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NOTA PREVIA

o presente volume surge na sequencia do trabalho de investigacao
levado a efeito no ambito do projecto PTDC/LIN/6802412006, sediado no
Centro de Linguistica da Universidade de Lisboa entre 2008 e 2010, 0

qual integrava, entre outras, uma tarefa destinada ao trabalho sobre a
relaciio entre consciencia linguistica e desenvolvimento linguistico,

Os artigos que constituem este volume destinam-se particularmente
a terapeutas da fala e a profess ores dos varios ciclos de ensino do Portu-
gues como lingua materna e nao materna, bem como aos investigadores
que se interessam pelo estudo da consciencia linguistica.

Muitos sao os trabalhos que tern avaliado a consciencia fonologica
quer de criancas a entrada na escola, quer de adultos nao alfabetizados,
trabalhos estes quase sempre desenvolvidos na perspectiva da lingua
materna. Os niveis de desempenho em consciencia fonol6gica estao nor-
malmente correlacionados com os niveis de desempenho em tarefas de
leitura e de escrita, assumindo-se que a consciencia fonol6gica promove,
efectivamente, a aprendizagem naqueles domini os. Contrastivamente, sao
escassos os trabalhos sobre: (i) outras areas da consciencia linguistica
(morfologica, lexical, sintactica, textual e discursiva), substancialmente
menosexploradas pelas comunidades cientificas nacional e internacional;
(ii) a consciencia linguistica em lingua nao materna; (iii) 0 desenvolvi-
mento da consciencia linguistic a ao longo de toda a escolaridade. No pre-
sente volume, serao apresentados trabalhos nos dominios da consciencia
fonol6gica (seccao I) e da consciencia sintactica (seccao 2), dando-se
lugar a reflexao sobre consciencia fonologica em lingua nao materna e
sobre 0 seu desenvolvimento ao longo do percurso escolar.

o desenvolvimento da consciencia linguistica e a aquisicao de uma
lingua sao, normalmente, processos que decorrem em simultaneo durante
o desenvolvimento cognitivo infantil. No entanto, a relacao entre os dois
processos nao tern sido objecto sistematico de discussao no seio da
comunidade cientifica. No ambito do projecto supracitado, procurou-se a
identificacao de possiveis (as)simetrias no processamento das unidades
linguisticas em ambas as perspectivas (construcao de conhecimento
implicito durante a aquisicao de uma lingua e consciencia linguistica). Os
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CONSCIENCIA FONOLOGICA
NO ENSINO BAsICO EM MOC;AMBIQUE

Francisco Vicente
Universidade Eduardo Mondlane/CLUL

1. Introducao

o objectivo central deste estudo e 0 de analisar 0 desempenho de
criancas mocambicanas do Ensino Basico em provas de consciencia fono-
logica (silabica e segmental (ou fonemicaj). A investigacao foi motivada,
de uma forma geral, pela escassez de estudos sobre a consciencia fonolo-
gica em L21 (cf. Reynolds, 1998; Bialystok, 2001; San Francisco, 2003)
e, particularmente, pela inexistencia, ate onde sabemos, de estudos sobre
a consciencia fonologica em Mocambique-. Os objectivos especificos da
investigacao sao, assim, os de (i) contribuir para 0 estudo da consciencia
fonologica em lingua nao materna (L2), (ii) avaliar 0 impacto de varia-
veis fonologicas no desempenho de tarefas de consciencia fonologica e
(iii) comparar os resultados obtidos para 0 Portugues L2 com os disponi-
veis para 0 Portugues L 1. A relevancia de urn estudo deste tipo de cons-
ciencia linguistica deve-se ao papel crucial que desempenha no processo de
aprendizagem da leitura (entre outros, Morais et al., 1987 apud Morais &
Kolinsky, 2007; Morais et al., 1979; Maluf & Barrera, 1997).

Esta investigacao inc1ui dois estudos: estudo I e estudo II. No estudo I,
e apresentada investigacao sobre a consciencia silabica, atraves de seg-
mentacao de palavras, em 40 alunos do 2.° ana de escolaridade. Nesta
investigacao, tomou-se como ponto de partida 0 estudo de Afonso (2008),

1 Ll e L2 sao usados para abreviar a referencia it lingua materna e it lingua nao
materna, respectivamente.

2 Este artigo sintetiza os resultados da dissertacao de mestrado do autor (Vicente,
2009), apresentada it Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa.

Avalia~iio da consciencia linguistica: aspectos fonologicos e sintdcticos do Portugues,
Lisboa, Edi~i'les Colibri, 2010, pp. 69-94.
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que avalia 0 constituinte silabico Ataque (nos seus formatos nao ramifi-
cado, vazio ou simples, e ramificado-) em posicao inicial de palavra, em
prova de segmentacao silabica aplicada a criancas pre-escolares com 0

Portugues como L1. Dado que 0 estudo desenvo1vido por esta autora
revelou variacao do sucesso na prova de segmentacao silabica em funcao
da complexidade silabica dos estimulos-alvo, esta pesquisa foi orientada
no senti do de verificar 0 efeito desta variavel Iinguistica em criancas do
Ensino Basico em Mocambique e falantes do Portugues como L2. A ava-
liacao deste grupo de criancas assume particular relevancia pelo facto de
as suas linguas matemas, contrariamente ao que sucede no Portugues, nao
possuirem Ataques ramificados. No estudo II, e apresentada investigacao
feita sobre a consciencia fonologica de 30 alunos do 3.° ana de escolari-
dade e de igual numero de a1unos do 5.° ano. Para os dois niveis de esco-
laridade, foi ava1iada a consciencia silabica, atraves da segmentacao de
pa1avras e pseudopalavras, e a consciencia segmental ou fonemica, atra-
yes de uma prova de identificacao da palavra intrusa.

Para a avaliacao da consciencia segmental, tomou-se como ponto de
partida 0 estudo de Alves (em preparacdoy. Assim, foi avaliada a capaci-
dade de deteccao do segmento intruso em posicao inicial de palavra, em
funcao de series de tres palavras, com as caracteristicas definidas na see-
yao 2 deste artigo.

Para a avaliacao da consciencia silabica, a semelhanca do que aeon-
teceu no Estudo I, neste Estudo II, tomou-se como ponto de partida 0

estudo de Afonso (2008). Contudo, nao so foi avaliada a consciencia sila-
bica tendo em conta a variavel complexidade silabica, como tambem as
variaveis extensiio de palavra (dissilabos versus trissilabos) e acento de
palavra (trissilabos paroxitonos versus proparoxitonos), variavcis estas
re1acionadas com a complexidade prosodica das linguas. Tambem foi
considerado 0 facto de os itens usados na prova serem palavras ou pseu-
dopalavras, no sentido de testar 0 processamento fonologico do Ataque
independentemente do conhecimento lexical dos falantes. A variavel
palavras versus pseudopalavras foi considerada pelo facto de as pseudo-
palavras serem referidas na literatura como encorajadoras do processa-
mento fonologico e desencorajadoras do uso, em tarefas de consciencia
fonologica, de outros tipos de conhecimento 1inguistico que os fa1antes
tern das pa1avras (cf. Stuart, 1990 apud McBride-Chang, 1995). A excep-
yao desta ultima variavel, a. influencia de todas as variaveis na prova de

3 Para informacao sobre os diferentes formatos silabicos do Ataque, consu1te-se Ble-
vins (1995), Mateus & Andrade (2000), Freitas & Santos (2001), Mateus, Fale &
Freitas (2005), entre outros.

segmentacao silabica foi verificada por Afonso (2008) que, como foi ja
referido, disponibiliza resultados para criancas pre-esco1ares fa1antes do
Portugues como L1.

Para ambos os niveis de consciencia fonolcgica avaliados, silabica e
segmental, foi considerado 0 nivel de escolaridade. Neste sentido, foram
comparados os resultados obtidos pelos alunos do 3.° e do 5.° anos de
esco1aridade.

2. Estudo I

2.1. Metodologia do Estudo I

Nesta seccao, sera apresentada a questao de investigacao e a hipotese
(2.1.1), a amostra ava1iada (2.1.2), 0 material usado para a reco1ha dos
dados (2.1.3) e os procedimentos uti1izados (2.1.4).

2.1.1. Questao de Investigaeao e Hip6tese

A questao e a hipotese de investigacao formu1adas neste estudo I
baseiam-se em pesquisa sobre 0 desenvolvimento fonologico, a conscien-
cia fonologica em L1 e a estrutura silabica das linguas matemas dos alu-
nos avaliados na presente pesquisa.

Primeiro, e relativamente ao desenvolvimento fonologico, sabe-se
que 0 Ataque ramificado e 0 ultimo constituinte silabico a emergir nas
linguas naturais (entre outros, Fikkert, 1994; Freitas, 1997, 2003; Ribas,
2003; Lamprecht et al., 2004). No Portugues Europeu (PE), os Ataques
vazio e simples emergem no primeiro estagio de aquisicao da estrutura
silabica (Freitas, 1997). Neste sentido, a semelhanca do que acontece com
a estrutura CV nas linguas do mundo, argumenta-se a favor da nao mar-
cacao de estruturas silabicas dos tipos CV e V no PE (Freitas, 1997).

Segundo, no que diz respeito a consciencia tonologica em Ll, foi ja
estudada a influencia no sucesso em tarefas de consciencia fonologica da
marcacao (CCV) ou nao (CV (e V» do formato silabico e da natureza
segmental (obstruinte+liquida e obstuinte+vibrante) dos constituintes
silabicos (cf. Veloso, 2003; Afonso, 2008): os formatos silabicos nao
marcados e a sequencia obstruinte+lateral ofere cern as criancas menos
dificuldades de segmentayao silabica.

Finalmente, no que se ref ere a estrutura silabica das linguas matemas
dos alunos avaliados, e contrariamente ao Portugues, as linguas bantu nao
possuem Ataques ramificados (cf. Ngunga, 1997,2004; Andrade, 2007).
o contacto com Ataques ramificados da-se apenas quando as criancas

Ilil
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mocambicanas entram em contacto com 0 Portugues, 0 que normalmente
acontece pela primeira vez em contexto escolar.

Tendo em conta os tres aspectos apresentados (desenvolvimento
fonol6gico, consciencia fonol6gica em LI e estrutura silabica das linguas
maternas dos alunos avaliados), formulam-se as seguintes questao e hip6-
tese de investigacao sobre a consciencia fonol6gica das criancas mocam-
bicanas, falantes do Portugues como L2:

Questao 1: De que maneira 0 sucesso na pro va de segmentacao sila-
bica difere em funcao da complexidade silabica do constituinte Ataque
em posicao inicial de palavra?

Hipetese 1: 0 sucesso na prova de segmentacao silabica esta direc-
tamente relacionado com a complexidade do constituinte em analise: 0

sucesso e significativamente superior na segmentacao silabica de palavras
com Ataque simples ou vazio em posicao inicial de palavra do que na
segmentacao silabica de palavras com Ataque ramificado nesta posicao
da palavra.

2.1.2. Amostra

Os dados que se analisam nesta investigacao foram produzidos por
40 alunos do 1.0 CicIo do Ensino Basico em Mocambique. Trata-se de
criancas que frequentavam a 2.a c1asse em Setembro 2008 (final do ana
lectivo), numa escola publica localizada a 30 quil6metros do centro da
cidade do Maputo. Estas criancas tern 0 Portugues como L2, apren-
de(ra)m-no em contexto formal, em simultaneo nas suas vertentes oral e
escrita, e tern-no tambem como lingua de instrucao. As linguas maternas
destas criancas sao do grupo bantu c sao estas as Iinguas que usam no seu
dia-a-dia, relegando 0 uso do Portugues para (contextos formais n)a esco-
la. Dos 40 alunos do Ensino Basico avaliados, 18 sao do sexo masculino
e 22 do sexo feminino+,

2.1.3. Material Experimental

Tomou-se como ponto de partida para a recolha dos dados analisa-
dos nesta pesquisa 0 instrumento desenhado por Afonso (2008), que estu-
da 0 efeito da complexidade pros6dica na segmentacao silabica de pala-
vras por criancas portuguesas. Na seleccao dos estimulos a inc1uir na

4 Neste estudo, a variavel idade nao foi considerada. Esta situacao deveu-se ao facto
de apenas cerca de metade dos alunos avaliados possuirem documentos de registo
dos seus nascimentos.

prova, esta aut ora respeitou os seguintes criterios linguisticos: (i) possibi-
lidade de todas as palavras a inc1uir na prova serem apresentadas sob
forma de estimulo visual nao ortografico; (ii) inclusao na prova apenas
das extensoes de palavras mais frequentes no PE, nomeadamente dissila-
bos e trissilabos (Vigario et al., 2005, 2006); (iii) seleccao de dissilabos
paroxitonos, dado estes representarem 0 padrao acentual mais frequente
no PE (Mateus et al., 2005; Vigario et al., 2006); (iv) escolha de palavras
com os tres formatos de Ataque possiveis em posicao inicial de palavra,
nomeadamente vazio [olho), simples (carro) e ramificado (prato); (v)
inclusao de trissilabos com Ataque simples em posicao inicial de palavra,
paroxitonos (banana) e proparoxitonos (chtivena); (vi) para todas as
palavras incluidas na pro va, presenca de silabas subsequentes do tipo CV,
visto ser esta a estrutura silabica nao marcada nas linguas do mundo
(Jakob son, 1941/68 apudFreitas, 1997), a primeira a emergir no processo
de desenvolvimento das criancas (Freitas, 1997) e 0 padrao silabico mais
frequente no PE (Andrade & Viana, 1993; Vigario & Fale, 1993). Como
foi ja referido, neste estudo I, considera-se apenas a complexidade silabi-
ca do Ataque em posicao inicial de palavra, e nao a complexidade pros6-
dica em geral, como e feito em Afonso (2008).

Para alem dos criterios linguisticos listados, na presente investiga-
cao, considerou-se 0 facto de as palavras a inc1uir na prova deverem ser
do conhecimento lexical das criancas e as imagens adequadas ao nivel
escolar das criancas a avaliar. 0 uso de imagens deve-se ao procedimento
experimental adoptado, que se descreve na seccao seguinte. Tendo em
conta os criterios mencionados, foram usados, neste estudo I, 19 estimulos
dissilabicos (Anexo 1).

2.1.4. Procedimentos

Na aplicacao da prova de segmentacao silabica, obedeceu-se aos
seguintes procedimentos: (i) a prova foi antecedida por urn treino; (ii) as
criancas foram avaliadas individualmente; (iii) os estimulos foram apre-
sentados aleatoriamente; (iv) para cada estimulo, as criancas foram ins-
truidas a olhar para a imagem no ecra do computador e, simultaneamente,
a ouvir a palavra gravada num ficheiro audio, ap6s 0 que procediam it
segmentacao da palavra; (v) a segmentacao foi registada pela crianca
atraves do tec1ado do computador, tendo sido previamente assinalada
uma tec1a para 0 efeito; (vi) 0 procedimento experimental foi feito com 0

recurso ao programa informatico E-prime 2.0.
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2.2 - Apresentacao e Discussiio dos Resultados do Estudo I

o objectivo deste estudo I e, como referido, 0 de analisar 0 desem-
penho de criancas mocambicanas do Ensino Basico na segmentacao sila-
bica de palavras com diferentes formatos para 0 Ataque em posicao ini-
cial de palavra. Assim, foram inc1uidas na prova palavras dissilabicas,
sendo 5 com Ataque vazio (V), 7 com Ataque simples (CV) e 7 com Ata-
que ramificado, em que 6 tern a sequencia oc1usiva-vibrante (CrV) e 1 a
sequencia fricativa-lateral (CIV). Em (1), apresentam-se os resultados
obtidos pelos 40 alunos da 2.a c1asse avaliados.

11) Sucessos na segmentaciio silabica de.dissilabos (2. a class e)

o quadro em (1) mostra que todos os alunos avaliados obtiveram a
pontuacao maxima na segmentacao silabica de palavras dissilabicas com
todos os tipos de Ataque inc1uidos na prova. Estes resultados nao confir-
mam os resultados de Afonso (2008) na avaliacao de criancas pre-escolares
com 0 Portugues como L 1, obtidos com os mesmos estimulos e com as
percentagens de sucesso de 93 para Ataques simples, 89,9 para Ataques
vazios, 47,3 para CrV e 16,8 para CIV. Assim, infirma-se para a L2 a hip6-
tese inicialmente formulada, segundo a qual "0 sucesso na prova de seg-
mentacdo silabica estd directamente relacionado com a complexidade do
constituinte em analise: 0 sucesso e significativamente superior na seg-
mentaciio silabica de palavras com Ataque simples ou vazio em posiciio
inicial de palavra do que na segmentaciio silabica de palavras com Ataque
ramificado nesta posicdo de palavra". Na formulacao desta hipotese, teve-
-se em conta, para alem de informacao disponivel sobre a consciencia
fonologica em Ll, conhecimentos sobre 0 desenvolvimento fonologico e a
estrutura silabica das linguas maternas dos alunos (veja-se 2.1.1). Neste
ambito, os resultados obtidos na presente pesquisa, que nao van ao encon-
tro do esperado, podem ter uma das seguintes explicacoes:

(i) As criancas nao entenderam a prova.

(ii) As criancas sao bilingues, logo, sao mais bem sucedidas em
(algumas) provas de consciencia fonologica do que as criancas monolin-
gues (cf. Bialystok, 2001; Bialystok et al., 2005).

(iii) A faixa etaria dos alunos avaliados, uma variavel linguistica nao
controlada na presente pesquisa, influenciou os resultados obtidos, dado
que a consciencia fonologica evolui com 0 desenvolvimento etario (cf.
Fox & Routh, 1975 apud Silva, 2003; Afonso, 2008).

Consciencia Fono16gica no Ensino Basico em Mocambique 75

(iv) As criancas processam 0 Ataque ramificado como urn unico seg-
mento, na sequencia de sua imaturidade fonologica (em L2). Esta hipotese
esta de acordo com Freitas (2003:41). A autora, perante 0 facto de, no pro-
cesso de aquisicao do Ataque ramificado no PE, as criancas produzirem
C1C2 antes da altemancia C1C2/C1VC2V, refere, como uma interpretacao
possivel, que "inicially when children produce exclusively C1C2 structures,
branching Onsets are not yet represented in the child's phonology system.
Since only non branching Onsets are available, the child is interpreting the
C1C2 target structure as a complex segment. This is compatible to the pro-
jection of a single skeletal position in the Onset domain since complex
segments associate with non branching syllabic structures". Como urn
argumento a favor da interpretacao do Ataque ramificado como urn seg-
mento complexo associado a uma so posicao de esqueleto, a autora chama
it atencao para 0 facto de as criancas portuguesas terem de lidar com outros
segmentos complexos no sistema alvo (cf. [k"] e [gW]).Estes segmentos
complexos sao adquiridos antes dos Ataques ramificados (Lleo & Prinz,
1997; Freitas, 2001). A finalizar, refira-se que, tambem nas linguas mater-
nas dos alunos avaliados, as linguas bantu, ocorrem fenomenos de modifi-
cacao da consoante em Ataque (cf. Ngunga, 2004). Nestas linguas, indo
para alem do que acontece no PE, chegam a ocorrer dois fenomenos de
alteracao das propriedades da consoante em simultaneo (NCW

; NCY;NCh
).

(v) Dado que as linguas maternas dos sujeitos avaliados so possuem
Ataque nao ramificado (cf. Ngunga, 1997,2004; Andrade, 2007), ha urn
efeito desta exc1usividade do Ataque na lingua materna, 0 que impede
ainda as criancas de processarem as diferencas entre Ataque nao ramifi-
cado e Ataque ramificado na L2.

Perante os resultados obtidos na presente pesquisa, foi definido urn
novo desenho experimental, que abaixo se apresenta. 0 objectivo foi 0 de
verificar se, de facto, as criancas teriam entendido os procedimentos
apresentados para a tarefa de consciencia fonologica em aplicacao. Neste
ambito, foi introduzida uma nova prova e consideradas novas variaveis.

3. Estudo II

3.1. Metodologia do estudo II

Como acaba de ser referido, este estudo II e motivado pelo estudo I.
Nesta seccao, sera apresentada a questao e as hipoteses de investigacao
(3.1.1), a amostra avaliada (3.1.2), 0 material usado para a recolha dos
dados (3.1.3), os procedimentos utilizados (3.1.4) e a metodologia do tra-
tamento dos dados (3.1.5).
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3.1.1. Questao de Investigacao e Hipoteses

A questao de investigacao deste estudo II retoma a do estudo I, intro-
duzindo uma nova prova e novas variaveis, Assim, em relacao as provas,
nao so se ava1ia a consciencia silabica (segmentacao silabica), como tam-
bem se ava1ia a consciencia segmental ou fonemica (deteccao do segmento
intruso). No que diz respeito as variaveis, nao se tern em conta apenas a
variavel complexidade silabica em posicao inicia1 de pa1avra (Ataques
vazio LV), simples (CV) e ramificado (CrV e C1V)) no sucesso na prova
de segmentacao silabica, consideram-se outros aspectos da comp1exidade
prosodica, Neste ambito, incluem-se as variaveis extensiio de palavra (dis-
silabos versus trissilabos) e acento de palavra (trissilabos paroxitonos ver-
sus proparoxitonos). Ainda em relacao as variaveis, considera-se 0 facto de
os itens apresentados se subdividirem em pa1avras e pseudopa1avras. Tendo
em conta as provas e as variaveis aqui em causa, formula-se a seguinte
questao de investigacao: Que variaveis prosodicas interferem na conscien-
cia fonologica dos a1unos do Ensino Basico em Mocambique?

As hipoteses de investigacao que se formu1am em relacao as varia-
veis re1acionadas com a comp1exidade prosodica baseiam-se, fundamen-
ta1mente, nos resultados obtidos por Afonso (2008) na avaliacao de crian-
cas pre-escolares com 0 Portugues como Ll.

Em relacao a complexidade silabica, sabe-se que a taxa de sucesso e
superior na segmentacao silabica de pa1avras com Ataque nao ramificado
(simples ou vazio) em posicao inicia1 de pa1avra do que na segmentacao
silabica de pa1avras com Ataque ramificado nesta posicao da pa1avra.
Assim, retoma-se a hipotese 1, formu1ada no estudo I: 0 sucesso na pro-
va de segmentaciio silabica esta directamente relacionado com a com-
plexidade do constituinte em analise: 0 sucesso e significativamente
superior na segmentaciio silabica de palavras com Ataque simples ou
vazio em posiciio inicial de palavra do que na segmentaciio silabica de
palavras com Ataque ramificado nesta posiciio da palavra.

No que diz respeito a extensiio de palavra, a taxa de sucesso para as
criancas portuguesas foi superior na segmentacao silabica de pa1avras
dissilabicas do que na segmentacao silabica de pa1avras trissilabicas
(Afonso 2008). Os resultados esperados encontram sustentacao na maior
frequencia das pa1avras dissilabicas no PE (cf. Vigario et al., 2005). Nes-
te ambito, formula-se a hipotese 2: 0 sucesso na segmentaciio sildbica e
significativamente superior na segmentaciio de estimulos dissilabicos do
que na segmentaciio de estimulos trissilabicos.

Re1ativamente ao acento de palavra, a taxa de sucesso em Afonso
(2008) e superior na segmentacao silabica de palavras trissilabicas paro-
xiton as do que na segmentacao silabica de pa1avras trissilabicas proparo-
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xitonas. Assim, formula-se a hipotese 3: 0 sucesso na segmentacdo sild-
bica e significativamente superior na segmentaciio de estimulos trissila-
bicos paroxitonos do que na segmentarao de estimulos trissilabicos pro-
paroxitonos. Subjacente a esta hipotese esta 0 facto de as pa1avras
paroxitonas serem as mais frequentes no PE (cf. Mateus e Andrade, 2000;
Vigario et al., 2006).

No que se refere ao facto de os itens apresentados serem pa1avras e
pseudopa1avras, sabemos que as pseudopa1avras sao, como referimos,
encorajadoras do processamento fonologico e desencorajadoras do uso,
em provas de consciencia fonolcgica, de outro tipo de conhecimento lin-
guistico que os fa1antes tern das pa1avras (cf. Stuart, 1990 apud Mcbride-
-Chang, 1995), sendo que 0 sucesso e norma1mente maior em provas
envo1vendo pa1avras do que envo1vendo pseudopa1avras (Wagner et al.,
1993). Nesta perspectiva, formula-se a hipotese 4: 0 sucesso na segmen-
taciio silabica e significativamente superior na segmentaciio de palavras
do que na segmentaciio de pseudopalavras.

Fina1mente, refira-se que 0 aperfeiyoamento e p1eno desenvo1vimen-
to de capacidades mctatonotogicas parece depender da apropriacao do
principio alfabetico (entre outros, Goswani & Bryant, 1990 e Morais et
al., 1998 apud Bernardino Junior et al. 2006; Morais et al., 1979 e Yopp,
1988 apud Silva et al., 2001; Veloso, 2003). Neste sentido, pode afirmar-
-se que a consciencia silabica estabi1iza logo nos primeiros anos de esco-
1aridade (cf. Veloso, 2003) e que a consciencia segmental emerge com a
aprendizagem deste codigo (cf. Veloso, 2003; Gillon, 2004; Morais &
Kolinsky, 2007). Esta afirmacao esta de acordo com Silva (2003), que
refere 0 facto de as criancas, ainda em idade pre-escolar, gera1mente
terem sucesso em provas de consciencia silabica e intrassilabica mas
falharem em tarefas de consciencia segmental ou fonemica. Neste ambito,
formulam-se as ultimas duas hipoteses da presente pesquisa: Hipotese 5:
Os alunos da 3. a e da 5. a classes obtem resultados similares na prova de
segmentaciio silabica; Hipotese 6: Os alunos da 5. a classe obtem um
sucesso significativamente superior na prova de detecciio do segmento
intruso do que os alunos da 3. a classe.

3.1.2. Amostra

Os dados que se analisam neste Estudo II foram produzidos por 60
alunos do Ensino Basico em Mocambique. Metade destes a1unos frequen-
tava a 3.a c1asse e a outra, a S.". 0 perfil sociolinguistico destes alunos e
igua1 ao dos alunos ava1iados no estudo I (veja-se a seccao 2.1.2). Dos 60
alunos avaliados, 25 sao do sexo mascu1ino e 35 do sexo feminino. A
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reco1ha foi feita nos meses de Fevereiro e Mar90 de 2009 (inicio do ana
1ectivo), numa esco1a publica localizada a 50 qui16metros do centro da
cidade de Maputo.

3.1.3. Material Experimental

Neste Estudo II, foram usados para a recolha dos dados os instru-
mentos desenhados por Afonso (2008) e por Alves (em preparacdoy. 0
instrumento de Afonso (2008) foi retomado, visto ter sido usado no Estu-
do I para a recolha dos dados sobre a segmentacao silabica (veja-se see-
9ao a 2.1.3). Neste Estudo II, foram apenas acrescentadas algumas pala-
vras trissilabicas usadas por Afonso (2008) e nao incluidas no Estudo I.
Foram ainda incluidas pseudopalavras correspondentes a todas as pala-
vras utilizadas, dissilabicas (19) e trissilabicas (10). A criacao das pseu-
dopalavras consistiu na alteracao do modo de articulacao (oclusiva, frica-
tiva ou liquida) de apenas urn segmento consonantico de cada palavra,
preservando o(s) segmento(s) da posicao silabica alvo nesta pesquisa, 0

Ataque em posicao inicial de palavra. No total, foram usados para testar a
consciencia silabica, neste estudo II, 29 estimulos, palavras ou pseudopa-
lavras. A seguir, ilustram-se estes estimulos.

(2) Tipos de estimulos usados no estudo II (palavras/pseudopalavras)
• 19 estimulos dissilabicos (Anexos 1 e 2)

·5 com Ataque vazio ['aze]/['adB]
·7 com Ataque simples ['patu]/['paSu]
·7 com Ataque ramificado

·6 com CrY ['brasu]/['bratu]
·1 com ClY ['flori S]/ ['floni S]

• 10 estimulos trissilabicos (Anexo 3) (palavras/pseudopalavras)
·5 palavras paroxitonas: [bu.'mmB]/[bu'hmu]
·5 palavras proparoxitonas: [' S a.vinn ]/[' S abinn]

o instrumento desenhado por Alves (em preparacdoy foi usado para
a recolha de dados sobre a consciencia segmental, avaliada com 0 recurso
a prova do intruso. A prova consistiu no seguinte: perante tres series de
pa1avras, as criancas deveriam identificar a palavra que comeca com urn
segmento diferente (filha/pilha/palha). Na seleccao dos estimulos a
incluir na prova, as series de palavras criadas incluem palavras dissilabi-
cas com todas as consoantes possiveis no formato CY em posicao inicial.
Estas series consistem em sequencias de pares minimos «bata, lata>;
<bata, bota), nas quais se manipulam a consoante inicial e a vogal da
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primeira silaba, para se poder testar 0 efectivo processamento da con-
soante inicial e nao 0 de toda a silaba «bata, lata, bota». Para alem des-
tes criterios linguisticos, a semelhanca do que aconteceu na seleccao dos
estimulos sobre a consciencia silabica, teve-se em conta 0 facto de as
palavras a incluir na prova serem do conhecimento das criancas e as ima-
gens adequadas ao seu nivel escolar. No total, foram usados 10 estimulos
para testar a consciencia segmental na presente pesquisa (Anexo 4).

3.1.4. Procedimentos e Tratamento de Dados

Neste estudo II, foram aplicadas duas provas: segmentacao silabica de
palavras e pseudopalavras e identificacao da palavra iniciada por urn seg-
mento diferente (0 intruso) em series de tres palavras. Na aplicacao das
duas primeiras provas, obedeceu-se aos procedimentos listados para 0

estudo I (2.1.4). No caso da prova do intruso, a identificacao do intruso foi
registada pela crianca atraves do teclado do computador, tendo sido pre-
viamente assinaladas teclas para 0 efeito. Neste caso, e para cada estimulo,
as criancas foram instruidas a olhar para a serie de imagens no cera do
computador, a nomear as imagens e a identificar a palavra intrusa.

Na prova de segmentacao silabica de palavras, para cada estimulo, as
criancas foram instruidas a olhar para a imagem no ecra do computador e,
simultaneamente, a ouvir a palavra gravada num ficheiro audio, ap6s 0 que
procediam a segmentacao da palavra. A prova de segmentacao silabica de
pseudopalavras nao incluia, obviamente, imagem, tendo sido usada uma
cruz para assinalar no cera do computador a mudanca de estimulo.

A ordem de aplicacao das provas usadas foi a seguinte: 1.0 - seg-
mentacao silabica de palavras, 2.° - deteccao do segmento intruso e 3.°-
segmentacao silabica de pseudopalavras.

A construcao e analise estatistica (sig < 0.05) da base de dados foi
feita atraves do software Statiscal Package for the Social Sciences
(SPSS) 16.0.

3.2. Apresentaeao e Discussao dos Resultados do Estudo II

Nesta seccao, apresentam-se e discutem-se os resultados obtidos por
alunos do Ensino Basico em Mocambique na realizacao de pro vas de
segmentacao silabica e de deteccao do segmento intruso. No que diz res-
peito a avaliacao da consciencia silabica, a semelhanca do que se faz em
Afonso (2008), foram manipuladas tres variedades prosodicas, nome a-
damente complexidade silabica (3.2.1), extensiio de palavra (3.2.2) e
acento de palavra (3.2.3). Para alem destas variaveis pros6dicas, nesta
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pesquisa, tambem se tomou em conta 0 facto de os itens segmentados
serem palavras ou pseudopalavras (3.2.4). No que se refere a consciencia
segmental, apenas se considera nesta discussao dos dados 0 nivel de esco-
laridade (3.2.5), uma variavel extra-linguistica tambem a ser tida em con-
ta na discussao dos resultados sobre a consciencia silabica,

3.2.1. Variavel Complexidade Sildbica

A variavel complexidade silabica foi testada introduzindo palavras e
pseudopalavras dissilabicas com diferentes tipos de Ataque em posicao
inicial de palavra. Trata-se de palavras e pseudopalavras com Ataque
vazio CV) (ovo/oboy, com Ataque simples (CV) (bola/bona) e com Ata-
que ramificado (CCV), distribuindo-se pelas sequencias oclusiva-vibrante
(CrV) (brinco/brincho) e fricativa-Iateral (ClV) (jores/flones). No grafico
1, apresentam-se os resultados obtidos pelos alunos da 3." e da 5." classes
na segmentacao silabica de palavras e pseudopalavras com os quatro
formatos silabicos testados>.

Graflco 1 - Sucessos na segmentaeao silabica de dissilabos:
variavel complexidade sildbica
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5 Nos graficos que se apresentam ao longo deste capitulo, a vibrante [r], incluida no
formato silabico CrY, e representada ortograficamente «r».
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A semelhanca do que aconteceu no estudo I, todos os alunos avalia-
dos obtiveram a pontuacao maxima na segmentacao silabica de palavras
dissilabicas com todos os tipos de Ataque incluidos na prova. 0 mesmo
sueedeu em relacao as pseudopalavras, apenas incluidas na prova neste
estudo II. Assim, c, mais uma vez, infirmada a hip6tese inicialmente for-
mulada: "0 sucesso na prova de segmentaciio silabica esta directamente
relacionado com a complexidade do constituinte em analise: 0 sucesso e
significativamente superior na segmentaciio silabica de palavras com
Ataque simples ou vazio em posiciio inicial de palavra do que na segmen-
taciio silabica de palavras com Ataque ramificado nesta posicdo da
palavra". Na formulacao desta hip6tese, teve-se em eonta eonhecimentos
sobre 0 desenvolvimento fono16gieo, a consciencia fono16giea em L1 e a
estrutura silabica das linguas matemas dos alunos (vejam-se as seccoes
2.1.1 e 3.1.1). Perante 0 tipo de resultados obtidos na presente pesquisa,
que nao vao ao encontro do esperado, foram apresentadas no estudo I
hip6teses para a sua explicacao (veja-se a seccao 2.2). 0 facto de, como
se podera verificar adiante, os alunos avaliados nao apresentarem 0 mes-
mo eomportamento na manipulacao dos estimulos relaeionados com as
outras variaveis eonsideradas neste estudo II permite eliminar a possibili-
dade de os alunos nao terem entendido a prova. As restantes afirmacoes
listadas na seccao 2.2 mantem-se como hip6teses de explicacao do com-
portamento dos alunos avaliados, a avaliar em investigacao futura.

3.2.2. Variavel Extensiio de Palavra

A variavel extensiio de palavra foi testada com base em estimulos
eontendo silabas com 0 formato CV e 0 padrao acentual paroxitono. Estes
estimulos SaD palavras e pseudopalavras dissilabicas (bola/bona) e pala-
vras ou pseudopalavras trissilabicas (bolacha/bonacha). No grafico 2,
apresentam-se os resultados obtidos pelos alunos da 3." e da 5.a classes na
segmentacao silabica de palavras e pseudopalavras com as duas extens6es
testadas (dissilabos e trissilabos).
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Graflco 2 - Sucessos na segmenta~ao silabica.
varla vel extensiio de palavra
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A excepcao da segmentacao silabica de pseudopalavras pelos alunos
da 3.

a
classe (p= 0, 158), todos os alunos avaliados obtiveram resultados

significativamente superiores na segmentacao silabica de estimulos dissila-
bicos do que na segmentacao de estimulos trissilabicos (palavras: 3.a classe
com p= 0,0003 e 5.a classe com p= 0,0035; pseudopalavras: 5.a classe com
p= 0,032). Assim, confirma-se a hipotese 2 do presente estudo: "0 sucesso
na segmentac;iio silabica e significativamente superior na segmentacao
de estimulos dissilabicos do que na segmentar;:iio de estimulos trissilabi-
cos". A formulacao desta hipotese foi fundamentada pelos resultados
obtidos por Afonso (2008) na avaliacao de criancas pre-escolares falantes
do Portugues como L1 e por dados sobre a frequencia no PE para as duas
extens6es de palavras, dissilabos e trissilabos (cf. Vigario et al., 2005)
(veja-se a seccao 3.1.1).

3.2.3. Varhivel Acento de Palavra

A variavel acento de palavra foi testada introduzindo-se palavras e
pseudopalavras paroxitonas (casacolcadaco) e proparoxitonas (chave-
na/chabenay no desenho experimental. No grafico 3, apresentam-se os
resultados obtidos pelos alunos da 3.a e da 5.a classes na segmentacao
silabica de palavras e pseudopalavras com os dois padr6es acentuais tes-
tados (paroxitonos e proparoxitonos).
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Grafico 3 - Sucessos na segmentacao silabica: acento de palavra
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A excepcao da segmentacao silabica de pseudopalavras por alunos
da 5.a classe (p= 0,09), os resultados obtidos por todos os alunos avalia-
dos sao significativamente superiores na segmentacao silabica de estimu-
los paroxitonos do que na segmentacao silabica de estimulos proparoxi-
tonos (palavras: 3.a classe com p= 0,00001435 e 5.a c1asse com p=
0,0000575; pseudopalavras: 3.a classe com p= 0,0022). Perante este cena-
rio, pode afirmar-se que "0 sucesso na segmentacdo silabica e significati-
vamente superior na segmentaciio de estimulos trissilabicos paroxitonos
do que na segmentacdo de estimulos trissilabicos proparoxitonos", con-
firmando-se a hipotese 3. Subjacentes a formulacao desta hipotese estive-
ram os resultados obtidos por Afonso (2008) na avaliacao de criancas pre-
-escolares falantes do Portugues como L1 e dados sobre a frequencia no PE
de palavras dos dois padr6es acentuais, paroxitono e proparoxitono (cf.
Duarte, 2000; Vigario et al., 2006) (veja-se a seccao 3.1.1).

3.2.4. Variavel Palavras versus Pseudopalavras

As pseudopalavras usadas nesta pesquisa foram geradas atraves da
alteracao de urn segmento de cada urn dos 19 estimulos dissilabicos e dos
10 estimulos trissilabicos usados para a avaliacao da consciencia silabica
no paradigma das palavras. Assim, foram usadas palavras e pseudopala-
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vras dissilabicas (bola/bona) e trissilabicas (chavena/chabenai (veja-se a
seccao 3.1.3). A seguir, apresentam-se os resultados obtidos pelos alunos
da 3." (grafico 4) e da 5." (grafico 5) classes na segmentacao silabica dos
itens de cada urn dos dois paradigmas, palavras e pseudopalavras. Dado
que os dois graficos (4 e 5) sao referentes a uma mesma variavel, estes
sao descritos em simultaneo.

Gnifico 4 - Sucessos na segmentaeao silabica:
palavras versus pseudopalavras - dados da 3.' classe
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Grafico 5 - Sucessos na segmentacao silabica:
varia vel palavras versus pseudopalavras - dados da 5.' classe
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Os graficos 4 e 5 demonstram que: (i) na segmentacao silabica dos
dissilabos, nos dados referentes aos dois niveis de escolaridade avaliados,
o desempenho dos alunos nao varia em funcao de os itens-alvo da seg-
mentacao silabica serem palavras ou pseudopalavras; (ii) em relacao aos
trissilabos, apenas os alunos da 5." classe obtiveram sucessos significati-
vamente superiores na segmentacao silabica de palavras do que na seg-
mentacao silabica de pseudopalavras; tal aconteceu apenas nos trissilabos
paroxitonos (3." classe: totalidade dos trissilabos com p= 0,032; paroxito-
nos com p= 0,004; proparoxitonos com p= 0,121; 5." classe: totalidade
dos trissilabos com p= 0,086; paroxitonos com p= 0,017; proparoxitonos
com p= 0,178). Assim, infirma-se a hipotese 4 desta investigacao: "0
sucesso na segmentaciio silabica e significativamente superior na seg-
mentaciio de palavras do que na segmentaciio de pseudopalavras".

Os resultados obtidos nesta pesquisa, na relacao entre palavras e
pseudopa1avras, nao vao ao encontro do que era esperado e podem ser
explicados pelo criterio usado na geracao das pseudopalavras e pela
ordem de aplicacao dos dois testes usados, segmentacao silabica de pala-
vras e segmentacao silabica de pseudopalavras. As pseudopalavras usadas
nesta pesquisa foram criadas atraves da alteracao de urn so segmento em
cada urn dos 19 estimulos dissilabicos (cf. bola/bona) e dos 10 estimulos
trissilabicos (bolacha/bonacha) usados para a avaliacao da consciencia
silabica no paradigma das palavras. 0 facto de os itens usados nos dois
paradigmas serem pares minimos pode ter feito com que fosse percepcio-
nado, nas duas provas, 0 mesmo estimulo, facilitando a realizacao da
tarefa de segmentacao silabica de pseudopalavras, que foi feita logo apos
a tarefa de segmentacao silabica de palavras.

3.2.5. Varlavel NEvel de Escolaridade

Esta variavel foi testada com base na comparacao dos resultados
obtidos pelos a1unos da 3." e da 5." classes em provas de consciencia sila-
bica e de consciencia segmental ou fonemica, No grafico 6, apresentam-
-se os resultados obtidos pelos alunos dos dois niveis de escolaridade ava-
liados nas provas de segmentacao silabica de palavras e de deteccao do
segmento intruso.
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Graflco 6 - Sucessos nas provas de segmentacao silabica
e de deteccao do segmento intruso: variavel nivel de escolaridade
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a grafico 6 demonstra que: (i) os alunos dos dois niveis de escolari-
dade obtiveram a pontuacao maxima na segmentacao silabica de palavras
dissilabicas; (ii) em nenhum caso, no que se refere, ainda, a segmentacao
silabica, os alunos da 5.a c1asse obtiveram uma taxa de sucesso significa-
tivamente superior ados alunos da 3.a classe (totalidade dos trissilabos:
p= 0,136; paroxitonos: p= 0,317; proparoxitonos: p= 0,105); (iii) relati-
vamente a deteccao do segmento intruso, os alunos da 5.a c1asse obtive-
ram uma taxa de sucesso significativamente superior ados alunos da 3.a
c1asse (p= 0,048).
as resultados obtidos confirmam as hip6teses 5 e 6 da presente investiga-
cao: "Os alunos da 3. a e da 5. a classes obtem resultados similares na pro-
va de segmentacdo silabica" e "Os alunos da 5. a classe obtem urn sucesso
significativamente superior na prova de deteccdo do segmento intruso do
que os alunos da 3. a classe", respectivamente. A formulacao desta hip6te-
se sobre a consciencia fonol6gica em L2 foi sustentada por aquilo que a
literatura sobre este assunto em Ll sugere relativamente a emergencia
e/ou estabilizacao das consciencias silabica e segmental (cf. Veloso,
2003; Gillon 2004; Morais & Kolinsky, 2007; Silva, 2003) (veja-se a see-
yao 3.l.1).
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4. Conclusao

A finalizar este estudo sobre a consciencia fonol6gica em L2 de alu-
nos do Ensino Basico em Mocambique, sintetizam-se os principais resul-
tados relacionados com as variaveis testadas. Tomando como base os tra-
balhos de Afonso (2008) e de Alves (em preparacdoi sobre a consciencia
fonol6gica em Ll, as provas de avaliacao usadas foram a segmentacao
silabica e a deteccao do segmento intruso. Paralelamente, foram estuda-
das quatro variaveis linguisticas, nomeadamente a complexidade silabica,
a extensiio de palavra, 0 acento de palavra e 0 contraste palavras versus
pseudopalavras, bem como uma variavel extra-linguistic a, 0 nivel de
escolaridade. A analise dos resultados obtidos na prova de segmentacao
silabica foi feita tendo em conta todas as variaveis consideradas neste
estudo, linguisticas e extra-linguisticas. as dados obtidos na prova de
deteccao do segmento intruso foram analisados apenas tendo em conta 0

nivel de escolaridade.
Por um lado, os resultados encontrados demonstraram que os alunos

avaliados se comportam conforme 0 esperado em relacao as variaveis
extensiio de palavra (dissilabos versus trissilabos), acento de palavra (tris-
silabos paroxitonos versus trissilabos proparoxitonos) e nivel de escolari-
dade (3.a c1asse versus 5.a c1asse). as resultados obtidos, na presente pes-
quisa, tendo em conta as variaveis extensiio de palavra e acento de
palavra, confirmaram os achados em Afonso (2008): em criancas pre-
-escolares com 0 Portugues como Ll, 0 sucesso e maior na segmentacao
silabica de estimulos dissilabicos do que na segmentacao silabica de esti-
mulos trissilabicos e maior na segmentacao silabica de trissilabos paroxito-
nos do que na segmentacao silabica de trissilabos proparoxitonos. as resul-
tados obtidos em relacao a variavel nivel de escolaridade reforcaram a
afirmacao baseada na literatura de que a consciencia silabica estabiliza logo
nos primeiros anos de escolaridade, com a aprendizagem do c6digo escrito
(cf. Veloso, 2003) e a consciencia segmental ou fonemica emerge com a
aprendizagem deste c6digo (cf. Veloso, 2003; Gillon, 2004; Morais &
Kolinsky, 2007). as alunos dos dois niveis de escolaridade avaliados obti-
veram resultados similares na prova de segmentacao silabica mas, na prova
de deteccao do segmento intruso, os alunos da 5.a c1asse obtiveram resulta-
dos significativamente superiores. Contudo, dada, de uma forma geral, a
escassez de estudos sobre a consciencia fonol6gica em L2 (Reynolds,
1998; Bialystok, 2001; San Francisco, 2003; Gillon, 2004) e, particular-
mente, a ausencia, ate onde sabemos, de estudos sobre a consciencia fono-
l6gica no contexto mocambicano, os resultados obtidos na presente pesqui-
sa nao poderao ser generalizados, devendo ser usados, apenas, como um
ponto de partida para 0 desenvolvimento de pesquisas futuras.
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Por outro lado, os resultados obtidos na presente pesquisa demons-
traram que os alunos avaliados nao se comportam conforme 0 esperado
na realizacao da prova de segmentacao silabica tendo em conta as varia-
veis complexidade silabica (dissilabos _V, CV, CrV e CIV) e palavras
versus pseudopalavras.

Em relacao a complexidade silabica, apesar de as suas linguas
maternas, nomeadamente as linguas bantu, nao possuirem Ataques rami-
ficados (cf. Ngunga, 1997, 2004; Andrade, 2007), todos os alunos do
Ensino Basico avaliados na presente pesquisa obtiveram a pontuacao
maxima na segmentacao silabica dos estimulos com os quatro formatos
silabicos testados. Os resultados obtidos nao estao de acordo com os
achados em Veloso (2003) e em Afonso (2008) na avaliacao de criancas
com 0 Portugues como Ll, pre-escolares e dos primeiros anos de escola-
ridade. Foram levant adas como hip6teses de explicacao dos resultados
obtidos na presente pesquisa a imaturidade fonol6gica em L2 e 0 efeito
da exc1usividade do Ataque nao ramificado na lingua materna. Neste sen-
tido, foi referido que os alunos avaliados poderao estar a processar 0 Ata-
que ramificado como urn unico segmento, nao processando diferencas
entre Ataque ramificado e Ataque nao ramificado na L2. Tambem foram
avancadas como hip6teses de explicacao dos resultados obtidos 0 estatuto
de bilingues dos sujeitos avaliados, ou seja, 0 facto de 0 Portugues ser
uma L2, e a idade, uma variavel extra-linguistica nao controlada na pre-
sente pesquisa. Assim, dado que esta ultima variavel e relevante no
desempenho em provas de consciencia fono16gica (cf. Fox & Routh,
1975 apud Silva, 2003; Afonso, 2008), apesar de existir a possibilidade
de os bilingues poderem ser mais bem sucedidos em tarefas de conscien-
cia fonol6gica do que os monolingues (Bialystok, 2001; Bialystok et al.,
2005), com vista a obter resultados mais consistentes, investigacoes futu-
ras devem controlar a variavel idade e alargar a quantidade de estimulos
usados. Este aspecto deve ser considerado tambem em relacao as outras
variaveis testadas na presente pesquisa, sugerindo-se, ainda, 0 aumento
do numero dos sujeitos avaliados.

Quanto ao facto de os itens usados na tarefa de segmentacao silabica
testarem 0 contraste palavras versus pseudopaIvras, 0 maior sucesso
obtido na segmentacao silabica de pseudopalavras do que na segmentacao
silabica de palavras, contrariamente ao que era esperado (cf. Wagner et
al., 1993), devera ser considerado tendo em conta a metodologia usada na
geracao das pseudopalavras na presente pesquisa e a ordem de aplicacao
das duas provas, segmentacao silabica de palavras e segmentacao silabica
de pseudopalavras. 0 facto de os itens usados nos dois paradigmas serem
pares minimos po de ter feito com que fosse percepcionado, nas duas pro-
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vas, 0 mesmo estimulo, facilitando a realizacao da prova de segmentacao
silabica de pseudopalavras.

Este trabalho contribuiu, com dados pre1iminares, para 0 desenvol-
vimento da investigacao sobre consciencia fono16gica do Portugues de
Mocambique, aspecto a ter em consideracao no ensino do Portugues
como lingua nao materna, como forma de promover a aprendizagem da
leitura e da escrita em contexto escolar.
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ANEXOS

ANEXO 1 - Palavras dissilabicas usadas na prova
de segmentacao silablca nos estudos I e II

v CV CrV ClV
avo Pato Brinco Flores
Osso Carro Braco
Unha Bola Branco
Asa Gato Prato
Olho Faea Preto

Vela Prego
Dedo

ANEXO 2 - Pseudopalavras dlssilabicas usadas
na prova de segmentaeao silabica no estudo II

V CV CrY CIV
Pseudopal, Palav. Pseudopal, Palav. Pseudopal. Palav. Pseudopal. Palav.
Obo avo Paeho Pato Brineho Brineo Flones Flores
['obu] ['paSu] ['bri Su] ['tloniS]
Oto Osso Calho Carro Brato Brace
['otu] ['kaAu] ['bratu]
Uja Unha Bona Bola Branto Branco
['U3B] ['b:>nB] ['brBtu]
Ada Asa Gaco Gato Praco Prato
['adB] ['gasu] ['prasu]
Onho Olho Fapa Faea Prefo Preto
[ojiu] [Tapa] ['prefu]

Vena Vela Prejo Prego
[vena] ['pr£:3u]

Dezo Dedo
[ldezu]
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ANEXO 3 - Palavras trissllabicas usadas
na prova de segmentacao silabica no estudo II

Paroxitonos Proparoxitonos
Banana Chavena
Bolacha Passaro
Sapato Lampada
Garrafa Medico
Casaco Numeros

ANEXO 4 - Series de palavras usadas na prova
de deteccao do intruso no estudo II

Bata Bata Bala Folha Mola Mola Mola Vala Vala Vela
Lata Mota Mala Filha Bola Bola Vala Bala Mala Bala

Bota Bota Mola Pilha Bala Mala Mala Bola Vela Vala


