
CONSCIÊNCIA FONOLÓGICA: UMA CONSCIÊNCIA FONOLÓGICA: UMA 
PREPARAÇÃO PARA A LEITURA NA EDUCAÇÃO 

CONSCIÊNCIA FONOLÓGICA: UMA 
PREPARAÇÃO PARA A LEITURA NA EDUCAÇÃO 

INFANTILINFANTIL

Mariana Fernandes Fonseca
Universidade Federal do Rio de Janeiro/CAPESUniversidade Federal do Rio de Janeiro/CAPES

Orientador: Marcus Maia
marianafernandes_18@hotmail.com

A Leitura no Brasil O futuro experimentoA Consciência A Leitura no Brasil
• Os resultados do Pisa 2015 que se referem à leitura no 

O futuro experimentoA Consciência 
Fonológica• Os resultados do Pisa 2015 que se referem à leitura no 

Brasil são alarmantes: 50,99% dos alunos avaliados 
(que, cabe lembrar, estavam entre a 7ª série e o 3º ano 
do Ensino Médio) obtiveram pontuação abaixo do nível 

Fonológica
• A Leitura é uma habilidade complexa que exige um

domínio linguístico consciente. Por isso, essa

Revisão Bibliográfica: Realismo Nominal Lógico (Piaget,
1962)

do Ensino Médio) obtiveram pontuação abaixo do nível 
2 (vide Quadro 1). Apenas 1,31% dos alunos avaliados 
alcançaram o nível 5 e apenas 0,14% o nível mais alto. 

domínio linguístico consciente. Por isso, essa
habilidade cognitiva necessita da tomada de
consciência de uma série de habilidades de
manipulação linguística. Esse conjunto maior de

Objetivos do Experimento:
•Verificar os efeitos do realismo nominal lógico dentro do
aprendizado de leitura.manipulação linguística. Esse conjunto maior de

habilidades é denominado consciência metalinguística.
Tunmer & Rohl (1991: 3) definem consciência
metalinguística. Fazem parte desse conjunto a

aprendizado de leitura.
•Indicar sua relação com a consciência fonológica.
•Verificar se os efeitos atingem adultos e crianças em fase
de alfabetização.metalinguística. Fazem parte desse conjunto a

consciência fonológica, a consciência da palavra, a
consciência sintática e a consciência pragmática
(Tunmer & Rohl, 1991: 3).

de alfabetização.

Hipótese: tanto adultos quanto crianças se encontram na
(Tunmer & Rohl, 1991: 3).

• A consciência pragmática concerne à praxis linguística
e permite ao indivíduo identificar a funcionalidade da

fase do Realismo Lógico, mas passam por ela quando
desenvolvem a consciência fonológica e
consequentemente a leitura.e permite ao indivíduo identificar a funcionalidade da

fala. Já a consciência sintática atribui representação
mental a estruturas das sentenças em que concatena e
organiza as palavras dentro das frases. A consciência

consequentemente a leitura.

Variáveis Independentes:
•Tamanho das palavrasorganiza as palavras dentro das frases. A consciência

da palavra permite o acesso lexical às palavras, seus
usos e significados. A consciência fonológica “abrange
todos os tipos de consciência de sons que compõem o

•Tamanho das palavras
•Tamanho dos objetos que essas palavras nomeiam

Variáveis Dependentes:todos os tipos de consciência de sons que compõem o
sistema de certa língua” (Lamprecht & Costa, 2006: 16).

• A consciência fonológica se divide conceitualmente em

Quadro 1 - Percentual de estudantes por nível dos países selecionados, leitura 
– PISA 2015 (OCDE, 2016:130)

Variáveis Dependentes:
•Duração de fixação total (TDF)
•Contagem de fixações (CF)

• A consciência fonológica se divide conceitualmente em
consciência fonológica holística e consciência
fonológica analítica (Morais, 1991: 35). A primeira
possibilita a manipulação das propriedades

A Educação Infantil e o 
ensino de leitura

Condições:
•Palavras grandes que nomeiam objetos pequenos
(PGOP)possibilita a manipulação das propriedades

suprassegmentais da fala, como a prosódia. Freitas
(2004b: 180) afirma que a consciência fonológica
analítica é um contínuo que se desenvolve em escala e

A Educação Infantil e o 
ensino de leitura

(PGOP)
•Palavras pequenas que nomeiam objetos grandes
(PPOG)
•Palavras grandes que nomeiam objetos grandes (PGOG)analítica é um contínuo que se desenvolve em escala e

adota a noção de níveis hierarquizados. Assim, no nível
da sílaba, há a consciência silábica; dentro da sílaba,
há o nível do ataque e da rima, ou seja, a consciência

• A educação infantil é uma etapa da educação
importante para o desenvolvimento de habilidades que
serão necessárias para o desenvolvimento futuro da

•Palavras grandes que nomeiam objetos grandes (PGOG)
•Palavras pequenas que nomeiam objetos pequenos
(PPOP)

há o nível do ataque e da rima, ou seja, a consciência
intrassilábica e, por fim, o nível segmental composto
pelos fonemas, a chamada consciência fonêmica
(Fonseca, 2017).

serão necessárias para o desenvolvimento futuro da
leitura. Dessa forma, as crianças que desenvolvem a
consciência fonológica como preparação para o
aprendizado de leitura têm mais chances de obter

Desenho Experimental: 2x2

(Fonseca, 2017).
aprendizado de leitura têm mais chances de obter
sucesso na alfabetização. Quando a criança
desenvolve a consciência fonológica, ela está a um
passo de aprender a ler.

Materiais: são 106 palavras: 16 palavras em cada uma
das 4 condições e 44 palavras distratoras distribuídas em
quadrado latino em 4 versões do experimento. Serãopasso de aprender a ler.

• A Educação Infantil – primeira etapa da Educação
Básica – objetiva “o desenvolvimento integral da

quadrado latino em 4 versões do experimento. Serão
consideradas palavras grandes palavras com mais de três
sílabas, palavras médias trissílabas e palavras pequenas
monossílabas. Serão considerados objetos grandes as

criança de até cinco anos” (Lei nº 9.394, de 20 de
dezembro de 1996 ou Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional/ LDB, Art. 29) e objetiva garantir

monossílabas. Serão considerados objetos grandes as
figuras correspondentes cujo contorno se aproxime ao
máximo das bordas desenhadas, objetos médios que se
aproximem pouco das bordas e objetos pequenos que

Educação Nacional/ LDB, Art. 29) e objetiva garantir
“às crianças experiências [...] de apreciação e interação
com a linguagem oral e escrita” a “interação com a
linguagem oral e escrita”, isto é, é na Educação infantil

aproximem pouco das bordas e objetos pequenos que
fiquem distantes das bordas.

Participantes: são participantes divididos em dois grandes
linguagem oral e escrita”, isto é, é na Educação infantil
que se inicia o aprendizado de leitura. Assim, as
criançasdevem frequentar creches na idade de 0 a 3
anos e pré-escolas de 4 a 5 anos, conforme o Artigo 30

Participantes: são participantes divididos em dois grandes
grupos 21 crianças e 21 adultos. Cada grupo dividido em 3
grupos de sete indíduos: pré-alfabetizados, alfabetizandos
e alfabetizados.

Rastreamento Ocular

anos e pré-escolas de 4 a 5 anos, conforme o Artigo 30
da LDB 9394/96 (LDB, Art. 30).

Referências 

e alfabetizados.

Rastreamento Ocular
• A Psicolinguística da Leitura faz uso frequente da
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¹ Este pôster foi baseado em parte na minha dissertação deMestrado orientada pela professora Maria Carlota Rosa
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