
 

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA 

DEPARTAMENTO DE LETRAS E ARTES 

CURSO DE LICENCIATURA EM LETRAS COM 

ESPANHOL 
 

 

 

 

JESNNER BISPO SOUZA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSCIÊNCIA FONOLÓGIA EM CRIANÇAS DE 9, 10 E 11 ANOS EM 

UMA CRECHE ESCOLA DE SALVADOR - BAHIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Feira de Santana-BA 

2020  



 

JESNNER BISPO SOUZA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSCIÊNCIA FONOLÓGICA EM CRIANÇAS DE 9, 10 E 11 ANOS 

EM UMA CRECHE ESCOLA DE SALVADOR - BAHIA 

 
 

 

Trabalho monográfico apresentado ao 

Colegiado de Letras com Espanhol, do 

Departamento de Letras e Artes, da 

Universidade Estadual de Feira de Santana – 

UEFS, como requisito parcial para obtenção do 

grau de Licenciatura em Letras com Espanhol. 

 

Orientadora: Profa. Dra. Vera Pedreira dos 

Santos Pepe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Feira de Santana-BA 

2020 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À mulher mais forte e corajosa que conheço, a pessoa mais iluminada e bondosa que tenho a 

felicidade de chamar de “mainha”: minha mãe, Dona Maria. À minha irmã, irmãos, e todos 

aqueles e aquelas que tenho a felicidade de chamar de família, incluindo também meus 

amigos e amigas, professores e professoras que fizeram-me trilhar esse caminho, com ajudas 

inestimáveis, muitas vezes nem percebidas, mas necessárias. Dedico também a todos os meus 

irmãos e irmãs pretos e pretas, vocês estão aqui, nossa cor faz parte de tudo que conquistei e 

conquistarei, nós podemos preencher o espaço acadêmico, assim como qualquer outro espaço. 

  



 

AGRADECIMENTOS 

 

Agradeço primeiro a Deus, que mesmo que na minha perspectiva e entendimento de 

como ele é e se manifesta, parece ter sempre me entendido e me ajudado a compreender, não 

só seu poder, como o meu também e ajuda-me a refletir sobre a realidade, acima de qualquer 

religião ou costume, como o universo realmente é. Neste mesmo parágrafo, preciso colocar a 

representação de Deus na minha vida, minha mainha, Dona Maria. Nenhuma palavra ou frase 

comporta o tamanho da minha gratidão e amor pela senhora, mãe. 

Meus irmãos e todos aqueles que considero como família merecem agradecimentos 

também, em especial, minha irmã Jucy, a minha primeira motivação para ingressar nos estudos 

acadêmicos e que sempre buscou extrair o melhor de mim, mesmo quando eu não entendia o 

porquê. 

Agradeço imensamente à minha querida orientadora, a Profa. Dra. Vera Pedreira dos 

Santos Pepe, que me acolheu de bom coração e me ajudou tanto nos meus dias na UEFS, desde 

o meu segundo semestre, ainda na disciplina de Fonologia do Português, depois nos anos de 

Iniciação Científica e aqui no Trabalho de Conclusão de Curso. Obrigado, pró. 

Muitos professores e professoras também passaram pela minha formação, desde a escola 

até a graduação, e contribuíram para minha escolha pela docência. Deixo um muito obrigado a 

todos e todas que me ajudaram, foram diversos e que todos se sintam lembrados aqui. 

Meus amigos de UEFS foram todos excelentes, nos mais variados sentidos e deixo-lhes 

também um muito obrigado, em especial a Camila (Milinha), Thiago (Thi), Tiago (Pedadoido), 

Lilian (Lilinha), Naiara (Nai), Kézia (Keel), Lucas (Lulu) e Vitor (Aragão), sem vocês eu 

realmente não teria terminado essa graduação, muito obrigado pelas conversas e ajudas em 

momentos oportunos. Meus amigos e amigas fora da UEFS também foram importantes para 

minha chegada até aqui, de formas tão diversas que nem posso listar, apenas agradecer. 

Todos e todas que não apareceram explicitamente aqui, não se sintam desprestigiados, 

eu provavelmente esqueci de citar seu nome aqui, mas saiba que não me apego a isso, muito 

obrigado também! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Vamos, não chores. 

A infância está perdida. 

A mocidade está perdida. 

Mas a vida não se perdeu” (ANDRADE, 2012) 

  



 

RESUMO 

 

A consciência fonológica (doravante CF) é uma habilidade metalinguística que se caracteriza 

pela capacidade do indivíduo refletir sobre a natureza segmentada da fala e manipular as 

unidades fonológicas da língua, como os fonemas, unidades intrassilábicas e sílabas (MOOJEN 

et alii, 2003). Sintetizar, unir, segmentar e transpor sílabas e fonemas são algumas habilidades 

que exemplificam a CF. Pesquisas já comprovaram que existe uma relação entre a CF e a 

aquisição de sistemas alfabéticos, como o da língua portuguesa. Sendo assim, existe uma 

conexão entre a metafonologia e a aquisição da leitura e escrita, a qual pode ser: de causa 

(BRYANT e BRADLEY, 1990 apud MOOJEN et alii, 2003), em que o desenvolvimento da 

CF é pré-requisito para a aquisição da leitura e da escrita; de efeito (GOSWAMI e BRYANT, 

1990 apud MOOJEN et alii, 2003), no qual a CF é consequência da aprendizagem da leitura e 

da escrita; e de reciprocidade (MORAIS, MOUSTY e KOLINSKY, 1998 apud MOOJEN et 

alii, 2003), em que o desenvolvimento da CF facilita a aquisição da leitura e escrita ao mesmo 

tempo que essa aquisição aprimora a CF. Neste trabalho, foram analisados os perfis linguísticos 

de doze crianças estudantes de uma creche escola da cidade de Salvador – Bahia, em tarefas de 

consciência fonológica, sendo quatro delas na faixa etária de nove anos, quatro na faixa etária 

de dez anos e quatro na faixa etária de onze anos. O objetivo principal foi de apontar o impacto 

da variável “idade” no desenvolvimento da CF entre esses sujeitos. Os objetivos específicos 

foram traçar e analisar o perfil linguístico desses sujeitos em tarefas no nível da sílaba (S) e do 

fonema (F) e comparar o grau de dificuldade das tarefas identificadas no estudo com a escala 

de dificuldade proposta pelo CONFIAS. Os dados utilizados são secundários, e foram coletados 

para a pesquisa “Desenvolvimento Cognitivo em Crianças de Baixa Renda em Salvador-Bahia, 

Brasil” (Aprovado pelo CEP- Faculdade de Medicina da UFBA, Parecer: 516.118). Na ocasião, 

o instrumento utilizado foi o CONFIAS – Consciência Fonológica: Instrumento de Avaliação 

Sequencial, que é divido em duas partes: nível da sílaba (S) e do fonema (F). 

Palavras-chave: Consciência fonológica. Estratégias Linguísticas. Língua Portuguesa.  

 

  



 

RESUMEN 

 

La consciencia fonológica (CF) es una habilidad metalingüística que se caracteriza por la 

capacidad del individuo de reflejar sobre la naturaleza segmentada del habla y manipular las 

unidades fonológicas de la lengua, como los fonemas, unidades intrasilábicas y sílabas 

(MOOJEN et alii, 2003). Sintetizar, unir, segmentar y transponer sílabas y fonemas son algunas 

de las habilidades que ejemplifican la CF. Pesquisas comprueban que existe una relación entre 

la CF y la adquisición de sistemas alfabéticos, como la lengua portuguesa. Entonces, existe una 

conexión entre la metafonologia y la adquisición de la lectura y la escrita, que puede ser: de 

causa (BRYANT e BRADLEY, 1990 apud MOOJEN et alii, 2003) en que el desarrollo de la 

CF es un prerrequisito para la adquisición de la lectura y escrita; de efecto (GOSWAMI e 

BRYANT, 1990 apud MOOJEN et alii, 2003) donde la CF es una consecuencia del aprendizaje 

de la lectura y de la escrita; y de reciprocidad (MORAIS, MOUSTY e KOLINSKY, 1998 apud 

MOOJEN et alii, 2003) en que el desarrollo de la CF facilita la adquisición de la lectura y escrita 

al mismo tiempo que esa adquisición ayuda en el desarrollo de la CF. En este trabajo, fueron 

analizados los perfiles de doce niños estudiantes de una escuela en la ciudad de Salvador – 

Bahia, en tareas de consciencia fonológica, cuatro de ellas con nueve años, cuatro con diez años 

y cuatro con once años. El objetivo principal fue apuntar el impacto de la variable “edad” en el 

desarrollo de la CF entre estos sujetos. Los objetivos específicos fueron trazar y analizar los 

perfiles lingüísticos de estos sujetos en tareas en el nivel de la sílaba (S) y del fonema (F) y 

comparar el grado de dificultad en las tareas identificadas en el estudio con el grado estipulado 

por el CONFIAS. Los datos utilizados son secundarios, y fueron colectados en la pesquisa 

“Desenvolvimento Cognitivo em Crianças de Baixa Renda em Salvador-Bahia, Brasil” 

(Aprobado por el CEP- Faculdade de Medicina da UFBA, Parecer: 516.118). En la ocasión, el 

instrumento utilizado fue el CONFIAS – Consciência Fonológica: Instrumento de Avaliação 

Sequencial, que se divide en dos partes: el nivel de la sílaba (S) y el nivel del fonema (F). 

 

Palabras-clave: Consciencia fonológica. Estrategias Lingüísticas. Lengua Portuguesa.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

A consciência fonológica (CF) ou metafonologia é uma habilidade metalinguística que 

o indivíduo possui para compreender e manipular conscientemente as unidades fonológicas da 

língua (sílabas, unidades intrassilábicas e fonemas) (MOOJEN et alii, 2003). A CF envolve o 

reconhecimento do indivíduo de que as palavras são formadas por diferentes sons e que estes 

podem ser manipulados. Unir, segmentar, excluir, transpor fonemas e sílabas são algumas das 

habilidades que exemplificam a CF. 

O desenvolvimento da CF é um dos melhores prenunciadores da facilidade da aquisição 

da leitura e da escrita, ou seja, quanto mais o sujeito a tenha desenvolvido, melhor será a sua 

compreensão da relação fonema-grafema. A literatura aponta três tipos de relação entre a CF e 

o desenvolvimento da lectoescrita. Para os defensores da relação de causa, como Bryant e 

Bradley (1987), a consciência fonológica contribui para a aquisição da leitura e da escrita, 

agindo como um pré-requisito para seu desenvolvimento. Adeptos da relação de efeito, como 

Goswami e Bryant (1990), acreditam que a CF ocorre por consequência da aprendizagem da 

lectoescrita. Para os defensores da relação de reciprocidade, como Morais, Mousty e Kolinsky 

(1998), conforme a CF vai se desenvolvendo, ela facilita a aquisição da lectoescrita, e esta, por 

sua vez, também aprimora a CF. 

Sujeitos de diferentes faixas etárias tendem a reagir de formas distintas às tarefas de 

consciência fonológica, encontrando maiores facilidades ou dificuldades de acordo com o 

desenvolvimento das suas competências. Sendo assim, o presente trabalho buscou constatar o 

impacto da variável “idade” no desenvolvimento da CF em crianças de diferentes idades. 

O objetivo desta pesquisa foi traçar o perfil linguístico de doze crianças de baixa renda 

da cidade de Salvador, com base em suas respostas ao exame CONFIAS, instrumento utilizado 

amplamente em pesquisas sobre desenvolvimento da metafonologia. Para tal, foram escolhidos 

três grupos etários: quatro sujeitos de nove anos, quatro sujeitos de dez anos e quatro sujeitos 

de onze anos.  

Os perfis linguísticos dos doze sujeitos foram analisados, assim como os seus 

respectivos desempenhos nas tarefas da sílaba e do fonema. A partir destes dados, foram 

elaboradas escalas de dificuldades comparando as tarefas mais fáceis e mais difíceis para cada 

grupo com a escala padrão, estipulada pelo CONFIAS. 

Os dados coletados nesta análise são secundários, uma vez que foram utilizados para a 

pesquisa “Funções Executivas e Desenvolvimento Cognitivo em Crianças de Baixa Renda em 

Salvador, Bahia, Brasil” (Parecer 516.118- CEP Faculdade de Medicina da UFBA).  Durante a 
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pesquisa, o instrumento utilizado foi o CONFIAS – Consciência Fonológica: Instrumento de 

Avaliação Sequencial, que é dividido em tarefas do nível da sílaba (S) e tarefas do nível do 

fonema (F). 

 Compreender como se estrutura e se desenvolve a consciência fonológica é de grande 

valia para profissionais das mais distintas áreas, incluindo a Educação. Diversos estudos 

apontam que o conhecimento a respeito da consciência fonológica pode auxiliar no 

desenvolvimento do aluno em sala de aula, perpassando pelo aprendizado dos sistemas 

alfabéticos de escrita, em crianças e adultos, e também pela compreensão de distúrbios ou 

problemas de escrita. 

 Identificar como diferentes faixas etárias se comportam em relação ao desenvolvimento 

da consciência fonológica auxilia não só na percepção de como esses sujeitos manipulam os 

sons da fala, mas também no entendimento das relações existentes entre o desenvolvimento 

dessa consciência aliada à aquisição da leitura e da escrita. 

Estima-se que o estudo aqui desenvolvido ajude profissionais das áreas de Letras, Saúde 

e Educação, que poderão se beneficiar dos resultados encontrados, principalmente no trato com 

sujeitos que apresentam dificuldades na aquisição da leitura e escrita. Além disso, essa 

investigação serve como um convite para todos os interessados em conhecer ou ampliar os seus 

conhecimentos a respeito da consciência fonológica.  

A metodologia adotada no presente estudo se caracteriza como sendo de natureza 

bibliográfica, de caráter quantitativo e qualitativo, tendo em vista que as respostas das tarefas 

propostas aos sujeitos foram tabuladas e analisadas.  
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Durante a aquisição da linguagem, as crianças se deparam com diversas situações, onde 

precisam estabelecer comunicação com outros sujeitos e fazem isso através do uso da 

linguagem. Contudo, nesta fase inicial, a criança utiliza a linguagem sem muita atenção à forma 

das palavras e como elas se constituem, partindo diretamente para a ideia que se quer transmitir, 

sem uma atenção consciente à forma, o foco é apenas no conteúdo (PEPE, 2016). 

Com o passar dos anos, o indivíduo começa a refletir sobre a estrutura e a forma 

linguística das palavras, passando a manipular os seus diferentes níveis (sílabas, unidades 

intrassilábicas e fonemas). É o que Carvalho (2003) define como consciência linguística: 

 

A consciência linguística se desenvolve ao longo de um processo continuum 

de conscientização, aonde o processamento linguístico controlado 

intencionalmente e o das atividades comunicativas básicas, automático e não 

reflexivo, compõem extremos de uma escala de comportamentos linguísticos 

que vai do menos ao mais consciente e intencional. (CARVALHO, 2003, p. 

31) 
 

A consciência linguística compreende a capacidade do ser humano refletir e manipular 

conscientemente a língua em diferentes níveis: sintático, semântico, morfológico, pragmático e 

fonológico, sendo este último o nível investigado no presente estudo, e que é denominado 

consciência fonológica. 

A consciência fonológica é uma habilidade metalinguística que envolve a capacidade 

do indivíduo refletir sobre os sons da língua, como eles se estruturam e como manipulá-los 

conscientemente (MOOJEN, et alii 2003). Ela se realiza na competência do indivíduo em 

perceber que, embora pareçam, as palavras não são “blocos” indivisíveis, e que estão passíveis 

de serem segmentadas em unidades ainda menores, como sílabas e fonemas (PEPE, 2016). 

Unir, segmentar, sintetizar, comparar e transpor sílabas e fonemas são algumas das 

habilidades que exemplificam a consciência fonológica. Sendo assim, as habilidades 

metafonológicas podem ser divididas em: consciência da sílaba, das unidades intrassilábicas e 

do fonema. 

As crianças podem brincar com os sons das palavras, em jogos, brincadeiras ou até 

mesmo em diálogos, sem sequer ter consciência do que estão fazendo e, por outro lado, podem 

lidar conscientemente com as diferenças entre elas. Cadzen (1976 apud MOOJEN et alii, 2003) 

classifica essa diferença como consciência fonológica implícita e explícita: a primeira envolve 

apenas o jogo espontâneo de sons, enquanto a segunda pressupõe a habilidade de analisar de 
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forma consciente os sons que compõem as palavras. “Quando crianças, antes mesmo de serem 

alfabetizadas, brincam de rimar, o nível implícito se faz presente, anos mais tarde, são capazes 

de segmentar palavras em sílabas e fonemas, exemplificando o nível explícito.” (PEPE, 2016, 

p. 6) 

A consciência fonológica, contudo, não se caracteriza como uma habilidade que o 

sujeito possui ou não possui, pois os seus níveis se aprimoram com o tempo, em uma estrutura 

hierárquica que se desenvolve em um continuum (PEPE, 2016).  

Carvalho (2003) descreve esse processo durante o desenvolvimento da criança: nos 

primeiros anos da infância, ele propõe a existência de um nível nulo de consciência, avançando 

até a pré-consciência (chamada também de sensibilidade) e, por fim, a criança desenvolve a 

consciência plena. O autor conclui que as habilidades em consciência fonológica se encontram 

no nível da sensibilidade e no nível da consciência fonológica plena.  

A consciência fonológica é bastante ampla e representa muito mais que apenas uma 

habilidade. A CF contempla diferentes habilidades, e subdivide-se em consciência silábica, 

intrassilábica e fonêmica (FREITAS 2004a, 2004b apud ALVES, 2009). Este conjunto de 

habilidades são distintas e, por isso, ocorrem em momentos diferentes durante o 

desenvolvimento do indivíduo. 

 

A noção de consciência fonológica é ampla, envolvendo um grande número 

de habilidades de reflexão e manipulação de diferentes níveis, que podem 

exibir um grau maior ou menor de complexidade. Ainda que não haja um 

consenso entre os pesquisadores a respeito do número de níveis de consciência 

fonológica, a maioria dos autores costuma caracterizar os seguintes: 

consciência no nível das sílabas, consciência no nível das unidades 

intrassilábicas, consciência no nível dos fonemas (consciência fonêmica). 

(ALVES, 2009, p. 37) 

 

O nível da sílaba é tido como o mais simples dos três níveis. Moojen et alii (2003), 

valendo-se de inúmeras pesquisas a respeito da temática, consideram que o nível da sílaba 

precede o nível do fonema. Carvalho (2003) acredita que a sílaba se constitui na unidade natural 

do ato articulatório e, sendo assim, a criança teria mais facilidade em manipular esse nível. 

Santana (2016) define que a consciência silábica consiste na habilidade de segmentar, sintetizar 

as palavras e reconhecer as sílabas que as constituem. 

Alves (2009) explica que existem evidências de que a criança desenvolveu a consciência 

silábica quando ela é capaz de, por exemplo, bater palmas para contar o número de sílabas em 

uma palavra (identificar que a palavra “ma-ca-co” possui três sílabas); inverter a ordem das 

sílabas (entender que “ca-va” é resultado da inversão de sílabas de “va-ca”);  adicionar ou 
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excluir sílabas (adicionando a sílaba "so" à palavra "corro", tem-se como resultado a palavra 

“socorro”); segmentar em sílabas as palavras (“pra-to” é a segmentação silábica de “prato”); 

produzir palavras que iniciam com a mesma sílaba de uma outra palavra (“pano” e “pato” 

iniciam com a mesma sílaba, "pa"); e de sintetizar sílabas para formar palavras (as sílabas “ca-

sa” formam a palavra “casa”). 

Dentro do continuum do desenvolvimento da consciência fonológica, o segundo nível é 

o da consciência intrassilábica. Este nível é composto pelas unidades menores que a sílaba, mas, 

ainda assim, maiores que um único segmento. Alves (2003) define que o ataque ou onset, em 

uma sílaba, é a posição que abarca os segmentos que antecedem a vogal da sílaba: na sílaba 

“par” a consoante [p] se encontra na posição de ataque.  A rima (também chamada de rime), 

por sua vez, compreende todos os segmentos que não fazem parte do ataque, no caso, “ar” de 

“par” (onde a vogal “a” está na posição de núcleo e o “r” se encontra na posição de coda ou 

margem silábica).  

A consciência do nível intrassilábico encontra-se subdividida em consciência da rima, 

que abarca a consciência de palavras que possuem a mesma rima na sílaba final (por exemplo, 

‘amor’ e ‘temor’), e consciência das aliterações, que diz respeito à capacidade de reflexão e 

manipulação de palavras com o mesmo ataque (‘grande’ e ‘grave’) (ALVES, 2003). 

O nível intrassilábico é tido como um nível intermediário entre os níveis silábico e 

fonêmico, e seu desenvolvimento é considerado importante nas fases inicias da aprendizagem 

da leitura. Spector (1995 apud CARVALHO, 2003) afirma que a consciência do onset/rime 

(ataque e rima) é pré-requisito da aprendizagem da leitura inicial. Alves (2003) considera que 

apontar aliterações (como ‘prato’ e ‘preto’) e apontar sílabas que rimam (‘boné’ e ‘café’) sejam 

habilidades que demonstram a consciência fonológica deste nível. 

O nível fonêmico, terceiro e mais tardio estágio da consciência fonológica, compreende 

a capacidade de segmentar palavras em unidades de sons menores, que podem modificar o seu 

significado: o fonema (FREITAS, 2004 apud COSTA, 2012). Um exemplo disso seria o par 

“bola” /»bↄ.la/ e “sola” /»sↄ.la/, em que, ao substituir o fonema /b/ pelo fonema /s/, as palavras 

passam a ter significados totalmente diferentes. 

Outro fator que legitima a maior complexidade do nível fonêmico é apresentado por 

Alves (2003), segundo o qual, discriminar auditivamente uma unidade, como acontece com a 

sílaba, é mais fácil do que discriminar um só segmento, como o fonema, que por sua vez exige 

maior habilidade para ser manipulado e para produzir novas palavras. Ainda segundo o autor, 

algumas habilidades que compreendem a consciência fonológica no nível dos fonemas são: 

segmentar a palavra em sons (segmentar ‘fala’ em [f] [a] [l] [a]); juntar sons isolados e formar 
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uma palavra ( transformar [f] [a] [l] [a] em ‘fala’); identificar palavras iniciadas com o mesmo 

som (compreender que ‘moça’ e ‘mala’ iniciam com o mesmo som [m]); identificar palavras 

que terminam com o mesmo som (compreender que ‘mala’ e ‘roda’ terminam com o mesmo 

som [a]); excluir sons iniciais para formar outra palavra (ao excluir o som [k] da palavra ‘casa’, 

forma-se a palavra ‘asa’); acrescentar sons para formar outra palavra (ao adicionar o som [k] à 

palavra ‘asa’, forma-se ‘casa’); apontar palavras distintas pelo fonema inicial (como ‘pia’ e 

‘Bia’); e transpor a ordem dos sons para formar uma nova palavra (inverter os sons de uma 

palavra que não existe ‘cafó’ [k] [a] [f] [ↄ] e formar uma palavra que existe ‘foca’ [f] [ↄ] [k] 

[a]). 

A consciência fonêmica figura como uma habilidade fundamental para a leitura e escrita 

e esta relação entre consciência fonêmica e leitura/escrita é de causalidade recíproca, de acordo 

com Carvalho (2003). Com isso, o desenvolvimento do nível fonêmico auxilia no 

desenvolvimento da lectoescrita e vice-versa. Santana (2016) afirma que não é necessário que 

a criança concretize todas as etapas da consciência fonológica no nível da sílaba para, então, 

iniciar as etapas no nível do fonema. 

Cada um dos níveis descritos se relaciona, diretamente, com o desenvolvimento da 

lectoescrita, sendo esse um assunto recorrente em pesquisas nessa área (SANTANA, 2016). 

Contudo, existem algumas correntes que divergem sobre a relação entre desenvolvimento da 

metafonologia e a aquisição da lectoescrita. Existem defensores da relação de causa, efeito ou 

reciprocidade. 

Na visão dos autores que defendem a relação de causa, o sujeito precisa desenvolver um 

certo nível de consciência fonológica para que, então, possa iniciar o processo de leitura e 

escrita, ou seja, quanto mais aprimorada fora consciência fonológica, melhor será a 

compreensão da relação fonema-grafema e o processo de alfabetização (BRYANT e 

BRADLEY, 1987 apud MOOJEN et alii, 2003).  

A relação de efeito corresponde a uma abordagem inversa: acredita-se que a 

aprendizagem da leitura oportuniza o desenvolvimento da CF (GOSWAMI e BRYANT, 1990 

apud MOOJEN et alii, 2003). Nesta concepção, as crianças não possuem uma compreensão 

clara de como se estrutura a fala antes da alfabetização. 

A relação de reciprocidade compreende uma visão mais ampla sobre este debate. Nesta 

abordagem, ao mesmo tempo em que a consciência fonológica proporciona o desenvolvimento 

da lectoescrita, esta também ajuda a aprimorar as habilidades que compõem a consciência 

fonológica (MORAIS, MOUSTY e KOLINSKY, 1998 apud MOOJEN, 2003). 
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Existe um notável consenso entre os pesquisadores (CARVALHO, 2003; PEPE, 2016; 

SANTANA, 2016) de que a relação de reciprocidade entre consciência fonológica e aquisição 

da lectoescrita seja mais satisfatória, sendo essa a linha de pensamento a ser adotada também 

no presente estudo. 

 

De acordo com esta visão, a consciência fonológica não seria precursora nem 

conseqüência do processo de letramento alfabético, pois pressupõe que certas 

habilidades de consciência fonológica seriam básicas a certas habilidades de 

leitura e escrita, e que outras habilidades de leitura e escrita, por sua vez, 

estimulariam determinadas outras habilidades relacionadas à consciência 

fonológica. (CARVALHO, 2003, p. 54-55) 

 

As habilidades da consciência fonológica desempenham um papel fundamental para o 

desenvolvimento das crianças nas práticas de leitura e escrita (SANTANA, 2016) e, diante deste 

quadro, é relevante ressaltar a importância dos estudos nessa área e sua aplicação, seja no 

ambiente escolar ou fora dele. 

A consciência fonológica se desenvolve em uma forma crescente, ou em um continuum, 

como já foi abordado anteriormente, mas existem muitas dúvidas de quais são as formas 

corretas para quantificar e analisar os dados sobre os níveis de consciência fonológica das 

crianças (BLANCO-DUTRA, 2009). As avaliações de desenvolvimento da metafonologia têm 

sido feitas através de instrumentos, que são organizados em graus de complexidade crescente, 

das tarefas mais fáceis às mais difíceis. 

Freitas (2004 apud COSTA, 2012) afirma que as tarefas de consciência fonológica 

podem variar de acordo com o tipo das unidades (palavras com uma ou mais sílabas), o contexto 

em que estas unidades estão inseridas (ataque simples ou complexo), a posição em que a 

unidade sonora ocupa (inicial, medial ou final), a quantidade de operações cognitivas exigidas 

e o tipo de cada operação (identificação, produção, apagamento, transposição, síntese ou 

segmentação). 

Ramos (2005 apud COSTA, 2012) conclui que, de forma geral, a classificação de 

habilidades de consciência fonológica é formada por oito categorias, são elas: análise ou 

segmentação, síntese ou agrupamento, identificação ou reconhecimento, produção de unidade, 

substituição ou troca, transposição, apagamento ou exclusão e acréscimo ou aglutinação. 

O instrumento utilizado para obtenção dos dados analisados nessa pesquisa foi o 

CONFIAS – Consciência fonológica: Instrumento de Avaliação Sequencial (MOOJEN et alii, 

2003), cuja apresentação será detalhada na próxima seção, “METODOLOGIA”. 
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3 METODOLOGIA 

 

A metodologia adotada no presente estudo se caracteriza como sendo de natureza 

bibliográfica, de caráter quantitativo e qualitativo, tendo em vista que as respostas das tarefas 

propostas aos sujeitos foram tabuladas e analisadas.  

A amostra do estudo foi composta por 12 sujeitos distribuídos nas faixas etárias 

compreendidas entre 9 e 11 anos, conforme segue: faixa etária dos 9 anos (4 sujeitos); faixa 

etária dos 10 anos (4 sujeitos), faixa etária dos 11 anos (4 sujeitos). 

 Todos os indivíduos são procedentes do município de Salvador-Bahia e tinham sido 

matriculados em uma creche escola da cidade. As crianças apresentaram desenvolvimento 

normal, uma vez que foram submetidas à avaliação por uma equipe multidisciplinar composta 

por neurologistas, psicólogos e fonoaudiólogos. 

Foram escolhidos sujeitos de 9 a 11 anos, pois entende-se que esses sujeitos se 

encontram em um estágio de alfabetização avançado e que possuem um desenvolvimento mais 

consolidado da consciência fonológica, no nível silábico, mas não totalmente no nível 

fonêmico.  

Sendo assim, esta pesquisa analisou como se dá o desenvolvimento da consciência 

fonêmica através destas faixas etárias e se o nível geral de consciência fonológica dessas faixas 

etárias continua se desenvolvendo, se ele se mantém estagnado ou se existe algum tipo de 

comportamento específico. 

Vale salientar que esta pesquisa foi desenvolvida com dados que já haviam sido 

coletados para o projeto “Desenvolvimento Cognitivo em Crianças de Baixa Renda em 

Salvador-Bahia, Brasil”, fruto de uma parceria entre a Faculdade de Medicina da Universidade 

Federal da Bahia e as Universidades estadunidenses de Havard e Tulane. 

Na ocasião, o instrumento adotado para a coleta de dados foi o CONFIAS – Consciência 

Fonológica: Instrumento de Avaliação Sequencial (MOOJEN e LAMPRECHT, 2003). O 

exame tem como objetivo avaliar o nível de consciência fonológica nos níveis da sílaba (S) e 

do fonema (F). A primeira parte do instrumento corresponde à consciência do nível da sílaba 

(S), composta por nove tarefas, e a segunda parte corresponde à consciência do nível do fonema 

(F), composta por sete tarefas. 

Os níveis estão dispostos em uma escala crescente de dificuldades, ou seja, a primeira 

tarefa é considerada mais fácil e a última mais difícil. Nesta perspectiva, a tarefa S2 – 

Segmentação, é considerada mais difícil que a tarefa S1 – Síntese, por exemplo. 
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Abaixo, estão dispostas as tarefas dos dois níveis, acompanhadas por uma rápida 

descrição e um exemplo: 

S1 – Síntese. O sujeito deve juntar as sílabas da palavra alvo. Estímulos: bi-co, sor-ve-

te, má-gi-co, e-le-fan-te. Respostas: bico, sorvete, mágico, elefante. 

S2 – Segmentação: O sujeito deve separar as sílabas da palavra alvo. Estímulos: gato, 

abacaxi, cachorro, escova. Respostas: ga-to, a-ba-ca-xi, ca-cho-rro, es-co-va. 

S3 – Identificação de sílaba inicial. Dado um desenho (Anexo A), o sujeito deve escolher 

a opção de resposta que começa com a mesma sílaba da palavra representada na gravura. 

Desenho: faca; alternativas: fada-vaso-fala. Resposta: fada. Desenho: pipoca. Alternativas: 

sapato-piscina-bigode. Resposta: piscina. Desenho: cabide. Alternativas: bandeira-palito-

carroça. Resposta: carroça. Desenho: cenoura. Alternativas: raposa-semana-chinelo. Resposta: 

semana. 

S4 – Identificação de rima. Dado um desenho (Anexo B), o sujeito deve escolher a opção 

de resposta que forme rima com a palavra representada na gravura. Desenho: flor. Alternativas: 

pão-dor-trem. Resposta: dor. Desenho: martelo. Alternativas: morango-tapete-castelo. 

Resposta: castelo. Desenho: abelha. Alternativas: relógio-orelha-vestido. Resposta: vestido. 

Desenho: coração. Alternativas: armazém-carnaval-injeção. Resposta: injeção. 

S5 – Produção de palavra com a sílaba dada. O sujeito deve responder oralmente uma 

palavra que comece com a mesma sílaba apresentada. Sílabas-alvo: ca, ba, pi, so. Respostas 

possíveis: cabelo, banheiro, pinheiro, sola. 

S6 – Identificação de sílaba medial. Dado um desenho (Anexo C), o sujeito deve 

escolher a opção de resposta que possua a mesma sílaba medial da palavra representada na 

gravura. Desenho: tomate. Alternativas: fumaça-lanterna-espeto. Resposta: fumaça. Desenho: 

palhaço. Alternativas: mochila-caneta-telhado. Resposta: telhado. Desenho: cavalo. 

Alternativas: soldado-gravata-vizinho. Resposta: gravata. Desenho: jacaré. Alternativas: 

avental-macarrão-dominó. Resposta: macarrão. 

S7 – Produção de rima. Dado um desenho (Anexo D), o sujeito deve responder 

oralmente uma palavra que rime com a estímulo representado na gravura. Desenho: balão. 

Resposta possível: gamão. Desenho: café. Resposta possível: chulé. Desenho: rato. Resposta 

possível: mato. Desenho: bola. Resposta possível: mola. 

S8 – Exclusão. O sujeito precisa responder oralmente qual a palavra formada após a 

exclusão das sílabas apresentadas. Ao excluir “ci” de “cipó”, a reposta é “pó”. Ao excluir “pi” 

de “piolho”, a resposta é “olho”. Ao excluir “es” de “escola”, a resposta é “cola”. Ao excluir 

“te” de “pateta”, a resposta é “pata”. Ao excluir “ve” de “gaveta”, a resposta é “gata”. Ao excluir 
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“le” de “pele”, a resposta é “pé”. Ao excluir “to” de gasto, a resposta é “gás”. Ao excluir “cól” 

de “caracol”, a resposta é “cara”. 

S9 – Transposição. Dada uma palavra não existente, já que suas sílabas estão invertidas, 

o sujeito deve dizer a última sílaba e, depois, a primeira sílaba para, assim, formar uma palavra 

real. As palavras-alvo são: tapór, lhomi, cafó, valu. As respostas são: porta, milho, foca, luva. 

F1 – Produção de palavra que inicia com o som dado. O sujeito deve responder uma 

palavra que inicie com os sons-alvo (fones) apresentados. Estímulos: [ʒ], [v], [ʃ], [s]. Respostas 

possíveis: jaqueta, vela, chá, sapo. 

F2 – Identificação de fonema inicial. Dado um desenho (Anexo E), o sujeito precisa 

identificar qual alternativa inicia com o mesmo som da palavra representada na gravura. 

Desenho: urso. Alternativas: ovo-bolo-unha. Resposta: unha. Desenho: folha. Alternativas: 

vela-figo-cola. Resposta: figo. Desenho: macaco. Alternativas: menino-presente-salada. 

Resposta: menino. Desenho: dedo. Alternativas: doce-sapo-linha. Resposta: doce. 

F3 – Identificação de fonema final. Dado um desenho (Anexo F), o sujeito precisa 

identificar qual alternativa termina com o mesmo som da palavra representada na gravura. 

Desenho: lápis. Alternativas: pedra-garfo-férias. Resposta: férias. Desenho: tambor. 

Alternativas: nariz-colher-manhã. Resposta: colher. Desenho: piano. Alternativas: criança-

cidade-banheiro. Resposta: banheiro. Desenho: escada. Alternativas: cabeça-parede-morcego. 

Resposta: cabeça. 

F4 – Exclusão. O sujeito precisa responder oralmente qual a palavra formada após a 

exclusão de um determinado fone. Ao excluir o som [r] de “mar”, a resposta é “má” (ma). Ao 

excluir o som [ʒ] de “jaula”, a resposta é “aula”. Ao excluir o som [v] de “vida”, a reposta é 

“ida”. Ao excluir o som [s] de “pasta”, a resposta é “pata”. Ao excluir o som [a] de “peça”, a 

resposta é “pés” (peç). Ao excluir o som [u] de viúva, a resposta é “viva”. 

F5 – Síntese. O sujeito deve juntar os fones que estão separados para formar uma 

palavra. Estímulos: g-i-z [ʒ] [i] [s], u-v-a [u] [v] [a], a-s-a [a] [z] [a], m-a-l-a [m] [a] [l] [a]. 

Respostas: giz, uva, asa, mala. 

F6 – Segmentação. O sujeito deve dividir as palavras em seus respectivos fones. 

Estímulos: chá [‘ʃa], osso [‘osu], lixo [‘liʃu], mola [‘mᴐla]. Respostas: ch-a [ʃ] [a], o-ss-o [o] 

[s] [u], l-i-x-o [l] [i] [ʃ] [u], m-o-l-a [m] [ᴐ] [l] [a]. 

F7 – Transposição. O sujeito deve inverter os sons da palavra estímulo para formar uma 

palavra real. Estímulos: alé, óva, ôla, ias. Respostas: ela, avó, alô, sai. 

Nas questões do nível da sílaba (S), a pontuação máxima é de 40 pontos, 

correspondentes a 100% de acertos. Já no nível do fonema (F), a pontuação máxima é de 30 
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pontos, também equivalentes a 100% de acertos e, somados, os dois níveis correspondem ao 

total de 70 pontos. Para cada acerto, registra-se 1 (um) ponto; em caso de resposta errada, 

palavras repetidas mais de uma vez ou ausência de resposta, registra-se a pontuação 0 (zero). 

Nesse estudo, quando atingido o percentual maior ou igual a 75% de acertos, considerou-se que 

o sujeito adquiriu a habilidade referente à tarefa ou o nível em questão adquirido. Outros 

pesquisadores, como Pepe (2016), também utilizam este percentual como valor de corte para 

indicar a aquisição. 

Os valores obtidos através da aplicação do CONFIAS foram tabulados e dispostos em 

planilhas. Estas planilhas, criadas no programa Excel, serviram como material base para a 

criação de novas tabelas específicas para cada faixa etária, onde foram determinadas a 

porcentagem de acerto, média de cada faixa etária e em quais tarefas houve menos ou mais 

acertos. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os dados analisados nesta seção obedecerão à seguinte ordem: tarefas do nível da sílaba 

e do fonema, respectivamente, dos sujeitos ID0005, ID0022, ID 0037 e ID0056, componentes 

do grupo de sujeitos de 9 anos; sujeitos ID 0013, ID 0027, ID 0077 e ID 0080, pertencentes ao 

grupo das crianças de 10 anos; e, por fim, sujeitos ID 0011, ID 0033, ID 0062 e ID 0063, 

integrantes do grupo de crianças de 11 anos. Depois dessa etapa, serão realizadas as análises 

comparativas entre os resultados de todos os grupos etários. 

 

4.1 SUJEITOS DE 9 ANOS 

 

A Tabela 1 informa os percentuais equivalentes à quantidade de acertos dos sujeitos do 

grupo etário de 9 anos durante a execução de tarefas do nível da sílaba (S). Tendo como base o 

percentual de 75% para definir se o sujeito adquiriu ou não as habilidades referentes à tarefa, 

apenas nas tarefas S1 – Síntese (100%), S2 – Segmentação (87,5%), S5 – Produção de palavra 

com a sílaba dada (87,5%) e S3 – Identificação de sílaba medial (81,3%) percebeu-se a 

aquisição da habilidade para unir sílabas. As habilidades referentes às tarefas S4 – Identificação 

de rima (68,8%), S8 – Exclusão (62,5%) e S9 – Transposição (62,5%) se mostraram em 

processo de aquisição avançado. Já as habilidades analisadas a partir das tarefas S6 – 

Identificação de sílaba medial (56,3%) e S7 – Produção de rima (37,5%) se mostraram em 

estágio de desenvolvimento relativamente inicial. 

 

Tabela 1 - Percentuais de acerto dos sujeitos de 9 anos em tarefas do nível da sílaba (S) 

Sujeito S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 Total 

ID 0005 100,0% 100,0% 100,0% 75,0% 100,0% 25,0% 0,0% 75,0% 75,0% 72,5% 

ID 0022 100,0% 50,0% 100,0% 75,0% 75,0% 75,0% 75,0% 87,5% 100,0% 82,5% 

ID 0037 100,0% 100,0% 100,0% 75,0% 100,0% 75,0% 25,0% 75,0% 75,0% 80,0% 

ID 0056 100,0% 100,0% 25,0% 50,0% 75,0% 50,0% 50,0% 12,5% 0,0% 47,5% 

Média total 100,0% 87,5% 81,3% 68,8% 87,5% 56,3% 37,5% 62,5% 62,5% 70,6% 
Fonte: Elaborada pelo autor 

 

A partir da análise dos números acima, o sujeito ID 0005 (72,5%) demonstrou já possuir, 

praticamente, as habilidades referentes a todas as tarefas do nível silábico, com exceção de S6 

– Identificação de sílaba medial (25%) e S7 – Produção de palavra com a sílaba dada (0%). Na 

tarefa S6, o sujeito utilizou a estratégia de repetição em todas as respostas erradas. Já na tarefa 
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S7, o sujeito recorreu, várias vezes, à estratégia de associação, como na ocasião em que foi 

solicitada uma palavra que rimasse com “balão” e o mesmo respondeu “balão quebrado”. 

O sujeito ID 0022 (82,5%) demonstrou dificuldades apenas na tarefa S2 – Segmentação 

(50%), a única habilidade do nível silábico ainda em desenvolvimento. Os erros do sujeito nessa 

atividade não seguiram um padrão, já que, uma vez, o mesmo recorreu à estratégia de repetição 

de estímulo (ao segmentar as sílabas da palavra “cachorro”, repetiu o estímulo “cachorro” ao 

invés de produzir “ca-cho-rro”) e não terminou a separação das sílabas da palavra “escova” 

(respondeu “es-cova”). 

Os percentuais do sujeito ID 0037 (80,0%) indicam a aquisição de todas habilidades do 

nível silábico, com exceção da Produção de rima (S7) (25%). Na tentativa de produzir rima, a 

criança associou as palavras de diferentes formas, sem obter muito sucesso, a exemplo de 

responder “ratoeira” como rima para a palavra “rato”. 

O sujeito ID 0056 (47,5%) obteve, destacadamente, números bem inferiores aos demais 

investigados, tendo demonstrado a aquisição apenas das habilidades de Síntese (S1) (100%), 

Segmentação (S2) (100%) e Produção de palavra com a sílaba dada (S5) (75%). As habilidades 

referentes às tarefas S4 – Identificação de rima (50%), S6 – Identificação de sílaba medial 

(50%) e S7 – Produção de rima (50%), se mostraram em estágio de desenvolvimento. S3 –

Identificação de sílaba medial (25%) e S8 – Exclusão (12,5%) estão em estágio de aquisição 

inicial, e a habilidade referente a S9 – Transposição (0%), ainda nem começou a ser 

desenvolvida. Na grande maioria dos erros, o sujeito tentou fazer associações entre as suas 

respostas, como na tarefa de Exclusão (S8), em que foi solicitada a palavra formada após a 

exclusão da sílaba “ve” de “gaveta” e a criança respondeu “armário” ao invés de “gata”, o que 

sugere ter o sujeito realizado uma associação semântica entre “armário” e “gaveta”. 

Os percentuais de acerto dos sujeitos de 9 anos em tarefas de CF no nível do fonema 

estão dispostos na Tabela 2. Nenhuma tarefa teve média acima dos 75% para o grupo, contudo, 

é importante destacar que os baixos percentuais do ID 0056 contribuíram para a diminuição das 

médias gerais. As tarefas F1 – Produção de palavra com som dado (56,3%), F2 – Identificação 

de fonema inicial (50%), F3 – Identificação de fonema final (50%) foram as atividades nas 

quais as crianças obtiveram o maior número de acertos, indicando que essas habilidades estão 

em estágio de desenvolvimento. F5 – Síntese (43,8%), F4 – Exclusão (37,4%), F6 – 

Segmentação (25%) e F7 – Transposição (25%) foram tarefas em que os indivíduos ficaram 

com menos de 50% de acertos, apontando para um desenvolvimento inicial das habilidades 

envolvidas. 
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Tabela 2 - Percentuais de acerto dos sujeitos de 9 anos em tarefas do nível do fonema (F) 

Sujeito F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 Total 

ID 0005 75,0% 50,0% 50,0% 33,0% 50,0% 0,0% 0,0% 36,7% 

ID 0022 75,0% 75,0% 50,0% 66,7% 25,0% 75,0% 50,0% 60,0% 

ID 0037 75,0% 50,0% 75,0% 50,0% 100,0% 25,0% 50,0% 60,0% 

ID 0056 0,0% 25,0% 25,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 6,7% 

Média total 56,3% 50,0% 50,0% 37,4% 43,8% 25,0% 25,0% 40,9% 
Fonte: Elaborada pelo autor 

 

O sujeito ID 0005 (36,7%) demonstrou, basicamente, aquisição das habilidades de F1- 

Síntese (75,0%). As habilidades correspondentes às outras tarefas estão em estágio de 

desenvolvimento (médio ou inicial), como F2 – Identificação de fonema inicial (50%), F3 – 

Identificação de fonema final (50%), F5 – Síntese (50%) e F4 – Exclusão (33%), ou ainda sem 

aquisição aparente, como F6 – Segmentação (0%) e F7 – Transposição (0%). Chamou atenção 

o número de ocorrências da estratégia de associação por parte do sujeito, incluindo todas as 

atividades de Transposição (F7). Um exemplo, durante essa tarefa, ocorreu quando a criança 

transpôs o estímulo “óva” como “vão” ao invés da resposta correta, que seria “avó”, 

caracterizando, assim, a estratégia chamada de Associação fonológica. 

Os percentuais de acerto do sujeito ID 0022 e ID 0037 foram, em média, de 60% no 

nível fonêmico. Os percentuais do ID 0022 apontam para a aquisição das habilidades referentes 

às tarefas F1 – Produção de palavra que inicia com o som dado (75%), F2 – Identificação de 

fonema inicial (75%) e F6 – Segmentação (75%), enquanto as demais estão em estágio de 

desenvolvimento. O sujeito ID 0037 demonstra aquisição na tarefa F5 – Síntese (100%), e 

aquisição com 75% de acertos nas tarefas F1 - Produção de palavra que inicia com o som dado 

e F3 – Identificação de fonema final. As outras tarefas também estão em processo de aquisição. 

O sujeito ID 0056 obteve 25% de acertos nas tarefas F2 – Identificação de fonema inicial 

e F3 – Identificação de fonema final, e todas as outras habilidades do nível do fonema ainda 

não estão em processo de aquisição. Esses percentuais estão bem abaixo da média do grupo em 

todas as tarefas. As respostas do sujeito às atividades e as estratégias linguísticas empregadas 

também não parecem seguir nenhum padrão, demonstrando assim, que o sujeito está em 

processo inicial da aquisição da CF no nível do fonema.  
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4.2 SUJEITOS DE 10 ANOS 

 

A partir da análise quantitativa do número de acertos das crianças de 10 anos em tarefas 

de CF no nível da sílaba, percebe-se que a média do grupo foi de 76%. Como pode ser 

observado na Tabela 3, a média de acertos dessa faixa etária indica a aquisição das habilidades 

referentes às tarefas S1 – Síntese (100%), S5 - Produção de palavra com a sílaba dada (87,5%), 

S2 – Segmentação (81,3%), S3 – Identificação de sílaba inicial (81,3%) e S4 – Identificação de 

rima (75%), e a habilidade requisitada na tarefa S8 – Exclusão (73,4%) foi obtida por todos os 

investigados, com exceção do ID 0027. As competências analisadas através das tarefas S6 – 

Identificação de sílaba medial (68,8%), S7 – Produção de rima (62,5%), e S9 – Transposição 

(56,3%) se mostraram em processo avançado de aquisição. 

 

Tabela 3 - Percentuais de acerto dos sujeitos de 10 anos em tarefas do nível da sílaba (S) 

Sujeito S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 Total 

ID 0013 100,0% 25,0% 75,0% 75,0% 75,0% 50,0% 75,0% 75,0% 25,0% 65,0% 

ID 0027 100,0% 100,0% 50,0% 25,0% 100,0% 75,0% 0,0% 43,0% 25,0% 56,0% 

ID 0077 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 75,0% 75,0% 75,0% 87,5% 100,0% 90,0% 

ID 0080 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 75,0% 100,0% 88,0% 75,0% 93,0% 

Média 

total 100,0% 81,3% 81,3% 75,0% 87,5% 68,8% 62,5% 73,4% 56,3% 76,0% 
Fonte: Elaborada pelo autor 

 

Um caso peculiar aconteceu com o sujeito ID 0013, que demonstrou dificuldades de 

aquisição em apenas três tarefas: S6 – Identificação de sílaba medial (50%), S9 – Transposição 

(25%) e S2 – Segmentação (25%), essa última, um ponto fora da curva, uma vez que todas as 

outras crianças acertaram 100% das suas atividades nessa tarefa. Chama atenção o fato do 

sujeito ter recorrido duas vezes à estratégia de repetição durante os exercícios de Segmentação: 

quando solicitada a separação em sílabas da palavra “gato” (que seria “ga-to”) ele repetiu o 

estímulo “gato” e fez o mesmo, repetindo “escova” ao invés de produzir “es-co-va”. 

Os percentuais de acerto do sujeito ID 0027 revelam que esse é o indivíduo em estágio 

mais lento de aquisição da CF no nível silábico. Cinco habilidades ainda não foram adquiridas, 

e elas correspondem às tarefas S3 – Identificação de sílaba medial (50%), S8 – Exclusão (43%), 

S4 – Identificação de rima (25%), S9 – Transposição (25%) e S7 – Produção de rima (0%), 

sendo que, nessa última, o sujeito demonstra ser o único do grupo que ainda não conseguiu 

nenhum avanço. Ainda sobre S7, o sujeito utilizou, nessa tarefa, a estratégia de diminutivo na 
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tentativa de produzir rima: como palavra que rima com “balão”, respondeu “balinha”, para 

“café”, “cafezinho”, para “rato”, “ratinho” e para “bola”, respondeu “bolinha”. 

O número de acertos dos sujeitos ID 0077 e ID 0080 nas tarefas do nível silábico foram 

altíssimos (90% e 93%, respectivamente). Ambos demonstraram aquisição de todas as 

habilidades de CF no nível da sílaba, sem demonstrar dificuldade em nenhuma tarefa. 

Os acertos dos sujeitos de 10 anos em tarefas de CF no nível fonêmico (Tabela 4) 

apontam para uma divisão bem clara do grau de obtenção das habilidades metafonológicas. Na 

média total, as crianças não encontraram dificuldades para responder às tarefas F1 – Produção 

de palavra que inicia com o som dado (93,8%) e F2 – Identificação de fonema inicial (81,3%), 

já os resultados das tarefas F5 – Síntese (68,8%), F4 – Exclusão (62,5%) e F3 – Identificação 

de fonema final (50%), mostram que essas habilidades estão em processo de desenvolvimento. 

As tarefas F7 – Transposição (25%) e F6 – Segmentação (18,8%) foram as mais complicadas 

para o grupo. 

 

Tabela 4 - Percentuais de acerto dos sujeitos de 10 anos em tarefas do nível do fonema (F) 

Sujeito F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 Total 

ID 0013 75,0% 75,0% 25,0% 50,0% 75,0% 0,0% 0,0% 43,0% 

ID 0027 100,0% 50,0% 50,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 27,0% 

ID 0077 100,0% 100,0% 25,0% 100,0% 100,0% 50,0% 50,0% 76,7% 

ID 0080 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 25,0% 50,0% 83,0% 

Média total 93,8% 81,3% 50,0% 62,5% 68,8% 18,8% 25,0% 57,4% 
Fonte: Elaborada pelo autor 

 

O número de acertos do sujeito ID 0013 (43%) demonstra que as suas habilidades se 

encontram em estágios de desenvolvimento diferenciados: três delas já foram adquiridas ( F1, 

F2 e F5, 75% cada), duas estão em desenvolvimento ( F3 e F4, 25 % e 50%, respectivamente) 

e duas nem sequer entraram em processo de aquisição (F6 e F7, 0% cada). 

Para o sujeito ID 0027, apenas a habilidade relacionada à tarefa F1 – Produção de 

palavra que inicia com o som dado (100%) foi adquirida, e as competências analisadas a partir 

das tarefas F2 – Identificação de fonema inicial (50%) e F3 - Identificação de fonema final 

(50%) estão em processo de amadurecimento. As outras habilidades restantes ainda não 

entraram em desenvolvimento. Durante muitas tarefas, o sujeito repetia as palavras estímulo 

(exemplo: quando perguntada qual a palavra formada com o apagamento do som “r” em “mar” 

ele repetia o estímulo “mar”) ou, como em todas as atividades de Síntese (F5), a criança 

simplesmente não respondia nada. Esses casos demonstram o quão inicial se encontra o 
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desenvolvimento da CF nesse sujeito, já que, em muitas ocorrências, nem estratégias para tentar 

responder ele utilizou 

A média de acertos do sujeito ID 0077 (76,7%) está acima do percentual que indica a 

obtenção das habilidades do nível fonêmico, mas, ainda assim, três competências analisadas 

estão em processo de aquisição: F6-Segmentação (50%), F7- Transposição (50%) e F3-

Identificação de fonema final (25%). Na tarefa F3, a criança recorreu algumas vezes à repetição 

da primeira alternativa apresentada, o que pareceu ser uma estratégia de resposta. 

O sujeito ID 0080 alcançou um percentual de acertos significante nas tarefas desse nível 

(83%). Apenas duas tarefas tiveram desempenho abaixo dos 100%, F6 – Segmentação (25%) e 

F7 – Transposição (50%). O baixo desempenho na tarefa F6 pode ser explicado pela estratégia 

adotada pela criança que, ao invés de segmentar os sons das palavras (mola = [m] [ᴐ] [l] [a]), 

separou as letras que compõem o estímulo (mola = m-o-l-a), o que ocasionou três respostas 

erradas seguindo o mesmo padrão. 

 

4.3 SUJEITOS DE 11 ANOS 

 

As médias do grupo de 11 anos em tarefas de CF no nível silábico (Tabela 5) levam a 

crer que essas crianças já possuem quase todas as competências deste nível adquiridas, S1 – 

Síntese (100%), S2 – Segmentação (100%), S3 – Identificação de sílaba medial (87,5%), S5 – 

Produção de palavra que inicia com a sílaba dada (87,5%), S8 – Exclusão (84,6%), S4 – 

Identificação de rima (75%) e S9 – Transposição (75%). As habilidades que ainda não foram 

totalmente adquiridas estão em processo de aquisição e correspondem às tarefas S7 – Produção 

de rima (68,8%) e S6 – Identificação de sílaba medial (62,5%). 

 

Tabela 5 - Percentuais de acerto dos sujeitos de 11 anos em tarefas do nível da sílaba (S) 

Sujeito S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 Total 

ID 0011 100,0% 100,0% 75,0% 100,0% 100,0% 25,0% 75,0% 62,5% 50,0% 75,0% 

ID 0033 100,0% 100,0% 75,0% 100,0% 75,0% 100,0% 100,0% 88,0% 75,0% 90,0% 

ID 0062 100,0% 100,0% 100,0% 50,0% 75,0% 25,0% 25,0% 88,0% 100,0% 75,0% 

ID 0063 100,0% 100,0% 100,0% 50,0% 100,0% 100,0% 75,0% 100,0% 75,0% 90,0% 

Média 

total 100,0% 100,0% 87,5% 75,0% 87,5% 62,5% 68,8% 84,6% 75,0% 82,5% 
Fonte: Elaborada pelo autor 

 

O sujeito ID 0011 (75%) possui todas as competências do nível da sílaba, com exceção 

das habilidades referentes às tarefas S8 – Exclusão (62,5%), S9 – Transposição (50%) e S6 – 
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Identificação de sílaba medial (25%), essa última a menos desenvolvida entre todas. Na tarefa 

S6, que envolve identificação, o sujeito costumou escolher a terceira alternativa de resposta 

possível, o que demonstra uma estratégia utilizada pela criança. O fato ocorreu quando o sujeito 

selecionou, de forma equivocada, as terceiras opções “espeto” e “mochila” como palavras que 

compartilham a mesma sílaba medial de “tomate” (ma) e “palhaço” (lha) respectivamente. 

A partir da observação dos percentuais de acerto do sujeito ID 0033 (90%), é perceptível 

que o mesmo possui todas as competências do nível da sílaba. O indivíduo não mostrou 

dificuldade em nenhuma das tarefas, nem recorreu frequentemente a nenhuma estratégia 

linguística. 

O sujeito ID 0062 teve dificuldades apenas nas tarefas S4 – Identificação de rima (50%), 

S6 – Identificação de sílaba medial (25%) e S7 – Produção de rima (25%). Foi o único de sua 

faixa etária a não acertar, no mínimo, 75% das atividades de Produção de rima, já que recorreu 

bastante ao aumentativo e diminutivo para produzir rima, provavelmente porque a estratégia 

funcionou com “balão”, cuja rima dada foi “narigão”, mas não teve o mesmo êxito com as 

outras alternativas, pois respondeu “ratinho” como rima de “rato” e “bolão” como rima de 

“bola”.  

A tarefa S4 – Identificação de rima (50,0%), foi a única em que o sujeito ID 0063 

(90,0%) apresentou dificuldades, tendo em vista que o mesmo não respondeu as duas últimas 

atividades da referida tarefa sem nenhum motivo aparente. Todas as outras habilidades do nível 

silábico foram adquiridas. 

O desempenho no nível do fonema (Tabela 6) dos sujeitos da faixa etária dos onze anos 

( 64,1%)  indica a aquisição de apenas três habilidades: F2 – Identificação de fonema inicial 

(93,8%), F1 – Produção de palavra que inicia com o som dado (87,5%) e F5 – Síntese (81,3%). 

As competências analisadas nas tarefas F3 – Identificação de fonema final (68,8%) e F4 – 

Exclusão (62,6%) aparentam estágio de desenvolvimento avançado. Já as habilidades referentes 

às tarefas F7 – Transposição (37,0%) e F6 – Segmentação (18,8%), indicam estar em processo 

inicial de desenvolvimento. 

 

Tabela 6 - Percentuais de acerto dos sujeitos de 11 anos em tarefas do nível do fonema (F) 

Sujeito F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 Total 

ID 0011 75,0% 100,0% 100,0% 66,7% 50,0% 0,0% 50,0% 63,3% 

ID 0033 100,0% 100,0% 50,0% 100,0% 100,0% 50,0% 50,0% 80,0% 

ID 0062 75,0% 75,0% 75,0% 17,0% 100,0% 25,0% 25,0% 53,0% 

ID 0063 100,0% 100,0% 50,0% 66,7% 75,0% 0,0% 23,0% 60,0% 

Média total 87,5% 93,8% 68,8% 62,6% 81,3% 18,8% 37,0% 64,1% 
Fonte: elaborada pelo autor 
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As habilidades relativas às três primeiras tarefas do fonema F1 – Produção de palavra 

que inicia com o som dado (75%), F2 – Identificação de fonema inicial (100%) e F3 – 

Identificação de fonema final (100%) foram adquiridas pelo sujeito ID 0011. O desempenho da 

criança nas tarefas F4 – Exclusão (66,7%), F5 – Síntese (50%) e F7 – Transposição (50%) 

indica que essas habilidades estão em processo de obtenção. Chamou atenção o desempenho 

em F6 – Segmentação (0%), tarefa sem nenhum acerto, porque o sujeito não respondeu 

nenhuma das atividades desse nível. O desempenho do indivíduo na tarefa F5 aponta que ele 

foi o único a não acertar 75% ou mais das atividades dessa tarefa, também pelo mesmo motivo: 

não ter respondido nenhuma das atividades dessa tarefa. 

O sujeito ID 0033 (80,0%) obteve o melhor percentual de acerto dentre todos os 

analisados em sua faixa etária. A criança acertou todas as atividades das tarefas F1 – Produção 

de palavra que inicia com som dado, F2 – Identificação de fonema inicial, F4 – Exclusão e F5 

– Síntese. As competências relacionadas às tarefas F3 – Identificação de fonema final (50%), 

F6 – Segmentação (50%) e F7 – Transposição (50%) estão em processo de desenvolvimento e, 

mesmo assim, a criança recorreu a um número baixo de estratégias linguísticas. 

A tarefa F4 – Exclusão (17%), F5 – Síntese (25%) e F7 – Transposição (25%), foram as 

únicas cujos percentuais de acertos não indicam aquisição das habilidades para o sujeito ID 

0062 (53,0%). Contudo, o seu desempenho em F4 – Exclusão chamou atenção, pois, quando 

solicitada a exclusão do som do “j” na palavra “jaula”, ele respondeu “já” ao invés de “aula” e 

essa estratégia permaneceu em todos os exercícios seguintes, ou seja, o sujeito repetia sempre 

a primeira sílaba das palavras-estímulo. Isso ocorreu depois do sujeito excluir o som “r” de 

“mar”, respondendo “ma” (má) corretamente, sendo assim, o indivíduo deve ter concluído, de 

forma equivocada, que, apenas repetindo a primeira sílaba das atividades, ele obteria sucesso. 

O sujeito ID 0063 (60,0%) ainda não adquiriu as habilidades referentes às tarefas F4 – 

Exclusão (66,7%), F3 – Identificação de fonema final (50%), F7 – Transposição (23%) e F6 – 

Segmentação (0%). A criança não entendeu o funcionamento da tarefa de Segmentação (F6) 

em que deveria segmentar os sons das palavras estímulos, sendo assim, ela separou as sílabas 

da palavra estímulo (separou as sílabas “li-xo” ao invés dos sons [l][i][ʃ][u]).  

 

4.4 COMPARAÇÃO ENTRE AS FAIXAS ETÁRIAS 

 

A análise da Tabela 7, que apresenta a comparação das escalas de dificuldades durante 

as respostas às tarefas do nível silábico, aponta para as disparidades entre todas as faixas etárias, 

e entre todas as faixas etárias e o CONFIAS. A única tarefa que manteve o posto de mais fácil 
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foi S1 – Síntese, sendo a tarefa menos complicada para todas as idades (ainda que os indivíduos 

de onze anos tenham acertado todas as atividades de S1 -Síntese e S2 - Segmentação). A tarefa 

S5 – Produção de palavra com a sílaba dada foi a segunda mais simples para o grupo dos dez 

anos, contrariando (e muito) o grau de dificuldade dessa tarefa proposto pelo CONFIAS. 

 

Tabela 7 - Escalas de dificuldades das tarefas do nível da sílaba entre as faixas etárias 

Faixa etária Escala de dificuldades 

9 anos S1 - S2 - S5 - S3 - S4 - S8 - S9 -S6 - S7 

10 anos S1 - S5 - S2 - S3 - S4 - S8 - S6 - S7 - S9 

11 anos S1 - S2 - S3 - S5 - S8 - S4 - S9 - S7 - S6 

Escala do CONFIAS S1 - S2 - S3 - S4 - S5 - S6 - S7 - S8 - S9 
Fonte: Elaborada pelo autor 

 

Cada faixa etária encontrou mais dificuldade em uma tarefa específica: para o grupo de 

9 anos, foi a tarefa S7 – Produção de rima; para os de 10 anos, foi a tarefa S9 – Transposição; 

e para as crianças de 11 anos, foi a tarefa S6 – Segmentação.  

Com as particularidades tão evidentes de cada grupo, é possível definir que cada grupo 

etário possui suas dificuldades em especial, portanto, a escala de dificuldades do CONFIAS 

não corresponde completamente a nenhuma faixa etária em relação ao nível da sílaba, com 

exceção da tarefa S1, conforme já mencionado anteriormente. 

O Gráfico 1 apresenta os valores que tangem o nível de aquisição (em média) de cada 

idade, no nível da sílaba (S). As crianças de nove anos adquiriram as habilidades referentes a 

quatro tarefas (S1, S2, S5 e S3); quatro tarefas estão em desenvolvimento (S4, S8, S9 e S6) e 

uma se encontra em estágio de desenvolvimento inicial (S7). O grupo de dez anos apresentou 

um número maior de habilidades adquiridas, cinco (que compreendem as tarefas S1, S5, S2, S3 

e S4), e quatro em estágio de desenvolvimento (que compreendem as tarefas S8, S6, S7 e S9). 

Os sujeitos de onze anos apresentaram um grande número de habilidades adquiridas, sete 

(referentes às tarefas S1, S2, S3, S4, S5, S8 e S9) e duas em estágio de desenvolvimento (S6 e 

S7). 
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Gráfico 1 - Aquisição de habilidades no nível da sílaba (S) 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Sendo assim, pode-se concluir que, no nível da sílaba, a CF desses sujeitos continua a 

apresentar um desenvolvimento considerável, uma vez que, o número de habilidades adquiridas 

continua crescendo e o número de habilidades em desenvolvimento inicial chega a zero. A 

curva ascendente da aquisição desses sujeitos corrobora os estudos de que a CF se desenvolve 

em uma escala crescente, em um continuum (CARVALHO, 2003; PEPE, 2016). 

A Tabela 8 apresenta as escalas de dificuldades das tarefas do nível fonêmico entre as 

três faixas etárias analisadas. Assim como ocorreu com o nível silábico, os sujeitos de cada 

idade tiveram sua própria escala. A tarefa mais fácil para o grupo de 9 anos e para o grupo de 

10 anos foi a mesma, F1 –Produção de palavra que inicia com o som dado, seguindo a o grau 

do CONFIAS, entretanto o grupo de 11 anos acertou mais atividades na tarefa F2 - Identificação 

de fonema inicial. 

 

Tabela 8 - Escalas de dificuldades das tarefas do nível do fonema entre as faixas etárias 

Faixa etária Escala de dificuldades 

9 anos F1 - F2 - F3 - F5 - F4 –F7 – F6 

10 anos F1 - F2 - F5 - F4 - F3 - F7 - F6 

11 anos F2 - F1 - F5 - F3 - F4 - F7 - F6 

Escala do CONFIAS F1 - F2 - F3 - F4 - F5 - F6 - F7 
Fonte: Elaborada pelo autor 
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Chamou atenção que a tarefa F5 – Síntese, tida pelo CONFIAS como a quinta mais 

difícil, foi considerada a terceira tarefa mais fácil para as crianças de 10 e de 11 anos. A tarefa 

mais complicada também foi diferente do estimado pelo CONFIAS: enquanto o teste prevê ser 

F7 - Transposição a tarefa mais difícil, os resultados dos sujeitos investigados mostraram que 

F6 – Segmentação foi a mais laboriosa para todos os grupos. Sendo assim, houve uma inversão 

entre as tarefas mais difíceis para essas crianças em relação ao que é proposto pelo exame. 

O Gráfico 2 apresenta o número (em média) de habilidades de CF adquiridas pelos 

sujeitos investigados no nível do fonema (F), além das competências em desenvolvimento e em 

estágio inicial.  

As crianças de nove anos não adquiriram nenhuma habilidade, mostrando que o nível 

fonêmico ainda é complicado para esse grupo; três habilidades estão em desenvolvimento 

(referentes às tarefas F1, F2 e F3) e outras quatro estão em desenvolvimento inicial (referentes 

às tarefas F4, F5, F6 e F7).  

Os sujeitos de dez anos adquiriram duas habilidades (referentes às tarefas F1 e F2), o 

mesmo número de competências que ainda se encontram em estágio raso de desenvolvimento 

(F6 e F7); ainda três habilidades se encontram em desenvolvimento (referentes às tarefas F3, 

F4 e F5).  

Por fim, as crianças de onze anos adquiriram mais atividades, três, no total (referentes 

às tarefas F1, F2 e F5); duas habilidades em desenvolvimento (F3 e F4) e duas habilidades em 

aquisição bem inicial (referentes às tarefas F7 e F6). 

 

Gráfico 2 - Aquisição de habilidades no nível do fonema (F) 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 
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Mais uma vez, fica evidente que a CF continua a se desenvolver ao longo das faixas 

etárias, já que, para o grupo de nove anos, nenhuma habilidade havia sido adquirida, e para 

grupo de onze anos, três habilidades foram contempladas. O grupo de dez anos também 

apresenta sujeitos em estágios bem demarcados: enquanto alguns trazem índices abaixo da 

média, bem próximos do grupo de nove anos, outros se mostram tão avançados quanto os 

sujeitos de onze. 

A curva ascendente, que indica um maior número de habilidades adquiridas com o 

aumentar da idade, também comprova a CF em um continuum. Além disso, esta investigação 

também identificou que o nível da sílaba se mostrou mais fácil que o nível fonêmico para todos 

os sujeitos investigados, em todos os grupos, como aponta a vasta maioria da literatura da área. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente estudo teve como principal objetivo traçar o perfil linguístico de doze 

crianças de 9, 10 e 11 anos, residentes do município de Salvador em tarefas de consciência 

fonológica, com base nas respostas desses sujeitos ao exame CONFIAS, a fim de entender qual 

o impacto da variável “idade” no desenvolvimento da CF em cada grupo etário. Para isso, se 

fez necessário investigar mais a respeito da consciência fonológica, perceber que a mesma se 

desenvolve em um continuum e não se caracteriza por uma, mas sim, várias habilidades que a 

compõe. 

Os sujeitos investigados apresentaram uma maior compreensão das tarefas do nível 

silábico (S) em relação ao nível fonêmico (F), confirmando a maior complexidade do nível do 

fonema, mas, ainda assim, não foi necessário que todas habilidades da sílaba fossem adquiridas 

para que se iniciasse a aquisição das habilidades do fonema, como apontam as investigações de 

outros pesquisadores, a exemplo de Santana (2016). 

O número de habilidades adquiridas pelos sujeitos de 11 anos (dez, ao todo, referentes 

a: S1, S2, S3, S4, S5, S8, S9, F1, F2 e F5) foi maior do que os sujeitos de 10 anos (sete, ao todo, 

referentes a S1, S2, S3, S4, S5, F1 e F2), e esses demonstraram um número de competências 

maior que os sujeitos de 9 anos (quatro, ao todo, referentes a S1, S2, S3 e S5). Com isso, a 

variável “idade” se mostrou bem relevante para o desenvolvimento da CF nesses sujeitos, uma 

vez que, com o crescimento da idade, aumentou também o nível da CF das crianças. 

Os padrões estipulados pelo CONFIAS também se mostraram desajustados, uma vez 

que cada faixa etária possuiu uma atividade mais complexa diferente. De maneira geral, S1 – 

Síntese foi a tarefa mais fácil para todos no nível da sílaba, S7 – Produção de rima foi a mais 

complicada para o grupo de 9 anos, S9 – Transposição foi a mais difícil para o grupo de 10 anos 

e S6 – Identificação de sílaba medial foi a mais complexa para os sujeitos de 11 anos. Referente 

ao nível do fonema, a tarefa mais fácil para os grupos de 9 e 10 anos foi F1 – Produção de 

palavra que inicia com o som dado e F2 – Identificação de fonema inicial para os sujeitos de 11 

anos, a mais difícil para todas as idades foi F6 – Segmentação. 

Estima-se que as investigações e propostas apresentadas neste trabalho possam 

contribuir para as pesquisas e construção de conhecimento na área da consciência fonológica e 

seu desenvolvimento, além de render novos frutos para futuras pesquisas e que possa motivar 

mais estudos e maior conhecimento dessa área. 
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ANEXO A – GRAVURAS DA TAREFA S3 

 

 
Fonte: CONFIAS 
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ANEXO B – GRAVURAS DA TAREFA S4 

 

 
Fonte: CONFIAS 
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ANEXO C – GRAVURAS DA TAREFA S6 

 

 
Fonte: CONFIAS 
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ANEXO D – GRAVURAS DA TAREFA S7 

 

 
Fonte: CONFIAS 
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ANEXO E – GRAVURAS DA TAREFA F2 

 

 
Fonte: CONFIAS 
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ANEXO F – GRAVURAS DA TAREFA F3 

 

Fonte:CONFIAS 
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ANEXO G – MODELO DE PROTOCOLO DE RESPOSTAS 

 

 

 
Fonte: CONFIAS 


