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E.g. Palavras-estímulo [‘m�l�] / [‘mal�] / [‘b�l�] >> resposta correcta [‘mal�]

Altura V % Correctas PAV % Correctas Processo % Correctas

Alta-Média 90% Coronal-Dorsal 96% Nenhum 92%

Alta-Baixa 96% Coronal-Labial 93% Nasalização 69%

Média-Baixa 83% Dorsal-Labial 96% Elevação /a/ 96%

Significância

estatística

Q(2)=15.27, 

p=.000

McNemar: Alta-

Baixa /Média-

Baixa, p=.002

Significância

estatística

Q(2)=4.00, 

p=.338

Significância

estatística

Q(2)=32.00, 

p=.000

McNemar:

Nas/Nenh&

Nas/Elev, p=.000

•Qual a evolução da consciência fonológica (CF) ao longo da escolaridade 

básica e secundária? 

-A maioria dos estudos sobre CF aborda a relação entre esta competência e a 

aprendizagem da leitura e da escrita. Os sujeitos observados são quase sempre 

alunos em processo de alfabetização ou, por contraste, pré-escolares, alunos com 

dificuldades na aprendizagem da leitura ou escrita, adultos letrados e iletrados.

-Estudos sobre CF em sujeitos letrados revelam que esta não é totalmente satisfatória 

[e.g.1] e que é influenciada pelo conhecimento ortográfico [e.g. 2,3].

•As propriedades linguísticas dos estímulos influenciam o desempenho na CF? 

-A eventual influência das variáveis linguísticas no desempenho em consciência

fonológica raramente é analisada. Os poucos estudos que consideram estas

propriedades têm mostrado a sua relevância [e.g. 4,5,6].

•Amostra de conveniência: 40 falantes nativos do PE; sem problemas cognitivos, 

linguísticos, articulatórios ou auditivos que pudessem limitar o desempenho nas

tarefas; alunos de escolas ou de universidades de Lisboa.

•3 tarefas apresentadas individualmente no mesmo dia através do E-Prime 2.0

•Unidade observada: 1º Núcleo silábico da palavra

•Propriedades linguísticas das palavras-estímulo: 

variáveis controladas:  variáveis manipuladas:

posição da unidade na palavra – inicial altura da V

padrão acentual – paroxítono ponto de articulação da V (PAV)

Tarefa 1 Identificação da palavra com V1 diferente 53 grupos de 3 palavras ‘CV.CV

Tarefa 2 Substituição de V1 por [i] 27 palavras ‘CV.CV

Tarefa 3 Segmentação da palavra em sons 

isolados

30 palavras ‘CV.CV

6 palavras ‘CGV.CV

6 palavras ‘CVG.CV

E.g. Palavra-estímulo [‘tem�] >> resposta correcta [‘tim�]

E.g. Palavra-estímulo [‘tem�] >> resposta correcta [t-e-m-�]

>> PAV: nenhum impacto

>> Altura V: 1º em facilidade – Alto-Baixo (grafema ≠) – e.g. <u> / <o>

2º em facilidade – Alto-Médio (grafema ≠; ‘distância articulatória’ menor) – e.g. <u> / <o>

3º em facilidade – Médio-Baixo (grafema =) – e.g. <o> / <o>

>> Influência do conhecimento fonológico e do ortográfico

>> Processo: Nasalização como o mais difícil >> Influência do conhecimento fonológico ou do ortográfico?

Altura V* % Correctas PAV* % Correctas Processo % Correctas

Alta 99% Coronal 98% Nenhum 97%

Média 95% Dorsal 99% Nasalização 6%

Baixa 99% Labial 96% Elevação /a/ 100%

Significância

estatística

Q(2)=2.00, 

p=1.000

Significância

estatística

Q(2)=2.00, 

p=1.000

Significância

estatística

Q(2)=76.05, 

p=.000

McNemar:

Nas/Nenh & 

Nas/Elev, p=.000

>> Altura V & PAV: nenhum impacto

>> Processo: Nasalização como o mais difícil >> Influência evidente do conhecimento ortográfico!!
Resp. esperada: som [e��] deveria ser substituído por [i]; resp. dada: dígrafo <en> é substituído por <in>, [ i � ].

Altura V* % Correctas PAV* % Correctas Processo % Correctas

Alta 85% Coronal 79% Nenhum 81%

Média 75% Dorsal 84% Nasalização 53%

Baixa 82% Labial 83% Elevação /a/ 88%

Significância Q(2)=4.67, Significância Q(2)=5.33, Semivocalização de V1 63%

*Apenas vogais sem ‘nenhum’ processo fonológico 

•Conteúdo deste póster: resultados do estudo-piloto do projecto relacionados com o 

impacto das variáveis linguísticas no desempenho em CF.

•Castelo (em prep.). Consciência fonológica e segmentos não-consonânticos 

no Português Europeu: descrição, implicações e aplicações para o ensino do 

Português como língua materna

-Projecto com 3 objectivos gerais:

1. Avaliar o nível de CF em 4 etapas do percurso escolar dos falantes nativos do PE 

padrão;

2.Descrever o impacto das variáveis linguísticas no desempenho em tarefas de CF

relacionada com os segmentos não-consonânticos;

3.Elaborar propostas para uma abordagem didáctica do sistema não-consonântico 
nos ensinos básico e secundário.

5º ano 7º ano 10º ano 1ºE.Sup. Total 

5M, 5F 5M, 5F 5M, 5F 5M, 5F N=40
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Algumas evidências de impacto de variáveis fonológicas no desempenho em CF:

-maior sucesso na identificação da V1 quando contrastada com V mais ‘distante articulatoriamente’: variável ‘altura V’ (tarefa 1);

-mais dificuldades em segmentar ditongos; diferentes respostas para ditongos resultantes de processos fonológicos diferentes: variável ‘processo fonológico’ (tarefa 3).

Algumas evidências de interferência do conhecimento ortográfico:

-mais dificuldades em distinguir V representadas pelo mesmo grafema (tarefa 1);

-uso de informação ortográfica para substituir as V nasais (tarefa 2).

Casos de impossibilidade de determinar se a resposta dada se baseia no conhecimento fonológico ou no ortográfico:

-(tarefa 1) mais dificuldades em distinguir V nasais de orais podem sugerir problemas com qualidade da V ou com semelhança gráfica (e.g. oral <o>, nasal <on>);

-(tarefa 3) segmentações das V nasais como 2 segmentos podem indiciar forma das representações fonológicas das V nasais como V+autossegmento nasal (cf. [7]) ou

recurso ao conhecimento ortográfico.

padrão acentual – paroxítono ponto de articulação da V (PAV)

número de sílabas – duas processo fonológico que afecta a V

formato das sílabas – tendencialmente CV

Significância

estatística

Q(2)=4.67, 

p=.172

Significância

estatística

Q(2)=5.33, 

p=.093

Semivocalização de V1 63%

Semivocalização de V2 63%

Significância

estatística

Q(4)=31.01, p=.000

McNemar: Nas/Nenh, p=.004 

& Nas/Elev, p=.000

& Semiv.V1 /Elev, p=.000

& Semiv.V2 /Elev, p=.000

>> Altura V & PAV: nenhum impacto

>> Processo: Nasalização, Semivocalização de V1 (SV1) & Semivocalização de V2 (SV2) como os mais difíceis

Tipos de respostas incorrectas
Nasalização – [m-e-n-t-�] / [m-e-n-t-�] / [m-e-‘�n�-t-�] no lugar de [m-e�-t-�], menta

>> Influência do conhecimento fonológico e do ortográfico?
SV1 – mais segmentações CV-V (e.g. [bu-a-t-u])    vs. SV2 – mais ditongos (e.g. [k-aw-d-�]) 

>> Influência do conhecimento fonológico

*Apenas vogais sem ‘nenhum’ processo fonológico 


