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RESUMO 

Objetivo: Adaptar uma lista de sentenças para ensaio de inteligibilidade de fala. Método: 
Foi realizado um questionário online para análise de 200 sentenças de um banco de fala. 
As mesmas foram enviadas para juízes linguistas e reabilitadores auditivos, que foram 
distribuídos em quatro grupos de juízes.  Cada grupo recebeu 50 sentenças diferentes e 
10 em comum para avaliar os parâmetros de familiaridade, significado e previsibilidade 
das sentenças. Resultado:  As sentenças deste estudo foram enviadas para 60 juízes, 
porém 15 juízes foram selecionados por terem preenchido a maior parte do questionário. 
Verificou-se que a concordância dos parâmetros das sentenças julgados pelos quatro 
grupos foi alta. Os juízes julgaram necessário modificar 47 sentenças ao total. Os 
parâmetros que tiveram maior ocorrência de modificação foram à familiaridade e o 
significado de sentenças.  Os reabilitadores constituíram o grupo que mais julgou frases 
para serem modificadas. Conclusão: Concluiu-se que a maioria das sentenças deste 
estudo apresentam boa familiaridade, significado e baixa previsibilidade, uma vez que 
apenas 23,5% das  sentenças deverão ser modificadas. Este estudo mostrou a 
importância da atualização de uma lista de sentenças para contribuir com a criação de um 
protocolo que possa auxiliar  na padronização da avaliação de percepção de fala para 
normouvintes e indivíduos com perda auditiva. 

Palavras-chave: Percepção da Fala. Teste do Limiar de Recepção da Fala. Audição. 
Testes de discriminação da fala. Testes auditivos. 
 

ABSTRACT 

Purpose: Adapt a list of sentences for speech intelligibility essay. Methods: An online 
questionnaire was conducted to analyze 200 sentences from a speech bank. They were 
sent to linguistic judges and hearing rehabilitators, who were divided into four groups of 
judges. Each group received 50 different sentences and 10 in common to evaluate the 
familiarity, meaning and predictability parameters of the sentences. Result: The sentences 
of this study were sent to 60 judges, but 15 judges were selected because they completed 
most of the questionnaire. The agreement of the sentence parameters judged by the four 
groups was high. The judges deemed it necessary to modify 47 sentences in total. The 
parameters that had the highest occurrence of modification were familiarity and the 
meaning of sentences. The rehabilitators were the group that judged most sentences to be 
modified. Conclusion: It was concluded that most sentences in this study have good 
familiarity, meaning and low predictability, since only 23.5% of sentences should be 
modified. This study showed the importance of updating a list of sentences to contribute to 
the creation of a protocol that can assist in the standardization of speech perception 
assessment for norm-hearers and individuals with hearing loss. 

Keywords: Speech Perception. Speech Reception Threshold Test. Hearing. Speech 
discrimination tests. Hearing Test. 
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INTRODUÇÃO 

A compreensão da fala é muito importante para a integração social, pois é o 

primeiro passo que possibilita a comunicação entre os indivíduos. Essa habilidade 

é considerada o aspecto mais importante a ser medido na função auditiva gerando 

dados que mostram como o indivíduo escuta em sua rotina diária1. 

Os indivíduos com perda auditiva apresentam dificuldades importantes no 

processo de comunicação especialmente em ambientes ruidosos. Na situação de 

conversação nesses ambientes é necessário que haja uma efetividade na 

transmissão da mensagem. Para que isso ocorra existe uma redundância de 

pistas acústicas que o ouvinte responderá de acordo com a situação e o contexto 

da comunicação2
. 

Os serviços de referência em atendimento a usuários com deficiência 

auditiva (D.A.), especialmente os de implante coclear, costumam utilizar testes de 

reconhecimento de fala na seleção e no acompanhamento dos candidatos. No 

entanto, a literatura relata que no Brasil a maior parte dos serviços utilizam testes 

de reconhecimento de fala no silêncio, os quais não são capazes de  simular 

situações do cotidiano dos indivíduos 3. 

Para a avaliação da comunicação real foram criados testes de 

reconhecimento de fala no ruído para o português brasileiro, porém não há 

uniformidade nas condutas de aplicação desses testes e nem participação dos 

mesmos na bateria audiológica convencional. Além disso, os mesmos não estão 

disponíveis para livre acesso, necessitando custeio para adquiri-los1,4. Na 

literatura verificou-se que existem diversos testes capazes de avaliar a  percepção 

de fala dos indivíduos utilizando estímulos desde sílabas até sentenças 5. 
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Os testes de reconhecimento de fala na língua portuguesa eram compostos 

tradicionalmente por monossílabos, contudo, para a elaboração  das listas não 

eram feitos os balanceamentos fonéticos.  

Analisando a literatura nacional verificou-se que na prática clínica 

atualmente há poucas opções de testes de percepção de fala disponíveis para 

utilizar na avaliação. Um teste muito conhecido é o teste Lista de Sentenças em 

Português6, que foi criado em 1998, que está disponível em  Compact Disc e 

necessita que o próprio fonoaudiólogo ajuste os níveis de fala e ruído. Neste teste 

foram feitos os ajustes morfo-sintático-semântico-pragmático das sentenças 

seguido pelo balanceamento fonético. Há várias pesquisas utilizando este material 

e reconhecendo a sua grande aplicabilidade2,5,7.  

Com o intuito de avaliar o reconhecimento da fala em indivíduos com perda 

auditiva foi criado outro teste em 19988 com sentenças balanceadas 

foneticamente e que é muito utilizado na maior parte dos serviços de implante 

coclear. A maior parte dos serviços utiliza este teste a viva voz, não havendo uma 

uniformidade nas condutas de aplicação do mesmo1. Outro teste de 

reconhecimento de fala que vem sendo utilizado no Brasil, principalmente em 

pesquisas, é o Hearing in Noise Test (HINT)3.. O mesmo tem vantagem de ser 

reconhecido internacionalmente, uma vez que já foi traduzido em várias línguas, e 

como desvantagem o alto custo da sua licença para ser disponível para prática 

clínica. 

 

Internacionalmente existem diversos testes capazes de avaliar o 

reconhecimento de fala no ruído em diversas línguas, dentre esses estão os testes 

AzBio, nos quais contém um material de áudio composto por 33 listas com 20 
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sentenças cada9; Matrix, que apresenta 20 listas de frases foneticamente 

balanceadas juntamente com um ruído bubble noise contínuo 5,10; e o teste 

computadorizado Hearing in Noise Test (HINT), composto por 12 listas com 20 

sentenças aplicado juntamente com o ruído Speech-weighted, criado como 

espectro da própria sentença do teste11. Somente um desses testes foi traduzido 

para o português brasileiro, porém não está disponibilizado para a prática clínica, 

tornando a aplicação do teste de difícil acesso 3. 

Com o intuito de disponibilizar para a prática clínica um teste que avalie o 

reconhecimento de fala  e facilite a prática clínica do fonoaudiólogo em serviços de 

atendimento à pessoa com deficiência auditiva idealizou-se o presente estudo que 

teve o objetivo geral de adaptar uma lista de sentenças para ensaio de 

inteligibilidade de fala. 
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MÉTODO 

 A pesquisa foi de caráter observacional, transversal e analítico, sendo que 

ocorreu no período de junho a agosto de 2019. A mesma foi aprovada pelo Comitê 

de Ética em Pesquisa da instituição, e tem como número de aprovação CAAE: 

2.313.890. 

 Foi atualizado um teste de reconhecimento de fala com sentenças 

balanceados foneticamente da autoria de Alcaim 12 e adaptado por Seara 13. O 

teste é composto por 200 sentenças distribuídas igualmente  em 20 listas. Esse foi 

adaptado para o português falado em Florianópolis (Brasil), utilizando um número 

de 35 fonemas alvo em cada sentença após a análise, contendo em cada lista 

uma média de 300 fonemas-alvo 13. Estas sentenças são muito utilizadas como 

banco de fala em ensaios de inteligibilidade de fala com normouvintes. 

 As sentenças do banco de fala foram transportadas para uma plataforma 

online (Survey Monkey) visando facilitar o acesso e a participação de juízes de 

várias regiões do país. Os questionários virtuais completos utilizados nesta 

pesquisa podem ser visualizados pelos links: pt.surveymonkey.com/r/G75G3WK, 

pt.surveymonkey.com/r/G7J9G2B, pt.surveymonkey.com/r/GVH5F5H e 

pt.surveymonkey.com/r/G7J9G2B. 

Para realizar a análise das sentenças foram convidados dois grupos de 

juízes constituídos por linguistas e fonoaudiólogos com experiência em 

reabilitação auditiva. Os linguistas convidados deveriam ter no mínimo mestrado 

em sua formação acadêmica e os fonoaudiólogos reabilitadores deveriam ter no 

mínimo três anos de experiência. Estes profissionais foram indicados por 

professores e profissionais com experiências nas áreas de fonética, fonologia e 

https://pt.surveymonkey.com/r/G75G3WK
https://pt.surveymonkey.com/r/G7J9G2B
https://pt.surveymonkey.com/r/GVH5F5H
https://pt.surveymonkey.com/r/G7J9G2B
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reabilitação auditiva. Antes de enviar o questionário on-line os juízes foram 

contactados por e-mail ou rede sociais. 

Devido ao número extenso de sentenças, estas foram divididas em quatro 

grupos para facilitar a análise conforme pode ser visualizado na Figura 1.  

< Figura 1> 

O grupo dos linguistas foi denominado GL e foi subdividido em GL1 e GL2. 

O grupo dos reabilitadores auditivos foi denominado GR, sendo subdividido em 

GR1 e GR2. Cada subgrupo analisou 60 sentenças, sendo 50 diferentes para 

cada grupo e 10 sentenças em comum escolhidas aleatoriamente a fim de analisar 

a concordância de todos os subgrupos. 

 Anteriormente à análise das sentenças, os juízes deveriam responder no 

questionário virtual sua formação de graduação e pós-graduação, instituição 

vinculada, se possuíam experiência em análise acústica e a área de estudo 

realizada. Aos reabilitadores foram feitos questionamentos sobre o ano de 

conclusão da graduação em Fonoaudiologia, tempo de trabalho como reabilitador 

auditivo e se aplicava testes de reconhecimento de fala.  

 Na análise das sentenças cada juiz deveria dar uma classificação de notas 

para os seguintes parâmetros: familiaridade, significado de sentença e 

previsibilidade. As respostas eram representadas numa barra de deslizar que 

variava de zero a 100 conforme pode ser visualizado na Figura 2. 

< Figura 2> 

A classificação da familiaridade de cada frase foi feita de acordo com o 

quão comuns ou conhecidas eram as frases para o juiz. Nesse item, a nota zero 

representa que a sentença não é comum ou conhecida para o juiz e a  nota 100, 

muito comum ou conhecida. 
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O significado da sentença foi julgado de acordo com lógica presente na 

frase, se apresentava algum significado. Neste item a nota zero não apresentavam 

nenhum significado e a nota 100 era dada quando a sentença fazia sentido.  

 A previsibilidade foi classificada de acordo com a expectativa de 

continuação da sentença a partir de algumas palavras iniciais. A nota zero 

representa nenhuma expectativa do que poderia complementar a sentença e a 

nota 100, quando era possível prever o final lendo somente o início da sentença, 

ou seja, apresentava muita previsibilidade. 

 Para a análise estatística inferencial foi utilizado o programa Cronbach's 

Alpha da plataforma SPSS. Mediante este programa foi possível observar se 

houve concordância entre os juízes do presente estudo. Com isso foram feitas 

cinco análises de concordância utilizando as notas das sentenças dos quatro 

grupos (GL1,GL2, GR1 e GR2), incluindo as notas das 10 sentenças em comum.  

Foi realizada a análise das pontuações das sentenças por meio de uma 

planilha do Excel. Foram analisadas as médias, medianas, valor máximo, valor 

mínimo e o desvio padrão dos parâmetros familiaridade e significado e 

posteriormente previsibilidade.  

 

RESULTADOS 

As sentenças deste estudo foram enviadas por meio de um questionário 

online para 60 juízes, sendo 37 linguistas e 23 reabilitadores. No grupo de 

linguistas (GL) 26 juízes abriram o questionário, sendo que nove (24,32%) 

analisaram todos os itens do questionário, 17(45,94%) responderam de forma 

incompleta o questionário e 11 (29,72%) não responderam. No grupo de 

reabilitadores (GR) 21 abriram o questionário, sendo que 10 (43,47%) analisaram 
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todos os itens do questionário, 11(47,82%) responderam de forma incompleta o 

questionário e dois (8,69%) não responderam. Os juízes que no questionário 

deixaram muitas sentenças sem análise foram excluídos da amostra, sendo 

retirados 17 linguistas ( 10 GL1 e 07 GL2)  e 11 reabilitadores ( 5 GR1 e 6 GR2). 

Assim, a amostra final resultou em 19 juízes, sendo nove linguistas e 10 

reabilitadores conforme pode ser visualizado na Figura 4. 

< Figura 4>  

Com relação à graduação, pôde-se observar que a maioria dos juízes do 

GL eram fonoaudiólogos (33,35%), seguidos pelo curso de Letras-Português-

Espanhol (22,22%), Letras-Inglês (11,11%) e Engenharia Elétrica (11,11%). A pós-

graduação da maioria deste grupo é em Linguística (44,45%) seguido pela Língua 

Espanhola (22,22%), Língua Portuguesa (11,11%) e Engenharia Eletrônica 

(11,11%), sendo que 11,11% não responderam a pergunta. Os avaliadores do GL 

apresentaram mais de uma área de atuação, sendo a Fonética (37,5%) a principal 

área, seguida pela Fonologia (31,25%), Pragmática (6,25%), Acústica (6,25%) e 

Alfabetização (6,25%). 

 O GR era composto por 100% por Fonoaudiólogos com média de 19 anos 

e meio de formação e com média de 17 anos e meio, de experiência na área de 

reabilitação auditiva. Este grupo apresentava pós-graduação nas áreas de 

Gerontologia (10%), Audiologia (10%), Ciências (10%), Educação Especial (10%) 

e 20% não responderam à pergunta. A respeito da experiência em aplicação de 

testes de percepção de fala, 7 (70%) responderam que aplicavam testes de 

reconhecimento de fala antes de participar do presente estudo, 10% não 

aplicavam testes e 20% não preencheram a pergunta. 
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Foi perguntado para ambos os grupos sobre a experiência em análise 

acústica prévia no questionário, obtendo-se que 15 (78,95%) juízes relataram 

apresentar experiências em análise acústica e quatro (21,05%) não preencheram 

a pergunta.  

Com relação à análise das sentenças do questionário, todos os juízes 

receberam  10 frases em comum para classificar as mesmas em relação aos 

parâmetros familiaridade, significado de sentença e previsibilidade. Dos 19 juízes 

considerados bons participantes verificou-se que quatro dos 19 juízes, durante a 

análise do questionário, deixaram vários itens sem análise, sendo os mesmos 

excluídos para analisar a concordância de respostas entre os mesmos. O 

coeficiente Cronbach's Alpha revelou que a concordância dos juízes em relação 

aos parâmetros previsibilidade (0,986),  familiaridade e significado de sentença 

(0,960) foi alto.  

 Analisando as respostas dos 15 juízes de acordo com os três parâmetros 

presentes no estudo, observou-se que 45,33% responderam as sentenças 

atribuindo a  nota máxima de 100, 11,35% do teste foi julgado com nota zero e 

2,45% estavam em branco.  

A Tabela 1 apresenta a estatística descritiva das classificações das 10 

sentenças  realizadas pelos grupos GL e GR.  

< Tabela 1> 

Conforme demonstrado na tabela 2, o critério previsibilidade foi avaliado 

separadamente da familiaridade e do significado de sentença, pois para este 

critério a nota máxima 0 representava baixa previsibilidade enquanto nos itens 

familiaridade e significado de sentença a nota máxima 100 representava muita 

familiaridade ou sentença com muito significado.   
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Observou-se na Tabela 1 que os dois grupos tiveram respostas similares 

em relação ao parâmetro familiaridade e significado da sentença. 

Verificou-se na Tabela 2 que o grupo de reabilitadores julgou as sentenças 

mais previsíveis do que os linguistas.  

< Tabela 2> 

O coeficiente Cronbach's Alpha mostrou que a concordância encontrada na 

análise das 200 sentenças em relação aos parâmetros de previsibilidade, 

familiaridade e significado de sentença  foi alto em todos os grupos conforme pode 

ser visualizado na Tabela 3.  

< Tabela 3> 

Foi realizada a análise dos grupos separadamente a respeito das respostas 

dos juízes no questionário on-line. Observou-se a quantidade de respostas em 

branco, notas 100 e notas zero. O GL1 foi quem apresentou maior porcentagem 

de respostas em branco (62,66%). A quantidade de notas 100 presentes em todo 

teste foi equilibrada e a porcentagem de notas zero foi menor no GR2 (2,53%). 

Nas Tabelas 4 e 5, pode-se verificar a análise descritiva dos juízes com 

relação às 50 sentenças individuais de cada grupo de cada critério avaliado.  

< Tabela 4> 

< Tabela 5> 

Verificou-se na Tabela 4 que o grupo GL1 foi o que julgou melhor as 

sentenças em relação à familiaridade e significado de sentença. Nos demais 

grupos a média de julgamento foi similar. 

Na Tabela 5 verificou-se que o GL1 foi o que considerou as sentenças com 

menor previsibilidade e o GR2 considerou as frases mais previsíveis. Verificou-se 

que no julgamento da previsibilidade houve maior desvio padrão nas respostas 
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apresentadas nos grupos do que nos parâmetros familiaridade e significado da 

sentença. 

A partir destas análises optou-se por modificar as sentenças que tiveram o 

julgamento dos parâmetros familiaridade e significado da sentenças abaixo de 

85,63% (DP-21,06) e/ou médias acima de 55% (DP-35,52) para a previsibilidade. 

 As sentenças apresentadas nos Quadros 1, 2, 3 e 4, obtiveram média 

abaixo de 85% (DP-21,06) nas classificações de familiaridade e de significado de 

sentença.  

< Quadros 1, 2, 3, 4> 

O GL1 apresentou 11 (22%) sentenças para serem modificadas, sendo 

seguido pelo grupos GR1, com nove (18%) e GL2 com seis (12%). O GR2 foi o 

grupo que menos indicou frases para modificação, contendo duas (4%) sentenças. 

Com relação à análise das sentenças em comum, realizadas por todos os grupos, 

nove (90%) destas foram julgadas para serem atualizadas. 

Com relação à previsibilidade, o único grupo que julgou as sentenças com 

pontuação acima de 55% (DP-35,52) para a previsibilidade foi o GR2, 

apresentando 10 sentenças para serem modificadas, conforme o Quadro 6. 

< Quadro 6> 
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DISCUSSÃO 

A aproximação da Fonoaudiologia com a Linguística desenvolveu técnicas 

para diagnosticar precocemente alterações da linguagem dos indivíduos, bem 

como para desenvolver protocolos de avaliação da fala e metodologias para as 

terapias. Por meio dessa relação ocorreu um grande avanço no conhecimento 

sobre a linguagem por parte dos fonoaudiólogos e dos linguistas 14,15.  

Na área de percepção de fala esta união contribuiu para o desenvolvimento 

dos testes de reconhecimento de fala que podem ser utilizados com normouvintes 

12 e com indivíduos com perda auditiva6. Na literatura verificaram-se estudos que 

levam em consideração critérios  linguísticos para elaboração de instrumentos de 

avaliação da fala de crianças 5,16,17 e adultos 17. 

O primeiro passo para desenvolver um teste de reconhecimento de fala foi 

analisar os bancos de fala do português brasileiro. Os bancos de fala são arquivos 

compostos por um grande número de sentenças que possibilitam captar as 

variações e mudanças em uma comunidade de fala. Para a gravação das 

sentenças num banco de fala é necessário um locutor preparado quanto aos 

aspectos linguísticos e de acústica 4,18.  

Um dos primeiros bancos de fala criados no Brasil foi em 1992 12. Neste, o 

autor pesquisou o português falado no Rio de Janeiro, obtendo 37 fonemas. O 

total de ocorrência dos fonemas foi de 10.147. Neste estudo a distribuição dos 

sons da língua foram feitas pelos seguintes níveis de abstração: cômputo dos 

fonemas (unidades mais abstratas cuja alternância num mesmo contexto fônico 

distingue o significado de vocábulos) e consideração dos fones (realização dos 

fonemas na fala). Após a seleção, as frases passaram por um software para 

computar o número de fones presentes e a frequência com que cada um deles 
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ocorre em cada sentença. Em seguida, ocorreu o balanceamento quanto o 

número de fones e a separação das sentenças em 20 listas. As listas foram 

gravadas por dois locutores, sendo um de cada sexo.  

Com o intuito de aplicação em Santa Catarina, outra autora13 adaptou o 

banco de falas criado por Alcaim12. Os fonemas utilizados tiveram como 

ocorrência o português falado em Florianópolis. Pela variação fonética regional, 

foram utilizados 35 fonemas, encontrados na análise da fala na ilha de Santa 

Catarina. O total da ocorrência dos fonemas foi de 20.178. Foram feitas 20 listas 

com 10 sentenças cada, onde por lista obtinha-se uma média de 300 fonemas.  

As listas de sentenças criadas por uma autora6 foi adaptado e analisado 

pelo Laboratório de Fonética Acústica e Psicolinguística Experimental da 

Universidade de Campinas, com ajustes morfo-sintático-semântico-pragmático das 

sentenças e balanceamento fonético. O corpus utilizado como referência foi 

retirado do banco de fala do Projeto Norma Urbana Culta (NURC) que possibilitou 

o estudo sobre a frequência dos fonemas na língua portuguesa. As frases foram 

consideradas balanceadas, quando o corpus de referência (NURC) e os diferentes 

corpora das listas de sentenças mostravam uma forte correlação. Essas 

sentenças foram gravadas por um locutor do sexo masculino e apresenta 70 

sentenças, sendo considerado poucas com relação aos outros bancos de fala 

citados anteriormente. 

       A criação de uma lista de sentenças de outro autor19, iniciou por meio da 

escolha de frases, de locutores para gravação e transcrição fonética das 

sentenças. As frases foneticamente balanceadas utilizadas foram escolhidas a 

partir do banco de fala de Alcaim12, porém, os fones utilizados neste estudo não 

são os mesmos devido às variações regionais de pronúncia dos locutores. 
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Também foram criadas 20 listas com 10 sentenças cada de acordo com o 

português falado em São Paulo. As sentenças foram gravadas por 40 locutores de 

ambos os sexos separados igualmente em grupos de cinco. Quatro das 20 listas 

foram distribuídas dentro desses grupos. As sentenças foram transcritas 

foneticamente e foram submetidas a um programa de visualização gráfica do 

espectrograma e forma de sinal de onda.  

Na criação de uma listas de sentenças, os linguistas podem redefinir a 

seleção das sentenças baseadas na quantidade de fonemas a serem cobertos 

pela quantidade de sentenças de amostras espontâneas ou ambientes naturais4. 

No presente estudo foi escolhido adaptar as sentenças de Seara, pela 

quantidade maior de fonemas-alvo além de apresentar um balanceamento 

fonético mais completo que o autor proponente das mesmas20. Comparando a 

quantidade de sentenças do material de Costa com a lista de Seara verificou-se 

que esta apresenta mais sentenças para calcular o LRF e auxiliar na prática 

clínica21.  

No entanto, devido à necessidade de atualizar as sentenças do presente 

estudo para o cotidiano clínico foi realizada uma busca na literatura dos principais 

parâmetros linguísticos que são exigidos na construção das sentenças e que 

devem ser mantidos ou atualizados em listas de sentenças de um banco de fala.  

Os critérios para elaboração dos testes de percepção de fala têm sido 

recomendados por diversos autores da literatura nacional e internacional. Na 

avaliação da habilidade de percepção de fala  podem ser usados fonemas, 

sílabas, palavras ou sentenças5,22. Na literatura nacional uma autora6 recomenda 

aspectos importantes na elaboração de um teste de reconhecimento de fala como 

a extensão das sentenças, familiaridade, conteúdo apropriado, nível de abstração 
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baixo, frases afirmativas e sem nomes próprios. Além do conteúdo das sentenças 

ser foneticamente balanceado refletindo a distribuição da classe dos sons que 

ocorre na língua falada. 

Outro estudo23 que realizou um levantamento das palavras com alta 

ocorrência no português levou em consideração a concretude das palavras, a 

semântica e previsibilidade. Os autores recomendam que elaborar um material de 

fala homogêneo é importante seguir os seguintes aspectos: frases declarativas e 

afirmativas, estrutura de período simples, munidas de termos essenciais (sujeito, 

verbo e predicado) e controle da extensão. 

Uma pesquisa24 que se propôs a construir um teste de percepção de fala 

com figuras no português para crianças levou em consideração para elaboração 

do material que as palavras fossem passíveis de representação gráfica; 

pertencessem ao vocabulário da criança, ocorrência dos fonemas consonantais e 

vocálicos do Português Brasileiro em onset silábico. 

Outra pesquisa25 que visou elaborar um instrumento de avaliação da 

percepção auditiva por meio da identificação dos contrastes de ponto de 

articulação e vozeamento das plosivas do português brasileiro por sujeitos com 

deficiência auditiva também recomendou a importância da familiaridade do 

conteúdo do teste de percepção de fala. 

Na criação do teste de reconhecimento de fala no ruído (HINT)26 a 

padronização das sentenças foi de acordo com: a língua, a dificuldade de 

compreensão, a inteligibilidade e a distribuição fonética.  

Diante da análise da literatura considerou-se importante analisar a 

familiaridade, o significado de sentença e a previsibilidade. A familiaridade é a 

frequência com a qual se escuta determinado input linguístico e com a qual esse 
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input é efetivamente usado, ou seja,  o quanto é conhecida a expressão26. 

Verificou-se que este parâmetro também tem sido utilizado na construção de 

vários materiais de fala6,7,24,25. 

A fala tem como principal objetivo o aporte de significado. Autores 

classificam o significado tem haver com a ideia que a imagem acústica do som  

transporta, ou seja, é o “sentido” da sentença20. 

A presença de previsibilidade permite que a palavra-chave, normalmente 

localizada no final da sentença, seja previsível pelo contexto, em razão de que na 

sentença existe a presença de palavras semanticamente ligadas à palavra-chave. 

Caso haja baixa previsibilidade não é possível prever pelo contexto, não havendo 

outras palavras da sentença ligadas ao significado da palavra foco7. Desta forma 

quanto menos previsível for a sentença mais fidedigno será para avaliar o 

reconhecimento de fala. No presente estudo verificou-se que a previsibilidade foi 

parâmetro menos apontado para modificar as sentenças pelos juízes. 

Em relação a previsibilidade, foi realizado um estudo7 nacional com idosos 

com e sem perda auditiva sensorioneural de grau moderado que avaliou a 

previsibilidade da palavra a partir de um teste de reconhecimento de fala. Foi 

desenvolvido um teste de reconhecimento de fala utilizando Frases de 

Previsibilidade Alta e Baixa no Silêncio e no Ruído. Este teste revelou que a 

previsibilidade na condição de testagem no silêncio gerou pontuações altas, 

diminuindo a pontuação com a presença do ruído. Este estudo relata também os 

idosos que apresentam maiores graus de perdas auditivas, apontam mais 

benefício com o apoio do contexto. Os dados do estudo relatado mostram a 

importância de considerar o item previsibilidade na construção de testes de 

percepção de fala. 
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No presente estudo pode-se verificar que tanto no julgamento das dez 

frases que os juízes receberam em comum, como nas sentenças que foram 

distribuídas nos grupos de linguistas e reabilitadores, a concordância na análise 

dos parâmetros familiaridade, significado de sentença e previsibilidade foi alto. 

Esse dado é muito importante para uma seleção mais fidedigna das sentenças 

que serão modificadas futuramente. 

Outro parâmetro que auxiliou na seleção do material que será atualizado foi 

a experiência dos juízes.  Foi possível verificar que tanto os linguistas como os 

reabilitadores tinham a maioria pós-graduação na área de interesse na presente 

pesquisa (84,21%). Os reabilitadores tinham uma média de 17 anos de 

experiência na área de reabilitação auditiva e com experiência na aplicação de 

testes de percepção de fala. Além dos juízes linguistas terem mais de uma área 

de atuação, sendo a maioria nas áreas de fonética e fonologia que são áreas de 

grande importância para estudos sobre a produção dos sons da fala e como as 

pessoas ouvem os mesmos20. 

Comparando a média das respostas dos parâmetros julgados pelos grupos 

dos juízes (Tabelas 4 e 5), foi possível verificar que houve menor variação das 

respostas para os itens familiaridade e significado de sentença do que para o item 

previsibilidade. Na previsibilidade verificou-se que o GR2 (77,56%) foi o único que 

julgou as sentenças mais previsíveis que os demais juízes (Quadro 6). 

Das 200 sentenças analisadas, foram consideradas pelos juízes passíveis 

de serem modificadas  47 (23,5%), sendo 28 pelos parâmetros familiaridade e 

significado de sentença, dez (5%) sentenças pelo parâmetro de previsibilidade e 

das 10 sentenças que os grupos receberam em comum nove foram julgadas para 

serem modificadas pelos parâmetros familiaridade e significado de sentença e 
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previsibilidade. O GR foi o grupo que julgou mais sentenças para serem 

modificadas (21 sentenças).  

A maioria dos reabilitadores auditivos utilizam os testes de reconhecimento 

de fala no ruído. Um estudo5 descritivo realizado sobre esses testes de fala 

utilizados nos centros de implante coclear no Brasil verificou que 63% dos serviços 

avaliados aplicam os testes em sala de terapia e que não há uniformidade nas 

condutas de avaliação com o uso de testes de percepção de fala. A falta de 

normas em relação à aplicação dos testes, em especial ruído, podem levar a 

indicações errôneas dos candidatos ao uso o Implante Coclear bilateral, 

acarretando no mau uso dos recursos do SUS.  

Muitas das sentenças avaliadas para serem adaptadas encontram-se fora 

do cotidiano, além de algumas não fazerem sentido ou estarem muito fáceis, 

permitindo a adivinhação da sentença de acordo com o seu início. 

A quantidade total de sentenças que precisam ser modificadas (23,5%) 

para tornar este banco mais fidedigno e aplicável na prática clínica mostrou-se 

pequeno. Este resultado mostra que este banco de fala já revisado em 1998, 

apresenta um conteúdo que além de balanceado foneticamente mostrou-se com 

conteúdo familiar, com significado e baixa previsibilidade. 

Neste estudo ocorreram algumas dificuldades, dentre estas estão a 

limitação de participantes que aderiram ao estudo para preencherem o 

questionário. Além do preenchimento total do questionário por parte dos juízes, 

pois muitos faziam os julgamentos das primeiras frases e deixavam as últimas 

sem julgamento, sendo necessário excluí-los. Acredita-se que isto tenha ocorrido 

pela quantidade de sentenças que cada um teve que analisar e julgar três itens 

para cada. 
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 Este estudo foi de grande importância, pois mostra a relevância de 

atualizar os testes de reconhecimento de fala para o cotidiano e contribuir para a 

criação de um protocolo que possa auxiliar na padronização da avaliação de 

percepção de fala no Brasil com normouvintes e com indivíduos com diferentes 

graus de perda auditiva.  Sugere-se a continuidade deste estudo para além de 

realizar a adaptação das novas sentenças, que estude a padronização do limiar de 

reconhecimento de fala no silêncio e no ruído com normouvintes e com indivíduos 

com diferentes graus de perdas auditivas. 
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CONCLUSÃO 

Concluiu-se que a maioria das sentenças deste estudo apresentam boa 

familiaridade, significado e baixa previsibilidade, uma vez que apenas 23,5% 

das sentenças deverão ser modificadas. Das sentenças passíveis de modificação 

os parâmetros familiaridade e significado de sentenças foram os que tiveram 

maior ocorrência.  
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Tabela 1-  Análise descritiva das respostas dos juízes para os critérios familiaridade, significado de sentença nas sentenças 

em comum. 

 Média Familiaridade e Significado da 
sentença 

Mediana Desvio 
Padrão 

Máximo Mínimo 

GL 88,29% 95 16,83 100 0 

GR 87,25% 99 18,60 100 0 

Tota
l 

87,77% 97 17,72 100 0 

Legenda: GL: Grupo de Linguistas . GR: Grupo de Reabilitadores. 
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Tabela 2-  Análise descritiva das respostas dos juízes para o critério previsibilidade nas sentenças em comum. 

 Média 

Previsibilidade 

Mediana Desvio 

Padrão 

Máximo Mínimo 

GL 47,97% 50 44,05 100 0 

GR 63,47% 75 35,68 100 0 

Tota
l 

55,72% 62,5 39,86 100 0 

Legenda: GL1: Grupo de Linguistas 1. GL2: Grupo de Linguistas 2. GR1: Grupo de Reabilitadores 1. GR2: Grupo de 

Reabilitadores 2. 
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Tabela 3 Concordância dos grupos em relação aos parâmetros de previsibilidade, familiaridade e significado de sentenças 

Cronbach's Alpha 

 Familiaridade e significado de 
sentença 

Previsibilidade 

GL1 0,933 0,991 

GL2 0,943 0,989 

GR1 0,886 0,990 

GR2 0,972 0,964 

Legenda: GL1: Grupo de Linguistas 1. GL2: Grupo de Linguistas 2. GR1: Grupo de Reabilitadores 1. GR2: Grupo de 

Reabilitadores 2. 
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Tabela 4- Análise descritiva das respostas dos juízes por grupos para os critérios familiaridade e significado de sentença 

nas sentenças em comum. 

 Familiaridade +Significado da sentença Mediana Desvio 

Padrão 

Máximo Mínimo 

GL1 88,90% 100 17,18 100 0 

GL2 84,71% 92 20,26 100 7 

GR1 84,00% 100 25,96 100 0 

GR2 84,92% 100 20,86 100 18 

Tota

l 

85,63% 100 21,06 100 0 

Legenda: GL1: Grupo de Linguistas 1. GL2: Grupo de Linguistas 2. GR1: Grupo de Reabilitadores 1. GR2: Grupo de 

Reabilitadores 2. 
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Tabela 5- Análise descritiva das respostas dos juízes por grupos para o critério previsibilidade nas sentenças em comum. 

 Previsibilidade Mediana Desvio 

Padrão 

Máximo Mínimo 

GL1 31,56% 10 37,64 100 0 

GL2 56,87% 71,5 42,27 100 0 

GR1 49,02% 56 41,58 100 0 

GR2 77,56% 80 20,60 100 17 

Tota

l 

53,75% 63,75 35,52 100 0 

Legenda: GL1: Grupo de Linguistas 1. GL2: Grupo de Linguistas 2. GR1: Grupo de Reabilitadores 1. GR2: Grupo de 

Reabilitadores 2. 
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Quadro 1-Lista de Sentenças a serem modificadas do Grupo Linguistas 1  

GL1 NS Sentenças 

 21 Eu vi logo a índia Joana e o Léo. 

 24 O atabaque do Tito é coberto com pele de gato 

 26 Paira um ar de arara amarela no Rio. 

 36 Será muito difícil conseguir que eu coma. 

 39 Desculpe, mas me atrasei no casamento. 

 44 Seu crime foi encoberto pelo capataz. 

 45 A escuridão do quarto assustou a criança. 

 46 Hoje, eu não pude fazer minha ginástica. 

 47 Comer quindim é sempre uma boa pedida. 

 49 Sem ele o tempo flui num ritmo suave. 

 52 É possível que ele já esteja fora de perigo. 

Legenda:GL1- Grupo de Linguistas 1. NS- Número da Sentença. 
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Quadro 2-Lista de Sentenças a serem modificadas do Grupo Linguistas 2.  

GL2 NS Sentenças 

 87 Nunca se deve ficar em cima do morro. 

 88 Para as pessoas estranhas o panorama é desolador. 

 90 Eu finjo me banhar num lago ao amanhecer. 

 97 O dia está bom pra passear de navio. 

 98 Minha correspondência me espera em casa. 

 100 Finalmente São Pedro chamou o mau tempo. 

Legenda:GL2- Grupo de Linguistas 2. NS- Número da Sentença. 
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Quadro 3-Lista de Sentenças a serem modificadas do Grupo Reabilitadores 1  

GR1 NS Sentenças 

 111 Os meninos prenderam um filhote de tigre. 

 116 A garota foi presa naquela noite. 

 132 A cabine do telefone fica na próxima rua. 

 137 Meu pai se entenderá com o padre chato amanhã 

 139 A sociedade uruguaia tem que se mobilizar. 

 141 Dezenas de cabos eleitorais buscavam apoio. 

 142 Nunca uma vitória foi paga com tanto suor. 

 144 Esse peixe é mais letal que algumas cobras. 

 150 O clima não é mais seco no interior. 

Legenda:GR1- Grupo de Reabilitadores 1. NS- Número da Sentença. 
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Quadro 4-Lista de Sentenças a serem modificadas do Grupo Reabilitadores 2. 

GR2 NS Sentenças 

 183 Os quadros azuis mostram o cotidiano. 

 188 O instituto deve servir a sua meta. 

Legenda:GR2- Grupo de Reabilitadores 2. NS- Número da Sentença. 
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Quadro 5-Lista de sentenças em comum a serem modificadas. 

GL+GR NS Sentenças 

 7 O trabalho é a vida do povo. 

 53 A explicação pode ser encontrada na tese. 

 57 Era um belo enfeite todo de palha. 

 62 Eu tenho uma ótima razão para festejar. 

 101 Um casal de gatos come no telhado. 

 105 O baile começa após às nove horas. 

 110 Infelizmente não fui a ginástica. 

 151 Sua sensibilidade mostrará o caminho. 

 160 A cantora terá quatro meses para ensaiar seu canto 

Legenda: GL- Grupo de Linguistas. GR- Grupo de Reabilitadores. NS- Número da Sentença. 
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Quadro 6-Lista de Sentenças a serem modificadas do Grupo Reabilitadores 2 no parâmetro previsibilidade. 

GR2 NS Sentenças 

 152 A Amazônia é a reserva ecológica do globo. 

 161 Prazer em conhecê-los. 

 163 O sol ilumina o planeta. 

 166 O natal deve ser um dia alegre. 

 167 Trabalhei mais do que podia. 

 176 A casa só tem um quarto. 

 181 À noite,a temperatura deve ir a zero. 

 185 O canário canta ao amanhecer. 

 196 Nossa filha é a primeira da classe. 

 197 Gostaria de chamar meu pai. 

Legenda:GR2- Grupo de Reabilitadores 2. NS- Número da Sentença. 
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Quadro 7- Lista das 200 Sentenças 
 

NS Sentenças 

1 Esse tema foi falado no congresso. 

2 Leila tem um lindo casaco. 

3 O analfabetismo é um problema chato. 

4 O casarão foi vendido sem pressa. 

5 Agindo com união ainda rende mais. 

6 Recebi meu pai pra almoçar. 

7 O trabalho é a vida do povo. 

8 Isso se resolverá de maneira tranquila. 

9 Os pesquisadores não acreditam nessa história. 

10 Sei que amanhã atingiremos a meta proposta. 

11 Nosso telefone está mudo. 

12 Desculpe se te chamo de velho. 

13 Queremos discutir o orçamento. 

14 Ela não tem fome quando sai de casa. 

15 Uma índia andava na floresta. 

16 Zeca, corra bem rápido pra casa. 

17 Neste caso, dormirei tranquilo. 

18 João deu dinheiro pro seu pai comprar um jogo. 

19 Ainda faltam seis minutos. 

20 Ela seguia discretamente. 

21 Eu vi logo a índia Joana e o Léo. 

22 João caminhou na praia calma. 

23 Vi Zé fazer essas viagens seis vezes. 

24 O atabaque do Tito é coberto com pele de gato 

25 Ele dorme num leito de palha. 

26 Paira um ar de arara amarela no Rio. 

27 Foi muito difícil entender a canção de natal. 

28 Depois do almoço te encontro pro chá. 

29 Esses são nossos timezinhos. 

30 Procurei Maria em casa. 

31 A pesca é proibida nesse canto. 

32 Quero te ver bem quando ele voltar de lá. 

33 Tenho muito orgulho de nossa gente. 

34 O inspetor faz a vistoria completa. 

35 Ainda não se sabe o dia da prova. 

36 Será muito difícil conseguir que eu coma. 

37 A paixão dele é a natureza. 
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38 Você quer me dizer a data? 

39 Desculpe, mas me atrasei no casamento. 

40 Faz um desvio em direção ao mar. 

41 O velho tigre ainda aceita combate. 

42 É hora do homem se humanizar mais. 

43 Ela ficou na fazenda por uma hora. 

44 Seu crime foi encoberto pelo capataz. 

45 A escuridão do quarto assustou a criança. 

46 Hoje, eu não pude fazer minha ginástica. 

47 Comer quindim é sempre tuna boa pedida. 

48 Hoje irei precisar de você. 

49 Sem ele o tempo flui num ritmo suave. 

50 A sujeira lançada no rio contamina os peixes. 

51 O jogo será transmitido à tarde. 

52 É possível que ele já esteja fora de perigo. 

53 A explicação pode ser encontrada na tese. 

54 Meu voo tinha sido marcado para às cinco horas 

55 Daqui a pouco a gente vai ao baile. 

56 Estou certo que mereço a atenção dela. 

57 Era um belo enfeite todo de palha. 

58 O comércio daqui é bem tranquilo. 

59 É a minha chance de esclarecer a notícia. 

60 A visita transformou-se numa reunião. 

61 O cenário da história é um subúrbio da cidade. 

62 Eu tenho uma ótima razão para festejar. 

63 A pequena nave medirá o campo magnético. 

64 O prêmio será entregue na sessão solene. 

65 A ação se passa numa cidade calma. 

66 Ela e seu namorado chato saem do carro. 

67 O adiantamento surpreendeu a mim e a todos. 

68 A gente sempre colhe o que plantou. 

69 Aqui é onde existe a flor mais interessante. 

70 A corrida de inverno foi uma alegria. 

71 Esse empreendimento terá grande sucesso. 

72 A feira livre não funcionará amanhã. 

73 Fumar é prejudicial à saúde e é feio. 

74 Entre com seu velho código e o número da conta 

75 Reflita antes e discuta depois. 

76 A aula dele é bastante charmosa. 

77 Usar mais aditivo pode ser desastroso. 

78 O clima não é mau em Calcutá. 

79 A locomotiva vem com mais carga. 

80 Ainda é uma boa temporada pro cinema. 

81 Os maiores picos da Terra ficam debaixo da água. 
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82 A inauguração da vila é quarta ou quinta-feira. 

83 Vote se você tiver o título de eleitor. 

84 Hoje é fundamental encontrar a razão da existência humana. 

85 A temperatura é mais amena à noite. 

86 Em muitas cidades a população está diminuindo. 

87 Nunca se deve ficar em cima do morro. 

88 Para as pessoas estranhas o panorama é desolador. 

89 É bom te ver colhendo flores, menino! 

90 Eu finjo me banhar num lago ao amanhecer. 

91 É de fundamental importância encontrar uma solução comum 

92 A previsão é de muito nevoeiro no Rio. 

93 Os móveis virão as cinco da tarde. 

94 O barraco pode desabar em algumas horas. 

95 O candidato falou como se já estivesse eleito. 

96 A ideia é falha, mas interessante. 

97 O dia está bom pra passear de navio. 

98 Minha correspondência me espera em casa. 

99 A saída para crise dele é o diálogo. 

100 Finalmente São Pedro chamou o mau tempo. 

101 Um casal de gatos come no telhado. 

102 A cantora foi apresentar um grande sucesso. 

103 Lá é um lugar ótimo pra tomar uns chopinhos. 

104 O musical consumiu quatro meses da vida da gente 

105 O baile começa após às nove horas. 

106 Apesar desse resultado tomarei uma decisão. 

107 A verdade não poupa nem as celebridades. 

108 O frio deve diminuir ainda este ano. 

109 O vão da plataforma é estreito. 

110 Infelizmente não fui a ginástica. 

111 Os meninos prenderam um filhote de tigre. 

112 A bolsa de valores está em alta. 

113 O congresso volta atrás em sua palavra. 

114 A médica receitou que eles mudassem de clima. 

115 Não é permitido fumar no interior do ônibus. 

116 A garota foi presa naquela noite. 

117 O prato do dia é couve no tempero. 

118 Eu viajarei a Belém amanhã. 

119 A balsa é o meio de transporte daqui. 

120 A apresentação foi cancelada por causa da chuva. 

121 O grêmio ganhou uma quadra de esportes. 

122 Hoje irei à vila sem meu filho. 

123 Essa chuva não ocorre mais todo ano. 

124 Será bom que ele estude o assunto. 

125 O menu inclui um prato muito saboroso. 
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126 Podia dizer as horas por gentileza? 

127 A casa é enfeitada com rosas. 

128 A Terra é farta mas não infinita. 

129 O sinal emitido é captado pelos receptores. 

130 A mensalidade aumentou mais que a inflação. 

131 O telejornal começa às dez da noite. 

132 A cabine do telefone fica na próxima rua. 

133 Defender a ecologia é manter a vida. 

134 Nesse verão o calor é insuportável. 

135 O jardim exige muito trabalho. 

136 O pão que eu comprei era ótimo. 

137 Meu pai se entenderá com o padre chato amanhã 

138 Durante o dia apague a luz. 

139 A sociedade uruguaia tem que se mobilizar. 

140 Nossas atitudes são calmas. 

141 Dezenas de cabos eleitorais buscavam apoio. 

142 Nunca uma vitória foi paga com tanto suor. 

143 Nosso filho ama os animais. 

144 Esse peixe é mais letal que algumas cobras. 

145 O time continua lutando pelo sucesso. 

146 Essa medida foi devidamente alterada. 

147 O estilete é uma arma perigosa. 

148 Me aguarde, quinta-feira eu venho jantar em casa. 

149 A mudança é lenta porém duradoura. 

150 O clima não é mais seco no interior. 

151 Sua sensibilidade mostrará o caminho. 

152 A Amazônia é a reserva ecológica do globo. 

153 O ministério mudou demais com a eleição. 

154 Novas metas surgem na informática. 

155 O capital de uma empresa depende de produção. 

156 Se não fosse ela, tudo teria sido melhor. 

157 A principal personagem no filme é uma gueixa. 

158 Espere seu amigo em casa. 

159 A juventude tinha que revolucionar a escola. 

160 A cantora terá quatro meses para ensaiar seu canto 

161 Prazer em conhecê-los. 

162 Elas traziam o equipamento. 

163 O sol ilumina o planeta. 

164 A correção do exame foi coerente. 

165 O vidro é antigo mas o armário, não. 

166 O natal deve ser um dia alegre. 

167 Trabalhei mais do que podia. 

168 Hoje eu acordei calmo. 

169 Esse canal parece bastante chato. 
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170 Nem parece que nós nascemos aqui. 

171 Receba minha prima na festa. 

172 Ela planejou um grande banquete cheio de gente. 

173 No lado de cá do rio há uma boa sombra. 

174 A maioria dos visitantes gosta deste momento. 

175 Minha filha é especialista em música sacra. 

176 A casa só tem um quarto. 

177 A duração do simpósio é de cinco dias. 

178 Ao contrário de nossa expectativa, tudo foi tranquilo 

179 A intenção é ter o apoio do governante. 

180 A fila aumentou ao longo do dia. 

181 À noite,a temperatura deve ir a zero. 

182 A proposta foi inspecionada pela gerência. 

183 Os quadros azuis mostram o cotidiano. 

184 Já era tarde, quando ele me abordou. 

185 O canário canta ao amanhecer. 

186 A lojinha não fica na esquina. 

187 Meu bom time se consagrou como o melhor. 

188 O instituto deve servir a sua meta. 

189 Ele não entende, nem quando se fala pausadamente. 

190 Seu limite do cheque azul foi aumentado 

191 O termômetro indicava o calor. 

192 O discurso de abertura tem que ser longo. 

193 Eu precisei de tempo na conferência. 

194 Zeca marcou a temporada de jogos. 

195 Nada como um almoço ao ar livre. 

196 Nossa filha é a primeira da classe. 

197 Gostaria de chamar meu pai. 

198 Não tive uma prova cansativa. 

199 Ainda tenho cinco telefonemas para dar. 

200 Os hotéis do sudoeste são fantásticos. 

Legenda- NS:Número da Sentença. 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



43 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Figura 1- Divisão da lista de sentenças. 
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Figura 2- Fragmento do questionário enviado. 
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Figura 4: Fluxograma da análise dos juízes 
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