilla, Sanz‐Torrent, e Serra‐Raventós (2002) e Aguilar‐Mediavilla e Serra‐Raventós
(2006), nos estudos realizados com crianças com PSF, definiram que qualquer omissão ou
inserção de vogais ou consoantes seria contabilizada como uma estrutura silábica incorreta. No
entanto, a substituição de um fonema por outro, não é contabilizada como uma produção
incorreta da estrutura silábica.
Para interpretar o preenchimento automático do inventário silábico, poderá recorrer‐se a
estudos publicados sobre a aquisição e frequência de padrões silábicos no PE (Correia, 2004;
Freitas, 1997; Freitas, Frota, Vigário, & Martins, 2006).
Relativamente ao constituinte silábico ataque, ataques não ramificados (vazios (∅) ou simples
(C)) estão presentes no inventário silábico da criança desde o início da produção. As crianças
recorrem a estratégias tais como o uso de ataque vazio (∅) ou glide (G) em substituição de
ataque simples. O ataque ramificado (CC), por sua vez, constitui a última configuração de ataque
a ser adquirida. Deste modo, as configurações de ataque surgem na seguinte ordem no
desenvolvimento da criança: C e ∅ > G > CC (Freitas, 1997).
No que concerne ao constituinte rima, a única configuração que está disponível no início da
produção é a rima não ramificada que domina um núcleo não ramificado (V). O desenvolvimento
dos padrões silábicos do constituinte rima para o PE segue a seguinte ordem: V > produção de
VG e VCfric > VClíq e estabilização de VG (Correia, 2004).
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De acordo com o estudo de Freitas et al. (2006), a sequência de aquisição de estruturas silábicas
para o PE é a seguinte: CV, V > (C)VN > (C)VG > (C)VC > CCV.
A percentagem de estruturas silábicas é outro parâmetro que tem vindo a ser calculado em
estudos (Aguilar‐Mediavilla et al., 2002; Aguilar‐Mediavilla & Serra‐Raventós, 2006; Maillart &
Parisse, 2006) com crianças com PSF, facultando informações mais pormenorizadas para
complementar a avaliação e orientar a intervenção terapêutica.

7.3. Outras medidas: PCC, PVC e PFC
Shriberg e Kwiatkowski (1982) e Shriberg, Austin, Lewis, e McSweeny (1997) mostraram que a
PCC obtida em discurso espontâneo apresentava uma correlação significativa com índices de
gravidade clínicos (ver Tabela 7). Deste modo, criaram uma escala de gravidade baseada na PCC
com um conjunto de categorias consistentes, que pode servir como base à interpretação destes
dados. Estes dados foram obtidos com crianças com idades compreendidas entre os 4 anos e 1
mês e os 8 anos e 6 meses.
Tabela 7 ‐ Escala de gravidade com base na PCC. Adaptado de Shriberg e Kwiatkowski (1982).

PCC
> 85%
65‐85%
50‐65%
< 50%

Índice de gravidade
Ligeira (“Mild”)
Ligeira a moderada (“Mild‐moderate”)
Moderada a grave (“Moderate‐severe”)
Grave (“Severe”)

Para além da PCC, Aguilar‐Mediavilla et al. (2002) reforçam a importância do cálculo da PVC,
uma vez que as crianças com PSF evidenciaram piores resultados nesta medida,
comparativamente com o grupo de controlo, assumindo significância estatística.
As medidas como PVC e PFC têm vindo a ser calculadas em alguns estudos, nomeadamente nos
estudos de Dodd et al. (2003) e de Maillart e Parisse (2006), sendo que no último estudo citado
estes cálculos foram feitos com recurso a uma ferramenta automática. A PCC é uma medida
frequentemente calculada em estudos internacionais, uma vez que constitui uma medida
essencial na caracterização das alterações fonológicas em crianças com PSF (Crosbie, Holm, &
Dodd, 2005; Dodd & Bradford, 2000; Hesketh, Adams, Nightingale, & Hall, 2000) e na análise da
eficácia da intervenção terapêutica (Aguilar‐Mediavilla et al., 2002; Aguilar‐Mediavilla & Serra‐
Raventós, 2006; Maillart & Parisse, 2006; Roberts et al., 1998).
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O cálculo da PCC por modo de articulação foi realizado também em diversos estudos, facultando
dados relevantes para uma análise mais pormenorizada (Aguilar‐Mediavilla et al., 2002; Aguilar‐
Mediavilla & Serra‐Raventós, 2006).

7.4. Processos Fonológicos
Quando se pretende definir se o processo fonológico foi utilizado de forma produtiva, alguns
autores sugerem critérios a considerar (Hodson & Paden, 1991; McReynolds & Elbert, 1981).
Usualmente selecionam‐se para intervenção processos produtivos, tendo em conta que
processos com percentagens de ocorrência reduzidas tendem a desaparecer sem intervenção
direta.
Hodson e Paden (1991) sugerem a regra dos 40%, isto é, uma criança usa um processo de forma
produtiva se o produzir em 40% ou mais das oportunidades de uso desse processo.
Adicionalmente, McReynolds e Elbert (1981) recomendam que se recorra à regra dos quatro
exemplares, isto é, não se pode afirmar que a criança usa um processo a não ser que haja pelo
menos quatro exemplares do mesmo numa amostra do discurso (Smit, 2004).
A idade em que a criança deixa de usar um processo fonológico é um dado importante no
processo de avaliação (Smit, 2004). Para o PE, Mendes et al. (2013) e Lousada et al. (2012)
referem as idades de supressão para uma amostra de 768 crianças com idades compreendidas
entre os 3 anos e 0 meses e os 6 anos e 11 meses, com base no critério de 85%. Os dados estão
expostos na Tabela 8.
Tabela 8 ‐ Faixa etária de supressão dos PF para o PE (critério de 85%). Adaptado de Mendes et al.(2013).

Processos Fonológicos
Oclusão
Posteriorização
Anteriorização
Despalatalização
Palatalização
Desvozeamento
Omissão de consoante final
Semi‐vocalização de líquida
Redução do grupo consonântico
Redução de sílaba átona pré‐tónica

Faixa etária
[3;0‐3;6[

[4;0‐4;6[
[5;0‐5;6[
[6;6‐6;12[
> [6;6‐6;12[

Para o inglês britânico, Grunwell (1987) também apresentam as idades de supressão dos
processos fonológicos.
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Relativamente aos processos fonológicos de vogais, Guerreiro (2007) estudou os processos
fonológicos produzidos por 43 crianças com idades compreendidas entre 5;00 e 5;11 e
constatou que o processo de substituição de vogais foi o mais frequente, registando‐se também
alterações pontuais no traço [nasal].
A análise dos processos fonológicos surge em diversos estudos que analisam caraterísticas
fonológicas de crianças com um desenvolvimento considerado normal (Dodd et al., 2003;
Guerreiro & Frota, 2010; Lousada et al., 2012) e de crianças com PSF (Aguilar‐Mediavilla et al.,
2002; Aguilar‐Mediavilla & Serra‐Raventós, 2006; Maillart & Parisse, 2006; Roberts et al., 1998).
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9. Anexo I ‐ Símbolos utilizados na inserção de dados
9.1. Símbolos Fonéticos
Tabela 9 ‐ Símbolos fonéticos para inserção na coluna “Prod.” e “Ad.” da folha de cálculo "Análise Segmental_1"
SAMPA
/p/
/b/
/m/
/f/
/v/
/t/
/d/
/n/
/4/
/s/
/z/
/l/
/S/
/Z/
/J/
/L/
/k/
/g/
/R\/
/i/
/e/
/ɛ/
/a/
/1/
/6/
/u/
/o/
/O/
/i
/e
/6
/o
/u

/
/
/
/
/

/w/
/j/

AFI

Descrição
Consoantes
/p/
Oclusiva bilabial não‐vozeada
/b/
Oclusiva bilabial vozeada
/m/
Nasal bilabial
/f/
Fricativa labiodental não‐vozeada
Fricativa labiodental vozeada
/v/
/t/
Oclusiva dental não‐vozeada
Oclusiva dental vozeada
/d/
/n/
Nasal alveolar
/ɾ/
Vibrante simples alveolar
/s/
Fricativa alveolar não‐vozeada
/z/
Fricativa alveolar vozeada
/l/
Lateral alveolar
/ʃ/
Fricativa palato‐alveolar não‐vozeada
Fricativa palato‐alveolar vozeada
/ʒ/
/ɲ/
Nasal palatal
/ʎ/
Lateral palatal
/k/
Oclusiva velar não‐vozeada
/ɡ/
Oclusiva velar vozeada
/ʀ/
Vibrante uvular vozeada
Vogais Orais
/i/
Alta e anterior
/e/
Média e anterior
/E/
Baixa e anterior
/a/
Baixa e central
/ɨ/
Alta e central
Média e central
/ɐ/
/u/
Alta e posterior
/o/
Média e posterior
/ɔ/
Baixa e posterior
Vogais Nasais
Alta e anterior
/ı/̃
/e/̃
Média e anterior
/ɐ̃/
Média e central
/õ/
Média e posterior
/ũ/
Alta e posterior
Semi‐vogais
/w/
/j/

Na Tabela 9 são apresentados os símbolos fonéticos adotados tendo como referência a
ilustração do Alfabeto Fonético Internacional (AFI) proposta por Cruz‐Ferreira (1999) e algumas
alterações sugeridas por Mateus e d'Andrade (2000) e Vigário, Freitas, e Frota (2006a). A
ilustração SAMPA (Wells, 1997) a que a Tabela 8 faz referência foi a proposta por Jesus, Almeida,
e Araújo (2007).
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9.2. Símbolos Silábicos
Tabela 10 ‐ Símbolos para inserção nas colunas “Prod.” e “Ad.” da folha de cálculo "Análise silábica_1"
Símbolo
C
V
G
#
"

Descrição
Consoante
Vogal
Glide
Fronteira de palavra
Acento tónico primário

9.3. Outros símbolos
Tabela 11 ‐ Símbolos adicionais para registo de fenómenos particulares
Símbolo
…
/
$\

Descrição
Omissão de fonema ou sílaba
Fonema ou constituinte silábico
indeterminado
Produção com distorção
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10. Anexo II – Processos fonológicos da “Análise Segmental_1”
10.1. Processos Fonológicos de Substituição de Consoantes
Neste anexo são apresentadas todas as possibilidades de ocorrência de processos fonológicos
de consoantes, contemplados na folha de cálculo “Análise Segmental_1” (e.g., ver Tabela 12).
Para além disso, para cada processo fonológico é facultado um exemplo de preenchimento
automático da folha de cálculo, mediante a inserção dos dados referentes à produção da criança
(e.g., ver Figura 22).
10.1.1. Processo Fonológico de Oclusão
Tabela 12 – Exemplos de substituições contempladas na fórmula para o cálculo automático do processo fonológico
de oclusão

Fonema‐alvo

Fone produzido pela
criança

/f/

[p]

/v/

[b]

/s/

[t]

/z/

[d]

/ʃ/

[k]

/ʒ/

[ɡ]

Exemplo do alvo

Exemplo da
produção da criança

/'fakɐ/

['pakɐ]

Figura 22 ‐ Exemplo de produção da palavra "faca" e registo automático do processo fonológico de oclusão
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10.1.2. Processo Fonológico de Anteriorização
Tabela 13 ‐ Exemplos de substituições contempladas na fórmula para o cálculo automático do processo fonológico
de anteriorização

/k/

Fone produzido pela
criança
[t]

/ɡ/

[d]

Fonema‐alvo

Exemplo do alvo

Exemplo da
produção da criança

/kɐ'belu/

[tɐ'belu]

Figura 23 ‐ Exemplo de produção da palavra "cabelo" e registo automático do processo fonológico de anteriorização

10.1.3. Processo Fonológico de Posteriorização
Tabela 14 ‐ Exemplos de substituições contempladas na fórmula para o cálculo automático do processo fonológico
de posteriorização

/t/

Fone produzido pela
criança
[k]

/d/

[ɡ]

Fonema‐alvo

Exemplo do alvo

Exemplo da
produção da criança

/'ʀatu/

['ʀaku]

Figura 24 ‐ Exemplo de produção da palavra "rato" e registo automático do processo fonológico de posteriorização
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10.1.4. Processo Fonológico de Despalatalização
Tabela 15 ‐ Exemplos de substituições contempladas na fórmula para o cálculo automático do processo fonológico
de despalatalização

/ʃ/

Fone produzido pela
criança
[s]

/ʒ/

[z]

Fonema‐alvo

Exemplo do alvo

Exemplo da
produção da criança

/ʃɐ'pɛw/

[sɐ'pɛw]

Figura 25 ‐ Exemplo de produção da palavra "chapéu" e registo automático do processo fonológico de
despalatalização

10.1.5. Processo Fonológico de Palatalização
Tabela 16 ‐ Exemplos de substituições contempladas na fórmula para o cálculo automático do processo fonológico
de palatalização

/s/

Fone produzido pela
criança
[ʃ]

/z/

[ʒ]

Fonema‐alvo

Exemplo do alvo

Exemplo da
produção da criança

/sɐ'patu/

[ʃɐ'patu]

Figura 26 ‐ Exemplo de produção da palavra "sapato" e registo automático do processo fonológico de palatalização
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10.1.6. Processo Fonológico de Desvozeamento
Tabela 17 ‐ Exemplos de substituições contempladas na fórmula para o cálculo automático do processo fonológico
de desvozeamento

/b/

Fone produzido pela
criança
[p]

/d/

[t]

/ɡ/

[k]

/z/

[s]

/ʒ/

[ʃ]

/v/

[f]

Fonema‐alvo

Exemplo do alvo

Exemplo da
produção da criança

/'dedu/

['tetu]

/'mezɐ/

['mesɐ]

Figura 27 ‐ Exemplo de produção da palavra "mesa" e registo automático do processo fonológico de
desvozeamento

10.1.7. Processo Fonológico de Substituição de Líquidas
Tabela 18 ‐ Exemplos de substituições contempladas na fórmula para o cálculo automático do processo fonológico
de substituição de líquidas

Fone produzido pela
criança

Exemplo do alvo

Exemplo da
produção da criança

[ʀ]

/'peɾɐ/

['peʀɐ]

[ɾ]

/'kaʀu/

['kaɾu]

[l]

/'peɾɐʃ/

['pelɐʃ]

/l/

[ʎ]

/'bɔlɐ/

['bɔʎɐ]

/ʎ/

[l]

/'oʎu/

['olu]

Fonema‐alvo
/l/
/ɾ/
/l/
/ʀ/
/ɾ/
/ʀ/
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Figura 28 ‐ Exemplo de produção da palavra "peras" e registo automático do processo fonológico de substituição de
líquidas

10.1.8. Processo Fonológico de Semi‐vocalização de líquida
Tabela 19 ‐ Exemplos de substituições contempladas na fórmula para o cálculo automático do processo fonológico
de semi‐vocalização de líquida

Fone produzido pela
criança

Exemplo do alvo

/ʎ/

[w]

/'bɔlɐ/

/ɾ/

[j]

/'oʎu/

Fonema‐alvo

Exemplo da
produção da criança

/l/
['bɔwɐ]

/ʀ/

Figura 29 ‐ Exemplo de produção da palavra "bola” e registo automático do processo fonológico de semi‐
vocalização de líquida

10.1.9. Outros processos fonológicos de substituição de consoantes
Nesta análise são contemplados os processos em que a produção da criança é diferente do alvo,
mas não ocorre nenhum dos processos fonológicos anteriormente referidos. Aqui não se
incluem processos que envolvam omissão ou adição de segmentos (contabilizados na análise
silábica). Por exemplo, processos como omissão de consoante inicial e epêntese são incluídos
no cálculo de Outros PF, mas apenas na folha de cálculo “Análise Silábica_1”. A Figura 29 ilustra
um exemplo de produção que carece do registo de “Outros PF”, na folha de cálculo “Análise
Segmental_1”.
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Figura 30 ‐ Preenchimento automático da coluna "Outros PF", ao nível da análise segmental

10.2. Processos Fonológicos de Substituição de Vogais
De seguida serão apresentadas todas as possibilidades de ocorrência de processos fonológicos
de vogais, que são contemplados na folha de cálculo “Análise Segmental_1” (e.g., ver Tabela
20). Para além disso, para cada processo fonológico é facultado um exemplo de preenchimento
automático da folha de cálculo, mediante a inserção dos dados referentes à produção da criança
(e.g., ver Figura 31).
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10.2.1. Processo Fonológico de Substituição de Vogais
Tabela 20 ‐ Exemplos de substituições contempladas na fórmula para o cálculo automático do processo fonológico
de substituição de vogais

Fonema‐alvo

/ɐ/

/e/

/i/

/o/

/u/

Fone produzido
pela criança
[e]
[i]
[o]
[u]
[ɛ]
[ɔ]
[a]
[ɨ]
[ɐ]
[i]
[o]
[u]
[ɛ]
[ɔ]
[a]
[ɨ]
[ɐ]
[e]
[o]
[u]
[ɛ]
[ɔ]
[a]
[ɨ]
[ɐ]
[e]
[i]
[u]
[ɛ]
[ɔ]
[a]
[ɨ]
[ɐ]
[e]
[o]
[i]
[ɛ]
[ɔ]
[a]
[ɨ]

Fonema‐alvo

/ɛ/

/ɔ/

/a/

/ɨ/

Fone produzido pela
criança
[ɐ]
[e]
[o]
[u]
[i]
[ɔ]
[a]
[ɨ]
[ɐ]
[e]
[o]
[u]
[ɛ]
[i]
[a]
[ɨ]
[ɐ]
[e]
[o]
[u]
[ɛ]
[ɔ]
[ɨ]
[i]
[ɐ]
[e]
[o]
[u]
[ɛ]
[ɔ]
[a]
[i]
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Figura 31 ‐ Exemplo de produção da palavra "jipe" e registo automático do processo fonológico de substituição de
vogais

10.2.2. Processo Fonológico de Desnasalização
Tabela 21 ‐ Exemplos de substituições contempladas na fórmula para o cálculo automático do processo fonológico
de desnasalização

Segmento do alvo

Segmento produzido
pela criança
[ɐ]
[e]

/ɐ/̃

[i]

/e/̃

[o]

/ı/̃

[u]

/õ/

[ɛ]

/ũ/

[ɔ]
[a]
[ɨ]

Figura 32 ‐ Exemplo de produção da palavra "pente" e registo automático do processo fonológico de desnasalização
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11. Anexo III – Processos fonológicos da “Análise Silábica_1”
11.1. Processos Fonológicos de Estrutura Silábica
Neste anexo são apresentadas todas as possibilidades de ocorrência de processos fonológicos,
contemplados na folha de cálculo “Análise Silábica_1” (e.g., ver Tabela 22). Para além disso, para
cada processo fonológico é facultado um exemplo de preenchimento automático da folha de
cálculo, mediante a inserção dos dados referentes à produção da criança (e.g., ver Figura 33).
De forma a considerar as diversas estruturas silábicas do PE, consideraram‐se os resultados do
estudo de Vigário et al. (2006b) relativos à frequência relativa dos diferentes tipos silábicos na
fala adulta.
11.1.1. Processo Fonológico de Omissão de Consoante Final
Tabela 22 ‐ Exemplos de estruturas silábicas contempladas na fórmula para o cálculo automático do processo
fonológico de omissão de consoante final

Estruturas Silábicas
da produção alvo
CVC
"CVC
CVC#
"CVC#
VC
"VC
"VC#
VC#
"CVGC#

Estruturas Silábicas
da produção da
criança
CV
"CV
"CVG
CV#
CVG#
"CV#
"CVG#
V#
VG
"V
"VG
"V#
"VG#
V
"CVG#

Estruturas Silábicas
da produção alvo

Estruturas Silábicas da
produção da criança

CCVC
"CCVC
CCVC#
"CCVC#

CV
"CV
CV#
"CV#
CCV#
"CCV
CCV
"CCV#
V
"V
V#
"V#

/ˈfloɾ/

[ˈfo]

Exemplos:
/fuɾˈmigɐ/

[fuˈmiɡɐ]

Figura 33 ‐ Exemplo de produções e respetivo registo automático do processo fonológico de omissão de consoante
final
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11.1.2. Processo Fonológico de Redução de Sílaba Átona
Tabela 23 ‐ Exemplos de estruturas silábicas contempladas na fórmula para o cálculo automático do processo
fonológico de redução de sílaba átona

Estruturas silábicas sem acento primário (átonas)
que podem ser omitidas pelas crianças
CVC
VG
CVC#
CCV
VC
CCV#
VC#
CCVC
CV
CCVC#
CV#
CGV#
V
CGV
V#
Exemplo:
Produção‐alvo
Produção da criança
/tɨlɨvi'zɐw
[tɨvi'zɐ̃w
̃ /

Figura 34 – Exemplo de produção da palavra “televisão” e registo automático do processo fonológico de redução de
sílaba átona

11.1.3. Processo Fonológico de Redução de Grupo Consonântico
Nos processos fonológicos metátese (intra e inter silábica) e epêntese é efetuado um registo na
coluna “Metátese Intra‐silábica” ou nos processos adicionais (“Outros PF”) que remete para o
nível profundo e é também registado o processo de redução de grupo consonântico, a nível
superficial. Isto porque, em termos de fórmulas, não seria possível omitir o registo do processo
de redução de grupo consonântico, simultaneamente à metátese inter‐silábica e epêntese.
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Tabela 24 ‐ Exemplos de estruturas silábicas contempladas na fórmula para o cálculo automático do processo
fonológico de redução de grupo consonântico

Estruturas
Silábicas
da
produção
alvo

Estruturas
Silábicas
da
produção
da criança

CCV
"CCV
CCV#

CV
"CV
CV#
"CV#
V
"V
V#
"V#
"CGV

Estruturas
Silábicas
da
produção
alvo

CCVC
"CCVC
CCVC#

Estruturas
Silábicas
da
produção
da criança
CVC
"CVC
CVC#
"CVC#
CV
"CV
CV#
"CV#
V
"V
V#
"V#

Estruturas
Silábicas
da
produção
alvo

Estruturas
Silábicas
da
produção
da criança

Estruturas
Silábicas
da
produção
alvo

Estruturas
Silábicas
da
produção
da criança

"CCVC#

"CVC#
"CV#
"CVG#
"VG#
"V#
CV
"CV
"CGV#

CCV
"CCV
CCV#

CVC
"CVC
CVC#
"CVC#

[suˈpaɾ]

/gɾɐˈvatɐ/

[gɐɾˈvatɐ]

Exemplos:
/ˈkɔbɾɐ/

[ˈkɔbɐ]

/tɾiʃˈtezɐ/

[tiʃˈtezɐ]

/suˈpɾaɾ/

Figura 35 ‐ Exemplo de produções e respetivo registo automático do processo fonológico de redução do grupo
consonântico

11.1.4. Processo Fonológico Metátese Intra‐silábica
Tabela 25 ‐ Exemplos de estruturas silábicas contempladas na fórmula para o cálculo automático do processo
fonológico metátese intra‐silábica

Estruturas Silábicas
da produção alvo

Estruturas Silábicas
da produção da
criança

Estruturas Silábicas
da produção alvo

Estruturas Silábicas da
produção da criança

CCV
"CCV
CCV#

CVC
"CVC
"CVC#
CVC#

CVC
"CVC
"CVC#
CVC#

CCV
"CCV#
"CCV
CCV#

/fuɾ'migɐ/

[fɾu'migɐ]

Exemplos:
/gɾɐ'vatɐ/

[gɐɾ'vatɐ]
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Figura 36 ‐ Exemplo de produção da palavra “prato” e registo automático do processo fonológico de metátese

Como é possível observar na Figura 36, não foi só efetuado o registo a um nível profundo
(metátese intra‐silábica), mas também a um nível superficial (redução do grupo consonântico).

11.1.5. Processo Fonológico de Monotongação
Tabela 26 ‐ Exemplos de estruturas silábicas contempladas na fórmula para o cálculo automático do processo
fonológico de monotongação

Estruturas
Silábicas da
produção alvo

"CVG
"CVG#
CGV#
CGV

Estruturas
Silábicas da
produção da
criança
CV
"CV
"CV#
CV#
V
"V
V#
"V#

Estruturas
Silábicas da
produção alvo

Estruturas
Silábicas da
produção da
criança

VG
"VG
"VG#

Estruturas
Silábicas da
produção alvo

Estruturas
Silábicas da
produção da
criança

V
"V
"V#

"CVGC#

"CVC#
"CV#
"V#

['otu]

/pɐ'pɐjʃ/

[pɐ'pɛʃ]

Exemplos:
/'kajʃɐ/

['kaʃɐ]

/'ojtu/

Figura 37 ‐ Exemplo de produção da palavra "peixe" e registo automático do processo fonológico de monotongação

11.1.6. Outros Processos Fonológicos
Na análise silábica, surgem em processos adicionais as estruturas silábicas que divergem do alvo
e não foram classificadas como nenhum outro processo ou produções em que houve o
preenchimento das células referentes à adição de estruturas silábicas (exemplo: ocorrência de
epêntese).
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Figura 38 ‐ Preenchimento automático da coluna "Outros processos fonológicos", ao nível da análise silábica
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12. Anexo IV – Folhas de registo das FAFA

Figura 39 ‐ Exemplo de preenchimento automático da folha de registo referente à Análise Segmental
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Figura 40 ‐ Exemplo de preenchimento automático da folha de registo referente à Análise Silábica
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