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PULIEZI, S. (2011) A contribuição da consciência fonológica, memória de trabalho e 

velocidade de nomeação na habilidade inicial de leitura. Dissertação de mestrado. Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, SP, Brasil. 

 

Resumo  

O objetivo da pesquisa foi avaliar como três habilidades de processamento fonológico 

(consciência fonológica, memória de trabalho fonológica e velocidade de nomeação) se 

relacionam com a habilidade inicial de leitura em um grupo de crianças do 1º ano do ensino 

fundamental. Também foi objetivo verificar se variações na habilidade de leitura (bons e 

maus leitores) estão relacionadas a variações nas habilidades de processamento fonológico. 

Participaram do estudo 28 alunos da rede particular de ensino do município de Guarulhos. A 

idade média no grupo era de  6 anos e 7 meses. O procedimento consistiu na aplicação 

individual de tarefas de: leitura de palavras, identificação de rima e fonema inicial, 

segmentação de palavras em sílabas, repetição de dígitos, repetição de pseudo-palavras e 

nomeação rápida de figuras. Os dados foram expressos em pontos e submetidos a testes 

estatísticos. Os resultados do Teste-t, comparando os grupos de bons e maus leitores, nos  

levou a concluir que os bons leitores leem mais rápido que os maus leitores, assim como 

possuem melhores resultados em  consciência fonológica. Na memória de trabalho fonológica  

podemos dizer que a diferença entre os bons e maus leitores não foi significativa. Na 

velocidade de nomeação há uma diferença significatica entre os grupos a favor dos bons 

leitores. Os resultados das correlações de Pearson nos permitem concluir que o desempenho 

na leitura inicial está associado com o tempo de leitura. Também podemos dizer que a leitura 

inicial está associada com as três habilidades de processamento avaliadas: consciência 

fonológica, memória de trabalho fonológica e velocidade de nomeação. 

Palavras-chave: leitura, consciência fonológica, memória de trabalho fonológica e 

velocidade de nomeação. 
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PULIEZI, S. (2011) The contribution of phonological awareness, working memory and rapid 

naming of initial skill of reading. Masters Dissertation. Pontifícia Universidade Católica de 

São Paulo, São Paulo, SP, Brazil. 

 

Abstract 

The research aimed to evaluate how three phonological processing skills (phonological  

awareness, phonological working memory and rapid naming) are related to the initial  

reading ability in a group of children in a first grade of the elementary school. Another  

objective was to assess whether variations in reading ability (good and poor readers) are  

related to changes in phonological processing skills. The participants were 28 students in a  

private school in Guarulhos city. The average age group was 6 years and 7 months. The  

procedure consisted of individual application tasks: word reading, rhyme and initial  

phonemes identifying, segmenting words into syllables, digits repetition, pseudo-word  

repetition and rapid naming of pictures. Data were expressed as points and subjected to  

statistical tests. The t-Test results, comparing good and poor readers, led us to conclude  

that good readers read faster than poor readers, and have better results in phonological  

awareness. In phonological working memory can be said that the difference between good  

and poor readers was not significant. In rapid naming, there is a significant difference  

between the groups in favor of good readers. The results of Pearson correlations allow us  

to conclude that performance in the initial reading is associated with the reading time. We  

can also say that the initial reading is associated with the three processing skills assessed:  

phonological awareness, phonological working memory and rapid naming.  

 

Keywords: reading, phonological awareness, phonological working memory and rapid  

naming.  
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1. Introdução  
 

Ler e escrever são habilidades necessárias em uma sociedade letrada para que o 

indivíduo possa desenvolver plenamente suas capacidades individuais e profissionais. O 

acesso à cultura escrita possibilita que o cidadão exerça de forma integral os seus direitos e 

participe efetivamente da  sociedade em  que vive.  

Mas, apesar de ser um direito de todos, o acesso à linguagem escrita ainda não alcança 

toda população brasileira e muitos indivíduos passam anos na escola sem conseguir se 

alfabetizar. 

Apesar dos esforços recentes dos governos com investimentos em formação de 

professores e programas voltados para melhorar os índices de alfabetização no país, os 

resultados ainda não estão bons. Verificando as médias de desempenho nas provas de Língua 

Portuguesa no estado de São Paulo, apresentadas nos resultados do Sistema de Avaliação de 

Rendimento Escolar do Estado de São Paulo (SARESP), no ano de 2009, podemos notar que 

muitas crianças, ao fim de dois anos de escolarização, ainda não estão alfabetizadas. 

Nas escolas estaduais, o percentual de crianças que possuem um desempenho 

insuficiente ou regular no final da 2ª série/3º ano é de 32,7%. Nas escolas municipais esse 

número é de 41,4%  e nas escolas particulares é de 10,4% (SARESP, 2009). 

Dados trazidos pelo Indicador de Alfabetismo Funcional (Inaf), em 2007,  mostram 

que o Brasil ainda  está longe de garantir educação de qualidade a todos. O documento coloca 

que a grande maioria dos brasileiros (68%) entre 15 e 64 anos que estudaram até a 4º série só 

conseguem localizar informações explícitas em textos curtos e 13% desses brasileiros podem 

ser considerados analfabetos, pois não conseguem decodificar palavra e frases. 

Mas porque será que algumas crianças, que passam tanto tempo na escola, não 

aprendem a ler e escrever? Para analisar essa questão, direcionaremos nosso olhar para os 

processos cognitivos que estão envolvidos nos atos de ler e escrever. 
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A compreensão desses processos cognitivos apóia-se na psicologia cognitiva, que “é a 

ciência que procura descrever e explicar o conjunto das capacidades cognitivas (em outras 

palavras, as capacidades mentais de tratamento da informação) de que dispõem os animais e, 

em particular, os seres humanos” (Morais, 1996, p. 37). 

Muitas pesquisas têm sido desenvolvidas nessa área e analisam aspectos 

“psicossociais, psicolinguísticos e cognitivos envolvendo a avaliação da memória, imagem 

mental, psicomotricidade, estratégias de aprendizagem e aspectos relacionados à 

aprendizagem formal da  linguagem escrita” (Diniz, 2008, pp. 14-15). Diniz ainda coloca que 

embora os “estudos tenham encontrado relações entre muitos dos aspectos estudados, o 

campo ainda se mostra em necessidade de produção de novas evidências” (p. 15). 

Sabe-se hoje que, para dominar a linguagem escrita, a criança precisa “desenvolver 

capacidades de refletir sobre a língua e sua utilização” (Maluf, 2010, p. 17). E para “tornar-se 

capaz de tomar a língua como objeto de análise e de manipular diretamente as unidades 

linguísticas que  são as palavras e as partes que as compõem” (Maluf, 2010, p.18), a criança 

precisa receber instruções específicas (ensino) que favoreçam o desenvolvimento de 

habilidades metalinguísticas. 

A metalinguagem envolve diferentes tipos de  habilidades, tais como: “habilidade para 

segmentar e manipular a fala em suas diversas unidades (palavras, sílabas e fonemas), para 

separar as palavras de seus referentes (diferenciação entre significados e significantes); para 

perceber semelhanças sonoras entre palavras;  para julgar a coerência semântica e sintática 

dos enunciados e outras” (Barrera, 2003, p.66). 

Em resultados de pesquisas recentes, muitos autores que estudam os processos de 

leitura e escrita, além de considerarem a metalinguagem como fator indispensável para a 

alfabetização, “sugerem forte relação funcional entre o processamento fonológico e a leitura e 

a escrita, ou seja, alterações nas habilidades deste processamento podem desencadear 
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alterações no desenvolvimento da linguagem escrita” (Nicolielo, Fernandez, Garcia & Hage, 

2008, p. 247). 

O processamento fonológico refere-se ao uso da informação fonológica no 

processamento da linguagem oral e escrita, que, segundo Wagner e Torgensen (1987) pode 

ser dividido em três componentes: a consciência fonológica, a velocidade de nomeação e a 

memória de trabalho fonológica. 

O presente estudo tem como foco de pesquisa o processamento fonológico e teve 

origem na leitura de um trabalho intitulado L‟ apprentissage de la lecture,  realizado por 

Silvia Defior Citoler  e  Lucia Herrera Torres. Nesse trabalho as autoras investigaram  os 

conhecimentos fonológicos das crianças pré-leitoras de  quatro anos e teve como finalidade 

determinar fatores precoces que contribuem para a aprendizagem da leitura em espanhol  

(Citoler & Torres, 2003). 

Com essa inspiração, a presente pesquisa tem como objetivo principal avaliar como 

três habilidades do processamento fonológico (consciência fonológica, memória de trabalho 

fonológica e velocidade de nomeação) contribuem para a habilidade inicial de  leitura em um 

grupo de crianças do 1º ano  do ensino fundamental. 

Para avaliar o desempenho em leitura foi aplicada uma prova de leitura com 30 

palavras. O processamento fonológico foi avaliado através de três provas de consciência 

fonológica (rima, fonema e segmentação de palavras), duas provas de memória de trabalho 

fonológica (repetição de dígitos e pseudo-palavras) e uma prova de velocidade de nomeação 

(tarefa de denominação: habilidade de nomear uma figura de forma  rápida).  

 Num primeiro momento faremos uma fundamentação teórica sobre linguagem escrita 

e sobre o processamento fonológico, com a descrição de cada habilidade. 
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Depois apresentaremos o problema de pesquisa, os objetivos e a metodologia, 

descrevendo as diversas provas que avaliaram o processamento fonológico.  

Por fim apresentaremos os resultados e as considerações finais. 
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2. Metalinguagem e alfabetização 
 

Nesse capítulo faremos uma breve apresentação sobre a importância da 

metalinguagem no processo de aprendizagem da linguagem escrita. 

No primeiro momento falamos um pouco sobre a necessidade de conhecer as relações 

letra-som para compreensão do princípio alfabético. 

Dando sequência, colocamos algumas ideias sobre a importância de haver um ensino 

sistemático na escola, que evidencie as relações entre letras e sons durante os anos pré-

escolares e o ano de alfabetização. 

Por fim, descreveremos o processamento da leitura num leitor proficiente. 

 

2.1 Relações entre oralidade e escrita 

 

A história da escrita pode ser caracterizada como tendo três fases distintas: pictórica, 

ideográfica e alfabética (Cagliari, 1997). Entre as três, foi a fase alfabética que melhor 

conseguiu representar a linguagem oral, pois é caracterizada pelo uso de letras com uma 

representação fonográfica. 

Atualmente o sistema alfabético é o meio de representação escrita mais utilizado. 

Alfabetos são sistemas de escrita fonéticos, ou seja, cada símbolo representa um som (ou 

mais de um). “O poder do alfabeto para representar a língua, seja qual for  a complexidade de 

suas estruturas fonológicas, é enorme” (Morais, 1996, p. 70), pois os leitores dos sistemas 

alfabéticos conseguem ler palavras no momento em que as veem pela primeira vez. 

Maluf (2010) coloca que o primeiro passo para compreender o princípio alfabético é 

compreender que as letras representam sons e que, quando  combinadas, podem  formar 

palavras. 
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Pesquisas recentes mostram que o conhecimento das letras do alfabeto é de 

fundamental importância  na aprendizagem inicial da linguagem escrita (Ehri, 1986; Cardoso-

Martins, Resende & Rodrigues, 2002; Treiman & Kessler, 2003). Cardoso-Martins e Batista 

(2005) sugerem duas explicações possíveis para essa significância: uma seria o fato de que,  

de modo geral, o nome da letra  contém o som que ela tipicamente representa na palavra,  

auxiliando a criança a ler através da recodificação fonológica. Outra razão possível tem a ver 

com o fato de que os nomes  das letras são escutados com frequência na pronúncia das 

palavras, como  por exemplo a palavra telefone, onde o nome da letra t, isso é /te/, pode ser 

claramente detectado na pronúncia da palavra. Para as autoras, esse conhecimento pode 

auxiliar a criança a compreender que as letras representam sons. 

 E para saber que as  letras representam sons, as crianças  precisam ser ensinadas, elas 

não fazem essa descoberta sozinhas (Maluf, 2010). Sendo assim, a aquisição da linguagem 

escrita irá ocorrer quando os aprendizes forem submetidos a um ensino que explicite o 

funcionamento do princípio alfabético. 

 

       2.2  Metalinguagem e aprendizagem da linguagem escrita 

 

Quando o bebê entra em contato com a linguagem  de seu ambiente são ativados 

processos  biológicos e pré-programações inatas da linguagem oral que resultam no 

aprendizado  da fala, sem que  seja necessário conhecer conscientemente a estrutura formal 

(fonológica e sintática) de sua língua (Gombert, 2003).  

Maluf coloca que este é “um conhecimento implícito da língua oral, graças ao qual 

podem exercitar a linguagem espontânea que organiza  seu pensamento e suas ações” (Maluf, 

2010, p.17). 
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Porém, para aprender a ler e escrever não basta o conhecimento implícito. O aprendiz 

precisa desenvolver suas habilidades metalinguísticas, ou seja, ele precisa “tornar-se capaz de 

tomar a língua como objeto de análise e de manipular diretamente as unidades linguísticas 

que são as palavras e as partes que as compõem” (Maluf, 2010, p.18), o que é denominado 

conhecimento explícito. 

Essas tarefas em ação na aprendizagem da linguagem escrita requerem um nível mais 

alto de abstração, elaboração e controle e o simples contato prolongado com a escrita não é 

suficiente para instalar na criança as habilidades de tratamento desse nível (Gombert, 2003). 

As habilidades  metalinguísticas podem ser estimuladas “por meio de atividades orais 

que solicitam a atenção da criança para a estrutura e funcionamento  da linguagem” (Maluf, 

2005, p. 57). Essas atividades são de responsabilidade de um ensino  sistematizado. 

Maluf (2005) coloca que em se tratando de alfabetização, o ensino mais bem sucedido 

parece ser aquele que estabelece correspondências entre as letras e os sons, ou seja, que 

explicita as relações entre grafemas e fonemas. Essa é a base do princípio alfabético. 

Assim, o aprendizado da leitura em um sistema alfabético vai exigir do aprendiz o 

desenvolvimento de capacidades de análise da língua em fonemas e a compreensão de que 

cada palavra é constituída por uma série de fonemas (Morais, 1996). A essa habilidade é dado 

o nome de consciência fonêmica. 

Durante a leitura de uma palavra, a consciência fonêmica e o conhecimento do código 

alfabético surgem simultaneamente. Elas se influenciam e se reforçam mutuamente (Morais, 

1996). 

Quando as crianças dominam essas duas competências podem dar o passo seguinte no 

processo de alfabetização, que consiste na aprendizagem  das relações que caracterizam o 

código de cada língua. Elas possibilitam à criança identificar uma palavra oral ou escrita 
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decifrando as correspondências  entre grafemas e fonemas respectivos, permitindo ao aluno 

codificar e decodificar a escrita (Capovilla, 2005). 

Com base nesse conhecimento, Adams (2006), sugere que desde a idade pré-escolar 

as crianças devem  entender que os sons associados às letras são os sons da fala e para isso 

propõe que sejam realizadas na escola atividades de sensibilidade fonológica (cantar músicas, 

identificar rimas, sons e ritmos, avaliar palavras que possam ser curtas ou compridas). Essas 

são menos exigentes em termos do esforço de reflexão (Gombert, 2003), no entanto, irão 

auxiliar no desenvolvimento da consciência fonológica. 

A consciência fonológica, termo mais amplo que a consciência fonêmica, refere-se à 

habilidade de refletir sobre e manipular os sons da fala de forma consciente (Lamprecht, 

2004). Ela é reconhecida como o fator de maior contribuição para o desenvolvimento das 

habilidades de leitura (Navas & Santos, 2004), mas não é a única habilidade responsável pela 

aprendizagem bem sucedida da linguagem escrita. Trataremos sobre a consciência fonológica 

mais a frente. 

 

          2.3 Processamento da leitura 

 

Para descrever o processamento da leitura num leitor proficiente iremos utilizar a 

descrição adotada por Gombert (2003) e Navas e Santos (2004). 

Esses autores explicam o processamento da leitura a partir do modelo conexionista de 

Seidenberg e McClelland (1989). Nesse modelo o reconhecimento de palavras é resultado de 

uma distribuição de ativação no sistema de tratamento das letras e de informações 

fonológicas e semânticas associadas a essas letras (Gombert, 2003). 

São descritos “quatro processadores interligados e conectados entre si, realizando 

processos em paralelo e/ou simultaneamente” (Navas & Santos, 2004, p.835). O modelo é  
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composto por um processador ortográfico, um processador fonológico, um processador 

semântico e um processador contextual. Esses processadores devem ser entendidos como  

rede de informação interligada, e não como módulos de processamento separados. 

 

SIGNIFICAÇÕES

CONTEXTO

ORTOGRAFIA

FONOLOGIA

Fala

Escrita

Conjunto de unidades

 

Figura 1- Modelo conexionista de Seidenberg e McClelland (1989) citado por Gombert (2003, p. 27). 

 

O processador ortográfico representa o conhecimento visual das palavras escritas. 

Quando uma palavra é reconhecida, as unidades ortográficas ativam as unidades de 

reconhecimento fonológico e semântico, as quais trabalharão em conjunto para a 

decodificação da palavra. “À medida que o leitor aprendiz é exposto ao material escrito, essas 

conexões começam a se estabelecer e, quanto mais frequentemente uma determinada 

sequência de letras é encontrada, mais fortes se tornarão as conexões entre essas unidades” 

(Navas & Santos, 2004, p. 835). 
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O processador semântico fornece o acesso ao significado das palavras identificadas, 

buscando o significado mais apropriado ao contexto. Também permite a aquisição do 

significado de palavras novas gradualmente encontradas num contexto. 

O processador contextual escolhe o melhor significado dentro de um contexto 

específico. Dele depende a construção de uma interpretação coerente durante o processo de 

leitura do texto. 

O processador fonológico analisa e armazena o componente fonológico das palavras. 

A imagem auditiva de cada palavra, sílaba ou fonema corresponde à ativação de um conjunto 

interconectado dessas unidades. Quando uma sequência de letras é visualizada no 

processador ortográfico, estímulos são enviados às suas unidades correspondentes no 

processador fonológico. “Se a sequência é pronunciável, o processador fonológico manda de 

volta uma informação que contribui para a decodificação da palavra escrita” (Navas & 

Santos, 2004, p. 836).  

Quando a habilidade de leitura se desenvolve, há um aumento gradual da utilização da 

via ortográfica, funcionando como um fator para facilitar a leitura, tornando-a mais eficiente, 

sem o abandono da via fonológica. 

Navas (2008) explica que os leitores proficientes utilizam várias estratégias para a 

leitura de palavras. As palavras menos familiares podem ser lidas por meio da decodificação 

fonológica, palavras familiares de alta frequência seriam reconhecidas visualmente com 

rápida decodificação fonológica, enquanto que as palavras de baixa frequência são mais 

dependentes da decodificação fonológica. “Isso deixa evidente que, o processamento 

fonológico é crítico para a aprendizagem da linguagem escrita” (Navas, 2008, p. 156). 
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3. O processamento fonológico 
 

 

O processamento fonológico pode ser definido como as operações mentais do 

tratamento de informações baseadas na estrutura sonora ou fonológica da linguagem oral. As 

habilidades de processamento fonológico referem-se à forma como as informações são 

processadas, armazenadas e utilizadas (Capovilla & Capovilla, 1998).  

Segundo Torgesen, Wagner e Rashotte (1994), o processamento fonológico  envolve 

três tipos diferentes de componentes ou habilidades importantes  no processo de leitura: a 

consciencia fonológica, a codificação fonológica na memória de trabalho e a recuperação de 

códigos fonológicos na memória de longo prazo (também conhecida na literatura como 

velocidade de nomeação). 

A quantidade de pesquisas sobre o processamento fonológico  cresceu muito a partir 

de 1970 (Capovilla, Gütschow & Capovilla, 2004). Isso ocorreu quando começaram a surgir 

evidências de que a grande maioria dos problemas relacionados à leitura e escrita poderiam 

ser explicados por problemas na habilidade fonológica, e não no nível dos componentes 

sintáticos ou semânticos (Braibant, 1997). 

Resultados de estudos recentes mostram que o processamento fonológico desempenha 

um papel de extrema importância na  aprendizagem da leitura em um sistema alfabético, pois 

o processamento das relações letra-som nas palavras possibilita o armazenamento das 

sequências de letras das palavras, permitindo a recuperação da pronúncia e significado de 

forma automática ao ver a sua grafia impressa (Cardoso-Martins & Silva, 2008). 

O aprendizado da relação entre as letras do alfabeto e os sons que elas produzem é o 

que faz com que a criança seja capaz de compreender a informação fonológica produzida na 

pronúncia das palavras (Piérart, 1997).  
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A ocorrência de alterações em quaisquer dos componentes do processamento 

fonológico pode causar alterações da linguagem oral, principalmente as que se manifestam 

como desvios ou distúrbios  fonológicos (Ávila, 2004). 

Ávila (2004) propõe um esquema para representar o processamento fonológico e a 

inter-relação entre seus componentes ilustrado na Figura 2. 
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Figura 2- Esquema representativo do processamento fonológico e de sua relação com a consciência 

fonológica. 

Fonte: Ávila, 2004, p. 819. 
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 A autora explica o esquema colocando que a consciência fonológica  evolui de 

processos inconscientes e desprovidos de atenção para uma reflexão intencional e com 

atenção dirigida (metacognição). O desenvolvimento metacognitivo e linguístico ocorre de 

forma conjunta e inter-relacionada  a outros mecanismos componentes do processamento da 

linguagem, que estão presentes de forma subjacente ao desenvolvimento da consciência 

fonológica, que se completa quando a escrita é aprendida. 

Esse componentes, compreendidos até o momento, são  a memória fonológica de 

trabalho e  o acesso fonológico ao léxico mental,  e permitem o processamento e a 

organização da linguagem, fazendo parte do suporte e de seu desenvolvimento. Todos os 

componentes são solicitados pelo executivo  central na realização de qualquer tarefa, 

inclusive as  de consciência fonológica ou consciência fonêmica (Ávila, 2004). 

Apesar do número crescente de pesquisas sobre o processamento fonológico e de 

hipóteses que estão sendo levantadas dentro da área, ainda não dispomos de resultados que 

nos permitam explicar a totalidade de relações que existem entre seus diferentes componentes 

(Mousty, Leybaerty, Alégria, Content & Morais, 1997), mas acredita-se que essas habilidades 

não são independentes umas das outras. 

Alguns autores  (Capovilla & Capovilla, 2004; Leybert, Alégria, Deltour & Skinkel, 

1997) propõem que  sejam realizados estudos que aprofundem a investigação das relações 

entre todas as habilidades do processamento fonológico e as habilidades de leitura e escrita, 

pois obviamente, não se pode concluir pela existência de uma ligação específica entre  uma 

habilidade e o domínio da leitura, sem que todos os preditores potencias sejam controlados. 

Sem esse controle seria difícil verificar quais relações são causais e quais são meramente 

correlacionais. 

A seguir descreveremos mais detalhadamente algumas características dos 

componentes do processamento fonológico. 
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3.1  A consciência fonológica 

 

O termo consciência fonológica refere-se à habilidade de refletir sobre características 

sonoras das palavras e manipular os sons da fala de forma consciente, tais como sílabas e 

rimas (Barrera, 2003). A consciência fonológica é também designada na literatura como 

habilidade metafonológica. 

O desenvolvimento dessa habilidade tem sido frequentemente relacionado ao sucesso 

de aprendizagem da leitura e da escrita no português falado no Brasil (Barrera & Maluf, 

2003; Capovilla, Gütschow & Capovilla, 2004; Cardoso-Martins, 1995) e também em outras 

línguas tais como inglês (Liberman, Shankweiler, Fischer & Carter, 1974), espanhol (Citoler 

& Torres, 2003; González, 1996) e italiano (Cossu, Shankweiler, Liberman, Katz & Tola, 

1988).  

Hoje, há na literatura um grande consenso entre os pesquisadores  que aceitam a 

hipótese da relação de reciprocidade existente entre consciência fonológica e aquisição da 

escrita (Adams, 1990; Content, 1984; Morais, Mousty & Kolinsky, 1998). Acredita-se que 

alguns níveis de consciência fonológica antecedem a aprendizagem da linguagem escrita, 

enquanto que outros, mais complexos, derivam dessa aprendizagem.  

Admite-se também uma relação de interdependência, onde a consciência fonológica 

seria um facilitador do processo de aquisição da linguagem escrita, assim como essa 

aquisição favoreceria o desenvolvimento da consciência fonológica, particularmente a 

consciência fonêmica (Adams, 1990; Bernardino, Freitas, Souza, Maranhe & Bandini, 2006; 

Freitas, 2004).  

A consciência fonológica  é formada por várias habilidades correlacionadas que são 

avaliadas por tarefas de rima, aliteração (comparação do som nas consoantes iniciais), 
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contagem, adição ou subtração de sílabas, adição ou subtração de fonemas em palavras 

faladas (Salles, 2008). 

 Essas habilidades possuem diferentes propriedades e desenvolvem-se em diferentes 

tempos, ou seja, a consciência fonológica não pode ser considerada um construto unitário, 

mas deve ser vista como “uma habilidade cognitiva que envolve diferentes níveis linguísticos 

(sílabas, unidades intra-silábicas e fonemas)” (Freitas, 2004, p. 180). 

 Hoje na literatura, os pesquisadores adotam a noção de níveis de consciência 

fonológica, sugerindo um contínuo que se desenvolve em uma escala. Alguns autores 

explicitam três níveis de consciência fonológica: nível das sílabas, nível das unidades intra-

silábicas e nível dos fonemas (Freitas, 2004).  

 

Nível das sílabas 

 

O nível das sílabas compreende a habilidade de segmentar a palavra em sílabas e 

aglutinar sílabas para formar palavras. A consciência fonológica de nível silábico é 

considerada a capacidade mais simples de ser adquirida pelas crianças. Freitas (2004) citando 

Gombert (1992), explica que  a sílaba é a unidade natural de segmentação da fala, enquanto 

que a unidade fonêmica exige maior esforço de análise linguística. Por esse motivo, a sílaba é 

mais acessível do que as unidades intra-silábicas e os fonemas. 

As atividades que medem  esse nível de consciência fonológica  são as de síntese 

(união de sílabas para formar palavras), segmentação (separar uma palavra em sílabas), 

contagem do número de sílabas, localização da sílaba inicial, medial ou final em uma palavra 

e exclusão (subtração de sílabas na palavra). 
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Nível das unidades intra-silábicas 

 

O nível intra-silábico corresponde à consciência de que as palavras podem ser 

divididas em unidades que são maiores que um fonema individual, mas menores que uma 

sílaba. Essas correspondem à divisão da sílaba em onset e rima (Scherer, 2008). 

Freitas (2004) coloca que “as palavras que apresentam a mesma rima da sílaba são as 

que rimam (caminhão - blusão) e as palavras que apresentam o mesmo onset configuram 

aliterações (minhoca – menino)” (Freitas, 2004, p. 181). Ter consciência da rima e da 

aliteração constitui a consciência intra-silábica. 

As rimas, em particular, fazem parte do cotidiano das pessoas, sendo encontradas em 

poemas, músicas e slogans. Elas são de extrema significância para as crianças, pois são 

encontradas em cantigas e em jogos orais, como trava-línguas e parlendas. Assim, mesmo 

antes de entrarem na escola, as crianças já são capazes de perceber na oralidade as palavras 

que possuem  sons em comum. 

 É preciso considerar que essa percepção inicial das crianças não se trata de uma 

identificação consciente das estruturas intra-silábicas, mas de uma sensibilidade a essas  

similaridades fonológicas (Scherer, 2008).  

 

Nível dos fonemas 

  

 A consciência fonológica no nível dos fonemas é  denominada consciência fonêmica e 

compreende a capacidade de dividir as palavras em unidades ainda menores que as intra-

silábicas: os fonemas (Scherer, 2008). 
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 O fonema é a menor unidade  de som que pode mudar o significado de uma palavra. 

Por exemplo, as palavras mala e bala se diferenciam somente pelo fonema inicial (/mala/ e 

/bala/). 

 A consciência fonêmica é a habilidade que exige o mais alto nível de consciência 

fonológica, pois a criança lida com unidades abstratas que estão colocadas em um segmento 

sonoro contínuo que dificulta a percepção individual dos sons (Freitas, 2004). 

Assim como as crianças possuem uma sensibilidade fonológica às rimas e aliterações, 

também a tem para os fonemas. Elas conseguem perceber semelhanças e/ou diferenças entre 

os fonemas iniciais das palavras, por exemplo, elas sabem dizer se casa começa  com o 

mesmo som de cabelo (Scherer, 2008). Mas nesse momento, ainda não existe a consciência 

explícita do fonema, é apenas o conhecimento implícito (Maluf, 2010). 

É o contato com a escrita que impulsionará o desenvolvimento da consciência 

fonêmica, momento no qual a criança começa a dominar as regras do sistema de escrita de 

sua língua. 

 

3.1.1 Tarefas de consciência fonológica 

 

 As tarefas  de consciência fonológica podem apresentar maior  ou menor grau de 

dificuldade. Tarefas simples são aquelas que  exigem uma operação seguida de resposta, 

como por exemplo juntar sílabas „RA‟ – „TO‟, para  formar uma palavra. As tarefas 

complexas exigem  duas operações, sendo que a primeira  é realizada e fica  guardada  na 

memória enquanto  a segunda operação é realizada. Um exemplo desse tipo de tarefa é pedir 

para a criança substituir  um fonema de uma palavra por outro, por exemplo, retirar o [m] de 

MATO e trocá-lo por [g]= GATO (Scherer, 2008). 
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 Freitas (2004) coloca a importância de sempre estar atento ao tipo de tarefa  que está 

sendo exigida da criança e ter o cuidado de perceber se a criança está tendo dificuldade 

porque não é capaz ou porque está sendo exigido algo muito complexo. Ela coloca que “o 

nível de complexidade e a maneira como as tarefas são explicadas para as crianças podem 

mascarar os resultados em consciência fonológica” (Freitas, 2004, p. 184). 

 Freitas (2004), citando Coimbra (1997), elenca as tarefas mais utilizadas  em testes 

metafonológicos, entre elas: 

 Comparação de sons: 

Ex: “mão” e “pão” rimam? Qual dessas palavras rima com mão: “pá” ou “pão”?; Quais 

palavras começam iguais? “pato” – “garfo” – “palha” – “dedo”, entre outras; 

 Singularidade: 

Ex: entre três ou mais palavras a criança deve escolher a palavra que não rima, começa, 

termina ou compartilha do mesmo som que as outras, entre outras; 

 Detecção: 

Ex: tem /s/ em “sopa”? (ou perguntar se um som dado está  no início ou no fim da palavra), 

entre outras; 

 Produção: 

Ex: dizer uma palavra que rime com  a palavra alvo, produzir uma palavra curta e uma longa, 

entre outras; 

 Segmentação: 

Ex: bater palmas para cada sílaba ou fonema; dizer quantos sons ou sílabas consegue escutar 

em uma palavra, entre outras; 

 Agrupamento: 

Ex: agrupar sílabas ou  fonemas para formar palavras, entre outras. 

 



33 
 

3.2 A memória 

 

Quando ouvimos a palavra memória, no senso comum, logo pensamos nela como uma 

grande caixa em nossa mente que serve para guardar toda a história, os acontecimentos e as 

aprendizagens ocorridas no decorrer de nossa vida. 

No entanto, a memória não é uma simples caixa onde guardamos as informações. A 

memória, em uma concepção científica,  é uma das funções cognitivas mais complexas do 

nosso organismo (Dalmaz & Netto, 2004). 

Existem diversos modelos que procuram explicar o funcionamento da memória. 

Segundo Sternberg (2010), o modelo tradicional de memória, também chamado de modelo 

modal, foi proposto por Richard Atkinson e Richard Shiffrin em 1968. Esse modelo  

conceitualizou a memória em termos de três sistemas de armazenamento:  

 

“(1) um armazenamento sensorial, capaz de estocar  quantidades  de 

informação relativamente limitadas durante períodos muito breves; (2) um 

armazenamento de curto prazo, capaz de estocar as informações por 

períodos um tanto mais longos, mas também com capacidade relativamente 

limitada; e (3)  um armazenamento de longo prazo, de grande capacidade, 

capaz de estocar informações  por períodos muito  longos, talvez mesmo 

indefinidamente” (Sternberg, 2010, p. 158). 

 

Atualmente, os psicólogos cognitivos descrevem esses três sistemas como memória 

sensorial, memória de curto prazo e memória de longo prazo.  

Segundo Baddeley (2011), nesse  modelo a memória de curta  duração serve como 

uma memória de trabalho. A informação entra a partir do ambiente e é processada 
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primeiramente por uma série paralela de sistemas de memória sensorial temporária de curta 

duração. A partir daí a informação flui para o armazenamento  de curta duração por  um 

pequeno período que forma uma parte crucial do sistema, alimentando informações para 

dentro e para fora do armazenamento de longa duração,  também atuando  como uma 

memória de trabalho e geralmente servindo como um espaço operacional global. Essa 

descrição pode ser observada na figura abaixo: 

 

Input do 

ambiente

Registros sensoriais Armazenamento de curta 

duração

Memória de trabalho temporária
Armazenamento de 
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Processos de controle:

Repetição

Codificação

Decisões

Estratégias de evocação

Output 

(resposta)

 

Figura 3- O fluxo de informações através dos sistemas de memória de acordo com  a concepção do 

modelo modal de Atkinson e Shiffrin (Baddeley, 2011, p. 54). 

 

Esse modelo ofereceu uma solução elaborada à questão de como a informação é 

manipulada e armazenada, mas depois de um certo período, alguns problemas  começaram a 

surgir e o modelo modal enfrentava dificuldades de explicar evidências neuropsicológicas 

que surgiram (Baddeley, 2011). 

Nesse período, Baddeley e Hitch (1974) começavam a investigar as relações entre 

memória de curta e longa duração e conseguiram propor um modelo um pouco mais 

complexo, o qual denominaram  memória de trabalho. A ênfase sobre “de trabalho” 
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objetivava “dissociá-lo de modelos mais antigos de memória de curta duração que se 

ocupavam primordialmente do armazenamento e enfatizar o seu papel funcional como 

sistema que sustenta atividades cognitivas complexas, um sistema que suporta nossa 

capacidade de trabalho mental e pensamento coerente” (Baddeley, 2011, p. 56). 

Atualmente, o modelo da memória de trabalho é, provavelmente, o mais amplamente 

usado e aceito (Sternberg, 2010). Como o enfoque desse trabalho está voltado para a memória 

de trabalho, passar-se-á a conceituar e descrever somente esse tipo de memória. 

 

3.2.1 Memória de trabalho 

 

O termo memória de trabalho foi usado por Baddeley e Hitch, em 1974, para 

descrever um sistema de memória de curta duração, que estaria envolvido no processamento 

temporário e armazenamento de informação. 

No enfoque da psicologia cognitiva (Baddeley, 2000) o termo memória de trabalho  é 

usado para referir-se à capacidade limitada para armazenar e manipular a informação 

necessária para realização de atividades complexas  como compreender, aprender e 

raciocinar. As funções da memória de trabalho envolvem armazenamento e processamento da 

informação (Colom & Flores-Mendoza, 2001). 

O modelo proposto inicialmente por Baddeley e Hitch (1974) tinha três componentes: 

o executivo central (central executive) e dois subsistemas que complementam o executivo 

central: o circuito fonológico (phonological loop ou phonological memory) e a alça 

visuoespacial (Visuo-spatial sketchpad). Os subsistemas também são denominados de  

“sistemas escravos” (slave systems) (Figura 4). 
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Central

executive

Visuospatial 

sketchpad
Phonological loop

 

Figura 4- Modelo de memória de trabalho. 

Fonte: Baddeley, 2000, p. 418. 

 

O executivo central é responsável pela regulação do fluxo de informação dentro da 

memória de trabalho (Gathercole & Baddeley, 1993) e tem uma capacidade limitada no 

processamento geral dos dados. Sua eficiência depende  do número de tarefas que precisa 

realizar concomitantemente (Gonçalves, 2002). 

O circuito fonológico é responsável por armazenar a informação verbal codificada. 

Athayde (2009) citando Baddeley (1986) e Gathercole e Baddeley (1993) explica que o 

circuito fonológico compreende dois componentes: 

 

 O estoque fonológico de curto prazo, que representa o material verbal em 

um código fonológico, o qual decai com o tempo; 

 Rechamada subvocal, que serve para atualizar a representação fonológica em 

declínio no estoque fonológico, mantendo-o na memória. 

 

O terceiro componente do sistema, a alça visuoespacial, processa e armazena o 

material verbal que será codificado em forma de imagem (Gathercole & Baddeley, 1993). Ela 

também conserva a informação visuoespacial, separando as informações visuais das 

espaciais. 
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Recentemente, Baddeley (2000) atualizou o sistema incorporando mais um 

componente: o armazenador episódico (episodic buffer). Esse componente funciona como 

uma “interface temporária  entre os sistemas escravos (o circuito fonológico  e a alça 

visuoespacial) e  a memória de longo prazo”
1
 (Baddeley, 2000, p. 421).   

Com a inserção desse quarto componente, o modelo de memória de trabalho tem uma 

nova representação: 

Central

executive

Visuospatial 

sketchpad
Phonological loop

Visual 

semantics

Episodic

LIM
Language 

Episodic

buffer

  

Figura 5- Modelo de memória de trabalho. 

Fonte: Baddeley, 2000, p. 421. 

 

Os componentes das áreas em branco, observadas na Figura 5, representam os  

componentes de retenção temporária de informações,  e na área cinza, os sistemas  de 

retenção de longa duração. 

Esse novo modelo proposto por Baddeley (2000) possui duas diferenças importantes 

com relação ao modelo anterior. A primeira mudança é a introdução do armazenador 

episódico (episodic buffer). Esse componente integra as informações vindas dos sistemas 

escravos, favorecendo uma interface dessas com a memória de longo prazo.  

                                                           
1 It thus provides a temporary interface between the slave systems (the phonological loop and the visuospatial 

sketchpad) and LMT. 
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Outra mudança significativa é a ligação explícita entre MT (denominação para 

memória de trabalho que será utilizada daqui por diante) e a MLP (denominação para 

memória de longo prazo que será utilizada daqui por diante). Como podemos observar na 

figura, a MT é compreendida como um sistema de memória que trabalha em paralelo com a 

MLP (Squire & Kandell, 2003). A MT assume um papel gerenciador, determinando se as 

novas informações que estão entrando no sistema são úteis ou não para o organismo. Para 

isto, a MT deve ter acesso rápido à MLP para verificar as memórias preexistentes; se a 

informação que estiver chegando for nova, o indivíduo poderá aprendê-la e formar uma nova 

memória. Desta maneira, as possibilidades de ocorrer uma nova aprendizagem, ou não, 

dependem da MT e de suas conexões com os demais sistemas mnemônicos (Izquierdo, 2002). 

 Com base nos conhecimentos teóricos sobre memória que conhecemos podemos dizer 

então que a MT é  base  para as atividades cognitivas (Gindri, Keske-Soares & Mota, 2007) e 

mais especificadamente,  que será foco de estudo neste trabalho, é a base para as  atividades 

cognitivas que envolvem o aprendizado  da leitura. 

  

3.3 Velocidade de acesso à informação fonológica na memória de 

longo prazo 

 

A velocidade de acesso à informação fonológica na memória de longo prazo é a 

habilidade “que o indivíduo tem de nomear, o mais rápido possível, símbolos como letras, 

números, cores e objetos ou uma combinação de todos” (Navas & Santos, 2004, p. 841). 

Também podemos encontrar na literatura referências  a essa habilidade  como velocidade de 

nomeação ou velocidade de processamento. 

Por muito tempo a velocidade de nomeação (VN) foi ignorada, pois não era atribuído 

a ela um papel de relevância no processo de leitura (Navas & Santos, 2004). Em 1976, 

Denckla e Rudel apresentaram o primeiro trabalho que demonstrava que as crianças  com 
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dificuldades de leitura apresentavam um déficit na VN (Cardoso-Martins, Vitor & Navas, 

2010). Nesse trabalho, os autores demonstraram que era possível diferenciar indivíduos 

disléxicos de leitores normais por meio de tarefas  que  mediam a VN. 

Depois desse trabalho, surgiram muitos outros que documentaram déficits em VN em 

leitores fracos. A princípio, os déficits em VN eram vistos como parte de um problema no 

processamento fonológico e eram explicados por dificuldades no acesso às informações nos 

códigos fonológicos da memória de longo prazo (Catts, Gillispie, Leonard, Kail & Miller, 

2002). Atualmente, há na literatura alguns estudos que apresentam evidências teóricas e 

empíricas que consideram que o desempenho em VN requer capacidades que  vão além do 

processamento  fonológico, tais como atenção ao estímulo, processamento perceptivo 

específico da modalidade visual, acesso lexical a informações semânticas e fonológicas 

armazenadas na memória de longo prazo, acesso e resgate de rótulos fonológicos, 

fonoarticulação e integração precisa de tempo dentro e entre os sub-processos (Santos, 2007). 

Considerando essas evidências, Wolf, Bowers e Biddle (2000) colocam que o 

processamento fonológico desempenha um papel importante na nomeação rápida, mas é 

apenas um dos sub-processos entre muitos outros, ou seja, a VN é uma habilidade 

independente do processamento fonológico geral. 

Cardoso-Martins et al. (2010) analisaram os estudos de Wolf e Bowers (1999) e Wolf, 

O‟ Rourke, Gidney, Lovett, Cirino e Morris (2002) e explicam que  para esses autores “a 

precisão e a rapidez na integração dos vários  componentes  subjacentes à VN constituem o 

fator crucial por detrás da sua associação com a habilidade de leitura e escrita”  (Cardoso-

Martins, Vitor & Navas, 2010, p. 166). 

Com base nas evidências que possuem de que as tarefas de VN avaliam uma 

habilidade independente do processamento fonológico, Wolf e Bowers (1999) formularam o 

modelo do duplo déficit, onde colocam que as crianças que apresentam dificuldades de leitura 
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e escrita podem possuir déficits em consciência fonológica ou em VN e ainda há o grupo de 

crianças que possuem déficits em ambas as habilidades. Essas crianças seriam de risco para 

distúrbios de linguagem e escrita mais severos (Santos, 2007). 

Cardoso-Martins, Vitor e Navas (2010) analisam alguns estudos na literatura da área e 

apontam alguns que questionam o pressuposto de que déficits na consciência fonológica e  na 

VN contribuem de forma independente e aditiva para as dificuldades de leitura e escrita 

(Schatschneider, Carlson, Francis, Foorman & Fletcher, 2002). Outros colocam que o número 

de crianças com problemas severos em leitura e escrita, que possuem déficits isolados na VN, 

é muito pequeno e que, na grande maioria dos casos, déficits em VN são acompanhados por 

déficts em outras medidas do processamento fonológico (Vaessen, Gerresten & Blomert, 

2009; Pennington, Cardoso-Martins, Green & Lefly, 2001).  

Percebemos então, que ainda não há uma clareza entre os pesquisadores sobre a 

relação entre velocidade de processamento e leitura (Bowers & Wolf, 1993; Navas & Santos, 

2004). Alguns estudos enfatizam os problemas de discriminação fonológica, outros a 

velocidade de processamento. Navas e Santos (2004) acreditam que essas questões, por ainda 

não estarem resolvidas, merecem a atenção dos pesquisadores  que procuram compreender os 

processos subjacentes  à linguagem escrita, e mais precisamente, como e quando a VN 

influencia o processamento da linguagem escrita. 
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4. Estudos sobre processamento fonológico e leitura 
 

Nos últimos anos várias pesquisas têm demonstrado uma relação estreita entre as 

várias habilidades do processamento fonológico e os processos de leitura e escrita. 

Citoler e Torres (2003) realizaram um  estudo com 95 crianças pré-leitoras de 4-5 

anos. As crianças foram submetidas a uma tarefa de conhecimento de letras, tarefas de 

consciência fonológica (rima, fonema e segmentação), memória fonológica (repetição de 

dígitos e pseudo-palavras) e velocidade de nomeação. Foi avaliado o desempenho nas 

diferentes tarefas em função do grau de  conhecimento de letras. Todas as tarefas mostraram 

uma correlação significativa, exceto as tarefas de rima e fonema inicial. Entre as tarefas de 

consciência fonológica, a tarefa de segmentação foi a que apresentou melhor correlação com 

o conhecimento das letras. As autoras acreditam que as tarefas de rima e fonema implicavam  

maiores níveis  de consciência fonológica e por esse motivo foram muito difíceis para as 

crianças realizarem, devido à idade das mesmas. A prova de velocidade de nomeação foi a 

que apresentou melhor correlação com o conhecimento de letras entre as demais tarefas. Com 

base nesses resultados, as autoras sugeriram que os precursores da leitura têm entre eles uma 

maior relação com o acesso aos códigos fonológicos na memória de longo prazo, do que com 

a memória de curto prazo.  

Capellini e Conrado (2009) realizaram um estudo para caracterizar e comparar o 

desempenho de escolares com e sem dificuldades de aprendizagem em habilidades 

fonológicas, nomeação rápida e leitura e escrita. Participaram do estudo 60 crianças de 2º a 4º 

séries de uma escola de ensino particular. Os alunos foram distribuídos em 6 grupos 

composto por 10 indivíduos, sendo 3 grupos de escolares com dificuldades de aprendizagem 

e 3 grupos de escolares sem dificuldades de aprendizagem. As tarefas utilizadas pelas autoras 

foram: prova de nomeação automática rápida (nomeação de cores, dígitos, letras e objetos), 

consciência fonológica (verificação das habilidades fonêmicas e silábicas de síntese, 
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segmentação, manipulação e transposição; rima e aliteração) e a prova de leitura oral e  

escrita sob ditado. Os resultados mostraram desempenho superior dos escolares sem 

dificuldades de aprendizagem em relação àqueles com dificuldades. As crianças sem 

dificuldades de aprendizagem apresentaram maior velocidade de nomeação em menor tempo, 

e portanto, melhor desempenho fonológico e maiores habilidades de leitura e escrita. Já as 

crianças com dificuldades de aprendizagem apresentaram menor velocidade de nomeação em 

um espaço maior de tempo, e consequentemente tiveram desempenho inferior em tarefas de 

consciência fonológica. Esses resultados evidenciaram que a velocidade de acesso ao léxico 

mental está diretamente relacionada com a habilidade de consciência fonológica e de leitura e 

escrita. As autoras colocam que as relações estabelecidas entre a velocidade de nomeação e 

automatização dos estímulos apresentados com a capacidade de acesso lexical, discriminação 

visual e competição para a apresentação no menor tempo possível para nomeação dos 

códigos são necessárias para o estabelecimento do mecanismo de conversão grafema-fonema 

exigido na realização da leitura e escrita de um sistema de escrita com base alfabética.  

Catts et al. (2002) também  investigaram o papel da velocidade de processamento, 

nomeação rápida e consciência fonológica na aprendizagem da leitura. O estudo contou com 

uma amostra de 279 crianças entre a 2º e 4º séries, com e sem dificuldades de leitura. Foi 

analisado o tempo de resposta em tarefas que envolviam processamento motor, visual, tarefas 

lexicais, gramaticais e consciência fonológica. Os resultados mostraram que os maus leitores 

foram mais lentos que os bons leitores nas medidas de tempo de resposta e na nomeação 

rápida de objetos.  Os autores sugerem que alguns maus leitores têm um déficit geral na 

velocidade de processamento e que seus problemas de nomeação rápida de objetos são, em 

parte, um reflexo desse déficit. Análises de regressão hierárquica revelaram que, quando 

considerado juntamente com QI e  consciência fonológica, a velocidade de processamento 
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explica uma variância única na aquisição da leitura. Este achado sugere que a velocidade  de 

processamento pode ser um fator extrafonológico na aprendizagem da leitura. 

O estudo de Capovilla e Capovilla (2004) contou com 32 crianças de primeira e 

segunda séries, 16 bons leitores e 16 maus leitores, e avaliou alguns componentes do 

processamento fonológico  que poderiam causar atraso na aquisição da leitura: discriminação 

fonológica, velocidade de processamento e memória de trabalho fonológica. De acordo com 

os resultados, os autores  corroboram a hipótese de que diferentes distúrbios  de 

processamento fonológico podem estar  conjuntamente subjacentes às dificuldades de  leitura 

e escrita visto que  os maus leitores tiveram desempenhos inferiores ao dos bons leitores em 

todas as tarefas. 

Cornwall (1992) realizou um estudo que examinou a relação entre consciência 

fonológica, nomeação rápida e memória verbal com a pontuação que avaliou a codificação 

fonológica, a identificação de palavras, compreensão textual e habilidades de escrita em 54 

crianças com graves dificuldades de leitura (48 meninos e 6 meninas com idade média de 9 

anos e 7 meses). Análises de regressão múltipla indicaram que o melhor preditor de sucesso 

em todos os cinco testes acadêmicos foi o fator de compreensão verbal do Wechsler 

Intelligence Scale for Children-Revised. Idade, fator socioeconômico e problemas de 

comportamento também foram preditores significativos de desempenho. Depois de controlar 

idade, fator socioeconômico, problemas de comportamento e inteligência, a consciência 

fonológica contribuiu significativamente para as tarefas de codificação fonológica, ortografia 

e compreensão textual. A tarefa de nomeação rápida contribuiu significativamente para a 

identificação de palavras e nas medidas de precisão e velocidade da leitura; a tarefa de 

memória (lista de palavras) contribuiu de forma significativa para a predição dos escores de 

reconhecimento de palavras. Estes resultados sugerem que vários processos independentes 

interagem para determinar a extensão e a gravidade dos problemas de leitura. 
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Torgesen, Wagner, Rashotte, Burgess e Hecht (1997) realizaram um projeto 

longitudinal correlacional para testar a hipótese de que  diferenças individuais na nomeação 

rápida poderiam ser uma contribuição independente para explicar o crescimento das 

habilidades de leitura ortográfica em 2 períodos do desenvolvimento: da segunda para a 

quarta série, e da terceira para a quinta série. Análises separadas foram realizadas na amostra 

de cerca de 200 crianças. Quando as habilidades de leitura de segunda e terceira série não 

foram incluídos nas análises de regressões múltiplas, tanto nomeação rápida automática e 

quanto as habilidades de consciência fonológica foram fortemente preditivas das diferenças 

individuais na leitura dois anos mais tarde. Com os níveis anteriores da habilidade de leitura 

incluídos na equação preditiva, a habilidade de nomeação rápida automática não explicou a 

variância em qualquer uma das medidas do resultado da leitura. Em contra partida, diferenças 

individuais na consciência fonológica nas segundas e terceiras séries explicou, 

exclusivamente,  o crescimento de uma variedade de habilidades de leitura ao longo deste 

período de desenvolvimento. Os resultados mostraram que a habilidade de nomeação rápida e 

a consciência fonológica apresentam contribuições independentes para a variação na 

habilidade de leitura. 

Swanson, Trainin, Necoechea e Hammill (2003) elaboraram um estudo que  fornece 

uma meta-análise da literatura correlacional sobre as medidas de consciência fonológica, 

nomeação rápida, leitura e habilidades relacionadas. Correlações (N = 2,257) foram 

corrigidas para o tamanho da amostra, a restrição ao alcance e atenuação de 49 amostras 

independentes. As correlações entre consciência fonológica  e nomeação rápida foi baixa 

(0,38) e carregados de diferentes fatores. Consciência fonológica e nomeação rápida foram 

moderadamente correlacionados com a leitura de palavras (0,48 e 0,46, respectivamente). 

Outros achados foram que: (a) a leitura de palavras foi melhor correlacionada com leitura e 

escrita de pseudopalavras, mas as correlações com a nomeação rápida, consciência 
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fonológica, vocabulário, ortografia, QI e as medidas de memória foram baixas ou moderadas. 

As correlações entre leitura, nomeação rápida e a consciência fonológica variou 

minimamente entre as diferentes  faixas etárias, mas foram mais fracas nos maus leitores do 

que nos bons leitores. Os resultados sugerem que a literatura tem dado muito  importância 

para as relações entre nomeação rápida e as medidas de consciência fonológica no que se 

refere a compreensão do desenvolvimento da leitura. 

Stefanou, Howlett e Peck (2010) realizaram um trabalho de intervenção para analisar 

o papel da consciência fonêmica, recodificação fonológica e nomeação rápida com medidas 

de  compreensão de leitura em estudantes pós-primários. O artigo relata melhorias na 

decodificação de leitura, fluência e compreensão dos alunos do 3º, 4º e 5º anos do ensino 

fundamental por meio da instrução em consciência fonêmica e nomeação rápida. Os 

estudantes foram ensinados com materiais contendo codificação fonológica, consciência 

fonêmica e atividades de nomeação para automatizar cada etapa do processo de leitura. 

Instruções foram dadas em pequenos grupos de leitura por professores muito bem treinados. 

Foram avaliados  a compreensão de leitura, consciência fonológica, memória auditiva de 

curto prazo, nomeação rápida e automática. Os resultados indicaram que os estudantes que 

participaram do treinamento tiveram melhor desempenho em compreensão, nomeação rápida  

e a consciência fonêmica do que os estudantes do grupo controle. A recodificação fonológica 

mostrou ser uma alternativa altamente eficaz para instrução fonética tradicional. Dois anos de 

acompanhamento constataram aumentos significativos do pós-teste para compreensão em 

leitura. Os resultados deste estudo sugerem ainda que os estudantes, independentemente da 

sua capacidade de leitura inicial, são capazes de melhorar a habilidade de leitura e 

compreensão através de treinamento.  

Os autores avaliaram que estes resultados foram especialmente importantes porque as 

melhorias foram vistas em uma população pós-primária (3º, 4º e 5º), enquanto que as 
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pesquisas em desenvolvimento da leitura têm sido focadas em alunos do primeiro ano do 

ensino fundamental. Eles colocam que muitas vezes há relutância em incorporar intervenções 

instrucionais adicionais em uma classe normal, pois as intervenções são consideradas 

relevantes somente para alunos com necessidades especiais ou com dificuldades graves em 

leitura. Os resultados deste estudo sugerem que mesmo os alunos sem deficiência podem se 

beneficiar da exposição a estas técnicas. 

Cardoso-Martins e Pennington (2001) realizaram um estudo que investigou a 

correlação entre a nomeação seriada rápida, a consciência de fonemas e diversas medidas de 

habilidade  de leitura e escrita. A amostra era composta  por 146 indivíduos entre sete e 

dezoito anos de idade e entre esses, 71 apresentavam dificuldades de leitura.Os resultados 

sugeriram  que a nomeação seriada rápida contribui para a variação da habilidade de leitura e 

escrita independentemente da consciência de fonemas e que apresenta uma contribuição 

modesta para a aprendizagem da leitura e da escrita.  Os resultados  de análises adicionais 

sugerem que a habilidade subjacente a nomeação rápida é particularmente importante para o 

desenvolvimento da habilidade de ler textos, rápida e acuradamente  e a consciência fonêmica 

é particularmente importante para o desenvolvimento da habilidade de ler através da 

codificação fonológica. Por fim, houve pouca indicação de que o papel desempenhado pela 

nomeação seriada rápida e pela consciência de fonemas varie em função da idada  ou da 

habilidade de leitura. 
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5. Objetivos 
 

 

Como já dito na introdução, essa pesquisa teve origem na leitura de um trabalho 

intitulado L’apprentissage de la lecture,  realizado por Silvia Defior Citoler  e  Lucia Herrera 

Torres (2003) que trata  das habilidades  de processamento fonológico de crianças  pré 

leitoras espanholas (4-5 anos). O tema, até então desconhecido,  interessou e levantou várias 

dúvidas sobre processamento fonológico, entre elas, a principal: como as diferentes 

habilidades do processamento fonológico se relacionam aos processos de leitura? 

Buscamos as referências bibliográficas desse estudo, e de muitas outras pesquisas, o 

que nos permitiu entender o processamento fonológico. Esse entendimento nos fez perceber 

que conhecer a natureza dos processos subjacentes à aprendizagem da linguagem escrita é 

essencial para  compreender os processos envolvidos no  ato de ler e escrever e que essa área 

do conhecimento ainda necessita de muitos estudos para ampliar o  conhecimento sobre o 

assunto. 

Esse fato não só justifica que novos estudos repliquem estudos anteriores para 

reafirmar ou contestar as relações já encontradas como também novos estudos investiguem 

dimensões ainda não satisfatoriamente exploradas. Assim, decidimos fazer um estudo 

parecido com o de Citoler e Torres, mas com uma amostra  composta  por crianças que 

cursaram o 1º ano do ensino fundamental (6 anos). 

A nossa pesquisa teve como objetivo principal avaliar como três habilidades do 

processamento fonológico (consciência fonológica, memória de trabalho fonológica e 

velocidade de nomeação) estão relacionadas com a habilidade inicial de  leitura em um grupo 

de crianças recém-alfabetizadas. 

Também queremos verificar se variações na habilidade de leitura (bons e maus 

leitores) estão relacionadas a variações nas habilidades de processamento fonológico. 
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O presente estudo visa contribuir com as pesquisas que procuram entender como se 

aprende a ler e as causas das dificuldades em leitura que assombram um grande número de 

crianças.   
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6. Método 
 

O presente estudo é uma pesquisa com levantamento de dados e análise estatística dos 

resultados. A pesquisa  foi aprovada pelo Comitê de Ética da PUCSP sob o Protocolo de 

Pesquisa nº 439/2010 (Anexo 1). 

 

6.1  Participantes da pesquisa e local da coleta de dados 

 

O estudo foi realizado com crianças do 1º ano do ensino fundamental de 9 anos de 

uma escola da rede  particular da região de Guarulhos/ SP, de nível sócio econômico médio. 

A escolha da escola se deu  devido à proximidade da pesquisadora com  a direção e os 

alunos, visto que já tinha trabalhado como  coordenadora pedagógica da escola. A diretora 

leu o termo de consentimento livre  e esclarecido (Anexo 2) e aceitou a pesquisa. 

Antes de iniciar a coleta de dados,  foi entregue o termo de consentimento livre e 

esclarecido (Anexo 3)  para os responsáveis de cada aluno, para que estes conhecessem  os 

objetivos da pesquisa. A coleta só foi realizada  com os alunos os quais os pais permitiram a 

participação. A amostra contou com 28 crianças distribuídas em duas salas de 1º ano. A 

criança mais nova tinha 5 anos e 11 meses e a criança mais velha tinha 7 anos e 1 mês. A 

média de idade  no grupo das 28 crianças foi de 6 anos e 7 meses. 

 

 

6.2  Instrumentos e procedimentos de análise 

 

A coleta  de dados  foi realizada em uma sala vaga e tranquila da escola, no horário 

que o aluno a frequentava. Para não prejudicar o aproveitamento escolar dos sujeitos, foram 

combinados previamente com as professoras das salas os horários mais adequados para a 
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realização das provas, que ocorreram em duas sessões individuais de aproximadamente vinte 

minutos cada.  

Todas as provas foram aplicadas no mês de novembro do ano letivo de 2010. Antes de 

iniciar as sessões, a pesquisadora foi até as salas de aula onde estavam as crianças que 

participariam da pesquisa e explicou que eles sairiam da sala quando a professora pedisse 

para fazer uma  atividade individual em outra sala mais sossegada. Todos os alunos já 

conheciam a pesquisadora e por esse motivo, se sentiram bem à vontade  para conversar  e 

tirar suas dúvidas sobre o tipo  de atividades que realizariam, no que foram atendidos.  

Assim sendo, as professoras determinavam as crianças que podiam sair da sala (elas 

permitiam a saída daqueles que iam acabando as tarefas propostas, para não prejudicar o 

andamento da aula). Uma criança saia e quando voltava para sala, a professora encaminhava 

outra.  

Na primeira sessão foram realizadas as tarefas de reconhecimento das letras, leitura de 

palavras, segmentação silábica, intruso de rima e intruso de fonema inicial. Na segunda 

sessão foram realizadas as tarefas de memória sequencial auditiva, repetição de pseudo-

palavras  e velocidade de nomeação. 

 

6.2.1 Habilidade de leitura 

 

Foram utilizadas duas tarefas para avaliar a habilidade de leitura: 

 Conhecimento do nome das letras: As 26 letras do alfabeto foram apresentadas a 

cada criança, individualmente, através de uma apresentação de slides no programa 

PowerPoint. Cada tela apresentada continha uma letra de forma em tamanho maiúsculo, 

tendo em vista que nessa escola as crianças são alfabetizadas com esse tipo de letra. Logo 
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após cada nomeação, as respostas corretas eram anotadas pelo experimentador em uma folha 

de registro (Anexo 4).  

Também foi registrado com um cronômetro o tempo que a criança levou para concluir 

a tarefa. O escore da tarefa consistiu no número de letras nomeadas corretamente (escore 

máximo=26).  

 

 Leitura de palavras: Essa tarefa avaliou a habilidade da criança de ler trinta palavras 

com grafias frequentes em livros infantis. A utilização das palavras foi inspirada na tarefa de 

escrita utilizada por Cardoso-Martins e Batista (2005). As palavras estavam impressas em 

letra maiúscula  no centro de cartões individuais (nessa tarefa optou-se por utilizar o papel 

pois no momento de leitura, algumas crianças gostam de acompanhar com o dedo o que estão 

lendo). O papel favoreceu  maior proximidade da criança com as palavras. Para cada cartão, a 

criança era instruída a ler a palavra escrita. As palavras utilizadas foram: queijo, salsicha, 

canivete, bicicleta, dedo, chicote, laranja, veia, mandioca, faca, girassol, riacho, tartaruga, 

zebra, jipe, zorro, beijo, coqueiro, geladeira, limão, xarope, dado, quiabo, rapadura, cereja, 

joia, miolo, vacina, telefone e figo (Anexo 5).  

As respostas foram anotadas em uma folha de registro. O escore consistiu em pontos 

atribuídos a cada palavra, de acordo com a leitura realizada. Se a criança não leu nada, foi 

atribuído 0. Se a criança leu uma das sílabas da palavra, foi atribuído 1 ponto (ex: na palavra 

canivete a criança consegue ler ca, mesmo que invente o resto). Se a criança leu a palavra 

toda, foram atribuídos 2 pontos (escore máximo=60). Foi registrado com um cronômetro o 

tempo que a criança levou para concluir a tarefa e as respostas anotadas em uma folha de 

registro (Anexo 6). 
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6.2.2 Consciência fonológica  

 

 Foram utilizadas três tarefas para avaliar a consciência fonológica. Essas tarefas 

foram inspiradas no estudo de Citoler e Torres (2003): 

 

 Segmentação silábica: a prova contou com 15 palavras: 5 monossílabas, 5 dissílabas 

e 5 trissílabas, mais três itens de ensaio. Iniciamos pelos itens de ensaio onde o pesquisador 

explicava: “Podemos dividir as palavras que falamos em pedaços. Veja, essa é a  figura de 

um rato. Quando falamos rato a boca  abre duas vezes, vamos fazer: RA-TO” (aqui o 

experimentador abria a boca para cada sílaba falada). “Agora faça comigo e me ajude a 

contar” (Nesse momento a pesquisadora fez a demonstração da abertura da boca juntamente 

com a criança, contando o número de “pedaços” nos dedos). Depois afirmava: “Vimos que a 

palavra rato tem dois pedaços porque abrimos a boca para falar a palavra duas vezes”. O 

mesmo procedimento foi feito para as palavras flor e banana. 

Depois do treino, foi feita uma apresentação de slides no computador no programa 

PowerPoint das 15 figuras de teste. A utilização do computador garantiu maior agilidade na 

realização da tarefa e uma satisfação grande para os alunos que adoraram interagir com a 

máquina (Anexo 7). 

Quando o aluno acertava era atribuído um ponto e quando errava era  atribuído zero. 

O escore  foi composto pela  quantidade de respostas corretas (escore máximo=15). 

 

 Intruso de rima: a prova consistiu em identificar, entre três palavras diferentes (por 

exemplo: avião, coração e papel), aquela que não rimava com as outras. Essa tarefa foi 

composta por 4 itens de treinamento e 10 itens de teste Antes de iniciar os itens de 

treinamento o experimentador  explicou o que é rima, enfatizando o fato  de que são palavras 
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que possuem um “finalzinho com o som parecido”. Com o objetivo de evitar os problemas de 

memória, as palavras foram representadas por figuras. Cada conjunto de três figuras foi 

apresentado no computador em uma tela contendo um slide do programa PowerPoint, 

coloridas e centralizadas. As figuras eram denominadas pelo experimentador e as crianças 

foram avisadas  que duas entre elas possuíam um “finalzinho com o som parecido”, mas não 

a outra. As crianças deviam repetir as três palavras e então designar aquela que não rimava 

com as outras (Anexo 8). 

O pesquisador anotava em uma folha de resposta a escolha da criança (Anexo 10).  

Quando o aluno acertava era atribuído um ponto e quando errava era  atribuído zero. 

O escore  foi composto pela  quantidade de respostas corretas (escore máximo=10). 

 

 

 Intruso de fonema inicial: a prova consistiu em identificar, entre três palavras 

diferentes (por exemplo: sapo, sala, torta), aquela que começava com o fonema inicial 

diferente das outras. Essa tarefa foi composta por 4 itens de treinamento e 10 itens de teste. 

Com o objetivo de evitar os problemas de memória, como na tarefa anterior, as palavras 

também foram representadas por figuras. Cada conjunto de três figuras foi apresentado no 

computador em uma tela contendo um slide do programa PowerPoint, coloridas e 

centralizadas. Os desenhos eram denominados pelo experimentador e as crianças foram 

avisadas que dois deles “tinham o mesmo som no comecinho da palavra”, mas não o terceiro. 

As crianças deviam repetir as três palavras e então designar aquela que não tinha o 

“comecinho” igual às outras (Anexo 9). 

O pesquisador anotava em uma folha de resposta a escolha da criança (Anexo 10).  

Quando o aluno acertava era atribuído um ponto e quando errava era  atribuído zero. 

O escore  foi composto pela  quantidade de respostas corretas (escore máximo=10). 
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6.2.3 Memória de trabalho  fonológica  

 

 Para avaliar a memória de trabalho fonológica foram utilizadas duas provas 

inspiradas no estudo de Gindri (2006). Para avaliar a memória sequencial auditiva, foi 

utilizado o subteste 5 de Memória Sequencial Auditiva do Teste Illinois de Habilidades 

Psicolinguísticas (ITPA), adaptação brasileira realizada por Bogossian e Santos (1977). E 

para avaliar a repetição de pseudo-palavras foi utilizada a prova de repetição de Palavras Sem 

Significado, baseada em Kessler (1997).  

 

 Memória Sequencial Auditiva: Esse subteste consiste na repetição, pela criança, de 

21 sequências de dígitos, logo após o examinador dizê-los. O teste conta com várias 

sequências de números, que contém de 2 a 7 dígitos em cada uma. São  duas sequências com 

dois dígitos, três sequências com três dígitos, quatro sequências com quatro dígitos, cinco 

sequências com cinco dígitos, cinco sequências com seis dígitos e duas sequências com sete 

dígitos (Anexo 11).  

Nesse subteste são permitidas duas tentativas de repetição para cada sequência de 

dígitos, no caso de o aluno fracassar na primeira. O aluno também precisava acertar mais que 

50% das sequências com a mesma quantidade de algarismos para que pudesse terminar esse 

conjunto (vamos chamar de conjunto cada bloco de sequências  com a mesma quantidade de 

algarismos, ou seja, temos um conjunto com duas sequências com dois dígitos, outro 

conjunto com três sequências com três dígitos e assim sucessivamente). Vamos tomar como 

exemplo  o conjunto de sequências com quatro algarismos. Quando a criança errava  as três 

primeiras  sequências não era necessário terminar esse conjunto e consequentemente o teste. 
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Vamos dar outro exemplo: o conjunto de sequências com cinco algarismos. Quando a criança 

acertava as duas primeiras sequências, ela podia terminar esse conjunto. Se o total de acertos 

do conjunto fosse maior que 50%, ou seja, três sequências pronunciadas corretamente, 

prosseguíamos para o conjunto seguinte. Se o total de acertos fosse menor que 50% a 

aplicação do teste era encerrada. 

  Para fazer o escore foi considerado um ponto  para cada resposta certa e zero para 

cada erro. Quando a criança acertava na primeira tentativa era atribuído um ponto e 

consequentemente um ponto para a segunda tentativa também. Quando a criança errava  na 

primeira tentativa era atribuído zero e dada a chance da segunda tentativa. Em caso de acerto 

era atribuído um ponto e em caso de erro, zero novamente. Para cada  conjunto de sequências 

foi calculado uma nota média que consistiu na soma de todos os pontos dividido pelo total de 

tentativas que a criança teve.  Também foi atribuído um peso diferente para cada conjunto de 

sequências, visto que acertar as sequências com 5 dígitos é bem mais difícil  do que acertar as 

sequências com 2 dígitos. Portanto temos os seguintes pesos: sequências com 2 dígitos tem 

peso 1, sequências com 3 dígitos tem peso 2, sequências com 4 dígitos tem peso 3, 

sequências com 5 dígitos tem peso 4, sequências com 6 dígitos tem peso 5 e sequências com 

7 dígitos tem peso 6. Vamos tomar como exemplo o caso do conjunto de quatro dígitos: 

 

 
 
 

Somamos 1 + 1 + 1 + 1  + 1 + 1 e dividimos por 8=  0,75. 

0,75 x 3 (peso para sequências  com 4 dígitos)= 2,25 

6ª 2 – 7 – 3 – 3  1 1 

7ª 6 – 3 – 5 – 1  0 1 

8ª 8 – 2 – 9 – 3  0 1 

9ª 1 – 6 – 8 – 5  1 1 
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O escore máximo é de 21 pontos e é composto pela soma das notas  médias de cada 

conjunto. 

 

 Prova de repetição de pseudo-palavras: Este instrumento tem por objetivo 

identificar a capacidade de repetir sequências fonológicas sem significado (pseudo-palavras). 

A prova é composta  por 30 pseudo-palavras, constituídas por estrutura silábica simples, 

seguindo a  estrutura fonológica do português, do tipo consoante-vogal. As palavras são 

dispostas em seis listas. Cada lista contém cinco pseudo-palavras. A primeira lista conta com 

5 pseudo-palavras com uma sílaba, a segunda lista conta com 5 pseudo-palavras com duas 

sílabas, e assim sucessivamente até alcançarmos a lista de pseudo-palavras com seis sílabas 

(Anexo 12). 

 Na aplicação da prova o aluno foi convidado a brincar de falar uma língua diferente, 

com palavras que ele não conhecia, mas que deveria repeti-las logo após o experimentador 

dizê-las.  

Nessa tarefa foi considerado um ponto quando o aluno  conseguiu repetir o item, tal 

como lhe foi apresentado. A resposta foi considerada incorreta quando o aluno omitiu, 

substituiu ou não produziu os fonemas, ou quando não reproduziu a pseudo-palavra.  

     Para fazer o escore foi considerado um ponto  para cada resposta certa e zero para 

cada erro. Para  cada  conjunto de palavras foi calculado uma nota média que consistiu na 

soma de todos os pontos dividido pelo total de palavras de cada conjunto (chamaremos de 

conjunto o bloco de palavras com a mesma quantidade de sílabas).  Também foi calculado 

um peso diferente para cada conjunto. Esse peso foi atribuído à média de cada conjunto de 

palavras. Temos os seguintes pesos: conjunto de palavras com 1 sílaba tem peso 1, conjunto 

de palavras com 2 sílabas tem peso 2, conjunto de palavras com 3 sílabas tem peso 3, 

conjunto de palavras com 4 sílabas tem peso 4, conjunto de palavras com 5 sílabas tem peso 5 
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e conjunto de palavras com 6 sílabas tem peso 6. Essa tarefa tem um escore máximo de 21 

pontos. 

 

6.2.4 Velocidade de nomeação 

 

Foi utilizada uma tarefa para avaliar a velocidade de nomeação ou velocidade de 

acesso à informação fonológica da memória  a longo prazo, inspirado no estudo de Citoler 

e Torres (2003): 

 

 Tarefa de denominação: Foram escolhidas cinco palavras de alta frequência, 

dissílabas, de estrutura silábica consoante-vogal (bola, dado, pato, casa, faca). Primeiramente 

foram mostrados e denominados os cinco desenhos para as crianças e depois foi apresentada 

uma folha A4 com 30 desenhos, coloridos (os cinco apresentados anteriormente, repetidos 

seis vezes de forma aleatória); (Anexo 13).  

Aqui também optou-se pelo papel ao invés do computador, para aqueles que gostam 

de acompanhar  com o dedo. A criança teve que denominar as figuras o mais rápido possível, 

na sequência que apareciam, tentando não errar.  

Foi medido duas vezes o tempo de execução da tarefa e calculado o tempo médio. 
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7. Apresentação e análise dos resultados 
 

Uma análise estatística foi realizada para  compreender melhor os resultados obtidos.  

Os testes estatísticos foram escolhidos de acordo com o nível de mensuração das variáveis 

envolvidas. Para comparar crianças separadas por grupos em função do desempenho no teste 

de leitura, aplicamos o Teste-t de Student, verificando  as variações nos resultados das tarefas 

de processamento fonológico. Também foram calculados coeficientes de correlação de 

Pearson para relacionar duas variáveis quantitativas. O nível de significância adotado neste 

trabalho foi de 0,05. 

 

7.1 Análise dos dados e Teste-t para comparação do desempenho de 

bons e maus leitores.  

 

A habilidade de leitura dos participantes apresentou variabilidade. Por esse motivo, 

dividimos a amostra em três grupos. A composição dos grupos foi feita em função do 

desempenho na tarefa de leitura. Foram considerados bons leitores os que tiveram escores 

iguais ou maiores que 58, foram considerados maus leitores aqueles que tiveram  escores 

iguais ou menores que 50. As demais crianças ficaram no grupo intermediário. 

A Tabela 1 indica os escores totais de cada criança em cada tarefa. A tarefa de 

conhecimento de letras não foi considerada na análise dos resultados pois todas as crianças 

identificaram 25 ou 26 letras.  

 

 

 

 

 



59 
 

Tabela 1- Tempos e escores obtidos nas tarefas de leitura e processamento fonológico. 

 

  grupo dos bons leitores (escore ≥ 58)   

  grupo dos maus leitores (escore ≤ 50)  

leitura de palavras=  escore máx. 60  

tempo de leitura foi medido em segundos (mín.-máx=74,22-398,09)  

rima= escore máx. 10  

fonema= escore máx. 10  

segmentação= escore máx. 15  

repetição de dígitos= escore máx. 21  

repetição de pseudopalavras= escore máx. 21  

velocidade de nomeação= tempo medido em segundos (mín.-máx=21,2-61,5)  
 

    

 

A tabela mostra que as crianças com melhores desempenhos em leitura possuem os 

melhores tempos de leitura, ou seja, de 74,22 a 118,72 segundos, com exceção da criança de 

número 12 que obteve um tempo de 173,43 segundos. O tempo médio na tarefa de leitura 

nesse grupo foi de 100,77 segundos.  

crianças

leitura de 

palavras

tempo de 

leitura das 30 

palavras rima fonema segmentação

repetição 

de dígitos

repetição de 

pseudo-palavras

velocidade 

de 

nomeação 

(média)

1 60 89,31 10 9 15 11,5 12,8 33,1

2 60 116,97 9 9 11 4,3 13,6 33,0

3 60 109,94 10 10 11 7,6 13,2 33,8

4 60 81,43 9 7 13 5,4 12,6 21,2

5 60 74,22 10 10 10 7,1 14,6 25,3

6 60 90,10 8 7 14 10,5 16,8 32,3

7 60 104,22 9 7 10 9,8 13,6 36,0

8 60 76,62 9 10 15 9,5 12,8 27,2

9 59 82,28 8 10 14 15,1 17,6 35,1

10 59 118,72 9 8 14 8,5 13,2 28,9

11 58 92,02 10 8 11 12,5 11,8 29,8

12 58 173,43 5 5 10 15,0 15,6 33,9

13 57 165,91 10 6 10 5,5 13,4 44,6

14 56 131,53 10 8 13 7,6 16,6 33,1

15 55 210,69 9 8 12 9,0 18,0 26,8

16 55 140,41 7 10 3 11,0 14,8 31,8

17 54 173,28 9 7 14 9,1 12,4 23,0

18 54 183,50 8 9 11 9,6 13,4 27,8

19 53 255,32 7 6 13 8,1 13,8 26,5

20 52 130,40 7 7 11 6,4 10,6 31,5

21 52 255,07 10 7 9 12,5 12,6 31,7

22 51 151,06 8 9 15 9,1 16,6 27,7

23 47 255,40 6 3 10 12,1 12,6 38,3

24 45 309,18 5 9 10 9,6 13,4 44,7

25 38 241,75 6 7 12 5,8 13,0 28,2

26 37 398,09 7 10 15 4,4 9,6 37,5

27 35 380,50 4 7 15 4,0 12,6 42,4

28 34 303,21 7 6 9 15,0 11,4 61,5

Consciência fonológica Memória fonológica



60 
 

No grupo dos maus leitores os tempos de leitura variaram de 241,75 a 398,09 

segundos e o tempo médio na tarefa de leitura foi de 314,69 segundos. 

Os bons leitores também obtiveram melhores escores na  tarefa de velocidade de 

nomeação, com tempos de 21,2 a 36 segundos. A média  do grupo  foi de 30,79 segundos.  

No grupo dos maus leitores os tempos variaram de 37,5 a 61,5 segundos, com exceção 

da criança de número 25, que obteve um tempo de 28,2 segundos. A média  do grupo  foi de 

42,08 segundos. 

É importante ressaltar que nessa tarefa os melhores desempenhos são os que registram 

os menores tempos.  

 Nas tarefas que avaliaram a consciência fonológica (identificação de rima e fonema e 

segmentação), os alunos que leem melhor tiveram melhor desempenho nas tarefas de 

identificação de rima e fonema (novamente com exceção da criança de número 12).  

No grupo dos maus leitores os escores  para essas tarefas foram bem baixos,  apenas a 

criança de número 26 conseguiu o escore 10 na tarefa de fonema. 

A tarefa de consciência fonológica melhor sucedida entre todas as crianças foi a de 

segmentação de palavras em sílabas. Tanto as crianças do grupo forte como as crianças do 

grupo fraco tiveram pontuações bem variadas, com escores acima de 10, com exceção das 

crianças de números  16,21 e 28. A Figura 6 mostra a quantidade de acertos para cada palavra 

para o conjunto das 28 crianças. 
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Figura 6- Quantidade de acertos para cada palavra na tarefa de segmentação silábica. 

 

Quase todas as crianças acertaram a segmentação das  dissílabas e trissílabas. Os erros 

se  concentraram nas palavras  monossílabas. É possível que a palavra pé tenha tido maior  

número de acertos entre as monossílabas porque foi a primeira palavra a ser apresentada 

depois dos itens de treino.  

 Com relação às tarefas que avaliaram a memória de trabalho fonológica, observamos 

que a pontuação média na tarefa de repetição de dígitos no grupo dos bons leitores foi de 9,73 

e no grupo dos maus leitores  foi de 8,5. Na tarefa de repetição de pseudo-palavras a 

pontuação média do grupo  dos bons leitores foi de 14,01 e no grupo dos maus leitores foi de 

12,01. Ou seja, nas duas tarefas que avaliam memória fonológica houve um desempenho 

melhor no grupo dos bons leitores, apesar de pequeno. 

 

 Decidiu-se utilizar um teste estatístico para verificar até que ponto as diferenças 

observadas entre os grupos de bons e maus leitores se mostravam significativas. 
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Foi utilizado o Teste-t de Student para comparar o desempenho nos dois grupos. A 

variável dependente foi o desempenho em leitura e as variáveis independentes foram a 

velocidade de nomeação, memória de trabalho fonológica e consciência fonológica, conforme 

se vê na Tabela 2. 

Para obtermos medidas comparáveis de consciência fonológica e memória fonológica 

as mesmas foram padronizadas (z). Para isso, primeiramente foi calculado o valor z para cada 

escore nas tarefas de consciência fonológica (rima, fonema e segmentação) e nas tarefas de 

memória fonológica (repetição de dígitos e repetição de pseudo-palavras). Em seguida, 

somamos os escores z da tarefa de rima, fonema e segmentação e calculamos a média. O 

mesmo foi feito  com  as tarefas de memória:  somamos os escores z  da tarefa de repetição 

de dígitos e repetição de pseudo-palavras e calculamos a média. Para trabalharmos com as 

mesmas medidas, calculamos o valor z para o escore da tarefa de denominação, o valor z para 

o escore  da leitura e  o valor z para o tempo de leitura (Anexo 14). 

 

Tabela 2- Resultados  do Teste-t de Student para comparar o desempenho nas tarefas de 

processamento fonológico entre o grupo do bons leitores (escore ≥ 58) e o grupo dos maus 

leitores (escore ≤ 50). 
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Os resultados expressos na Tabela 2 mostraram que as crianças  com os melhores 

desempenhos em leitura são diferentes das crianças com mau desempenho em leitura no que 

diz respeito à velocidade de nomeação, porque nomeiam significativamente mais rápido, com 

mais velocidade, do que as crianças que têm o desempenho baixo em leitura. A diferença é 

muito significativa a favor dos bons leitores: p ≤ 0,003. 

O Teste-t mostrou que as diferenças em consciência fonológica também são muito 

significativas a favor dos bons leitores: p ≤ 0,007. Os bons leitores têm habilidades de 

consciência fonológica muito mais desenvolvidas que os maus leitores. 

Observando novamente a Tabela 1 notamos que, entre as tarefas de consciência 

fonológica, a maior diferença entre o grupo dos bons e maus leitores encontra-se na tarefa de 

rima. Calculando o valor médio de acertos no grupo dos bons leitores  para essa tarefa 

obtemos  8,84 pontos, e no grupo dos maus  leitores encontramos 5,84 pontos, o que resulta 

em uma diferença entre os grupos de 3 pontos. 

Também encontramos uma diferença na tarefa de fonema. No grupo dos bons leitores 

a média de acertos foi de 8,34 pontos e no grupo dos maus leitores foi de 7 pontos, o que 

resulta em uma diferença entre os grupos de 1,34 pontos. 

A diferença entre os grupos dos bons e maus leitores na tarefa de segmentação 

silábica foi de 0,5 ponto. Deve-se entender que as diferenças entre bons e maus leitores, no 

que diz respeito à consciência fonológica, situam-se principalmente nas habilidades de 

reconhecimento de rima e de fonema. 

Na memória de trabalho fonológica (repetição de dígitos e repetição de pseudo-

palavras), a diferença também é a favor dos bons leitores, como  colocado anteriormente, mas 

não é estatisticamente significativa. A probabilidade de erro ao afirmar que são diferentes é 

maior  do que a aceita (p ≤ 0,05) e por isso não se pode assumir que os dois grupos são 

significativamente diferentes, pois no Teste-t o p é ≤ 0,07. 
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 Portanto, os resultados do Teste-t confirmam a análise que fizemos com base na 

observação dos dados: as diferenças observadas nas tarefas de consciência fonológica e na 

tarefa de velocidade de nomeação nos grupos dos bons e maus leitores são significativas, ou 

seja, podemos dizer que as variações que ocorreram na leitura estão relacionadas às variações 

que ocorrem nessas duas habilidades. Isso quer dizer que os bons leitores nomeiam com mais 

rapidez e que eles têm as habilidades de consciência fonológica mais desenvolvidas do que os 

maus leitores. 

A memória de trabalho fonológica não parece ser significativamente diferente entre as 

crianças que são boas leitoras e as más leitoras. 

 

 

7.2 Correlações entre o processamento fonológico e as h abilidades 

iniciais de leitura.  

 

Como o objetivo principal desse estudo é analisar em que medida as habilidades de 

consciência fonológica, memória fonológica e velocidade de nomeação contribuem para a 

habilidade inicial de leitura, também calculamos os coeficientes de correlação de Pearson. 

Para obtermos medidas comparáveis de consciência fonológica e memória fonológica, as 

mesmas foram padronizadas (z), assim como fizemos para realizar o Teste-t (anexo 14).  

A Tabela 3 mostra os resultados das correlações. 
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Tabela 3- Resultados do teste de correlação de Pearson para as 28 crianças 

considerando leitura, tempo de leitura e as habilidades de processamento fonológico. 

 

  
Zscore:  
Leitura 

Zscore:  
Tempo de 

leitura 

Zscore:  
Velocidade 

de 
nomeação 

Zscore: 
memória 

fonológica 

Zscore: 
consciência 
fonológica 

Zscore:  
Leitura 

r 1 -,892
**
 -,550

**
 ,346

*
 ,439

**
 

p  ,000 ,001 ,036 ,010 

N 28 28 28 28 28 

Zscore:  
Tempo de 
leitura 

r  1 ,498
**
 -,324

*
 -,461

**
 

p   ,004 ,047 ,007 

N  28 28 28 28 

Zscore:  
Velocidade de 
nomeação 

r   1 ,005 -,421
*
 

p    ,489 ,013 

N   28 28 28 

Zscore: 
Memória 
fonológica 

r    1 -,069 

p     ,364 

N    28 28 

Zscore: 
Consciência 
fonológica 

r     1 

p      

N     28 

**Correlação é muito significante com p ≤ 0,01     

*Correlação é significante com p ≤ 0,05    

 

 

 Os resultados mostram que a habilidade de leitura tem uma correlação forte e 

significativa com o tempo de leitura (-0,892; p ≤ 0,000). Essa é uma correlação negativa, que 

nos permite afirmar que na medida em que as crianças tiveram desempenho mais baixo na 

leitura de palavras precisaram de mais tempo para ler.  

A habilidade de leitura também se mostrou negativamente correlacionada com a 

velocidade de nomeação (-0,550; p ≤ 0,001), permitindo concluir que o tempo gasto na tarefa 

de nomeação diminui na medida em que aumenta a habilidade de leitura.  

A habilidade de leitura também está fortemente correlacionada com a consciência 

fonológica (0,439; p ≤ 0,01), o que leva a concluir que o desenvolvimento da consciência 

fonológica acompanha as habilidades de leitura. 
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Há também uma correlação menos forte, porém significativa, entre leitura e memória 

fonológica (0,346; p ≤ 0,036), permitindo afirmar que essas variáveis mantiveram entre si 

alguma associação. 

Estes resultados nos permitem concluir que os processamentos cognitivos designados 

como consciência fonológica, memória fonológica e velocidade de nomeação contribuem 

significativamente para a aprendizagem inicial da leitura. 

O tempo de leitura, por sua vez, tem uma correlação forte e positiva com a velocidade 

de nomeação (0,498; p ≤ 0,004), e uma relação forte e negativa com a consciência fonológica 

(-0,461; p< 0,007). E tem também uma correlação negativa menos forte, porém significativa, 

com memória fonológica  (-0,324; p ≤ 0,047). Estes resultados nos permitem afirmar que 

quando o tempo utilizado para a leitura aumenta, o tempo que a criança necessita para 

nomear também aumenta. Quando o tempo de leitura é maior, a memória fonológica é mais 

fraca e o desempenho nas tarefas de consciência fonológica também é menor. Portanto, 

conclui-se que a velocidade de nomeação, a memória fonológica e a consciência fonológica 

estão significativamente associadas ao tempo de leitura.  

 

 

 

 Pareceu-nos importante elaborar  os gráficos das correlações mais significativas para 

visualizar melhor as variações entre as habilidades de leitura, o tempo de leitura e as três 

habilidades do processamento fonológico avaliadas. 
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Na Figura 7 podemos ver o escore obtido na tarefa de leitura e o tempo que as 

crianças demoraram para realizar essa mesma tarefa. Notamos uma correlação negativa muito 

forte e fica evidente que os bons leitores possuem os menores tempos de leitura. Esse dado 

era esperado visto que os maus leitores têm maior dificuldade na decodificação de palavras, 

demorando muito mais tempo para ler. 

 

 

Figura 7- Relações entre o escore em leitura e o tempo para realizar a mesma tarefa. 

Correlação negativa: quanto melhor o desempenho em  leitura menor o tempo que se gasta 

para ler. 
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7.2.1 Correlações entre leitura e algumas habilidades do processamento 

fonológico 

 

Na Figura 8 podemos ver as relações entre o escore obtido na tarefa de leitura e o 

tempo obtido na tarefa de denominação (velocidade de nomeação). Notamos uma correlação 

negativa e forte entre essas variáveis e percebemos que quanto maior é o escore da leitura, 

menor é o tempo da velocidade de nomeação, ou seja, a  criança que lê melhor demora menos 

para nomear as figuras o que significa que tem melhor velocidade de processamento. 

 

 

Figura 8- Relações entre o escore em leitura e o tempo obtido na tarefa de velocidade de 

nomeação. Correlação negativa: as crianças que leem melhor, demoram menos tempo para 

nomear. 
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Na Figura 9 podemos ver o escore obtido na tarefa de leitura e  consciência 

fonológica. Há uma correlação positiva e significativa. Notamos  que as crianças que têm os 

melhores resultados em leitura possuem maiores  escores em  consciência fonológica. 

 

 

 

Figura 9- Relações entre o escore em leitura e consciência fonológica. Correlação positiva: as 

crianças que leem melhor também têm bons resultados em consciência fonológica. 
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7.2.2 Correlações entre tempo de leitura e algumas habilidades do  

processamento fonológico.  

 

 Na Figura 10 podemos ver as relações entre o tempo de leitura e velocidade de 

nomeação, notando uma correlação forte e positiva. Quanto maior é o tempo de leitura  da 

criança, maior é o tempo obtido na tarefa de velocidade de nomeação, ou seja, as crianças que 

levaram  mais tempo para ler são aquelas  que demoraram mais tempo na tarefa de 

denominação o que significa que possuem uma velocidade de processamento baixa.  

 

 

Figura 10- Relações entre o tempo de leitura e a velocidade de nomeação. Correlação 

positiva: as crianças que leem mais rápido também foram mais rápidas na tarefa de 

nomeação. 
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Na Figura 11 podemos ver as relações entre o tempo de leitura e consciência 

fonológica e notamos  uma correlação negativa e forte. Podemos perceber que as crianças que 

leem melhor possuem melhores desempenhos em consciência fonológica. 

 

 

Figura 11- Relações entre o tempo de leitura e a consciência fonológica. Correlação negativa: 

quanto maior o tempo de leitura, menor é o desempenho nas tarefas de consciência 

fonológica. 

 

 Portanto, os resultados das correlações evidenciaram que o desempenho na tarefa de 

velocidade de nomeação e nas tarefas de consciência fonológica no grupo dos maus leitores 

foi significativamente inferior ao grupo dos bons leitores. 

 Isso demonstra que a velocidade de nomeação e a consciência fonológica são 

habilidades do processamento fonológico que podem estar relacionadas ao desempenho  em 

leitura. 
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8. Discussão dos resultados e considerações finais 

 
 Esta pesquisa teve como objetivo principal verificar, em crianças no início da 

alfabetização, as relações existentes entre a habilidade de leitura e três variáveis 

independentes, a saber: consciência fonológica, memória de trabalho fonológica e velocidade 

de nomeação. Este capítulo discute os resultados obtidos para todas as variáveis estudadas. 

 Os resultados encontrados indicaram uma forte correlação entre a habilidade inicial de 

leitura e as habilidades de processamento fonológico corroborando as hipóteses de outros 

autores, como Torgesen, Wagner e Rashotte (1994); Citoler e Torres (2003). 

A habilidade em leitura se correlacionou com a consciência fonológica nas duas 

análises estatísticas que fizemos. Esses resultados  evidenciam a importância da consciência 

fonológica no início da aquisição da leitura, reforçando resultados de vários estudos 

brasileiros que também encontraram essas relações, como Maluf e Barrera (1997); Capovilla, 

Gütschow e Capovilla (2004); Barrera e Maluf (2003) e  Cardoso-Martins (1995). 

Analisando somente a consciência fonológica, podemos dizer que as habilidades de 

identificação de rima e fonema mostraram-se como sendo  importantes para diferenciar bons 

e maus leitores, pois os bons leitores tiveram ótimo desempenho nessas tarefas, ao contrário 

dos maus leitores. 

O mesmo não pode ser dito com relação à tarefa de segmentação de palavras, pois 

analisando os resultados, percebemos que  todas as crianças do nosso estudo tiveram bom  

desempenho na tarefa de segmentação silábica (Figura 6).   

No estudo de Citoler e Torres (2003), com crianças que ainda não liam, entre as 

tarefas de consciência fonológica, a melhor sucedida foi a de segmentação silábica. As tarefas 

de rima e fonema se mostraram muito mais difíceis. Isso sugere que  a segmentação silábica é 

uma tarefa mais simples  de consciência fonológica, capaz de ser realizada  por pré-leitores 
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ou, como  no caso  do presente  estudo,  por maus leitores. Esses resultados  também  

confirmam os achados de Gindri, Keske-Soares e Mota (2007), que  avaliaram pré-leitores e 

crianças em fase  de alfabetização e encontraram nos dois grupos, entre as tarefas de 

consciência fonológica, melhores resultados na tarefa de segmentação silábica. 

É importante destacar que  o desempenho na tarefa de segmentação silábica dependeu 

do comprimento da palavra. A maior parte dos erros na tarefa de segmentação se deu nas 

palavras monossílabas, conforme apresentado na Figura 6. Na maioria das vezes as crianças 

segmentaram essas palavras em duas sílabas, por exemplo, diante da figura  do pão elas 

contavam nos dedos e segmentavam oralmente a palavra em duas sílabas (pa-ão). O mesmo 

ocorreu no estudo de Citoler e Torres (2003), com as crianças pré-leitoras. Este resultado 

sugere que em português a segmentação de palavras monossílabas exige algum nível de 

consciência fonêmica para ser realizada com êxito. Para realizá-la as crianças hiper 

segmentaram, ou seja, criaram mais um segmento (pa-ão).  

Os alunos, pré-leitores e maus leitores, têm mais facilidade para segmentar as palavras 

dissílabas e trissílabas do que as monossílabas. Desse resultado podemos formular duas 

hipóteses: uma seria o fato de que a hiper segmentação das monossílabas pode ser 

consequência da estrutura fonológica  do português e espanhol, que possuem poucas palavras 

monossílabas  (entre os substantivos), e que levaria a esse tipo de erro (pã-ao). Outra hipótese 

é a de que para segmentar as palavras monossílabas é necessário um maior grau de 

consciência fonológica, pois essa é uma tarefa que exige alguma percepção de fonema. Para 

fazer algumas conclusões seria necessário desenvolver pesquisas com a segmentação das 

monossílabas em diferentes línguas ou relacionando a segmentação das monossílabas ao 

desenvolvimento da consciência  fonêmica.  

Comparando o presente estudo com o de Citoler e Torres (2003)  notamos que entre 

os 4 e 6 anos, período em que as crianças começam a se  alfabetizar, há uma melhora no 
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desempenho nas tarefas de rima e fonema, as quais exigem maior reflexão sobre a estrutura 

das palavras.  

A memória de trabalho fonológica teve uma correlação fraca, mas significativa, com a 

leitura e o tempo de leitura. Analisando os resultados, apesar de haver bastante variância 

dentro dos grupos de bons e maus leitores, podemos notar melhor desempenho no grupo dos 

bons leitores, apesar da diferença  ser pequena. Na repetição de dígitos, a média de acertos foi 

de 9,73 no grupo forte e 8,5 no grupo fraco. Para a repetição de pseudo-palavras a média de 

acertos foi de 14,01 no grupo forte e  de 12,01 no grupo fraco. Portanto deve-se concluir pela 

existência de uma relação entre memória fonológica e leitura e tempo de leitura. 

A velocidade de nomeação teve uma correlação forte e significativa com a leitura nas 

duas análises estatísticas que fizemos, mostrando uma estreita relação entre essas duas 

habilidades, corroborando os resultados das pesquisas apontadas na revisão de literatura de 

que a velocidade de nomeação é muito importante  na aquisição e  desenvolvimento da 

leitura. Os resultados mostraram que as crianças com dificuldades em leitura possuem os 

piores desempenhos em velocidade de nomeação.  

Analisando os dados podemos observar que  os maus leitores, além de terem os piores 

resultados  em velocidade de nomeação, também não possuem  bons resultados  em 

consciência fonológica. Mas, devido ao tamanho pequeno de nossa amostra, não podemos 

afirmar que déficits isolados em uma ou outra habilidade são suficientes para causar 

dificuldades de leitura ou então que as dificuldades em leitura foram causadas por déficits em 

ambas as habilidades. Para podermos fazer essas relações precisaríamos de uma amostra mais 

representativa. 

O presente estudo também não nos permite afirmar que a velocidade de nomeação 

avalia uma habilidade independente do processamento fonológico, como  colocam alguns 

autores na literatura (Wolf & Bowers, 1999). O que os dados  nos permitem dizer sobre a 
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velocidade de processamento é que esta é uma habilidade muito importante na aprendizagem 

inicial da leitura.  

 A análise  feita através do Teste-t, comparando os bons e maus leitores, nos  leva a 

concluir que os bons leitores leem mais rápido que os maus leitores, assim como possuem 

melhores resultados em  consciência fonológica. Percebemos um melhor desempenho dos 

bons leitores em relação aos maus leitores nas tarefas de identificação de rima e fonema. Os 

grupos não são diferentes  significativamente na segmentação silábica. 

 Na memória de trabalho fonológica  podemos dizer que a diferença entre os bons e 

maus leitores não foi significativa (p ≤ 0,07). 

 Na velocidade de nomeação há uma diferença significatica entre os bons e maus 

leitores (p ≤ 0,003). 

 Os resultados das correlações de Pearson nos permitem concluir que o desempenho na 

leitura inicial está associado com o tempo de leitura. Também podemos dizer que a leitura 

inicial está associada com as três habilidades do processamento avaliadas: consciência 

fonológica, memória de trabalho fonológica e velocidade de nomeação. 

Pesquisas ulteriores poderão dar continuidade a este estudo, com  amostras maiores e 

com ampliação das faixas etárias para avançar na explicação dos processos que influenciam a 

aprendizagem da leitura nos primeiros anos de escolaridade, levando em consideração as 

especificidades dos idiomas nos quais as crianças aprendem a ler e a escrever.  

Estudos longitudinais e experimentais envolvendo o treinamento das habilidades de 

processamento fonológico também são necessários. 

Para concluir, gostaríamos de salientar que, o presente estudo representa apenas uma 

fração de todas  as possibilidades de pesquisa no  campo da linguagem escrita. São essenciais 

muitas outras análises para que se consolide um conhecimento nessa importante área da 

psicologia cognitiva. 
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Anexo 2 

Termo de consentimento livre e esclarecido informado à instituição 
Pontifícia Universidade Católica - PUC-SP 
Curso de mestrado em Educação: Psicologia da Educação 
 

            A___________________________, representada por __________________, 
aceita participar do estudo realizado pela pesquisadora Sandra Puliezi, aluna do Curso 
de mestrado em Educação: Psicologia da Educação da PUC-SP, tendo  como 
orientadora A Profa. Dra. Maria Regina Maluf, dando seu consentimento livre e 
esclarecido para que a coleta de dados seja realizada nesse educandário e com seus 
alunos. A pesquisadora está desenvolvendo um estudo entitulado: O processamento 
fonológico e a aprendizagem da linguagem escrita: um estudo com pré-escolares. O 
objetivo desse estudo é avaliar as habilidades do processamento fonológico em um 
grupo de crianças recém-leitoras. 

A escola autoriza a pesquisadora a coletar de dados em ambiente escolar e está 
ciente de que as crianças realizarão algumas provas que avaliarãoo conhecimento  das 
crianças sobre as letras, o nível de leitura, a  consciência fonológica (conhecimento dos 
sons da fala), a memória de trabalho (capacidade de lembrar e repetir sequências de 
dígitos e sílabas) e velocidade de acesso à informação que se  encontra na memória de 
longo prazo. 

A pesquisadora assegura que a participação nessa pesquisa, por parte da escola, 
dos paisou responsáveis e das crianças, será de caráter voluntário e sem ônus, estando  
garantido o sigilo, a confidencialidade e a utilização dos dados obtidos somente para 
fins científicos. Os participantes não estarãoexpostos a desconfortos ou riscos. As 
informações obtidas nas avaliações serão utilizadas para análise estatística e posterior 
publicação dos resultados. Todos estão informados de que a participação poderá ser 
suspensa a qualquer momento sem prejuízo a ninguém. 

Caso sejam necessários maiores esclarecimentos a respeito do estudo ou seus 
participantes desejem cancelar sua participação, poderão entrar em contado pessoal com 
a pesquisadora. 
 
 
_____________________________                   ____________________________ 
ass. pesquisadora                                                 ass.  do responsável 
 

Guarulhos (SP), ______/_______/2010 
 
 
 
Contato com a pesquisadora: 
Fones: (11) 8127-0600/ (11) 2442-9563 
Email: spuliezi@gmail.com 
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Anexo 3 

 

Termo de consentimento livre e esclarecido informado aos pais ou responsável 

Pontifícia Universidade Católica - PUC-SP 

Curso de mestrado em Educação: Psicologia da Educação 

 

A pesquisadora Sandra Puliezi, aluna do curso de Mestrado em Educação: Psicologia 

da Educação da Pontifícia Universidade Católica - PUC-SP, tendo como orientadora a Profa. 

Dra. Maria Regina Maluf, está desenvolvendo um estudo sobre o processamento fonológico 

em crianças pequenas. 

Nesse estudo a pesquisadora fará algumas atividades com as crianças em ambiente 

escolar. As crianças realizarão algumas provas individuais que avaliarão o seu conhecimento 

de leitura e memória. 

Esse trabalho pode trazer boas contribuições para os pesquisadores da área para 

avaliar o desempenho em leitura de crianças em fase de alfabetização. 

A participação nessa pesquisa, por parte dos pais  ou responsáveis e das crianças é de 

caráter voluntário e sem ônus. Fica  garantido o sigilo, a confidencialidade e a utilização dos 

dados obtidos somente para fins científicos. Os participantes não estarão  expostos a 

desconfortos ou riscos. As informações obtidas nas avaliações serão utilizadas para análise 

estatística e posterior publicação dos resultados. Afirmo também, que a participação poderá 

ser suspensa a qualquer momento sem prejuízo a sua pessoa. 

Caso sejam necessários maiores esclarecimentos a respeito do estudo ou seus 

participantes desejem cancelar sua participação, poderão entrar em contado pessoal com a 

pesquisadora. 

Para que esse estudo seja realizado, necessito de sua colaboração, no sentido de 

fornecer sua autorização, após devidos esclarecimentos, para a participação de seu (sua) filho 

(a) neste estudo. 

 

Eu, _________________________________________________________________ 

estou esclarecido(a) e ciente das finalidades do estudo, realizado pela pesquisadora Sandra 

Puliezi e portanto, dou meu consentimento para que meu (minha) filho (a) 

__________________________________________________________, que está no 1º ano 

do ensino fundamental, participe da pesquisa. 

 

_____________________________                   ____________________________ 

             ass. pesquisadora                                                 ass.  do responsável 

 

Guarulhos (SP), ______/_______/2010 

 

Contato com a pesquisadora: 

Fones: (11) 8127-0600/ (11) 2442-9563 

Email: spuliezi@gmail.com 
 

Contato com a orientadora: 

Fone: (11) 3670-8527 

Contato com o C.E.P.: (11) 3670-8144 
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Anexo 4 - Folha de registro do conhecimento do nome das letras  

 

Nome:__________________________________________________ 

Data da aplicação:_______________________              Idade em meses:__________ 

Conhecimento do nome das letras

M             

R                  

E                 

D                  

F

U

J

T

G

Z

I

C

A

V

N

X

O

P

Q

S

B

H

L

W

K

Y

 
O pesquisador irá circular as letras que forem respostas corretas. 

Tempo de realização:_________ 

escore:_________ 
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Anexo 5-  Tarefas de leitura 

 

Lista de palavras 

queijo, salsicha, canivete, bibicleta, dedo, chicote, laranja, veia, mandioca, faca, girassol, 

riacho, tartaruga, zebra, jipe, zorro, beijo, coqueiro, geladeira, limão, xarope, dado, quiabo, 

rapadura, cereja, joia, miolo, vacina, telefone e figo. 
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Anexo 6- Folha de respostas da tarefa de leitura de palavras. 

 

Nome:__________________________________________________ 

Data da aplicação:______________________     

Palavra                Leitura        Pontos 

1-CANIVETE   

2- DEDO   

3- QUEIJO   

4- SALSICHA   

5- BICICLETA   

6- CHICOTE   

7- LARANJA   

8- VEIA   

9- MANDIOCA   

10- FACA   

11- GIRASSOL   

12- RIACHO   

13- TARTARUGA   

14- ZEBRA   

15-JIPE   
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CONTINUAÇÃO 

Palavra                Leitura        Pontos 

16- ZORRO   

17- BEIJO   

18- COQUEIRO   

19- GELADEIRA   

20- LIMÃO   

21- XAROPE   

22- DADO   

23- QUIABO   

24- RAPADURA   

25- CEREJA   

26- JOIA   

27- MIOLO   

28- VACINA   

29- TELEFONE   

30- FIGO   

 

 Sem leitura nenhuma: 0 pontos. 

 Leu uma sílaba: 1 ponto: 

 Leu a palavra inteira: 2 pontos. 

 

Tempo de realização:_________ 

escore:______________ 
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Anexo 7  

 

Segmentação silábica - Os desenhos abaixo são mostrados em tamanho grande, em uma 

página  do powerpoint, coloridos, na  mesma sequência em que aparecem abaixo. 

    

 

 

 

 

 

 

Tempo de realização:_________ 

Escore:_____________ 
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Anexo 8 

Intruso de rima:  

Treinamento 

1) Caminhão – balão - garfo 

                                

2) Papel – computador - chapéu 

                      

3) Televisão – gato  - pato 

             

 

4) Rede –livro -  parede 

       

 

 

 

http://www.google.com.br/imgres?imgurl=http://www.printdesenhos.com/wp-content/uploads/2009/02/caminhao.jpg&imgrefurl=http://www.printdesenhos.com/?p=357&usg=__cXZHM7C2BMdFbt7flot13v-gdKI=&h=362&w=558&sz=25&hl=pt-BR&start=12&um=1&itbs=1&tbnid=80w-AdB_EeIN0M:&tbnh=86&tbnw=133&prev=/images?q=caminh%C3%A3o&um=1&hl=pt-BR&rls=com.microsoft:pt-br:IE-SearchBox&tbs=isch:1
http://www.google.com.br/imgres?imgurl=http://colorirdesenhos.com/files/desenhos/balao.jpg&imgrefurl=http://colorirdesenhos.com/desenhos/61-balao&usg=__vA97VfjEGmZBH07o3cI84fL08XA=&h=700&w=449&sz=23&hl=pt-BR&start=15&um=1&itbs=1&tbnid=EvYfz96dhzZVkM:&tbnh=140&tbnw=90&prev=/images?q=bal%C3%A3o&um=1&hl=pt-BR&rls=com.microsoft:pt-br:IE-SearchBox&tbs=isch:1
http://www.google.com.br/imgres?imgurl=http://galeria.colorir.com/images/painted/198e9c5816591c7884b197d919ed8a63.png&imgrefurl=http://galeria.colorir.com/profissoes/cozinheiros/garfo-pintado-por-garfo-61923.html&usg=__yhfnp-xNBdfr3I6FJ-Smh6C9ek0=&h=470&w=505&sz=4&hl=pt-BR&start=15&um=1&itbs=1&tbnid=8tM5yNHhDh0V5M:&tbnh=121&tbnw=130&prev=/images?q=garfo&um=1&hl=pt-BR&rls=com.microsoft:pt-br:IE-SearchBox&tbs=isch:1
http://www.google.com.br/imgres?imgurl=http://www.sitepopular.com.br/noticias/noticias2006/fotos/folha_de_papel.gif&imgrefurl=http://www.sitepopular.com.br/noticias/noticias2006/guaratinga040708.html&usg=__JG0Q32E62SMfXK1AshtzDRmdfik=&h=332&w=444&sz=9&hl=pt-BR&start=6&um=1&itbs=1&tbnid=fGs9_8DTQ-bDoM:&tbnh=95&tbnw=127&prev=/images?q=papel&um=1&hl=pt-BR&sa=X&rls=com.microsoft:pt-br:IE-SearchBox&tbs=isch:1
http://www.google.com.br/imgres?imgurl=http://ketiuce.hdfree.com.br/Uniminas/CursoOnline/computador08.gif&imgrefurl=http://ketiuce.hdfree.com.br/Uniminas/CursoOnline/info_teleduc.htm&usg=__eaYnAHOWNp2xwWvhgyfcuV3VJPQ=&h=364&w=412&sz=13&hl=pt-BR&start=3&um=1&itbs=1&tbnid=wiO97cesnwQmZM:&tbnh=110&tbnw=125&prev=/images?q=computador&um=1&hl=pt-BR&rls=com.microsoft:pt-br:IE-SearchBox&tbs=isch:1
http://www.google.com.br/imgres?imgurl=http://colorirdesenhos.com/files/desenhos/v2.jpg&imgrefurl=http://colorirdesenhos.com/desenhos/1068-chapeu-elegante&usg=__TFjh4RsZ-S5WNR244WTyERNhLTw=&h=499&w=880&sz=38&hl=pt-BR&start=69&um=1&itbs=1&tbnid=Pxvkow6gTLWYrM:&tbnh=83&tbnw=146&prev=/images?q=chap%C3%A9u&start=60&um=1&hl=pt-BR&sa=N&rls=com.microsoft:pt-br:IE-SearchBox&ndsp=20&tbs=isch:1
http://www.google.com.br/imgres?imgurl=http://uei2005.blogs.sapo.pt/arquivo/televisao.jpg&imgrefurl=http://uei2005.blogs.sapo.pt/arquivo/1053407.html&usg=__mubRwIjDz8sXJHhonA06k-itaFM=&h=150&w=150&sz=5&hl=pt-BR&start=10&um=1&itbs=1&tbnid=rEGuUg2xo0mt6M:&tbnh=96&tbnw=96&prev=/images?q=televis%C3%A3o&um=1&hl=pt-BR&sa=X&rls=com.microsoft:pt-br:IE-SearchBox&tbs=isch:1
http://www.google.com.br/imgres?imgurl=http://shinestar.nireblog.com/blogs4/shinestar/files/gato-chartreux.jpg&imgrefurl=http://shinestar.nireblog.com/cat/racas-de-gatos-parte-2&usg=__6crjh04exWRrz0bbPraB7EmmygA=&h=300&w=356&sz=18&hl=pt-BR&start=16&um=1&itbs=1&tbnid=TsCd9QPknQdM1M:&tbnh=102&tbnw=121&prev=/images?q=gato&um=1&hl=pt-BR&rls=com.microsoft:pt-br:IE-SearchBox&tbs=isch:1
http://www.google.com.br/imgres?imgurl=http://colorirdesenhos.com/files/desenhos/pato.gif&imgrefurl=http://colorirdesenhos.com/desenhos/345-pato&usg=__dZCbI3MW-caBM0avNVOB_md6Q08=&h=616&w=543&sz=7&hl=pt-BR&start=17&um=1&itbs=1&tbnid=DP1KAf5FJk6f9M:&tbnh=136&tbnw=120&prev=/images?q=pato&um=1&hl=pt-BR&rls=com.microsoft:pt-br:IE-SearchBox&tbs=isch:1
http://www.google.com.br/imgres?imgurl=http://farm3.static.flickr.com/2225/2156481384_55bf3a7ec7.jpg&imgrefurl=http://www.mondovr.com/mondo-best/&usg=__b1Z2iHuAQibxePifU7FxwbUufME=&h=375&w=500&sz=179&hl=pt-BR&start=18&um=1&itbs=1&tbnid=HwcMtXNEyrerQM:&tbnh=98&tbnw=130&prev=/images?q=rede+balan%C3%A7o&um=1&hl=pt-BR&sa=N&rls=com.microsoft:pt-br:IE-SearchBox&ndsp=20&tbs=isch:1
http://www.google.com.br/imgres?imgurl=http://www.cristovam.org.br/portal2/images/stories/livros/livros33.gif&imgrefurl=http://www.cristovam.org.br/portal2/index.php?option=com_content&view=article&catid=24&id=2853:dia-internacional-do-livro&Itemid=100066&usg=__YMvPFR6UvfAoblFXr77wJObt534=&h=364&w=417&sz=10&hl=pt-BR&start=2&um=1&itbs=1&tbnid=RRDYd1QnIS3pbM:&tbnh=109&tbnw=125&prev=/images?q=livro&um=1&hl=pt-BR&rls=com.microsoft:pt-br:IE-SearchBox&tbs=isch:1
http://www.google.com.br/imgres?imgurl=http://papoilas.do.sapo.pt/parede.jpg&imgrefurl=http://bichinhofazdeconta.blogs.sapo.pt/12645.html&usg=__QffEqJ8g4Eg2O66qKHsyjBLoQSk=&h=292&w=400&sz=42&hl=pt-BR&start=1&um=1&itbs=1&tbnid=mt8NLaezMQIAQM:&tbnh=91&tbnw=124&prev=/images?q=parede&um=1&hl=pt-BR&sa=N&rls=com.microsoft:pt-br:IE-SearchBox&ndsp=20&tbs=isch:1
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Itens de teste  

1) janela – bolo - panela 

                     

 

2) pipa - caneta - chupeta 

                          

 

3) sapato – rato - xícara 

                       

 

4) avião – barata - tubarão 

                

 

 

 

 

http://www.google.com.br/imgres?imgurl=http://www.unitedplanners.com.br/wp-content/uploads/2008/09/janela.png&imgrefurl=http://www.unitedplanners.com.br/?tag=observacao&usg=__ryHW_1tEWWpuxhH3rLTMEnU8ruM=&h=362&w=585&sz=356&hl=pt-BR&start=8&um=1&itbs=1&tbnid=U52Tk6HMw6ujaM:&tbnh=84&tbnw=135&prev=/images?q=janela&um=1&hl=pt-BR&sa=X&rls=com.microsoft:pt-br:IE-SearchBox&tbs=isch:1
http://www.google.com.br/imgres?imgurl=http://www.andi.org.br/noticias/articlefiles/1498-BoloLeve.jpg&imgrefurl=http://www.andi.org.br/noticias/anmviewer.asp?a=1498&z=21&usg=__jNTH_vQ6iXyBdyblwoZjka-uAi4=&h=765&w=876&sz=74&hl=pt-BR&start=5&um=1&itbs=1&tbnid=og-famZXttLs4M:&tbnh=128&tbnw=146&prev=/images?q=bolo&um=1&hl=pt-BR&rls=com.microsoft:pt-br:IE-SearchBox&tbs=isch:1
http://www.google.com.br/imgres?imgurl=http://miudoscriativos.files.wordpress.com/2009/01/panela.jpg&imgrefurl=http://miudoscriativos.wordpress.com/2009/01/&usg=__Rf83cZDgG3SWws8dx6vA1EUGlwU=&h=380&w=337&sz=30&hl=pt-BR&start=1&um=1&itbs=1&tbnid=06epKD85sOD0VM:&tbnh=123&tbnw=109&prev=/images?q=panela&um=1&hl=pt-BR&sa=X&rls=com.microsoft:pt-br:IE-SearchBox&tbs=isch:1
http://www.google.com.br/imgres?imgurl=http://conjectura.files.wordpress.com/2009/04/pipa.jpg&imgrefurl=http://conjectura.wordpress.com/2009/04/21/as-5-melhores-brincadeiras-de-infancia/&usg=__Mi1n0xcT8aeE0KSM52GYij9Cf4I=&h=487&w=425&sz=128&hl=pt-BR&start=1&um=1&itbs=1&tbnid=f6MZWxmFEZFv7M:&tbnh=129&tbnw=113&prev=/images?q=pipa&um=1&hl=pt-BR&rls=com.microsoft:pt-br:IE-SearchBox&tbs=isch:1
http://www.google.com.br/imgres?imgurl=http://teste.versameta.pt/lojalapis/images/bic.jpg&imgrefurl=http://teste.versameta.pt/lojalapis/&usg=__L0N0EigaEHgjOPhuZzw3aGcEmx4=&h=220&w=295&sz=8&hl=pt-BR&start=3&um=1&itbs=1&tbnid=IbHsXbtqP_NIdM:&tbnh=86&tbnw=115&prev=/images?q=caneta&um=1&hl=pt-BR&rls=com.microsoft:pt-br:IE-SearchBox&tbs=isch:1
http://www.google.com.br/imgres?imgurl=http://3.bp.blogspot.com/_KRaWIifFHHw/SDM52qYjfdI/AAAAAAAAACQ/F_6bvDrNPi4/s320/chupeta_g.gif&imgrefurl=http://oralface.blogspot.com/&usg=__-9VAnttEMyHBpw3nWNVVUlrZYs0=&h=116&w=128&sz=3&hl=pt-BR&start=8&um=1&itbs=1&tbnid=UFpwlrPFb0v9QM:&tbnh=82&tbnw=91&prev=/images?q=chupeta&um=1&hl=pt-BR&sa=X&rls=com.microsoft:pt-br:IE-SearchBox&tbs=isch:1
http://www.google.com.br/imgres?imgurl=http://www.eb1-taipa.rcts.pt/Tiago1/sapato.jpg&imgrefurl=http://www.eb1-taipa.rcts.pt/Tiago1/frasescorresp.htm&usg=__5BM4-_nIeSwoSJhyPTlqk9IfVp4=&h=1029&w=2022&sz=275&hl=pt-BR&start=8&um=1&itbs=1&tbnid=ouQjTk6kFffb-M:&tbnh=76&tbnw=150&prev=/images?q=sapato&um=1&hl=pt-BR&rls=com.microsoft:pt-br:IE-SearchBox&tbs=isch:1
http://www.google.com.br/imgres?imgurl=http://cadeosentido.files.wordpress.com/2009/01/vs_rato06.jpg&imgrefurl=http://cadeosentido.wordpress.com/2009/01/17/banana/&usg=__YFEt0vgoTqnWvWjWtba1Zc01onQ=&h=217&w=358&sz=15&hl=pt-BR&start=3&um=1&itbs=1&tbnid=3ebkVnXfbm0jAM:&tbnh=73&tbnw=121&prev=/images?q=rato&um=1&hl=pt-BR&rls=com.microsoft:pt-br:IE-SearchBox&tbs=isch:1
http://www.google.com.br/imgres?imgurl=http://odia.terra.com.br/blog/miltoncunha/images/avi%C3%A3o.jpg&imgrefurl=http://odia.terra.com.br/blog/miltoncunha/201004archive001.asp&usg=__0umQ0ZoTKgy7b6rKRdlBvBByghA=&h=275&w=400&sz=18&hl=pt-BR&start=41&um=1&itbs=1&tbnid=5sMsgjL6Rry_BM:&tbnh=85&tbnw=124&prev=/images?q=avi%C3%A3o&start=40&um=1&hl=pt-BR&sa=N&rls=com.microsoft:pt-br:IE-SearchBox&ndsp=20&tbs=isch:1
http://www.google.com.br/imgres?imgurl=http://www.imunizadoratriunfo.com.br/images/barata.jpg&imgrefurl=http://www.imunizadoratriunfo.com.br/pragas.htm&usg=__6HABlRg_YhbqZjl-cPuKX-UH5qQ=&h=307&w=344&sz=46&hl=pt-BR&start=10&um=1&itbs=1&tbnid=v_UL-w8bK8mR3M:&tbnh=107&tbnw=120&prev=/images?q=barata&um=1&hl=pt-BR&rls=com.microsoft:pt-br:IE-SearchBox&tbs=isch:1
http://www.google.com.br/imgres?imgurl=http://osorrisodogato.files.wordpress.com/2009/03/tuba.png?w=314&h=320&imgrefurl=http://osorrisodogato.wordpress.com/2009/03/19/filosofia-de-tubarao/&usg=__2lZIkZMhhWwDJKt0SjvzXNw3bG4=&h=320&w=314&sz=87&hl=pt-BR&start=6&um=1&itbs=1&tbnid=rxoPkATaVFjxCM:&tbnh=118&tbnw=116&prev=/images?q=tubar%C3%A3o&um=1&hl=pt-BR&rls=com.microsoft:pt-br:IE-SearchBox&tbs=isch:1
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5) cadeira – chuteira - suco 

                         

 

6) girafa - alicate – tomate 

                  

7) lua – rua - moto 

       

 

8) boneca – macaco - peteca 

                    

 

 

http://www.google.com.br/imgres?imgurl=http://www.vilamoveis.com/upload/CADEIRA 689 G.jpg&imgrefurl=http://www.vilamoveis.com/prod.asp?prod=64&cat=MESAS E CADEIRAS&usg=__8hfgitkbvHV3vrk8z9qIdFCwxF0=&h=753&w=390&sz=23&hl=pt-BR&start=2&um=1&itbs=1&tbnid=32IcvFRRpmcw6M:&tbnh=142&tbnw=74&prev=/images?q=cadeira&um=1&hl=pt-BR&sa=X&rls=com.microsoft:pt-br:IE-SearchBox&tbs=isch:1
http://www.google.com.br/imgres?imgurl=http://corintianos.files.wordpress.com/2009/02/chuteira-nike.jpg&imgrefurl=http://corintianos.wordpress.com/2009/02/14/&usg=__Qyzjk_TP2wFW_FxoBbYVM7rEgXc=&h=829&w=1149&sz=704&hl=pt-BR&start=25&um=1&itbs=1&tbnid=_njtadGeA2PA7M:&tbnh=108&tbnw=150&prev=/images?q=chuteira&start=20&um=1&hl=pt-BR&sa=N&rls=com.microsoft:pt-br:IE-SearchBox&ndsp=20&tbs=isch:1
http://www.google.com.br/imgres?imgurl=http://www.sesisp.org.br/home/2006/alimentacao/images/ceiaNatal/Suco-de-CamomiGDE.jpg&imgrefurl=http://www.sesisp.org.br/home/2006/alimentacao/rec_cris.asp?rid=8&usg=__8Rhnoy4o7jZXaSBPurB4RXPZ9gs=&h=600&w=483&sz=15&hl=pt-BR&start=7&um=1&itbs=1&tbnid=ugC4nZ9T9JRoWM:&tbnh=135&tbnw=109&prev=/images?q=suco&um=1&hl=pt-BR&rls=com.microsoft:pt-br:IE-SearchBox&tbs=isch:1
http://www.google.com.br/imgres?imgurl=http://www.midisegni.it/disegni/fauna/girafa.gif&imgrefurl=http://www.midisegni.it/Port/animais_sel.shtml&usg=__1NEANX43qUbT0hHf2EEnhq6cU0w=&h=740&w=469&sz=22&hl=pt-BR&start=10&um=1&itbs=1&tbnid=2-KQCuL5PeGV8M:&tbnh=141&tbnw=89&prev=/images?q=girafa&um=1&hl=pt-BR&rls=com.microsoft:pt-br:IE-SearchBox&tbs=isch:1
http://www.google.com.br/imgres?imgurl=http://www.centercastilho.com.br/modules/includes/images/1770.jpg&imgrefurl=http://www.centercastilho.com.br/modules/produto.php?action=pview&prodid=1770&catid=8&usg=__D2CGJdYJ0Qf7vZS7hS5feZAwZ3w=&h=280&w=280&sz=6&hl=pt-BR&start=7&um=1&itbs=1&tbnid=BO903FNpkqaw_M:&tbnh=114&tbnw=114&prev=/images?q=alicate&um=1&hl=pt-BR&sa=X&rls=com.microsoft:pt-br:IE-SearchBox&tbs=isch:1
http://www.google.com.br/imgres?imgurl=http://jornale.com.br/wicca/wp-content/uploads/2009/02/lua.jpg&imgrefurl=http://jornale.com.br/wicca/?p=342&usg=__zJdA3Zjm2CrkEpEQzpjul9V0M40=&h=427&w=450&sz=91&hl=pt-BR&start=8&um=1&itbs=1&tbnid=M30sF4CaLqGwUM:&tbnh=121&tbnw=127&prev=/images?q=lua&um=1&hl=pt-BR&rls=com.microsoft:pt-br:IE-SearchBox&tbs=isch:1
http://www.google.com.br/imgres?imgurl=http://pensadora2.blogs.sapo.pt/arquivo/rua deserta1.jpg&imgrefurl=http://pensadora2.blogs.sapo.pt/arquivo/645389.html&usg=__yqIOJCL8X0pCVG_XR8eVpWe1ZUM=&h=351&w=468&sz=74&hl=pt-BR&start=1&um=1&itbs=1&tbnid=fQHKbIgMjgWwZM:&tbnh=96&tbnw=128&prev=/images?q=rua&um=1&hl=pt-BR&rls=com.microsoft:pt-br:IE-SearchBox&tbs=isch:1
http://www.google.com.br/imgres?imgurl=http://blig.ig.com.br/jornalistadiplomado/files/2008/11/moto-nova.jpg&imgrefurl=http://blig.ig.com.br/jornalistadiplomado/2008/11/&usg=__HzWjv3vNiwb2_Nzin0n4qk1QXVo=&h=374&w=513&sz=33&hl=pt-BR&start=2&um=1&itbs=1&tbnid=CDXubGbPiKIJNM:&tbnh=96&tbnw=131&prev=/images?q=moto&um=1&hl=pt-BR&rls=com.microsoft:pt-br:IE-SearchBox&tbs=isch:1
http://www.google.com.br/imgres?imgurl=http://desenhistaguito.zip.net/images/boneca.jpg&imgrefurl=http://desenhistaguito.zip.net/arch2006-12-10_2006-12-16.html&usg=__vpNKqORoELv-HTpPVUUlkWaHWMg=&h=474&w=400&sz=91&hl=pt-BR&start=1&um=1&itbs=1&tbnid=6BtFL0VnrnxHLM:&tbnh=129&tbnw=109&prev=/images?q=boneca&um=1&hl=pt-BR&sa=X&rls=com.microsoft:pt-br:IE-SearchBox&tbs=isch:1
http://www.google.com.br/imgres?imgurl=http://petragaleria.files.wordpress.com/2008/02/2008_peteca_badminton_vintage_antigo_illustration_ilustracao.jpg&imgrefurl=http://petragaleria.wordpress.com/2008/02/&usg=__k9Iobsq3rY6wzstWbFKSUjfUwAc=&h=335&w=350&sz=22&hl=pt-BR&start=12&um=1&itbs=1&tbnid=O4eW_c1BoIPBuM:&tbnh=115&tbnw=120&prev=/images?q=peteca&um=1&hl=pt-BR&rls=com.microsoft:pt-br:IE-SearchBox&tbs=isch:1
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9) galinha – abacaxi -  rainha 

         

 

 

10) leão - espelho – coelho  

                

 

 

Tempo de realização:_________ 

Escore:______________

http://www.google.com.br/imgres?imgurl=http://www.cav-ba.com.br/hotpotatoes/projeto_quiz_2unidade/2a/0719/galinha.jpg&imgrefurl=http://www.cav-ba.com.br/hotpotatoes/projeto_quiz_2unidade/2a/0719/index.htm&usg=__6thb2EH_cR2biq9eTyivfMcCNXo=&h=240&w=200&sz=34&hl=pt-BR&start=9&um=1&itbs=1&tbnid=ycSCB01gUdJWcM:&tbnh=110&tbnw=92&prev=/images?q=galinha&um=1&hl=pt-BR&rls=com.microsoft:pt-br:IE-SearchBox&tbs=isch:1
http://www.google.com.br/imgres?imgurl=http://www.ienh.com.br/download/ATIVIDADES_ALFABETO/abacaxi.jpg&imgrefurl=http://www.ienh.com.br/download/ATIVIDADES_ALFABETO/lacunas_alfabeto.htm&usg=__AyZbvgil3cAZ6og0jyTjrpIhtKA=&h=381&w=250&sz=12&hl=pt-BR&start=5&um=1&itbs=1&tbnid=es2ghuXcKHAW5M:&tbnh=123&tbnw=81&prev=/images?q=abacaxi&um=1&hl=pt-BR&rls=com.microsoft:pt-br:IE-SearchBox&tbs=isch:1
http://www.google.com.br/imgres?imgurl=http://www.gartic.com.br/imgs/mural/br/brigadeiro_bboy/1234400523.png&imgrefurl=http://www.gartic.com.br/drawing.php?user=brigadeiro_bboy&desenho=228003&usg=__WiCSwvY3bqoPxgDuELCEOMvNu1k=&h=304&w=321&sz=19&hl=pt-BR&start=1&um=1&itbs=1&tbnid=Vm2b4zleAKH1cM:&tbnh=112&tbnw=118&prev=/images?q=desenho+rainha&um=1&hl=pt-BR&rls=com.microsoft:pt-br:IE-SearchBox&tbs=isch:1
http://www.google.com.br/imgres?imgurl=http://images.americanas.com.br/produtos/item/632/3/632309gg.jpg&imgrefurl=http://www.americanas.com.br/home/begin.do?home=AcomImgAmp&itemId=632309&usg=__Wb47z8BS6QHQ4fQt2AJHUe1yB9M=&h=498&w=500&sz=31&hl=pt-BR&start=22&um=1&itbs=1&tbnid=Nm5pgcSpN0OtBM:&tbnh=129&tbnw=130&prev=/images?q=espelho+d+m%C3%A3o&start=20&um=1&hl=pt-BR&sa=N&rls=com.microsoft:pt-br:IE-SearchBox&ndsp=20&tbs=isch:1
http://www.google.com.br/imgres?imgurl=http://imaginacaoativa.files.wordpress.com/2009/04/coelho-branco_1350_1024x768.jpg&imgrefurl=http://imaginacaoativa.wordpress.com/2009/04/12/&usg=__4risoopAZYNCnYF6aYhxoXD3MHI=&h=768&w=1024&sz=281&hl=pt-BR&start=3&um=1&itbs=1&tbnid=qcIZevnRTz0HVM:&tbnh=113&tbnw=150&prev=/images?q=coelho&um=1&hl=pt-BR&sa=X&rls=com.microsoft:pt-br:IE-SearchBox&tbs=isch:1
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Anexo 9  

Intruso de fonema inicial 

Treinamento 

1) sapo – sofá – café 

                          

2) óculos – dado – dedo 

               

3) bolo – maçã – bala 

 

                     

http://www.google.com.br/imgres?imgurl=http://www.ifi.unicamp.br/caf/pics/sofa.jpg&imgrefurl=http://www.ifi.unicamp.br/caf/&usg=__oSiTlKGxYE8LDLI8vT3XbEVJXUk=&h=350&w=350&sz=18&hl=pt-BR&start=3&um=1&itbs=1&tbnid=i1v0M-HFo4w8IM:&tbnh=120&tbnw=120&prev=/images?q=sof%C3%A1&um=1&hl=pt-BR&rls=com.microsoft:pt-br:IE-SearchBox&tbs=isch:1
http://www.google.com.br/imgres?imgurl=http://www.andi.org.br/noticias/articlefiles/1498-BoloLeve.jpg&imgrefurl=http://www.andi.org.br/noticias/anmviewer.asp?a=1498&z=21&usg=__jNTH_vQ6iXyBdyblwoZjka-uAi4=&h=765&w=876&sz=74&hl=pt-BR&start=5&um=1&itbs=1&tbnid=og-famZXttLs4M:&tbnh=128&tbnw=146&prev=/images?q=bolo&um=1&hl=pt-BR&rls=com.microsoft:pt-br:IE-SearchBox&tbs=isch:1
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Itens de teste 

1) banana – menina  - bola 

                                   

2) colher – vaca – verde 

                                            

3) casa – coração – melancia 

                                 

4) pato – televisão – pera 

                                      

 

 

 

 

 

http://www.google.com.br/imgres?imgurl=http://cafufpr.files.wordpress.com/2008/09/bola_futebol.gif&imgrefurl=http://cafufpr.wordpress.com/2008/09/&usg=__y9OK64p5ZHcSBsFB_2J7WmyqFFI=&h=379&w=350&sz=49&hl=pt-BR&start=1&um=1&itbs=1&tbnid=3bG6tGfrpAel6M:&tbnh=123&tbnw=114&prev=/images?q=bola&um=1&hl=pt-BR&rls=com.microsoft:pt-br:IE-SearchBox&tbs=isch:1
http://www.google.com.br/imgres?imgurl=http://www.artigosparafestas-hs.com.br/media/catalog/product/cache/1/image/5e06319eda06f020e43594a9c230972d/P/a/Painel_Casinha_em_E.V.A..png&imgrefurl=http://www.artigosparafestas-hs.com.br/review/product/list/id/1643/&usg=__zVynR1bxhYIu16TaUOvGhFV0Koc=&h=290&w=290&sz=19&hl=pt-BR&start=9&um=1&itbs=1&tbnid=QV_wYgANCFG4YM:&tbnh=115&tbnw=115&prev=/images?q=casinha&um=1&hl=pt-BR&rls=com.microsoft:pt-br:IE-SearchBox&tbs=isch:1
http://www.google.com.br/imgres?imgurl=http://colorirdesenhos.com/files/desenhos/pato.gif&imgrefurl=http://colorirdesenhos.com/desenhos/345-pato&usg=__dZCbI3MW-caBM0avNVOB_md6Q08=&h=616&w=543&sz=7&hl=pt-BR&start=17&um=1&itbs=1&tbnid=DP1KAf5FJk6f9M:&tbnh=136&tbnw=120&prev=/images?q=pato&um=1&hl=pt-BR&rls=com.microsoft:pt-br:IE-SearchBox&tbs=isch:1
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5) sapato - elefante – escada 

                 

 

6) faca – flor – bala 

                     

 

7) rato – trem – toalha 

                                 

 

8) gato – chocolate – garfo 

                                        

 

 

 

http://www.google.com.br/imgres?imgurl=http://www.eb1-taipa.rcts.pt/Tiago1/sapato.jpg&imgrefurl=http://www.eb1-taipa.rcts.pt/Tiago1/frasescorresp.htm&usg=__5BM4-_nIeSwoSJhyPTlqk9IfVp4=&h=1029&w=2022&sz=275&hl=pt-BR&start=8&um=1&itbs=1&tbnid=ouQjTk6kFffb-M:&tbnh=76&tbnw=150&prev=/images?q=sapato&um=1&hl=pt-BR&rls=com.microsoft:pt-br:IE-SearchBox&tbs=isch:1
http://www.google.com.br/imgres?imgurl=http://74.208.44.213/tyro6/ffriends/friends/elefant.jpg&imgrefurl=http://gifsegifs.blogs.sapo.pt/2009/07/?page=3&usg=__Y5dPSyRwSA4ynmVA_G2QPpbtW88=&h=173&w=220&sz=36&hl=pt-BR&start=17&um=1&itbs=1&tbnid=RbfLp4ONI_MvbM:&tbnh=84&tbnw=107&prev=/images?q=elefant&um=1&hl=pt-BR&rls=com.microsoft:pt-br:IE-SearchBox&tbs=isch:1
http://www.google.com.br/imgres?imgurl=http://empresarial.tramontina.com.br/upload/product/280x280_0_21132_176.jpg&imgrefurl=http://notasedestaques.blogspot.com/2010/05/virou-moda-homem-ataca-mulheres-com.html&usg=__UhMXsGW9xGPBIg6-b1plirPWstA=&h=280&w=280&sz=28&hl=pt-BR&start=2&um=1&itbs=1&tbnid=FqIIV9BLKonlNM:&tbnh=114&tbnw=114&prev=/images?q=faca+de+cozinha&um=1&hl=pt-BR&sa=X&rls=com.microsoft:pt-br:IE-SearchBox&tbs=isch:1
http://www.google.com.br/imgres?imgurl=http://cadeosentido.files.wordpress.com/2009/01/vs_rato06.jpg&imgrefurl=http://cadeosentido.wordpress.com/2009/01/17/banana/&usg=__YFEt0vgoTqnWvWjWtba1Zc01onQ=&h=217&w=358&sz=15&hl=pt-BR&start=3&um=1&itbs=1&tbnid=3ebkVnXfbm0jAM:&tbnh=73&tbnw=121&prev=/images?q=rato&um=1&hl=pt-BR&rls=com.microsoft:pt-br:IE-SearchBox&tbs=isch:1
http://chautauqua.freehomepage.com/chautauqua/index.htm
http://www.google.com.br/imgres?imgurl=http://galeria.colorir.com/images/painted/198e9c5816591c7884b197d919ed8a63.png&imgrefurl=http://galeria.colorir.com/profissoes/cozinheiros/garfo-pintado-por-garfo-61923.html&usg=__yhfnp-xNBdfr3I6FJ-Smh6C9ek0=&h=470&w=505&sz=4&hl=pt-BR&start=15&um=1&itbs=1&tbnid=8tM5yNHhDh0V5M:&tbnh=121&tbnw=130&prev=/images?q=garfo&um=1&hl=pt-BR&rls=com.microsoft:pt-br:IE-SearchBox&tbs=isch:1
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9) índio – igreja – computador 

                               

 

 

10) olho – jacaré – joaninha 

   

 

 

 

Tempo de realização:_________ 

Escore:___________
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Anexo 10  

 
Folha de resposta – Intruso de rima 

1) banana – menina – bola 

2) colher – vaca – verde 

3) casa – coração – melancia 

4) pato – televisão – pera 

5) sapato - elefante – escada 

6) faca – flor – bala 

7) rato – trem – toalha 

8) gato – chocolate – garfo 

9) índio – igreja – computador 

10) olho – jacaré – joaninha 

     Intruso de  Fonema 

1) janela – bolo - panela 

2) pipa - caneta - chupeta 

3) sapato – rato - xícara 

4) avião – barata - tubarão 

5) cadeira – chuteira - suco 

6) girafa - alicate – tomate 

7) lua – rua - moto 

8) boneca – macaco - peteca 

9) galinha – abacaxi -  rainha 

10) leão - espelho – coelho  
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Anexo 11 

Memória Sequencial Auditiva  - Subteste  5 da prova ITPA (BOGOSSIAN & SANTOS, 1997) 

 

 
 
 

Tempo de realização:_________ 

Escore:_____________

 Sequência de dígitos 1ª tentativa 2ª tentativa 

1ª 9 – 1   

2ª 7 – 9    

3ª 6 – 4 – 9    

4ª 8 – 1 – 1    

5ª 5 – 2 – 8    

6ª 2 – 7 – 3 – 3    

7ª 6 – 3 – 5 – 1    

8ª 8 – 2 – 9 – 3    

9ª 1 – 6 – 8 – 5    

10ª 4 – 7 – 3 – 9 – 9    

11ª 6 – 1 – 4 – 2 – 8    

12ª 1 – 5 – 2 – 9 – 6    

13ª 7 – 3 – 1 – 8 – 4    

14ª 5 – 9 – 6 – 2 – 7    

15ª 2 – 9 – 6 – 1 – 8 – 3    

16ª 7 – 4 – 8 – 3 – 5 - 5   

17ª 6 – 9 – 5 – 7 – 2 – 8    

18ª 5 – 2 – 4 – 9 – 3 – 6    

19ª 4 – 7 – 3 – 8 – 1 – 5    

20ª 3 – 6 – 1 – 9 – 2 – 7 – 7    

21ª 5 – 3 – 6 – 9 – 7 – 8 – 2    
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Anexo 12 

Lista de Pseudopalavras  - Kessler (1997) 

 

 

Uma sílaba Duas sílabas 

1. bó [bɔ] 1. dalu [„dalu] 

2. lum [lũ] 2. leca [„lɛka] 

3. rau [raw] 3.   nusa [„nuza] 

4. pin [pĩ] 4.   bunfe [„bũfi] 

5. gé [fɛ] 5.   queuci [„kewsi] 

Três sílabas Quatro sílabas 

1. quentagi [ken‟taʒi] 1. palifemo [pali‟femu] 

2. belsifi [bew‟sifi] 2. romutega [romu‟tega] 

3. tonasso [to‟nasu] 3. pefisuni [pefi‟zuni] 

4. lanasi [la‟nazi] 4. morinati [mori‟natʃi] 

5. gamalo [ga‟malu] 5. jalopurti [ʒalo‟purtʃi] 

Cinco sílabas Seis sílabas 

1. dojabefari [doʒabe‟fari] 1. femorituzoli [femoritu‟zɔli] 

2. ranocidomi [ranosi‟domi] 2. alcabinteroca [awkabĩterɔka] 

3. zalivemafu [zalive‟mafu] 3. zovibescofari [zovibesko‟fari] 

4. gocipobilo [gosipo‟bilu] 4. gerobinfoquemi  [ʒerobĩfo‟kemi] 

5. agucafire [aguka‟firi] 5. chedizatocaro  [ʃedʒizato‟karu] 

 

 

Tempo de realização:_________________________       Escore:___________ 
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Anexo 13 

Tarefa de denominação: As palavras utilizadas serão: Pato- bola – faca – casa – dado 

    

 

 
  

 
 

  
  

 

  
 

  

   
  

 
 

   

 

Tempo 1:_________ 

Tempo 2:_________ 

Média:__________ 

http://www.google.com.br/imgres?imgurl=http://colorirdesenhos.com/files/desenhos/pato.gif&imgrefurl=http://colorirdesenhos.com/desenhos/345-pato&usg=__dZCbI3MW-caBM0avNVOB_md6Q08=&h=616&w=543&sz=7&hl=pt-BR&start=17&um=1&itbs=1&tbnid=DP1KAf5FJk6f9M:&tbnh=136&tbnw=120&prev=/images?q=pato&um=1&hl=pt-BR&rls=com.microsoft:pt-br:IE-SearchBox&tbs=isch:1
http://www.google.com.br/imgres?imgurl=http://www.artigosparafestas-hs.com.br/media/catalog/product/cache/1/image/5e06319eda06f020e43594a9c230972d/P/a/Painel_Casinha_em_E.V.A..png&imgrefurl=http://www.artigosparafestas-hs.com.br/review/product/list/id/1643/&usg=__zVynR1bxhYIu16TaUOvGhFV0Koc=&h=290&w=290&sz=19&hl=pt-BR&start=9&um=1&itbs=1&tbnid=QV_wYgANCFG4YM:&tbnh=115&tbnw=115&prev=/images?q=casinha&um=1&hl=pt-BR&rls=com.microsoft:pt-br:IE-SearchBox&tbs=isch:1
http://www.google.com.br/imgres?imgurl=http://empresarial.tramontina.com.br/upload/product/280x280_0_21132_176.jpg&imgrefurl=http://notasedestaques.blogspot.com/2010/05/virou-moda-homem-ataca-mulheres-com.html&usg=__UhMXsGW9xGPBIg6-b1plirPWstA=&h=280&w=280&sz=28&hl=pt-BR&start=2&um=1&itbs=1&tbnid=FqIIV9BLKonlNM:&tbnh=114&tbnw=114&prev=/images?q=faca+de+cozinha&um=1&hl=pt-BR&sa=X&rls=com.microsoft:pt-br:IE-SearchBox&tbs=isch:1
http://www.google.com.br/imgres?imgurl=http://cafufpr.files.wordpress.com/2008/09/bola_futebol.gif&imgrefurl=http://cafufpr.wordpress.com/2008/09/&usg=__y9OK64p5ZHcSBsFB_2J7WmyqFFI=&h=379&w=350&sz=49&hl=pt-BR&start=1&um=1&itbs=1&tbnid=3bG6tGfrpAel6M:&tbnh=123&tbnw=114&prev=/images?q=bola&um=1&hl=pt-BR&rls=com.microsoft:pt-br:IE-SearchBox&tbs=isch:1
http://www.google.com.br/imgres?imgurl=http://cafufpr.files.wordpress.com/2008/09/bola_futebol.gif&imgrefurl=http://cafufpr.wordpress.com/2008/09/&usg=__y9OK64p5ZHcSBsFB_2J7WmyqFFI=&h=379&w=350&sz=49&hl=pt-BR&start=1&um=1&itbs=1&tbnid=3bG6tGfrpAel6M:&tbnh=123&tbnw=114&prev=/images?q=bola&um=1&hl=pt-BR&rls=com.microsoft:pt-br:IE-SearchBox&tbs=isch:1
http://www.google.com.br/imgres?imgurl=http://empresarial.tramontina.com.br/upload/product/280x280_0_21132_176.jpg&imgrefurl=http://notasedestaques.blogspot.com/2010/05/virou-moda-homem-ataca-mulheres-com.html&usg=__UhMXsGW9xGPBIg6-b1plirPWstA=&h=280&w=280&sz=28&hl=pt-BR&start=2&um=1&itbs=1&tbnid=FqIIV9BLKonlNM:&tbnh=114&tbnw=114&prev=/images?q=faca+de+cozinha&um=1&hl=pt-BR&sa=X&rls=com.microsoft:pt-br:IE-SearchBox&tbs=isch:1
http://www.google.com.br/imgres?imgurl=http://www.artigosparafestas-hs.com.br/media/catalog/product/cache/1/image/5e06319eda06f020e43594a9c230972d/P/a/Painel_Casinha_em_E.V.A..png&imgrefurl=http://www.artigosparafestas-hs.com.br/review/product/list/id/1643/&usg=__zVynR1bxhYIu16TaUOvGhFV0Koc=&h=290&w=290&sz=19&hl=pt-BR&start=9&um=1&itbs=1&tbnid=QV_wYgANCFG4YM:&tbnh=115&tbnw=115&prev=/images?q=casinha&um=1&hl=pt-BR&rls=com.microsoft:pt-br:IE-SearchBox&tbs=isch:1
http://www.google.com.br/imgres?imgurl=http://colorirdesenhos.com/files/desenhos/pato.gif&imgrefurl=http://colorirdesenhos.com/desenhos/345-pato&usg=__dZCbI3MW-caBM0avNVOB_md6Q08=&h=616&w=543&sz=7&hl=pt-BR&start=17&um=1&itbs=1&tbnid=DP1KAf5FJk6f9M:&tbnh=136&tbnw=120&prev=/images?q=pato&um=1&hl=pt-BR&rls=com.microsoft:pt-br:IE-SearchBox&tbs=isch:1
http://www.google.com.br/imgres?imgurl=http://empresarial.tramontina.com.br/upload/product/280x280_0_21132_176.jpg&imgrefurl=http://notasedestaques.blogspot.com/2010/05/virou-moda-homem-ataca-mulheres-com.html&usg=__UhMXsGW9xGPBIg6-b1plirPWstA=&h=280&w=280&sz=28&hl=pt-BR&start=2&um=1&itbs=1&tbnid=FqIIV9BLKonlNM:&tbnh=114&tbnw=114&prev=/images?q=faca+de+cozinha&um=1&hl=pt-BR&sa=X&rls=com.microsoft:pt-br:IE-SearchBox&tbs=isch:1
http://www.google.com.br/imgres?imgurl=http://colorirdesenhos.com/files/desenhos/pato.gif&imgrefurl=http://colorirdesenhos.com/desenhos/345-pato&usg=__dZCbI3MW-caBM0avNVOB_md6Q08=&h=616&w=543&sz=7&hl=pt-BR&start=17&um=1&itbs=1&tbnid=DP1KAf5FJk6f9M:&tbnh=136&tbnw=120&prev=/images?q=pato&um=1&hl=pt-BR&rls=com.microsoft:pt-br:IE-SearchBox&tbs=isch:1
http://www.google.com.br/imgres?imgurl=http://cafufpr.files.wordpress.com/2008/09/bola_futebol.gif&imgrefurl=http://cafufpr.wordpress.com/2008/09/&usg=__y9OK64p5ZHcSBsFB_2J7WmyqFFI=&h=379&w=350&sz=49&hl=pt-BR&start=1&um=1&itbs=1&tbnid=3bG6tGfrpAel6M:&tbnh=123&tbnw=114&prev=/images?q=bola&um=1&hl=pt-BR&rls=com.microsoft:pt-br:IE-SearchBox&tbs=isch:1
http://www.google.com.br/imgres?imgurl=http://www.artigosparafestas-hs.com.br/media/catalog/product/cache/1/image/5e06319eda06f020e43594a9c230972d/P/a/Painel_Casinha_em_E.V.A..png&imgrefurl=http://www.artigosparafestas-hs.com.br/review/product/list/id/1643/&usg=__zVynR1bxhYIu16TaUOvGhFV0Koc=&h=290&w=290&sz=19&hl=pt-BR&start=9&um=1&itbs=1&tbnid=QV_wYgANCFG4YM:&tbnh=115&tbnw=115&prev=/images?q=casinha&um=1&hl=pt-BR&rls=com.microsoft:pt-br:IE-SearchBox&tbs=isch:1
http://www.google.com.br/imgres?imgurl=http://www.artigosparafestas-hs.com.br/media/catalog/product/cache/1/image/5e06319eda06f020e43594a9c230972d/P/a/Painel_Casinha_em_E.V.A..png&imgrefurl=http://www.artigosparafestas-hs.com.br/review/product/list/id/1643/&usg=__zVynR1bxhYIu16TaUOvGhFV0Koc=&h=290&w=290&sz=19&hl=pt-BR&start=9&um=1&itbs=1&tbnid=QV_wYgANCFG4YM:&tbnh=115&tbnw=115&prev=/images?q=casinha&um=1&hl=pt-BR&rls=com.microsoft:pt-br:IE-SearchBox&tbs=isch:1
http://www.google.com.br/imgres?imgurl=http://cafufpr.files.wordpress.com/2008/09/bola_futebol.gif&imgrefurl=http://cafufpr.wordpress.com/2008/09/&usg=__y9OK64p5ZHcSBsFB_2J7WmyqFFI=&h=379&w=350&sz=49&hl=pt-BR&start=1&um=1&itbs=1&tbnid=3bG6tGfrpAel6M:&tbnh=123&tbnw=114&prev=/images?q=bola&um=1&hl=pt-BR&rls=com.microsoft:pt-br:IE-SearchBox&tbs=isch:1
http://www.google.com.br/imgres?imgurl=http://colorirdesenhos.com/files/desenhos/pato.gif&imgrefurl=http://colorirdesenhos.com/desenhos/345-pato&usg=__dZCbI3MW-caBM0avNVOB_md6Q08=&h=616&w=543&sz=7&hl=pt-BR&start=17&um=1&itbs=1&tbnid=DP1KAf5FJk6f9M:&tbnh=136&tbnw=120&prev=/images?q=pato&um=1&hl=pt-BR&rls=com.microsoft:pt-br:IE-SearchBox&tbs=isch:1
http://www.google.com.br/imgres?imgurl=http://empresarial.tramontina.com.br/upload/product/280x280_0_21132_176.jpg&imgrefurl=http://notasedestaques.blogspot.com/2010/05/virou-moda-homem-ataca-mulheres-com.html&usg=__UhMXsGW9xGPBIg6-b1plirPWstA=&h=280&w=280&sz=28&hl=pt-BR&start=2&um=1&itbs=1&tbnid=FqIIV9BLKonlNM:&tbnh=114&tbnw=114&prev=/images?q=faca+de+cozinha&um=1&hl=pt-BR&sa=X&rls=com.microsoft:pt-br:IE-SearchBox&tbs=isch:1
http://www.google.com.br/imgres?imgurl=http://empresarial.tramontina.com.br/upload/product/280x280_0_21132_176.jpg&imgrefurl=http://notasedestaques.blogspot.com/2010/05/virou-moda-homem-ataca-mulheres-com.html&usg=__UhMXsGW9xGPBIg6-b1plirPWstA=&h=280&w=280&sz=28&hl=pt-BR&start=2&um=1&itbs=1&tbnid=FqIIV9BLKonlNM:&tbnh=114&tbnw=114&prev=/images?q=faca+de+cozinha&um=1&hl=pt-BR&sa=X&rls=com.microsoft:pt-br:IE-SearchBox&tbs=isch:1
http://www.google.com.br/imgres?imgurl=http://colorirdesenhos.com/files/desenhos/pato.gif&imgrefurl=http://colorirdesenhos.com/desenhos/345-pato&usg=__dZCbI3MW-caBM0avNVOB_md6Q08=&h=616&w=543&sz=7&hl=pt-BR&start=17&um=1&itbs=1&tbnid=DP1KAf5FJk6f9M:&tbnh=136&tbnw=120&prev=/images?q=pato&um=1&hl=pt-BR&rls=com.microsoft:pt-br:IE-SearchBox&tbs=isch:1
http://www.google.com.br/imgres?imgurl=http://cafufpr.files.wordpress.com/2008/09/bola_futebol.gif&imgrefurl=http://cafufpr.wordpress.com/2008/09/&usg=__y9OK64p5ZHcSBsFB_2J7WmyqFFI=&h=379&w=350&sz=49&hl=pt-BR&start=1&um=1&itbs=1&tbnid=3bG6tGfrpAel6M:&tbnh=123&tbnw=114&prev=/images?q=bola&um=1&hl=pt-BR&rls=com.microsoft:pt-br:IE-SearchBox&tbs=isch:1
http://www.google.com.br/imgres?imgurl=http://www.artigosparafestas-hs.com.br/media/catalog/product/cache/1/image/5e06319eda06f020e43594a9c230972d/P/a/Painel_Casinha_em_E.V.A..png&imgrefurl=http://www.artigosparafestas-hs.com.br/review/product/list/id/1643/&usg=__zVynR1bxhYIu16TaUOvGhFV0Koc=&h=290&w=290&sz=19&hl=pt-BR&start=9&um=1&itbs=1&tbnid=QV_wYgANCFG4YM:&tbnh=115&tbnw=115&prev=/images?q=casinha&um=1&hl=pt-BR&rls=com.microsoft:pt-br:IE-SearchBox&tbs=isch:1
http://www.google.com.br/imgres?imgurl=http://cafufpr.files.wordpress.com/2008/09/bola_futebol.gif&imgrefurl=http://cafufpr.wordpress.com/2008/09/&usg=__y9OK64p5ZHcSBsFB_2J7WmyqFFI=&h=379&w=350&sz=49&hl=pt-BR&start=1&um=1&itbs=1&tbnid=3bG6tGfrpAel6M:&tbnh=123&tbnw=114&prev=/images?q=bola&um=1&hl=pt-BR&rls=com.microsoft:pt-br:IE-SearchBox&tbs=isch:1
http://www.google.com.br/imgres?imgurl=http://colorirdesenhos.com/files/desenhos/pato.gif&imgrefurl=http://colorirdesenhos.com/desenhos/345-pato&usg=__dZCbI3MW-caBM0avNVOB_md6Q08=&h=616&w=543&sz=7&hl=pt-BR&start=17&um=1&itbs=1&tbnid=DP1KAf5FJk6f9M:&tbnh=136&tbnw=120&prev=/images?q=pato&um=1&hl=pt-BR&rls=com.microsoft:pt-br:IE-SearchBox&tbs=isch:1
http://www.google.com.br/imgres?imgurl=http://www.artigosparafestas-hs.com.br/media/catalog/product/cache/1/image/5e06319eda06f020e43594a9c230972d/P/a/Painel_Casinha_em_E.V.A..png&imgrefurl=http://www.artigosparafestas-hs.com.br/review/product/list/id/1643/&usg=__zVynR1bxhYIu16TaUOvGhFV0Koc=&h=290&w=290&sz=19&hl=pt-BR&start=9&um=1&itbs=1&tbnid=QV_wYgANCFG4YM:&tbnh=115&tbnw=115&prev=/images?q=casinha&um=1&hl=pt-BR&rls=com.microsoft:pt-br:IE-SearchBox&tbs=isch:1
http://www.google.com.br/imgres?imgurl=http://empresarial.tramontina.com.br/upload/product/280x280_0_21132_176.jpg&imgrefurl=http://notasedestaques.blogspot.com/2010/05/virou-moda-homem-ataca-mulheres-com.html&usg=__UhMXsGW9xGPBIg6-b1plirPWstA=&h=280&w=280&sz=28&hl=pt-BR&start=2&um=1&itbs=1&tbnid=FqIIV9BLKonlNM:&tbnh=114&tbnw=114&prev=/images?q=faca+de+cozinha&um=1&hl=pt-BR&sa=X&rls=com.microsoft:pt-br:IE-SearchBox&tbs=isch:1
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Anexo 14 

 

Cálculo dos  valores z para  cada  tarefa 

 

 

 

crianças

valores z 

da leitura

valores z 

do tempo 

de leitura

valores z da 

consciência 

fonológica

valores z 

da 

memória 

fonológica

valores z da 

velocidade de 

nomeação

1 0,83 -0,92 1,00 0,15 0,00

2 -0,75 0,87 -1,54 0,20 0,64

3 0,83 -0,62 0,30 -0,78 -0,01

4 -0,02 0,87 -0,40 -0,13 -0,82

5 0,83 -0,70 0,69 -0,35 0,09

6 0,71 -1,00 0,68 1,91 0,25

7 0,83 -1,01 0,17 -0,85 -1,47

8 0,47 -0,10 -0,20 -0,64 1,43

9 0,83 -1,09 0,56 -0,09 -0,96

10 0,71 -0,61 0,49 -0,22 -0,52

11 -1,97 2,41 0,61 -1,75 0,54

12 0,34 -0,47 0,56 0,49 0,00

13 0,59 -0,89 0,30 0,06 -0,41

14 -0,27 -0,26 0,61 0,72 -0,67

15 -2,34 1,39 -0,90 0,35 3,52

16 -0,14 -0,48 -0,46 -1,19 -0,20

17 0,22 0,39 0,24 1,05 -0,77

18 0,22 -0,37 -0,89 0,57 -0,16

19 0,83 -0,91 0,11 0,98 -0,10

20 0,10 -0,02 0,30 -0,32 -1,25

21 -1,00 1,45 -0,59 0,01 1,44

22 -2,21 2,22 -0,53 -1,06 1,16

23 -0,14 0,87 -0,14 0,26 -0,18

24 0,83 -0,76 -0,20 0,08 0,36

25 0,59 -0,01 -1,35 1,39 0,11

26 0,10 0,09 0,11 0,01 -0,66

27 -1,85 0,72 -0,53 -0,69 -0,61

28 0,83 -1,06 1,00 -0,16 -0,73


