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Resumo do projeto: Os desvios fonéticos (dislalia) são umas das desordens da fala que mais levam pacientes aos 

consultórios de fonoaudiologia. Atualmente é possível encontrar softwares capazes de dar suporte ao tratamento de desvios 

fonéticos com várias abordagens diferentes, porém nenhuma das opções mais utilizadas são de fácil acesso, baixo custo e/ou 

direcionado a individualização do tratamento do paciente. Sendo assim, esta pesquisa propõe a construção de um sistema de 

ensino de pronúncia assistido por computador de baixo custo, fácil uso, que exiba informações direcionadas ao problema do 

paciente e, principalmente, que se utiliza de técnicas de inteligência computacional para tornar o tratamento dos desvios fonéticos 

menos dispendioso, menos dependente da atenção direta do terapeuta e mais eficiente. 

No centro do motor de inferências está uma implementação de Hidden Markov Model para o reconhecimento de fala com o 

intuito de fornecer ao paciente um ambiente adaptativo para treinamento de pronúncia assistido pelo computador. Isso permite que 

a presença de um profissional de fonoaudiologia não precise ser integral. Utilizando algumas das mais recentes tecnologias para 

desenvolvimento de software, foi possível também propor uma ferramenta computacional capaz de funcionar em qualquer 

computador pessoal de baixo custo, diretamente através do navegador WEB. 

A proposta inclui uma interface gráfica apropriada para exibir claramente ao paciente informações voltadas ao seu desvio 

fonético. Para isso foram utilizados ‘feedbacks’ visuais (i.e. dicas de apoio) durante o treinamento assistido pelo computador, 

tornando assim esta proposta como a única com essa funcionalidade. As dicas de apoio são exibidas dentro da área de 

treinamento individual após cada tentativa errada de fala, iniciando com uma dica textual explicando o som do fonema alvo, 

seguida pelo movimento labial e por fim, o movimento fonoarticulátorio demostrando toda a mecânica para produção do fonema 

alvo. 

Para testar a proposta, o protótipo construído teve suas principais funcionalidades  avaliadas por um grupo de fonoaudiólogos da 

Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), os quais responderam questionário para relatar impressões sobre a visão geral da 

proposta,  sobre a ferramenta e também oferecendo opiniões para sua melhoria. 

 


