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Introdução 

 

Este estudo tem como objetivo correlacionar o desempenho de crianças, 

com idades entre 5 e 10 anos, na realização de tarefas de consciência 

fonoarticulatória (CFA) e de linguagem escrita. Para sua realização, partiu-se da 

hipótese de que o apoio fonoarticulatório é fator importante no processo de 

aquisição e desenvolvimento dos sons da fala, bem como, na automatização da 

relação fonema/grafema durante o processo de alfabetização. 

Para falar sobre CFA é necessário definir inicialmente consciência 

fonológica. Entende-se por consciência fonológica a habilidade que permite ao ser 

humano pensar e agir sobre os sons da fala (BALL e BLACHMAN, 1991; 

CARDOSO-MARTINS, 1991; CIELO, 1996, 1998a, 2001, 2002, 2003; 

STACKHOUSE, 1997; CUPPLES e IACONO, 2000; ZORZI, 2000, MOOJEN e 

SANTOS, 2001). Tal habilidade possui diferentes níveis: da palavra, da sílaba, 

das unidades intrassilábicas, da rima e do fonema (TREIMAN, 1989; ZORZI, 

2000; CIELO, 2001, 2002; MOOJEN e SANTOS, 2001; FREITAS, 2003; 

OLIVEIRA, 2005). 

                                                
1 Fonoaudióloga, Mestre em Distúrbios da Comunicação Humana – Responsável Técnica COPP - 
Brasília. Rua das Pitangueiras, Lote 07, apto 906, Águas Claras, Brasília – DF. (61) 81793499. 
debi.vs@gmail.com 
2 Doutor em Linguística Aplicada – Professora Adjunta da UFPel – Rua Liberdade, 521/101, Porto 
Alegre – (51) 33307561 - blaskovskivi@yahoo.com.br  
3 Fonoaudióloga, Mestre em Linguística Aplicada, Especialista em Neuropsicologia, professora da 
Pós-Graduação em Alfabetização e em Psicopedagogia da FAPA – Av. Protásio Alves, 3890/401 – 
(51) 33349700 - ro.marostega@ig.com.br  
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A CFA é a parte da consciência fonológica que representa a capacidade de 

o falante refletir sobre as características articulatórias dos fonemas, podendo 

assim contribuir para a sua representação (GODARD, 2007).  

De acordo com Santos (2009), a CFA, além de ser parte integrante da 

consciência fonêmica, refere-se à habilidade de distinguir os diferentes pontos de 

articulação dos segmentos sonoros, isto é, perceber que os sons são modificados 

de acordo com a posição dos seus articuladores. Em outras palavras, é a 

capacidade de o indivíduo refletir sobre os sons e seus gestos motores orais. 

Essa capacidade é importante não somente na produção e na percepção dos 

sons, mas também na aprendizagem do sistema alfabético de escrita. 

Para Valente e Alves Martins (2004), as crianças se apóiam em pistas 

articulatórias como estratégia inicial para segmentarem sílabas em fonemas. 

Segundo Adams et al. (2006), é mais fácil para as crianças perceberem os 

fonemas pela maneira como eles são articulados do que pelo seu som. 

A relação entre a consciência fonológica e o processo de aprendizagem da 

linguagem escrita tem sido tema de muitos estudos. Em torno dos seis anos, as 

crianças parecem mais sensíveis ao conteúdo da linguagem que à sua forma. No 

entanto, segundo Valente e Alves Martins (2004), para compreender o sistema de 

escrita alfabético terão de passar do uso inconsciente das representações 

fonológicas para um uso explícito e reflexivo. 

Ferreiro e Teberosky (1991) pontuam que a criança constrói o seu 

conhecimento de escrita, passando por quatro estágios evolutivos ligados ao tipo 

de relação que a criança pensa existir entre a língua escrita e a língua falada. 

No estágio pré-silábico, a representação escrita da criança não tem 

qualquer relação entre a letra e o som. Geralmente as crianças baseiam suas 

representações gráficas no concreto, ou seja, escrevem a palavra boi com muitas 

letras e a palavra formiga com poucas.  

Por sua vez, no estágio silábico existe uma tentativa de atribuir um valor 

sonoro para cada letra. Nesse momento, surgem as contradições entre a 

representação silábica da criança e a escrita do adulto, que sempre terá mais 

letras. 
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Quando a criança percebe que deve fazer uma análise além das sílabas, 

ela encontra-se no estágio silábico-alfabético. Tal estágio é considerado uma 

etapa de transição entre a correspondência do som e da letra.  

Por fim, quando a criança passa a compreender que cada letra 

corresponde a unidades sonoras menores que uma sílaba, realizando uma 

análise sonora dos fonemas das palavras que irá escrever, diz-se que se encontra 

na hipótese de escrita alfabética. Entretanto, ainda se defrontará com as 

dificuldades de ortografia para escrever corretamente as palavras. A ortografia é 

uma convenção social, que pretende ajudar na comunicação pela linguagem 

escrita, e por isso, deve ser aprendida pela criança após dominar o princípio da 

escrita alfabética. 

Uma das dificuldades comumente encontradas para a apropriação do 

sistema de escrita alfabético é a falta de relação direta entre os sons e as letras.  

A língua portuguesa possui um sistema de escrita alfabético fonêmico, 

tendo por base a relação entre letras e sons. A descoberta dessa relação entre 

fonemas e grafemas só é alcançada através da reflexão sobre os sons da fala e 

sua relação com os grafemas da escrita, reflexão essa que exige o acesso à 

consciência fonológica (FREITAS, 2003). 

É possível observar, nos estudos que relacionam a consciência 

metalinguística e a aquisição da linguagem escrita, que a consciência fonológica e 

o desenvolvimento da linguagem escrita andam juntos, um auxiliando o outro 

(MORAIS, 1997). 
Buscando verificar ganhos no processo de aquisição da escrita por meio 

de atividades de estimulação da consciência fonológica, Britto et al. (2006) 

realizaram uma pesquisa com cinquenta e nove crianças entre cinco e sete anos, 

de ambos os sexos. As crianças foram divididas em dois grupos, o de controle e o 

de pesquisa. O grupo de pesquisa recebeu estimulação de consciência 

fonológica, realizada pela professora durante um período de três meses. Após 

esse período, as crianças foram reavaliadas. Os autores concluíram que a 

capacidade de refletir sobre os sons da língua e operar com eles de maneira 
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objetiva, autônoma e fluente determina as etapas de aquisição da linguagem 

escrita. 

Valente e Alves Martins (2004) realizaram um estudo com trinta e oito 

crianças do primeiro ano de escolaridade, com o objetivo de relacionar o método 

de alfabetização e o desenvolvimento da consciência fonêmica. As crianças foram 

divididas em dois grupos em função do método de inicialização na leitura e na 

escrita a que foram submetidos: o método silábico que envolve a relação entre as 

sílabas orais e escritas e o método fônico que privilegia o estudo das relações 

entre fonemas e grafemas. Os autores observaram que o método silábico 

favorece muito mais o desenvolvimento da consciência fonêmica do que o método 

fônico. A explicação está no fato de as crianças que aprendem através do método 

silábico realizam mais análises fonológicas a partir de unidades linguísticas 

naturais favorecendo o desenvolvimento da consciência fonológica necessária à 

aquisição da linguagem escrita. 

Em crianças com dificuldade específica da linguagem escrita, o trabalho 

multissensorial, incluindo todos os sentidos e algum tipo de feedback sinestésico, 

é mais forte que o trabalho isolado da relação entre fonema e grafema. Nesse 

sentido, Wise, Ring, e Olson (1999) referem que direcionar a atenção nos 

movimentos da boca durante a fala pode refinar a representação fonológica no 

cérebro. 

De acordo com Heilman, Voeller e Alexander (1996), as crianças em 

processo de alfabetização usam o aparelho articulatório quando aprendem a 

associar os gestos fonéticos (articulatórios) com as representações visuais 

(gráficas).  

Corroborando tais afirmações, Montgomery (1981) sustenta que o 

reconhecimento visual dos sons da fala é importante para as crianças com 

transtorno de leitura, uma vez que elas também apresentam dificuldades em 

acessar a informação articulatória. 
A partir dos estudos citados, é possível afirmar que as crianças 

demonstram mais facilidade para perceber que as palavras são formadas por 

fonemas quando atentam para o gesto fonoarticulatório. Por essa razão, infere-se 
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que o apoio fonoarticulatório seja um facilitador no momento em que o sujeito 

aprende a associar fonemas com suas representações gráficas, apoio esse que 

se torna implícito após a automatização dessa relação. 

Buscando confirmar essa hipótese, o presente estudo comparou o 

desempenho obtido em CFA com a hipótese de escrita em crianças da Educação 

Infantil e da primeira série do Ensino Fundamental e o desempenho em CFA com 

a quantidade de erros do tipo conversor fonema-grafema em alunos da segunda a 

quarta séries do Ensino Fundamental. 

 

Metodologia 
 

O presente estudo foi aprovado pelo relatório de número 200 do Comitê de 

Ética do Centro Universitário Metodista IPA. O diretor da escola assinou o Termo 

de Autorização Institucional e os pais e/ou responsáveis, o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido. 

A população foi constituída por noventa crianças, alunos regularmente 

matriculados no nível 4 da Educação Infantil até 4ª série do Ensino Fundamental 

de uma escola particular de nível socioeconômico médio da cidade de Porto 

Alegre. Desses, 46 eram do sexo masculino (51,1%) e 44 do feminino (48,9%), 

com idades variando entre 5 e 10 anos. A maior parte dos participantes (42,2%) 

encontrava-se na 1ª série; a menor parte, na Educação Infantil (11,1%). A 

amostra constituiu-se, então, de uma turma de Nível 4 da Educação Infantil, duas 

turmas de 1ª série, duas turmas de 2ª série, uma turma de 3ª série e uma turma 

de 4ª série.  

Definiu-se previamente que seriam excluídas da amostra as crianças que 

apresentassem histórico de doenças neurológicas, alterações significativas na 

fala ou queixas auditivas e/ou escolares de dificuldade de aprendizagem. Tais 

informações foram obtidas junto ao professor responsável por cada uma das 

turmas. 
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A coleta dos dados4 foi realizada na própria escola. Cada criança foi 

avaliada individualmente por meio da aplicação do instrumento “Consciência 

Fonoarticulatória” (SANTOS et al., no prelo), que  busca verificar, por meio de 

quatro tarefas, a habilidade do indivíduo para pensar sobre os movimentos 

fonoarticulatórios. Na primeira tarefa, a criança deve escutar um som e apontar 

para a imagem articulatória correspondente. Na segunda, a criança deve produzir 

o fonema correspondente a partir do reconhecimento do gesto articulatório. Na 

terceira tarefa, a criança deve escolher, entre seis fotografias de boca, a que 

mostra o gesto articulatório correspondente à palavra apresentada em forma de 

figura. Por fim, a quarta tarefa consiste em selecionar uma palavra, também 

apresentada em forma de figura, a partir da fotografia do gesto articulatório. Em 

cada uma das quatro tarefas, são apresentados dois exemplos para que o 

examinador certifique-se de que o sujeito compreendeu a ordem da tarefa. 

Posteriormente, são apresentadas quatro subtarefas a serem avaliadas e 

pontuadas. Cada uma das subtarefas vale um ponto, totalizando 16 pontos ao 

final do teste. 

Para a classificação das crianças da Educação Infantil e da 1ª série nas 

hipóteses de escrita (conforme FERREIRO e TEBEROSKY, 1991), foi solicitado 

que escrevessem quatro palavras a partir do reconhecimento de desenhos. Para 

os alunos de 2ª, 3ª e 4ª séries, foi aplicado o ditado de 30 palavras e 10 não-

palavras (International Dyslexia Test, adaptado para o português por Capovilla, 

Capovilla, Everatt e Smythe, 2001), com o objetivo de analisar a relação entre 

fonema e grafema. 

A análise dos dados foi realizada por meio da estatística descritiva (média, 

desvio padrão, frequências e percentuais), dos testes do Qui-quadrado e exato de 

Fisher. Os dados foram computados no programa SPSS for Windows, versão 

15.0, adotando-se o nível de significância de 5% (p < 0,05). 

 

                                                
4 Antes de iniciar a coleta dos dados, duas alunas do 5o semestre do Curso de Fonoaudiologia 
foram treinadas sobre a forma de aplicação do instrumento de avaliação. Durante os meses de 
março e abril de 2007, as crianças foram submetidas às avaliações de CFA e linguagem escrita. 
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Resultados 

 

Na análise dos dados obtidos nessa pesquisa, encontrou-se relação 

estatisticamente significativa na associação entre os acertos em CFA e a hipótese 

de escrita, e na associação entre a hipótese de escrita e o desempenho na tarefa 

de CFA que envolve a identificação da palavra a partir do gesto fonoarticulatório. 

A relação entre o desempenho na tarefa de CFA que envolve a identificação da 

palavra a partir do gesto fonoarticulatório e o número de erros de conversor 

fonema-grafema também foi considerada estatisticamente significativa. 

Na Tabela 1 são apresentados os percentuais e números de crianças de 

cada hipótese de escrita que acertaram até 5 subtarefas, de 6 a 10 e de 11 a 16 

subtarefas.   

 
Tabela 1: Associação entre hipótese de escrita e desempenho em CFA 

H. Escrita 
Acertos gerais de CFA 

Até 5  De 6 a 10  De 11 a 16  Total 

Alfabético 2 11,8% 4 23,5% 11 64,7% 17 100% 

Silábico-

Alfabético 
1 10% 5 50% 4 40% 10 100% 

Silábico 4 57,1% 2 28,6% 1 14,3% 7 100% 

Pré-

silábico 
6 42,9% 7 50% 1 7,1% 14 100% 

H. = Hipótese; P= 0,012 

 

Verifica-se na Tabela 1 que as crianças que tiveram melhor desempenho 

nas tarefas de CFA encontravam-se no nível alfabético de escrita: 64,7% das 

crianças acertaram entre 11 e 16 subtarefas. A seguir, das crianças que se 

encontravam no nível silábico-alfabético, 50% acertaram entre 6 e 10 subtarefas e 

40%, entre 11 e 16. Logo após, as crianças do nível pré-silábico, das quais 50% 

acertaram de 6 a 10 subtarefas e 42,9% acertaram até 5 delas. As crianças com 

pior desempenho foram as do nível silábico, que, em sua maioria (57,2%), 



 V ERBA VOLANT  
Volume 2 – Número 1 – janeiro – junho   2011 – ISSN 2178-4736 
 

 
VIDOR-SOUZA, Débora; VIEIRA, Maria José Blaskovski; SANTOS, Rosangela Marostega. 
Consciência fonoarticulatória e linguagem escrita. Verba Volant, v. 2, nº 1. Pelotas: Editora e 
Gráfica Universitária da UFPel, 2011 

136

acertaram até 5 das subtarefas. Isso talvez se deva ao fato de as crianças que 

estão no nível pré-silábico terem respondido às tarefas com base em uma CFA 

implícita. Já as crianças da hipótese silábica, que têm como menor unidade 

linguística a sílaba, não conseguiram segmentar as palavras em fonemas. 

A Tabela 2 mostra a relação entre os acertos relacionados à tarefa 4 de 

CFA e as hipóteses de escrita.  

 
Tabela 2: Associação entre hipótese de escrita e desempenho na tarefa 4 de CFA 

H. Escrita 
Erros e acertos na tarefa 4 de CFA 

Errou todas Acertou 1 Acertou 2 Acertou 3 Acertou 4 

Alfabético 2 16,7% 2 18,2% 1 14,3% 1 50% 11 68,8% 

Silábico-

Alfabético 
1 8,3% 4 36,4% 1 14,3% 1 50% 3 18,8% 

Silábico 2 16,7% 1 9,1% 3 42,9% 0 0% 1 6,3% 

Pré-silábico 7 58,3% 4 36,4% 2 28,6% 0 0% 1 6,3% 

Total 12 100% 11 100% 7 100% 2 100% 16 100% 
H. = Hipótese; P= 0,23 

 

Na relação entre a hipótese de escrita e cada uma das tarefas de CFA, a 

que se revelou estatisticamente significativa foi a tarefa 4 que envolvia a 

identificação da palavra a partir do gesto fonoarticulatório, conforme mostra a 

Tabela 2. Pode-se observar o número e o percentual de crianças de cada 

hipótese de escrita que erraram todas as subtarefas ou acertaram 1, 2, 3 ou 4 

delas. As crianças da hipótese alfabética obtiveram os melhores resultados – 

68,8% acertaram todas as subtarefas. Porém, as que obtiveram o desempenho 

mais baixo foram as do nível pré-silábico, com 58,3% errando todas as 

subtarefas. 

Resultados semelhantes foram obtidos por Moojen e Santos (2001) na 

análise da relação entre a consciência fonológica e as hipóteses de escrita. Para 

as autoras, o esperado é que o desempenho em consciência fonológica aumente 
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de acordo com uma hipótese de escrita mais elevada. O desempenho é inferior 

para as crianças pré-silábicas e melhor para as alfabéticas. 

Uma explicação para tais resultado pode ser buscada em Zorzi (2003), 

segundo o qual as crianças pré-silábicas já possuem habilidades para manipular 

os sons das palavras oralmente, porém não transpõem essa capacidade para a 

linguagem escrita. Dessa forma, os resultados obtidos no presente estudo devem-

se ao fato de que as crianças pré-silábicas responderam às atividades de CFA de 

maneira espontânea, o que evidenciaria, segundo Freitas (2003), a existência de 

um consciência implícita, ou seja,  uma sensibilidade para a fonologia da língua. 

É consenso na literatura atual (CIELO, 1996, 1998a, 2001, 2002, 2003; 

FREITAS, 2003; HEILMAN, VOELLER e ALEXANDER, 1996; MALUF e 

BARRERA, 1997; MOOJEN e SANTOS, 2001; PAES e PESSOA, 2005; ZORZI, 

2001, 2003) que, para lidar com um sistema alfabético de escrita, a criança 

precisa ter a consciência de que as palavras são segmentadas em fonemas e de 

que cada um desses fonemas é representado por um grafema na escrita. Além do 

mais, para que a criança consiga realizar adequadamente a conversão fonema-

grafema, precisa ativar o gesto motor articulatório (HEILMAN, VOELLER e 

ALEXANDER, 1996), sendo esse importante na automatização da conversão 

(SANTOS, 2009). 

A Tabela 3 mostra os resultados obtidos na associação entre o 

desempenho na tarefa 4, que envolve a identificação da palavra a partir do gesto 

fonoarticulatório, e o número de erros de conversor fonema-grafema.  

 
Tabela 3: Associação entre números de erros de conversor fonema-grafema e desempenho na tarefa 4 

de CFA 
Erros 

fonema- 

grafema 

Erros e acertos na tarefa 4 e CFA 

Errou todas Acertou 1 Acertou 2 Acertou 3 Acertou 4 

0 0 0% 1 50% 2 25% 6 37,5% 6 37,5% 

1 0 0% 0 0% 1 12,5% 6 37,5% 7 43,8% 

2 0 0% 0 0% 3 37,5% 2 12,5% 0 0% 

3 0 0% 1 50% 0 0% 0 0% 0 0% 
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5 0 0% 0 0% 1 12,5% 1 6,3% 0 0% 

6 0 0% 0 0% 0 0% 1 6,3% 1 6,3% 

8 0 0% 0 0% 1 12,5% 0 0% 0 0% 

Total 0 100% 2 100% 8 100% 16 100% 14 100% 
P= 0,183 

 

Para a análise da relação entre CFA e os erros ortográficos de conversor 

fonema-grafema, foram considerados somente os dados dos alunos de 2ª, 3ª e 4ª 

séries5 que foram submetidos à avaliação de escrita de palavras e não-palavras 

através de um ditado. Houve significância estatística na associação dos acertos 

da tarefa 2 do instrumento de investigação da CFA com o número de erros de 

conversor fonema-grafema obtidos na aplicação do ditado (parte da adaptação 

brasileira do International Dyslexia Test).  

As crianças que obtiveram melhor desempenho na tarefa 4 de CFA, 

acertando todas as subtarefas, foram aquelas que não tiveram erros de conversor 

fonema-grafema (37,5%) ou que obtiveram apenas um erro (43,8%). Essa tarefa 

consiste na produção do som a partir da imagem fonoarticulatória. Dessa forma, 

se a criança tem noção dos movimentos que a sua boca realiza para produzir 

determinado som, mais facilmente faz a relação com a letra que o representa. 
Em relação a isso, Montgomery (1981) afirma que crianças que têm mais 

dificuldades no acesso à imagem articulatória também têm mais dificuldades em 

lidar com a linguagem escrita. A relação feita neste estudo entre o número de 

erros de conversor fonema-grafema e os achados em CFA está de acordo com 

essa afirmação. 

A partir dos resultados apresentados, é possível afirmar que existe relação 

entre CFA e hipótese de escrita na qual a criança se encontra: crianças com pior 

desempenho nas tarefas de CFA encontravam-se no nível silábico. Além disso, as 

crianças que realizaram, na produção escrita, mais trocas envolvendo a 

                                                
5 Como mencionado anteriormente, para as crianças da 1ª série e do Nível 4 da Educação Infantil, 
não foi aplicado o ditado de palavras e não palavras, já que, em março e abril, nem mesmo as 
crianças de 1ª série estariam alfabetizadas. 
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conversão fonema-grafema foram as mesmas que encontraram mais dificuldades 

nas atividades de CFA. 

 
Considerações finais 
 

A partir do estudo realizado, pode-se afirmar que existe correlação entre 

CFA e aquisição da linguagem escrita.  

Pensar sobre os sons da fala e os movimentos que os articuladores fazem 

para produzi-los é uma habilidade que parece facilitar a aprendizagem do sistema 

alfabético de escrita. 

Portanto, incluir a investigação da CFA na rotina de avaliações é bastante 

proveitoso para a clínica fonoaudiológica e também para os professores 

alfabetizadores, principalmente para as crianças em fase de alfabetização e/ou 

com dificuldades de aprendizagem da linguagem escrita.  
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 Resumo 

Este estudo objetiva relacionar a consciência fonoarticulatória (CFA) com a escrita 

de crianças com desenvolvimento de linguagem normal. Participaram do estudo 

90 crianças com idades entre 5 e 10 anos, avaliadas por meio do instrumento 

“Consciência Fonoarticulatória” e da escrita de palavras e não-palavras. 

Correlacionando-se o desempenho nas tarefas de CFA com a produção da 

escrita, observou-se um melhor desempenho das crianças que se encontram em 

nível alfabético. O desempenho inferior foi o das crianças em nível silábico. 

Crianças que apresentaram dificuldade na conversão fonema-grafema, também 

apresentaram dificuldade para realizar as tarefas de CFA. Os resultados sugerem 

que existe relação positiva entre a CFA e a aquisição da escrita. 

 

Palavras-chave: percepção da fala; consciência fonoarticulatória; aquisição da 

escrita e da leitura 

 
Abstract  

This study aims to relate articulatory awareness to written language in children 

with normal language development. Ninety children, aged between 5 and 10 

years-old, participated of this work. All participants were evaluated by the 

“Consciência Fonoarticulatória” instrument and by writing words and non-words. 

Relating the performance in articulatory awareness tasks and written production, it 

could be observed that children in alphabetical level reached a better 
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performance. The worse performance was reached by children in syllabic level. 

Children who had difficulty at the grapheme-to-phoneme conversion, also had 

difficulty in articulatory awareness tasks. These results suggest that there is a 

relation between articulatory awareness and writing acquisition.  

 

Key-words: Speech perception, phonological awareness, reading and writing 

acquisition 

 


