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1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Articulatoriamente, as vogais se caracterizam por não apresentarem obstrução do trato

vocal em sua produção, sendo, pois, caracterizadas, principalmente, de acordo com a

movimentação dos lábios e da língua no trato vocal, de maneira que, a depender dessa

movimentação, podemos produzir vogais baixa, médias e altas.

As vogais fechadas são segmentos produzidos com uma pequena abertura da boca e

com elevação da língua, o que articulatoriamente as torna vogais altas. Essa elevação da

língua pode ocorrer na parte anterior da cavidade oral, próximo aos dentes, como na vogal alta

anterior /i/ e também pode ocorrer na parte posterior, próximo à região da úvula, como na alta

posterior /u/, que no português ocorre sempre com o arredondamento dos lábios.

Por sua vez, a síndrome de Down (SD) é uma condição humana geneticamente

determinada e a pessoa que nasce com essa alteração genética, entre outros aspectos,
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frequentemente, apresenta hipotonia muscular generalizada, língua protusa, decorrente da

macroglossia ou cavidade oral pequena, entre outras. (MUSTACCHI; PERES, 2000). Assim,

neste trabalho, objetivamos apresentar uma análise do padrão formântico das vogais altas /i/ e

/u/, produzidas por sujeitos com SD, a partir dos pressupostos da Teoria Fonte-Filtro, de Fant

(1960), que oferece os subsídios necessários para a compreensão da relação acústico-

articulatória na produção da fala. Para análise, foram retiradas, por meio do Praat, as médias

dos valores dos três primeiros formantes das porções inicial, medial e final dessas duas

vogais, nas posições tônica e pretônica. Sabendo que F1 está relacionado à elevação da

língua, F2 ao grau de anterioridade e posterioridade e F3 à diferença entre a abertura da

cavidade anterior e posterior, a análise parcial dos dados encontrados aponta para uma

realização menos prototípica dessas vogais e acreditamos que isso pode se dever à hipotonia e

à macroglossia que o sujeito com SD possui.

2. A FALA E A SÍNDROME DE DOWN: ASPECTOS FONÉTICO-FONOLÓGICOS

Quando o tema é a fala de pessoas com síndrome de Down, criança ou adulto, em seus

aspectos fonéticos – articulatórios e/ou acústicos, são raros os trabalhos sobre essa questão.

Entre os poucos trabalhos que tratam o tema, destacamos os de Strazzulla (1953), Bodine

(1974), Smith e Oller (1981), Olbrisch (1982) e Hamilton (1993).  Porém, se tratam de

pesquisas sobre falantes de outros idiomas com síndrome de Down, logo, estes trabalhos

pouco esclarecem sobre a realidade fonético/fonológica do Português do Brasil (PB), embora

possam nos dar pistas sobre o que pode ocorrer na fala dessas pessoas. Vejamos, pois, em

linhas gerais o que estes pesquisadores encontraram em suas pesquisas.

Nos sujeitos com SD, o nível fonético é o mais comprometido em função das

alterações dos órgãos fonoarticulatórios, é o que afirma Strazzulla (1953) que nos diz ainda

que os entre os segmentos consonantais o mais comprometido é o [], seguido das consoantes

/ , , , , , , , / e que por serem mais posteriores /, / seriam os mais comprometidos.

Ainda segundo a autora, os grupos silábicos quase não ocorrem na fala desses sujeitos, mas as

nasais e os ditongos são facilmente detectáveis. A autora ainda observa que a expectativa de

que a fala do sujeito com Down não saísse da fase de grunhidos é a causa da escassez de

trabalhos sobre o tema. Dentre as condições estabelecidas pela autora para o sucesso da

terapia de fala com esses sujeitos, destaca-se o controle muscular grosso.
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Para Bodine (1974), a regularidade do sistema fonológico de pessoas com Down

precisa ser descoberta ou a fala daquele parecerá ininteligível. Em suas análises com dois

sujeitos de cerca de seis anos ele observou que a linguagem desses sujeitos é

quantitativamente semelhante à de sujeitos sem Down.

Por seu turno, Smith e Oller (1981), comparando crianças com Down com crianças

sem, investigam a existência de alteração quando do surgimento das sílabas duplicadas, ponto

de articulação das consoantes e produção das vogais e concluem que existe uma diferença

significativa entre as produções destes sujeitos, em face do comprometimento cognitivo e

motor daqueles com a síndrome.

Olbrisch (1982) atribui os problemas de fala de pessoas com Down às alterações dos

órgãos fonadores. Segundo ele, os problemas de fala dessas pessoas se devem ao tamanho e

protrusão da língua, além da cavidade oral pequena.

Em suas reflexões sobre os padrões articulatórios na síndrome de Down, Hamilton

(1993) avalia que problemas de fala apresentados por sujeitos com SD, normalmente, são

atribuídos a algumas desordens, tais como a disartria. Segundo Hamilton (1993), a dificuldade

é maior para pronunciar os fonemas labiais (/p/, /b/, /m/) e alveolares (/t/, /d/ /n/ /l/ ), os quais

são omitidos ou distorcidos durante a pronúncia. Assim ela investiga os padrões articulatórios

na produção dos sons alveolares /t, d, n, l/ e os velares /k, g/ por sujeitos adultos com SD,

usando eletropalatografia (EPG).

A autora esperava, com o uso desse método, determinar o padrão da articulação dos

sons /t, d, n, l, , / por três jovens adultos com Down e compará-lo com dados de

eletropalatografia de um sujeito sem desordem de linguagem.

De acordo com os resultados obtidos por Hamilton (1993), na produção de consoantes

alveolares [,,] dados de EPG mostram contato da língua na região palatal além do contato

com a região alveolar, previsto para esse tipo de consoante e do contato adicional irregular na

região velar na produção do [l]. Na produção de consoantes velares [, ], é verificado contato

inadequado ou incompleto da língua no palato.

Padrões diferenciados também são observados para as fricativas. As fricativas [, ]

apresentam padrão de produção similar entre si, podendo-se observar aumento de contato da

língua na região palatal.
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Diante desses resultados, a autora encontra evidências do comprometimento do

controle muscular da língua o que acarreta movimentos lentos, dificuldade do controle da

ponta da língua, dificuldade no planejamento de ações articulatórias, o que resulta em

alongamento da duração da oclusão, transições longas entre as consoantes de clusters

consonantais e assimetria e variabilidade em algumas articulações.

Segundo os autores referenciados até aqui, as alterações no trato vocal das pessoas

com Down são generalizadas, o que nos leva a concluir que a dificuldade de articulação de

alguns sons da língua se deve, entre outras coisas, à flacidez muscular e à macroglossia que

em nossa opinião não só levam ao atraso na aquisição e no desenvolvimento da linguagem, se

comparada com outras crianças, como também levam a uma fala adulta peculiar no sujeito

com SD.

Acreditamos também que, no que se refere às vogais, as alterações orofaciais,

percebidas em sujeitos com Down, atuam diretamente na alteração do desenvolvimento da

fala e determinam diferenças no sinal acústico das vogais orais por eles produzidas.

3. MATERIAIS E MÉTODOS

Para análise, partimos de um corpus com palavras dissílabas, logatomas com estrutura

CV.‘CV, contendo todas as obstruintes, ([f],[v],[s],[z],[x],[j],[t],[d],[k],[g],[p],[b]), com as

vogais altas /i/ e /u/, ocupando as posições tônica (T) e pretônica (PT), (babá, papá, fafá...).

Visando à padronização e controle do contexto de produção das vogais, as palavras

foram inseridas em frase veículo “digo __ baixinho”. As frases foram apresentadas em slides

feitos no power point, programa da Microsoft, a três sujeitos do sexo feminino, com SD,

naturais de Vitória da Conquista, participantes do Núcleo Estudo e Pesquisa em Síndrome de

Down Saber Down5 (UESB/MEC-CNPq), doravante S1(N), S2(L) e S3(M). Na gravação,

solicitamos aos sujeitos que pronunciassem quatro vezes cada frase veículo em tom de voz e

velocidade de fala normais.

Os dados foram gravados em cabine acústica do Laboratório de Pesquisa e Estudos em

Fonética e Fonologia (LAPEFF) da UESB. A gravação foi realizada por meio do programa

5 O Núcleo Saber Down é um Projeto de Extensão de Ação Continuada voltado para o atendimento à pessoa com
síndrome de Down.
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Audacity. Os arquivos de áudio obtidos foram submetidos à análise no software Praat, versão

4.4.23 de 2006, (BOERSMA; WEENINK, 2006) do qual foram extraídos os valores de F1, F2

e F3, no estado estacionário de cada vogal. Os dados obtidos a partir das mensurações foram

tabulados em uma planilha do Excel para a obtenção das médias.

Após a mensuração dos dados no Praat, realizamos a análise estatística por meio do

teste estatístico Kruskal-Wallis do programa BioEstat, no qual, verificamos se os dados

apresentavam valores significativos. Foram consideradas médias com diferenças

significativas aquelas cujo valor de p. eram menores ou iguais a 0.05.

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

No que se refere à posição silábica, analisando as médias das frequências da vogal /i/

realizadas pelos três sujeitos com Down pudemos observar variação na produção desse

segmento pelos sujeitos pesquisados. Percebemos que há um contraste entre o parâmetro

acústico, no que se refere aos contextos silábicos em que a vogal foi inserida, quais sejam,

pretônico e tônico. Como podemos ver na tabela01 abaixo:

Tabela I. Frequências Formânticas ( F1, F2, F3) da porção medial da vogal alta anterior, /i/, na
posição pretônica e tônica(PT e P).

Obs.: (1) p = probabilidade.

S1(N) FREQUÊNCIAS
(Hz)

PRETÔNICA TÔNICA P

F1 374.76 394.99 0.0018 S
F2 2291.56 2355.57 0.1230 NS
F3 2896.45 2958.60 0.2812 NS

S2 (L)

FREQUÊNCIAS
(Hz)

PRETÔNICA TÔNICA P

F1 424.9 450.3 0.0112 NS
F2 2224.4 2362.1 < 0.0001 S
F3 2883.0 3023.7 < 0.0001 S

S3 (M)

FREQUÊNCIAS
(Hz)

PRETÔNICA TÔNICA P

F1 455.8 481.4 0.0479 NS
F2 2544.4 2726.9 0.0013 S
F3 3210.0 3260.3 0.1552 NS
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(2) s = significativo para p ≤ 0,05, com alfa = 0,05

(3) ns = não significativo para p >0,05, com alfa = 0,05

Diferença significativa é observada apenas no F1 do S1(N), o que mostra que esse

sujeito faz a distinção entre tônica e pretônica em sua produção apenas no que se refere à

abertura/fechamento da mandíbula para a produção dessa vogal fechada. Em relação ao

movimento da língua em direção à cavidade anterior e que está relacionada ao F2, não se nota

diferença, o que denota que, pelo menos para esse sujeito, não há diferença na movimentação

da língua no plano sagital do trato vocal na produção de um [i] tônico ou átono. Também não

não se nota diferença no tamanho da cavidade, isto é, à produção tônica ou pretônica é

indiferente para demarcação de aumento tamanho da cavidade.

O sujeito S2(L) por seu turno tem comportamento inverso ao do primeiro sujeito. Não

se observa diferença significativa quando o que está em jogo é a relação abertura/fechamento

da mandíbula, lembrando que por ser alta a vogal /i/ exige o máximo de fechamento em sua

produção e que esse fechamento, teoricamente, é tanto maior na tônica que exigiria maior

controle e força na produção.

Confirmando a variação na produção de [i], S3(M) apresenta um comportamento que

é um misto dos dois primeiros sujeitos. Diferença significativa apenas em F2 que se refere ao

parâmetro anterioridade/posterioridade que o movimento de língua faz no plano sagital do

trato vocal e pela frequência aferida (3210 Hz PT e 3220 Hz em P) nota-se que essa vogal é

mais anterior quando na posição tônica.

Além da elevação da coroa da língua, vogais difusas como /i/ podem ser descritas

articulatoriamente pela projeção da língua em direção aos dentes. Assim, são tipificadas como

vogais altas anteriores.

Em termos acústicos, podemos dizer que a vogal /i/ é uma vogal difusa do tipo aguda,

pois, possui elevadas

Diante disso, podemos afirmar que os sujeitos com Down ora analisados tendem a

produzir a vogal /i/ de forma diferenciada. Em outras palavras, essa vogal produzida pelos

sujeitos com a síndrome não sofre influência do tipo de tonicidade em seu padrão formântico.

A mudança na qualidade vocálica da vogal /i/ varia de sujeito para sujeito nos dois tipos de

tonicidade silábica.
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Devemos lembrar que as pessoas com Down, comumente, apresentam um trato vocal

diferenciado em decorrência da hipotonia e macroglossia. Características estas que vão

impactar, respectivamente, na força muscular necessária na abertura e fechamento de

mandíbula e no movimento de língua que estabelece diferença entre anterioridade e

posterioridade de uma vogal. O efeito da macroglossia no padrão formântico das vogais

produzidas pelos sujeitos com a síndrome pode ser percebido nos valores de F2 da vogal /i/

produzida pelos indivíduos aqui avaliados. Valores que, nesse caso, tendem a ser

significativamente maiores, em S2 (L) e S3 (M) o que é uma pista acústica de que esse

segmento é produzido por eles com um grau de anterioridade maior. Avaliamos que o maior

grau de anterioridade dessa vogal tem por consequência a pouca acomodação da língua no

trato vocal desses sujeitos.

Em se tratando da vogal /u/, os resultados são expostos na Tabela II  a seguir:

Tabela II. Frequências Formânticas ( F1, F2, F3) da porção medial da vogal alta posterior, /u/, na
posição pretônica e tônica(PT e P).

Obs
.:

(1)
p =
pro
bab
ilid

ade.

(2) s = significativo para p ≤ 0,05, com alfa = 0,05

(3) ns = não significativo para p >0,05, com alfa = 0,05

Diferentemente das vogais abertas que tendem a ter menor diferença entre esses

valores entre F1 e F2, de um modo geral, vogais fechadas tendem a ter diferenças maiores

entre os valores de F1 e F2. Por outro lado, diferentemente da vogal /i/, a vogal /u/ possui

S1(N) FREQUÊNCIAS
(Hz)

PRETÔNICA TÔNICA p

F1 432.0 430.5 0.6365 NS
F2 1114.2 1032.8 0.0504 NS
F3 2841.8 2766.9 0.1489 NS

S2 (L)

FREQUÊNCIAS
(Hz)

PRETÔNICA TÔNICA P

F1 426.2 455.4 0.0386 NS
F2 1204.5 976.8 < 0.0001 S
F3 3002.3 3079.8 0.0026S  S

S3 (M)

FREQUÊNCIAS
(Hz)

PRETÔNICA TÔNICA P

F1 461.2 479.5 0.0517 NS
F2 1077.1 1002.7 0.0864 NS
F3 3011.8 3034.2 0.8203 NS
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maior concentração de energia espectral em zonas de baixas frequências. Além disso, a vogal

//, articulatoriamente, não apresenta uma projeção da língua em direção aos dentes,  mas por

um recuo do dorso da língua mais para a região da úvula. Dessa forma, em oposição ao //, a

vogal // possui um recuo da elevação do dorso da língua em direção úvula. Nesse sentido, é

uma vogal alta não do tipo anterior, mas do tipo posterior/recuado e também arredondado (ou

labializada) pelo fato de em sua produção termos o envolvimento dos lábios.

Na produção do [u], há uma variação entre os três sujeitos. Embora essa diferença,

seja marcada por todos os sujeitos em análise, só se nota diferença significativa nos dados de

F2 e F3 de S2(L). Contudo, o que se nota em relação ao F2 de S2(L) é o fato de a maior

diferença entre F1 e F2 ocorrer na pretônica e não na tônica (1204.5Hz PT vs 976.8 Hz T).

Ainda que não apresente diferença significativa, isso também ocorre com S3 (M) que tem

frequência de 1077.1 Hz em PT e de 1002.7 Hz em T.

Na produção da vogal [u] pelo S1(N) não há diferença significativa entre a produção

tônica e a produção pretônica e as frequências formânticas são maiores  na pretônica e não na

tônica que apresenta 430. 5 Hz em F1, 1032.8 Hz em F2 e 2766.9 Hz em F3, em comparação

com a pretônica que apresenta frequência de 432.0 Hz em F1, 1114.2 Hz para F2, 2841.8 Hz

em F3.

Já o S3(M) apresenta maiores frequências na produção tônica em F1 e F3, com

frequências de 479.5 Hz  e 3034.2 Hz, respectivamente. Apresentando menor frequência na

tônica em F2, 1002.7 Hz.

Dada a não sistematicidade das diferenças significativas encontradas para as frequências

formânticas bem como a ausência delas para a vogal /u/ produzida por sujeitos com Down,

não é possível correlacionar uma qualidade vocálica a um determinado grau de tonicidade

silábica.

A menor média de /u/ encontrada para F2 na sílaba tônica é um atributo acústico que

acena para a possibilidade de essa vogal ser realizada de forma mais recuada. Podemos

afirmar que essa vogal é mais posterior em sílaba tônica do que nos demais tipos silábicos.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
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Diante do que foi exposto, podemos concluir que os sujeitos dessa pesquisa

realizam as vogais /i/ e /u/ de forma bem distinta.

O efeito da macroglossia no padrão formântico das vogais produzidas pelos sujeitos

com a síndrome pode ser percebido nos valores de F2 da vogal /i/ produzida pelos indivíduos

aqui avaliados. Valores que, nesse caso, tendem a ser significativamente maiores, em S2 (L) e

S3 (M) o que é uma pista acústica de que esse segmento é produzido por eles com um grau de

anterioridade maior. Avaliamos que o maior grau de anterioridade dessa vogal tem por

consequência a pouca acomodação da língua no trato vocal desses sujeitos.

A menor média de /u/ encontrada para F2 na sílaba tônica é um atributo acústico que

acena para a possibilidade de essa vogal ser realizada de forma mais recuada. Podemos

afirmar que essa vogal é mais posterior em sílaba tônica do que nos demais tipos silábicos.
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