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RESUMO 

 

Representação e acesso ao conhecimento fonológico em crianças com 

dislexia do desenvolvimento 

 

Clara Oliveira Esteves 

Orientadora: Profª. Drª. Christina Abreu Gomes 

 

Resumo da Dissertação de Mestrado submetida ao Programa de Pós-Graduação 

em Lingüística da Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ como parte dos 
requisitos necessários à obtenção do título de Mestre em Lingüística. 

 

 
 

 
O presente estudo analisou o desempenho de 11 crianças disléxicas e 13 

crianças com desenvolvimento típico – ambos os grupos com idades entre os 8 e os 

11 anos – em um teste de Nomeação de Figuras, a fim de investigar a natureza da 
dificuldade para recuperação de palavras apresentada pelo grupo experimental. 

Para tanto, tomou-se como embasamento teórico os Modelos 
Multirrepresentacionais de Linguagem, que pressupõem a abstração da linguagem 
de forma gradual, em diferentes níveis, a partir de um léxico organizado em redes 

de conexões. 
Os resultados mostraram que os disléxicos forneceram mais respostas 

incorretas do que o grupo controle, mas foram capazes de aumentar o número de 
respostas corretas após pistas semânticas e, principalmente fonológicas, fornecidas 
pelo examinador durante o teste. Ainda, as substituições fonológicas realizadas  

pelos disléxicos diferiram em quantidade mas não em termos da sua natureza com 
relação às substituições realizadas pelo grupo controle. Para ambos os grupos, as 

substituições fonológicas evidenciaram preservação da representação da 
informação fonológica abstrata da forma da palavra, assim como da informação 
fonética fina, apesar de o acesso à forma da palavra no léxico se apresentar 

dificultado, principalmente nas palavras de baixa freqüência. 
Estes resultados localizam o problema em termos do acesso às formas das 

palavras no léxico e indicam a preservação dos padrões fonológicos abstratos dos 
quais as formas das palavras são feitas, explicando também a inexistência de 
déficits fonológicos mais significativos no discurso oral dessas crianças.  
 
 

Palavras-chave: modelos multirrepresentacionais de linguagem, dislexia, 

conhecimento fonológico, acesso lexical. 
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ABSTRACT 

 

Representation and access to phonological knowledge in children with 
developmental dyslexia. 

 
Clara Oliveira Esteves 

Orientadora: Profª. Drª. Christina Abreu Gomes 

 

Abstract da Dissertação de Mestrado submetida ao Programa de Pós-Graduação 

em Lingüística da Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ como parte dos 
requisitos necessários à obtenção do título de Mestre em Lingüística. 

 

 
 

 
In the present study, we conducted an experiment in which 11 dyslexic 

children and 13 typically developing ones – both groups aged between 8 and 11 – 

were supposed to carry out a picture-naming task in order to investigate the word 
finding deficits of children with dyslexia. Thus, we subscribe to the theoretical 

approach of Usage-based Models, which understand the abstraction of language as 
something gradual, in different levels from a lexicon which is organized in networks 
of connections. 

The results showed that dyslexics provided more incorrect answers than the 
control group, but were able to increase the number of correct answers after 

semantic and phonological clues had been provided by the examiner during the test. 
The phonological substitutions made by dyslexics differ in quantity but not in terms of 
their nature when compared to substitutions made by the control group. For both 

groups, these substitutions seem to indicate the preservation of the representation of 
the abstract phonological information of the word forms as well as of the fine 

phonetic information. However, dyslexics showed some difficulty accessing the form 
of the word in the lexicon, especially in low-frequency words. 

These results have located the problem in terms of access to the word-forms 

in the lexicon and indicate the preservation of the abstract phonological patterns 
which words are made of. It has also provided an explanation for the lack of more 

significant phonological deficits in the spoken language of these children.  
 
 

Key-words: Usage-based models, dyslexia, phonological awareness, lexical 

access. 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
Rio de Janeiro 

Fevereiro de 2009



 8  

SUMÁRIO 

 

I. LISTA DE TABELAS..................................................................................................  09 

II. LISTA DE GRÁFICOS ..............................................................................................  10 

III. LISTA DE FIGURAS ................................................................................................  11 

1. INTRODUÇÃO....................................................................................................................  12 

2. LEITURA, DISLEXIA E CONHECIMENTO FONOLÓGICO .............................................  18 

2.1 – A aprendizagem da leitura e o distúrbio específico de leitura  .................................  18 

2.2 – O déficit fonológico ....................................................................................................  30 

3. PRESSUPOSTOS TEÓRICOS ..........................................................................................  38 

3.1 – Arquitetura da Gramática de acordo com Modelos Multirrepresentacionais  ...........  38 

3.2 – A Fonologia de Uso ou Probabilística .......................................................................  44 

4. METODOLOGIA E HIPOTESES DE TRABALHO............................................................  56 

4.1 – Hipóteses de trabalho  ...............................................................................................  56 

4.2 – Sujeitos  ......................................................................................................................  57 

4.2.1 – Critérios de inclusão dos sujeitos  ......................................................................  57 

4.3 – Coletas dos dados  ....................................................................................................  58 

4.3.1 – Teste de Leitura de Pseudopalavras   ................................................................  59 

4.3.2 – Teste de Vocabulário Receptivo de Peabody  ...................................................  61 

4.3.3 – Teste de Nomeação de Figuras  ........................................................................  62 

4.3.3.1 – Metodologia de quantificação do teste de nomeação   ..............................  67 

4.4 – Métodos estatísticos de análise dos testes  .............................................................  69 

5. RESULTADOS E DISCUSSÃO .........................................................................................  71 

5.1 – Formação final dos grupos de crianças ....................................................................  71 

5.2 – Caracterização dos grupos de crianças  ...................................................................  71 

5.3 – Teste de Nomeação de Figuras ................................................................................  73 

5.3.1 – Variáveis Independentes  ...................................................................................  73 

5.3.2 – Tipos de Respostas Iniciais e Finais  .................................................................  79 

5.3.3 – Natureza das Substituições  ...............................................................................  82 

5.4 – DISCUSSÃO  .............................................................................................................  87 

6. CONCLUSÃO .....................................................................................................................  92 

7. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS..................................................................................  97 

8. ANEXOS ...........................................................................................................................  101



 9  

LISTA DE TABELAS 

 

 

 

TABELA 01: Estímulos Utilizados no Teste de Nomeação de Figuras e suas 

Respectivas Freqüências de Ocorrência  ................................................................... 62 

 

TABELA 02: Estágios do Teste de Nomeação de Figuras ..................................... 66 

 

TABELA 03: Variáveis Analisadas no Teste de Nomeação de Figuras  ............. 68 

 
TABELA 04: Valores Médios dos Testes de Vocabulário e de Leitura ............... 72 

 
TABELA 05: Tipos de Respostas Iniciais e Finais de ambos os Grupos  .......... 80 

 

TABELA 06: Tipos de Substituições de ambos os Grupos   ................................. 82 

 

TABELA 07: Exemplos de Substituições Fonológicas de ambos os Grupos .. 83 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 10  

LISTA DE GRÁFICOS 
 

 
 
GRÁFICO 01: Tipo de Respostas X Nível de Leitura – Controles ........................ 74 

 

GRÁFICO 02: Tipo de Respostas X Nível de Leitura – Disléxicos........................ 75 

 
GRÁFICO 03: Tipo de Respostas X Tamanho do Léxico – Controles ................. 75 

 
GRÁFICO 04: Tipo de Respostas X Tamanho do Léxico - Disléxicos  ............... 75 

 

GRÁFICO 05: Tipo de Respostas X Freqüência da Palavra – Controles  ........... 77 

 
GRÁFICO 06: Tipo de Respostas X Freqüência da Palavra – Disléxicos ......... 77 

 
GRÁFICO 07: Tipo de Respostas X Tamanho da Palavra – Controles ............... 78 

 
GRÁFICO 08: Tipo de Respostas X Tamanho da Palavra – Disléxicos  ............. 79 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 11  

LISTA DE FIGURAS 
 

 

 

FIGURA 01: Exemplo de Prancha Utilizada no Teste de Leitura de 

Pseudopalavras  .............................................................................................................. .. 60 

 

FIGURA 02: Exemplo de Prancha Utilizada no Teste de Vocabulário  

Receptivo.. ........................................................................................................................... 61 

 

FIGURA 03: Exemplo de Figura Utilizada no Teste de Nomeação de Figuras . 64 

 

 

 



 12  

1 – Introdução 
 

 
 

 O presente trabalho tem como objeto de estudo a inabilidade para 

recuperação de palavras apresentada por crianças com dislexia do 

desenvolvimento, que será investigada e analisada sob a ótica dos Modelos 

Multirrepresentacionais de Linguagem – que pressupõem a abstração da linguagem 

de forma gradual, a partir de um léxico organizado em redes de conexões. Será 

discutida também a hipótese de atribuir essa inabilidade na recuperação de itens 

lexicais a um déficit fonológico, seja ele de processamento ou de representação 

fonológica. 

 A dislexia do desenvolvimento é um transtorno que acomete crianças no 

processo de alfabetização. De acordo com a definição do Orton Dyslexia Society 

Research Committee, a dislexia seria um distúrbio específico da linguagem de 

origem constitucional, caracterizada por dificuldade na decodificação de palavras 

isoladas, causada por uma ineficiência no processamento da informação fonológica. 

Ou seja, há uma interrupção no desenvolvimento normal das habilidades 

necessárias para a aprendizagem da leitura (e, conseqüentemente, da escrita) e 

sendo assim, as crianças não conseguem aprender a ler através da maneira 

tradicional. Tais dificuldades na decodificação de palavras são, geralmente, 

inesperadas em relação à idade e às outras habilidades cognitivas e acadêmicas 

(em muitos casos, o QI não-verbal é maior do que a média); elas não são resultado 

de um distúrbio geral do desenvolvimento ou de qualquer impedimento sensorial.  

Muitas são as hipóteses de etiologias prováveis para este distúrbio, no 

entanto, a mais aceita hoje em dia é a hipótese do Déficit Fonológico. Ou seja, essa 

dificuldade na decodificação das palavras escritas seria causada por um déficit na 
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representação e/ou acesso às informações da gramática fonológica. No entanto, 

embora seja consenso entre muitos autores (Liberman et. al., 1974; Bradley & 

Bryant, 1981; Snowling, 1981; Stanovich & Siegel, 1994; Bowey, 1996; Manis et. al., 

1997; Capovilla e Capovilla, 2000; Rispens, 2004; Desroches et. al., 2005) que 

crianças disléxicas apresentam tal déficit fonológico, não há uma informação clara 

na literatura a respeito da natureza desse déficit, sendo difícil estabelecer se tais 

crianças possuem problemas na representação da gramática fonológica ou no 

processamento dessas informações representadas. 

Uma das habilidades que estão relacionadas ao processamento fonológico é 

a capacidade de recuperar as palavras no léxico. Existe uma literatura ampla que 

demonstra que crianças disléxicas apresentam dificuldades na recuperação 

espontânea de palavras (cf. Faust et.al, 2003 para uma revisão bibliográfica) e 

defende-se que essa dificuldade está relacionada ao déficit fonológico também 

apresentado por essas crianças. No entanto, novamente, a distinção entre o que 

seria causado por um problema de representação ou de processamento fonológico 

não fica claro na literatura. Por exemplo, Swan e Goswami (1997) demonstraram 

que as crianças disléxicas apresentaram desempenho pior em teste de nomeação 

de figuras apesar dos seus vocabulários serem semelhantes aos das crianças dos 

grupos-controle. No entanto, os autores concluem que esse desempenho pior pode 

ser um resultado tanto de déficit de representação como de processamento 

fonológico sem, no entanto, achar possível fazer uma distinção entre déficits nesses 

dois processos, apesar de estes serem, logicamente, dois processos diferentes. 

Ainda, em estudo anterior, Esteves e Maia (no prelo) encontraram que crianças 

disléxicas mostraram diferenças significativas quando comparadas a crianças com 

desenvolvimento típico em uma tarefa de decisão lexical de palavras reais e 
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pseudopalavras apresentadas auditivamente. O grupo experimental foi 

significativamente mais lento e apresentou maior percentagem de erro na decisão 

do que o grupo controle, o que foi interpretado como uma dificuldade na 

recuperação das palavras no léxico, sem, no entanto, ser possível identificar a 

natureza dessa dificuldade devido ao tipo de metodologia empregada.  

No entanto, neste trabalho argumenta-se que, sob a ótica dos Modelos 

Multirrepresentacionais de Linguagem, pode-se pensar na especificação mais 

detalhada dos “déficits fonológicos” apresentados por crianças disléxicas em termos 

dos diferentes níveis de acesso e/ou representação que estariam afetados nelas. De 

uma forma geral, a Fonologia Probabilística (Pierrehumbert, 2003) – que faz parte 

da corrente teórica dos modelos multirrepresentacionais de linguagem – pressupõe 

que o conhecimento fonológico é abstraído de forma gradual e em diferentes níveis 

de representação, a partir de um léxico organizado em redes de conexões. Os 

falantes teriam representações sobre as características físicas e acústicas dos sons 

percebidos e produzidos no fluxo de fala; de todo o inventário fonético disponível na 

língua para a codificação da forma das palavras, incluindo não só os segmentos de 

fala, mas também aspectos prosódicos e entonacionais, além de toda a informação 

redundante advinda da distribuição fonética total da língua; da estrutura sonora de 

cada palavra no léxico, que seria abstraída a partir dos outros níveis de 

representação; assim como dos padrões fonológicos mais abstratos, como a 

estrutura prosódica e fonotática da língua que permitiriam ao falante a aquisição de 

novas palavras. 

Portanto, pensando nesse conhecimento fonológico organizado em diferentes 

níveis de representação, pode-se voltar a analisar os resultados de Esteves e Maia 

(no prelo) e pensar em uma interpretação adicional para os resultados obtidos. As 
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crianças disléxicas de tal estudo, predominantemente, aceitaram pseudopalavras ao 

invés de rejeitar palavras reais, e ainda, todas as pseudopalavras que compuseram 

o teste de Decisão Lexical se conformavam à fonotática do Português Brasileiro. 

Desta forma, pode-se pensar que os disléxicos falharam em acessar a exata forma 

sonora da palavra representada no léxico, apesar de recuperarem os padrões 

fonológicos mais abstratos das pseudopalavras.  

Sendo assim, uma vez que existe na literatura essa discussão sobre déficits 

de processamento ou de representação da informação fonológica em crianças 

disléxicas, a presente pesquisa teve como objetivo responder à questão: (i) O déficit 

fonológico descrito como características de sujeitos disléxicos é uma dificuldade de 

acesso ou de representação? Ainda, pensando nos diferentes níveis de 

representação preconizados pelos Modelos Multirrepresentacionais de Linguagem, 

também tentou-se responder a uma segunda questão: (ii) Quais níveis de 

representação e/ou de acesso às informações fonológicas estariam prejudicados 

nesses sujeitos?  

E, pensando nas possíveis respostas para essas perguntas e na discussão 

exposta acima, levantamos a hipótese deste trabalho que é a de que os disléxicos 

possuiriam uma dificuldade na recuperação das palavras no léxico que implica em 

um déficit de processamento e não de representação da informação fonológica da 

palavra, caso contrário, seriam descritos déficits fonológicos também no seu 

discurso oral; ainda, essa dificuldade de processamento estaria centrada nas 

informações fonológicas representadas nos níveis que dizem respeito às 

informações mais detalhadas foneticamente, já que em Esteves e Maia (no prelo) as 

crianças puderam acessar as informações fonológicas abstratas das 

pseudopalavras do teste de decisão lexical. 
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Para testar estas hipóteses, 11 crianças disléxicas (grupo experimental) e 13 

crianças com desenvolvimento típico (grupo controle) foram submetidas a um Teste 

de Nomeação de Figuras. Tal teste foi elaborado de forma a provocar o estado TOT 

(Tip-of-the-Tongue) nos sujeitos testados e analisar qualitativamente as 

substituições realizadas pelos sujeitos, podendo-se, assim, verificar o tipo de 

informação a respeito da palavra-alvo que eles são capazes de recuperar. Além do 

Teste de Nomeação de Figuras, também foram aplicados o Peabody Picture 

Vocabulary Test, a fim de controlar o tamanho do léxico das crianças do grupo 

controle e do grupo experimental; e o Teste de Leitura de Pseudopalavras, a fim de 

verificar os seus níveis de leitura. 

 Os resultados deste trabalho têm implicações não só clínicas, no que diz 

respeito à elucidação um pouco mais detalhada sobre a natureza do déficit 

fonológico dos sujeitos disléxicos, mas também implicações teóricas, uma vez que 

podem fornecer evidências que irão validar ou refutar o modelo teórico proposto 

para a representação do conhecimento fonológico. 

 Esta dissertação será organizada da seguinte forma: no capítulo II 

apresentaremos um panorama geral a respeito da aprendizagem da leitura, assim 

como dos distúrbios relacionados a este processo; no capítulo III apresentaremos os 

pressupostos teóricos dos Modelos Multirrepresentacionais de Linguagem e, mais 

especificamente, da Fonologia Probabilística, que sustentam a análise e 

interpretação dos dados aqui apresentados; no capítulo IV estarão descritos todos 

os processos metodológicos utilizados para recrutamento dos sujeitos participantes 

desta pesquisa, para a elaboração dos testes utilizados e para a análise estatística 

empregada, além de explicitar os objetivos e hipóteses do trabalho; no capítulo V 

serão expostos todos os resultados obtidos, assim como a análise e discussão 
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elaborada em cima deles; e finalmente, no capítulo VI estarão as conclusões do 

trabalho. 



 18  

2 – Leitura, dislexia e conhecimento fonológico 

 

 Este capítulo se destina a uma breve descrição das principais questões 

relacionadas à aprendizagem da leitura, assim como à caracterização dos distúrbios 

de leitura, em particular, do distúrbio específico de leitura – a dislexia – relacionando 

os principais impasses existentes na literatura a respeito dos déficits fonológicos 

como fatores causais da dislexia.  

 

2.1 – A aprendizagem da leitura e o distúrbio específico de leitura  

Há pouco mais de 100 anos, as sociedades ocidentais passaram a preconizar 

a alfabetização universal e, portanto, é natural que o aparecimento dos primeiros 

registros de crianças com dificuldades para aprender a ler e escrever tenha 

acontecido também há mais ou menos 100 anos atrás. Em 1896, James Kerr e 

Pringle Morgan (apud Ellis, 1995) publicaram no British Medical Journal o primeiro 

relato sistemático dessa inesperada dificuldade de leitura em crianças, empregando 

o termo “cegueira congênita”. Este termo foi utilizado em razão de descrições 

realizadas anteriormente por Hinshelwood (1895, apud Santos e Navas, 2002) a 

respeito das dificuldades de leitura apresentadas por um jovem em decorrência de 

lesão cerebral. Em 1917, Hinshelwood (apud Shaywitz, 2006), que era um 

oftalmologista escocês, publicou o trabalho Congenital Word-blindness, e durante 

muitos anos a dislexia do desenvolvimento – termo atualmente empregado a fim de 

denominar as dificuldades na aprendizagem da língua escrita, em oposição à 

dislexia adquirida, decorrente de dano cerebral – foi relacionada a deficiências no 

processamento visual, atraindo a atenção de muitos outros oftalmologistas (Ellis, 

1995; Santos e Navas, 2002; Shaywitz, 2006). 
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Apenas em 1937, com o trabalho de Samuel T. Orton, Reading, Writing and 

Speech Problems in Children (apud Santos e Navas, 2002), a importância dos 

fatores de linguagem na determinação da dislexia começou a ser levada em 

consideração. Orton argumentou que uma falha no desenvolvimento da dominância 

do hemisfério esquerdo para a linguagem seria responsável pelos erros de 

espelhamento e de seqüências das letras observados em indivíduos disléxicos. Esta 

teoria foi refutada pelo próprio autor, posteriormente (Nóbrega, 2006).  

Foi em 1967 que os primeiros trabalhos relacionando déficits fonológicos com 

os distúrbios de leitura começaram a surgir. Johnson & Myklebust (1967, apud 

Santos e Navas, 2002) descreveram dificuldades em certas habilidades fonológicas 

presentes em crianças com dislexia auditiva (classificação sugerida por eles), tais 

como: perceber similaridades entre sons iniciais e finais das palavras, problemas 

para dividir as palavras em sílabas e fonemas, para evocar nomes de letras e 

palavras, lembrar-se de informações verbais e pronunciar palavras fonologicamente 

complexas. A partir de então, diversos outros trabalhos foram publicados 

defendendo a hipótese de que os déficits fonológicos são os fatores etiológicos da 

dislexia do desenvolvimento (Liberman et. al., 1974; Bradley & Bryant, 1981; 

Snowling, 1981; Stanovich & Siegel, 1994; Bowey, 1996; Manis et. al., 1997; 

Capovilla e Capovilla, 2000; Rispens, 2004; Desroches et. al., 2005), e atualmente, 

esta é a hipótese mais aceita na literatura. 

Ainda mais recentemente, uma abordagem neurobiológica a respeito da 

causa da dislexia tem sido difundida, uma vez que, com o avanço da tecnologia, 

estudos com neuroimagem funcional têm se tornado cada vez mais comum. De 

acordo com Shaywitz (2006), em um leitor competente, as áreas posteriores do 

cérebro (parietotemporal e occipitotemporal) são aquelas mais ativadas durante a 
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leitura, enquanto que as áreas frontais (giro frontal inferior) são pouco ativadas. No 

entanto, o que ocorre com os disléxicos é justamente o contrário: as áreas frontais 

encontram-se superativadas, aparentemente, a fim de compensar a subativação das 

áreas posteriores. Assim, a autora conclui que esse padrão apresentado pelos 

disléxicos é uma espécie de “assinatura neural” para as dificuldades fonológicas que 

caracterizam a dislexia. 

Atualmente, uma definição bem conhecida e difundida a respeito da dislexia 

do desenvolvimento é a do Orton Dyslexia Society Research Committee 

(www.interdys.org), que determina que a dislexia é um distúrbio específico da 

linguagem de origem constitucional, caracterizada por dificuldades na decodificação 

grafo-fonológica de palavras isoladas, causada por uma ineficiência no 

processamento da informação fonológica. Tais dificuldades na decodificação de 

palavras são, geralmente, inesperadas em relação à idade e às outras habilidades 

cognitivas e acadêmicas; elas não são resultado de um distúrbio geral do 

desenvolvimento ou de qualquer impedimento sensorial. 

Seguindo esta linha de pensamento, existem autores que consideram o 

critério de discrepância entre habilidade de leitura e nível intelectual o mais 

adequado em termos diagnósticos para os distúrbios de leitura e escrita (Rutter e 

Yule, 1975 apud Pinheiro, 1994). No entanto, de acordo com Pinheiro (1994) esse 

critério pode excluir crianças com um déficit específico de leitura, mas, que através 

de estratégias compensatórias, conseguem obter um escore normal em um teste de 

leitura, ou incluir crianças que apresentam um desempenho em leitura abaixo do 

esperado, não como conseqüência de um déficit específico, mas sim de fatores 

emocionais ou educacionais. Assim, a autora defende o uso de um critério 

diagnóstico baseado em um modelo de desenvolvimento da leitura que oferece 

http://www.interdys.org/
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indicações sobre os processos de leitura e de escrita afetados e que levam em 

conta as mudanças que ocorrem no desenvolvimento. 

 Nesse sentido, existem autores que determinam uma seqüência de estágios 

distintos pelos quais necessariamente todos os alfabetizandos deveriam passar 

(Frith, 1985; Marsh, Friedman, Welch & Desberg, 1981; Seymour e MacGregor, 

1984, apud Pinheiro, 1994), havendo grandes convergências no que diz respeito a 

esses estágios pelos quais os aprendizes a leitura passariam, diferindo em alguns 

detalhes. Alguns autores sugerem a existência de 3 estágios (Frith, 1985; Seymour 

e MacGregor, 1984) enquanto outros estabelecem o desenvolvimento de 4 etapas 

(Marsh, Friedman, Welch & Desberg, 1981). No entanto, fazendo algumas 

correspondências entre os diferentes modelos, pode-se sumarizar grosso modo e 

destacar três fases:  

(i) Fases mais precoces do desenvolvimento da leitura, nas quais as 

palavras escritas são reconhecidas como imagens e apenas as 

características visuais mais gerais, como sua forma e tamanho, são 

identificadas – estratégia logográfica de leitura. As suas partes 

constituintes não são analisadas, e por isso, a ordem das letras, por 

exemplo, não exerce influência alguma. Apenas poucas palavras 

familiares (aquelas que já possuem uma representação visual 

estabelecida) podem ser lidas ou, então, palavras desconhecidas 

inseridas em contexto familiar podem ser inferidas a partir dessas 

pistas contextuais, sendo “adivinhadas”. 

(ii) Fases intermediárias do desenvolvimento da leitura, nas quais o 

alfabetizando começa a obter conhecimento sobre o princípio 

alfabético e a fazer as correspondências entre os sons da fala e as 
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letras da escrita – estratégia fonológica de leitura. Nessa fase é 

fundamental que o aprendiz tenha consciência das formas sonoras 

das palavras e que essas formas sonoras possam ser segmentadas 

em partes menores ainda. É nesse estágio, portanto, que as regras de 

decodificação são aprendidas e, assim, palavras desconhecidas 

passam a serem lidas. No entanto, há dificuldade na leitura de 

palavras ortograficamente irregulares, uma vez que a decodificação e 

conversão grafofonêmica irá gerar uma forma regularizada da palavra.  

(iii) Fases finais do desenvolvimento da leitura, nas quais a criança passa 

a ser capaz de analisar automaticamente as palavras em unidades 

ortográficas sem passar pela conversão fonológica – estratégia lexical 

de leitura. Aqui, o jovem leitor já se encontra com todas as habilidades 

necessárias para a leitura, e à medida que for ganhando mais 

experiência, seu léxico visual irá se expandir e sua velocidade e 

fluência de leitura irá aumentar. 

Seguindo este modelo de desenvolvimento da leitura, de acordo com Frith 

(1985 apud Pinheiro, 1994), a dislexia do desenvolvimento seria definida como uma 

interrupção no desenvolvimento normal das habilidades de leitura e escrita – um 

fracasso persistente no avanço de uma fase até a próxima, na escala do 

desenvolvimento. Esse distanciamento do padrão normal, contudo, não significa 

uma parada no desenvolvimento, já que, nestas circunstâncias, a criança tende a 

desenvolver estratégias compensatórias. 

No entanto, há aqueles autores que questionam a hierarquia desses estágios 

e que enfatizam o papel da conscientização fonológica para determinar o nível de 

leitura em que o aprendiz se encontra (Stuart e Coltheart, 1988, apud Pinheiro, 
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1994; Ellis, 1995; Morais, 1996). Por exemplo, Ellis (1995) argumenta que pode ser 

cabível pensar na universalidade dessa seqüência de processos cognitivos – tal 

como proposto por Jean Piaget (apud Ellis, 1995) – ao pensar-se em habilidades 

naturais, que não necessitam de instrução formal para se desenvolverem; no 

entanto, este não é o caso da aprendizagem da leitura, e assim, o desenvolvimento 

de tal habilidade pode ser influenciado por diversos fatores, tal como a metodologia 

de ensino, por exemplo. 

De acordo com Pinheiro (1994), existem dois principais métodos de 

alfabetização: o fônico e o global. No primeiro, inicialmente é dada muita ênfase ao 

princípio alfabético e às correspondências entre letras e sons, para posteriormente 

serem introduzidas as combinações entre letras para formar sílabas e entre sílabas 

para formar palavras. Somente quando as correspondências regulares entre letra e 

som tornam-se firmemente estabelecidas é que as irregulares são introduzidas. No 

segundo método, o caminho é justamente o inverso: os aprendizes são encorajados 

a reconhecer as palavras como um todo dentro de uma sentença, a partir das suas 

características visuais, sem analisar os seus constituintes menores. Posteriormente, 

a partir das semelhanças visuais entre as palavras e da relação evidente entre 

essas unidades visuais e os sons das palavras, as letras são aprendidas.  

Em vista disso, é pouco provável que crianças alfabetizadas pelo método 

fônico passem pelo estágio estritamente visual de reconhecimento de palavras, sem 

nenhuma influência do conhecimento fonológico explicitado a ela. De fato, existem 

estudos que mostram a influência dos métodos de alfabetização sobre as 

estratégias inicialmente adotadas pelos aprendizes, tal como o de Seymour (1989, 

apud Pinheiro, 1994) que, comparando crianças sob diferentes métodos de 

alfabetização, identificou o início do uso das habilidades de decodificação após o 
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estágio de reconhecimento visual da palavra, em um ensino global, e o uso dessas 

habilidades concomitante ao reconhecimento logográfico, em um ensino misto.  

Assim, novamente identificando as semelhanças entre os pressupostos de 

autores que enfatizam a importância da conscientização fonológica para o 

aprendizado da leitura, podemos destacar alguns pontos. 

De acordo com Morais (1996), a aprendizagem da leitura passa 

necessariamente pela descoberta e utilização do princípio alfabético de 

correspondência entre letras e fonemas. Ainda segundo ele, o fonema não é um 

segmento de fala e precisa ser descoberto, uma vez que a representação fonêmica 

como código de fala, independente das variações, só é descoberta no momento da 

aprendizagem do alfabeto. E assim, além da aprendizagem do código alfabético, é 

imprescindível para a leitura a automatização do processo de conversão 

grafofonológica.  E uma vez que, dependendo das metodologias de ensino, os 

diferentes tipos de processo podem sobrepor-se, parece não haver estágios 

claramente marcados na aprendizagem da leitura.  

Ellis (1995) compartilha desse pensamento, ao propor que as crianças na 

fase de pré-leitura aptas a refletirem sobre e manipularem as formas sonoras das 

palavras, e também sejam capazes de nomear fluentemente as letras do alfabeto, 

estariam propensas a aprender mais facilmente a leitura do que as crianças sem 

essas habilidades.  

Stuart e Coltheart (1988 apud Pinheiro, 1994) mostram-se mais radicais ao 

explicitarem que a criança com uma boa habilidade de segmentar fonemas e um 

adequado conhecimento da correspondência letra-som possui requisitos 

necessários para construir unidades de reconhecimento para palavras simples sem 

nunca as ter visto escritas; e ainda que apenas crianças que não têm habilidade 
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fonética e às quais falta o conhecimento sobre a segmentação fonética e sobre a 

correspondência letra-som serão leitores logográficos. Parece que esses autores 

tomam a segmentação fonética como uma habilidade fonológica. 

Nesse sentido, Morais (1995) argumenta que algumas crianças parecem 

possuir uma dificuldade na percepção da fala que levaria a déficits de representação 

fonológica gerando dificuldades na decodificação das palavras escritas. Essa 

dificuldade associada à integridade intelectual da criança caracterizaria a dislexia. 

Apesar de aparentemente “defender” o critério de discrepância na caracterização da 

dislexia, Morais (1995), assim como Ellis (1995), enfatizam que existe um continuum 

entre o “normal” e o “patológico” e que o ponto que determina o limite entre um e 

outro é arbitrário, porém necessário, não invalidando o conceito de dislexia. 

De uma forma geral, parece que ambos os critérios diagnósticos devem se 

somar, ou seja, identificar o nível de leitura em termos de qual estratégia de leitura 

está sendo utilizada pela criança, assim como analisar se este nível de leitura é 

condizente com a idade cronológica, com o potencial intelectual e com a 

escolaridade do indivíduo são processos fundamentais na identificação das crianças 

com dislexia. Além disso, parece que, independentemente da hierarquia ou não de 

estágios, as crianças precisam aprender habilidades básicas de segmentação dos 

sons das palavras, reconhecimento do sistema alfabético, e correspondências entre 

os sons e as letras, a fim de que elas possam ler palavras desconhecidas – 

estratégia fonológica de leitura. Ainda, é necessário também que se desenvolva 

uma habilidade que possibilite a identificação de palavras diretamente a partir do 

léxico visual, uma vez que existem palavras irregulares na língua – estratégia lexical 

de leitura.  
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Dessa forma, pode-se ver a formação de duas vias de leitura que são 

identificadas nos leitores hábeis e que caracterizam um dos modelos explicativos 

dos processos mentais envolvidos no reconhecimento de palavras escritas, que foi 

adaptado por Ellis (1995). Resumidamente, de acordo com o autor, a leitura se daria 

da seguinte forma: o sistema de análise visual reconheceria o estímulo visual 

apresentado como sendo um item escrito lingüístico; assim, o sistema de 

reconhecimento visual de palavras seria ativado, cabendo a ele decidir se o item é 

uma palavra conhecida ou não; a partir deste ponto, o processo se dividiria em 

basicamente duas rotas: a lexical, caso o item seja reconhecido, e a fonológica, 

caso não o seja. Na rota lexical, o léxico ortográfico seria ativado imediatamente e, 

assim, através da interação entre as informações ortográficas, fonológicas e 

semânticas, a palavra seria recuperada e reconhecida de forma direta – rota 

geralmente utilizada por leitores proficientes para as palavras conhecidas, sejam 

elas regulares ou irregulares. Na rota fonológica, a partir do item lingüístico não 

reconhecido graficamente, o sistema de conversão grafofonêmica seria ativado: 

caso a palavra seja familiar auditivamente a sua forma fonológica seria então 

recuperada a partir do léxico fonológico e o item seria reconhecido; caso seja uma 

palavra totalmente desconhecida, a conversão grafofonológica geraria uma forma 

fonológica que seria incorporada ao léxico – rota que é utilizada por leitores 

proficientes para palavras desconhecidas e/ou não palavras. 

 Pensando nesse modelo de dupla-rota, diferentes classificações têm sido 

propostas a fim de esclarecer a grande variabilidade encontrada na qualidade da 

leitura de crianças disléxicas, tentando-se determinar a existência de subtipos de 

dislexia. 
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Algumas das classificações mais tradicionais se baseiam nas rotas de leitura 

preferencialmente utilizadas por cada “tipo” de disléxico. De uma forma geral, há 

aqueles leitores disléxicos cuja principal dificuldade é com habilidades fonológicas, 

prejudicando a utilização da rota fonológica de leitura; este perfil é posto em 

oposição àquele cujos leitores possuem dificuldades de processamento visual, e 

conseqüentemente, com a rota lexical de leitura; há ainda descrito um terceiro perfil 

de disléxicos cujas dificuldades englobariam tanto habilidades auditivas como 

visuais, sendo este o grupo mais comprometido. Dessa forma, pode-se citar Ingram 

(1964, apud Santos e Navas, 2002) que dividiu os leitores disléxicos em 

audiofonéticos – que correspondem ao primeiro perfil – e visuoespaciais – que 

correspondem ao segundo perfil; também Boder (1973, apud Santos e Navas, 

2002), que os classificou em disfonéticos (dificuldades auditivas), diseidéticos 

(dificuldades visuais) e aléxicos (ambas as dificuldades); e ainda, como resultado de 

diversas pesquisas da neuropsicologia cognitiva, uma analogia com as dislexias 

adquiridas foi feita, surgindo a classificação em dislexia fonológica do 

desenvolvimento, cujo principal déficit seria de processamento fonológico, e dislexia 

de superfície do desenvolvimento, cujo principal déficit seria de processamento 

visual. 

No entanto, alguns autores (Stanovich, Siegel e Gottardo, 1997 e Manis et. 

al, 1996 apud Santos e Navas, 2002) argumentam que a dislexia relacionada com o 

processamento da rota lexical estaria muito mais próxima de um atraso no 

desenvolvimento da leitura do que de um distúrbio propriamente dito, uma vez que 

quando comparadas a crianças com mesmo nível de leitura, as crianças do grupo 

de disléxicos de superfície apresentam desempenho bastante semelhante em 

outras medidas, enquanto que os disléxicos fonológicos evidenciam várias 
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diferenças significantes. Stanovich et. al. (1997, apud Santos e Navas, 2002) ainda 

acrescentam que poderia ser a falta de exposição à linguagem escrita o fator causal 

do aparecimento da dislexia de superfície e que, ao invés de pensar que essas 

crianças possuem um mecanismo lexical de reconhecimento de palavras alterado, 

deve-se pensar que elas não possuem a forma lexical das palavras escritas, que é 

normalmente adquirido pelo ato de ler. 

De acordo com Santos e Navas (2002), Gough et. al. (1986, 1991, 1992) 

propuseram uma classificação mais ampla para os distúrbios de leitura e escrita 

como um todo, e não apenas para os distúrbios específicos de leitura (dislexias).  

Essa classificação se baseia na visão simples da leitura, que preconiza que a 

compreensão da leitura pode ser vista como o resultado do reconhecimento de 

palavra versus compreensão auditiva. Assim, conforme este modelo, o subgrupo 

dos disléxicos apresentaria pobre reconhecimento da palavra, porém boa 

compreensão auditiva; o subgrupo com distúrbios de leitura e escrita apresentaria 

pobre reconhecimento da palavra e também pobre compreensão auditiva; já o grupo 

dos hiperléxicos apresentaria bom reconhecimento da palavra, porém fraca 

compreensão auditiva.  

Ainda, outro modelo de classificação dos distúrbios de leitura e escrita foi 

proposto por Stanovich (2000, apud Santos e Navas, 2002). Segundo o autor, há 

uma continuidade multidimensional para a habilidade de leitura em geral, e para 

todos os processos cognitivos relacionados a ela, descartando a homogeneidade de 

subgrupos. Ou seja, o modelo confirma as diferentes manifestações dos distúrbios 

de leitura em uma gradação completa e contínua em um espaço multidimensional, 

desde o disléxico puro até o leitor fraco por atraso no desenvolvimento da 

linguagem, passando por todos os padrões intermediários. E ainda de acordo com 
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este modelo, o déficit central e principal dos distúrbios de leitura seria o de 

processamento fonológico, que se apresenta isoladamente nos disléxicos puros e 

que se atenua à medida que diversos outros déficits aparecem nos distúrbios de 

leitura e escrita. 

Portanto, as diferenças entre dislexia e distúrbio de leitura e escrita seriam 

muito mais em relação ao grau do que ao tipo dos déficits, sendo a primeira um 

transtorno cuja característica é um déficit pontual de linguagem que se concentra no 

processamento fonológico assim como nas suas diversas manifestações 

(dificuldade na conscientização fonológica, memória fonológica, discriminação, 

nomeação); enquanto a segunda seria o resultado de um distúrbio global do 

desenvolvimento da linguagem, envolvendo, além do processamento fonológico, 

vocabulário pobre, uso inadequado da gramática, dificuldades de compreensão 

auditiva. 

A partir desse panorama geral sobre o distúrbio específico de leitura, pode-se 

ver que, atualmente, é forte a vertente que preconiza a existência de déficits 

fonológicos como fator etiológico desse distúrbio. No entanto, a partir de uma 

reflexão sobre essa literatura, vem à tona uma discussão a respeito da natureza 

desses déficits, uma vez que não fica muito claro se os déficits fonológicos 

apresentados por disléxicos são em função de algum problema na representação 

fonológica ou em função de uma dificuldade em acessar e processar as informações 

fonológicas representadas. E essa distinção é fundamental, uma vez que implica na 

possibilidade de diferentes manifestações clínicas e, principalmente, em diferentes 

abordagens terapêuticas. Além disso, essa questão por si só já é um indicador da 

maneira como diferentes estudiosos consideram essa dicotomia 
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representação/acesso das informações fonológicas. Essa será a discussão 

abordada na próxima secção.  

 

2.2 – O déficit fonológico 

 Como já mostrado anteriormente, o processamento de informações baseadas 

na estrutura fonológica da linguagem oral tem uma influência direta no aprendizado 

da linguagem escrita (Pinheiro, 1994; Ellis, 1995; Morais, 1996; Capovilla e 

Capovilla, 2000; Santos e Navas, 2002; Shaywitz, 2006). De acordo com Anthony 

et. al. (2007) são três as habilidades básicas no processamento fonológico 

relacionadas com a leitura proficiente: (i) acesso ao léxico mental – que se refere à 

habilidade de ter acesso fácil e rápido à informação fonológica estocada na memória 

de longo prazo, facilitando o uso dessas informações no processo de decodificação 

das palavras escritas; (ii) memória de trabalho fonológica – que se refere tanto ao 

processamento ativo quanto ao armazenamento transitório de informações 

fonológicas, refletindo habilidades de representar mentalmente características 

fonológicas da linguagem; e (iii) consciência fonológica – que se refere à 

consciência de que a fala pode ser segmentada e de que estes segmentos podem 

ser manipulados. Capovilla e Capovilla (2002) ainda acrescentam a discriminação 

fonológica (habilidade de perceber os diferentes sons da língua) e a velocidade de 

processamento de informações fonológicas como habilidades de processamento 

fonológico também relacionadas à leitura e à escrita – apesar de discriminação 

fonológica influenciar não só o processamento, mas também a representação das 

informações fonológicas. 

Em vista dessa enorme demanda de processamento fonológico que é exigida 

na aprendizagem da língua escrita, uma série de estudos vem defendendo a 
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hipótese do déficit fonológico como fator etiológico do distúrbio específico de leitura, 

e essa hipótese tem sido cada vez mais reafirmada (Santos e Navas, 2002; Fowlert 

& Swainson, 2004; Siegel, 1993; Capovilla e Capovilla, 2002; Manis et. al., 1997; 

Snowling, 1981; Stanovich & Siegel, 1994; Rispens, 2004; Bowey et. al., 2005). No 

entanto, a natureza do déficit fonológico ainda é um ponto indefinido na literatura, 

uma vez que não fica muito claro se esses déficits fonológicos apresentados por 

disléxicos são em função de algum problema na representação fonológica ou em 

função de uma dificuldade em acessar e processar as informações fonológicas 

representadas.  

Alguns autores acreditam que o déficit é decorrente de representações 

fonológicas alteradas, como Santos e Navas (2002), que após extenso 

levantamento bibliográfico, concluem que a dificuldade de estabelecimento de 

representações fonológicas de boa qualidade pode ser a principal causa dos déficits 

de processamento fonológico encontrados nos disléxicos. E também Fowlert & 

Swainson (2004) que demonstraram que a imprecisão no conhecimento fonológico, 

especialmente sobre palavras longas, contribui para as dificuldades tanto na leitura 

como na nomeação de figuras apresentadas pelas crianças disléxicas. 

Outros defendem que a questão é de processamento fonológico, como Siegel 

(1993) que afirmou, a partir de testes de leitura, soletração e QI, que as habilidades 

de processamento fonológico estão largamente relacionadas com as habilidades de 

leitura, sendo este o principal déficit das crianças com dislexia. Capovilla e Capovilla 

(2002) afirmam que dificuldades fonológicas (como a percepção e o processamento 

automáticos da fala) e metafonológicas (como a percepção e o processamento 

propositais da fala) são capazes de predizer dificuldades ulteriores na aprendizagem 

da leitura e escrita – apesar desses déficits de percepção serem capazes de causar 
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alguma alteração na representação fonológica. Manis et. al . (1997) também 

defendem a hipótese do processamento a partir dos resultados obtidos na aplicação 

de testes de consciência fonológica e identificação de fonemas em crianças 

disléxicas, em crianças da mesma idade cronológica e em crianças com mesmo 

nível de leitura, nos quais o desempenho das crianças disléxicas foi pior do que o 

desempenho das crianças com mesma idade cronológica, mas não diferenciou das 

crianças com mesmo nível de leitura. Os autores concluíram que os disléxicos 

podem possuir um déficit perceptual que estaria interferindo no processamento da 

informação fonológica, apesar do fato que, assim como nos resultados de Capovilla 

e Capovilla (2002), esse déficit perceptual provavelmente possa afetar também a 

representação fonológica.  

Outros não definem exatamente como é essa dicotomia entre representação 

e acesso, como Snowling (1981), que demonstrou que disléxicos são afetados pela 

complexidade fonológica do estímulo, tanto num teste de leitura de pseudopalavras 

como num teste de repetição de palavras reais e pseudopalavras. A autora conclui 

que esses resultados sugerem um déficit fonêmico, e não explicita nada em relação 

à representação e/ou ao acesso às informações fonológicas. E também Stanovich & 

Siegel (1994), que após realizarem teste de leitura e repetição de pseudopalavras, e 

diferentes tarefas de consciência fonológica, concluíram que o “déficit de 

processamento que prejudica o reconhecimento da palavra na leitura de pessoas 

com dislexia reside no domínio fonológico”, porém não especificam a natureza 

desse domínio.  

Ainda há aqueles que delegam toda a natureza do déficit encontrado nos 

disléxicos à consciência fonológica, como Rispens (2004) que afirma que crianças 

disléxicas têm dificuldades na consciência fonológica, e conclui que essa dificuldade 
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pode indicar que dislexia tem relação com a qualidade das representações 

fonológicas estabelecidas por elas.  

Enquanto outros preconizam uma alteração no processamento de forma mais 

geral, resultando em diferentes manifestações, como dificuldades na consciência 

fonológica, em nomeação, em memória fonológica, na repetição de não-palavras, na 

percepção e discriminação de fonemas (Morton e Frith, 1995, apud Santos e Navas, 

2002; Bowey et. al., 2005). 

De uma maneira geral, parece que mesmo sem definir exatamente a questão 

representação/processamento, a grande maioria dos trabalhos atribui todas essas 

diferentes manifestações (dificuldade em consciência fonológica, nomeação, 

memória fonológica, etc.) ao dito déficit fonológico apresentado pelos disléxicos. 

Especificamente no que se refere à habilidade de nomeação, muitos são os 

trabalhos que defendem essa idéia. Tem sido demonstrado que déficits na 

habilidade de recuperação de palavras são fortes preditores para dislexia do 

desenvolvimento, estando relacionados com o grau de severidade desta patologia e, 

ainda, que estes déficits não são encontrados em leitores pobres sem o distúrbio 

(Faust et. al., 2003). Em testes de Nomeação Automatizada Rápida, por exemplo – 

que é um teste que verifica a velocidade com que cada criança nomeia uma série 

contínua de itens familiares (sejam eles números, letras, cores ou figuras de 

objetos) o mais rápido possível – a velocidade de nomeação é uma habilidade que 

tem sido freqüentemente interpretada como resultado da velocidade com que as 

informações fonológicas dos itens podem ser recuperadas e processadas. Dessa 

forma, um resultado mais lento, como é o geralmente encontrado nas crianças 

disléxicas, poderia indicar uma alteração na recuperação das informações 

fonológicas representadas. Bowey et. al. (2005) realizaram uma bateria de 
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avaliações a fim de investigar a extensão com que a associação entre leitura e 

velocidade de nomeação alfanumérica é mediada por habilidades como velocidade 

de processamento global, processamento alfanumérico e simbólico e 

processamento fonológico, uma vez que o desempenho em testes de nomeação 

automatizada rápida pode depender de um conjunto de fatores. Os resultados 

indicaram que esta associação foi amplamente mediada apenas pelo 

processamento fonológico, que foi medido através de testes de consciência 

fonológica e repetição de não-palavras. 

Há também testes de Nomeação de Figuras, nos quais o objetivo não é 

verificar a velocidade de nomeação da criança, mas sim, o tipo de informação – 

fonológica, semântica, morfossintática – que a criança é capaz de fornecer diante da 

figura de um objeto. Nesse sentido, Faust et. al. (2003), através do paradigma Tip-

of-the-Tongue (TOT) – uti lizando palavras pouco freqüentes, porém conhecidas – 

investigaram o tipo de informação que as crianças disléxicas eram capazes de 

recuperar em comparação a crianças com desenvolvimento típico de leitura. Os 

resultados mostraram que os disléxicos apresentaram menos respostas corretas e 

mais respostas “Não-sei” e “Sei-mas-não-me-lembro” (estado TOT) do que as 

crianças do grupo controle; além disso, ao falharem na recuperação das palavras, 

as crianças disléxicas não diferiram do grupo controle na quantidade de informação 

semântica fornecida, porém foram capazes de recuperar muito menos informação 

fonológica espontaneamente e se beneficiaram menos das dicas fonológicas 

oferecidas pelo examinador. As autoras concluíram, assim, que as dificuldades de 

nomeação apresentadas são subjacentes a um déficit de representação da forma 

fonológica da palavra. Swan & Goswami (1997) também investigaram os erros de 

nomeação de forma mais aprofundada, comparando disléxicos, leitores pobres, 
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controles com mesmo nível de leitura e controles com mesma idade cronológica. 

Através de um teste de nomeação de figuras e um de repetição de palavras, com os 

alvos controlados pela freqüência e pelo comprimento, foi possível identificar o 

conhecimento que cada criança possuía a respeito daqueles vocábulos. Os 

resultados mostraram que os dois grupos com dificuldades de leitura apresentaram 

um déficit de nomeação de figuras em comparação aos dois grupos controle; ainda, 

os primeiros grupos mostraram mais facilidade no teste de repetição de palavras do 

que no teste de nomeação de figuras, enquanto os grupos controle não obtiveram 

essa diferença; apenas as crianças disléxicas apresentaram efeitos de freqüência e 

de comprimento; os disléxicos não apresentaram vocabulário empobrecido, 

enquanto os leitores pobres sim. Para os autores, portanto, as crianças disléxicas 

parecem apresentar uma dificuldade na recuperação dos códigos fonológicos das 

palavras em questão. No entanto, essa dificuldade teria duas causas: uma 

relacionada a uma dificuldade na codificação das representações fonológicas 

segmentais de cada palavra na memória de longo prazo; a outra dificuldade seria no 

processamento dessas representações a fim de produzir o nome em questão. Eles 

argumentam, que apesar de as dificuldades em ambos, codificação e 

processamento, serem possíveis, essas dificuldades são de naturezas distintas, 

uma vez que a codificação se refere a problemas no laying-down inicial das formas 

fonológicas das palavras, enquanto o processamento se referiria à reativação de 

uma representação fonológica completa e específica. Eles consideram o ponto de 

vista de Katz (1986), no qual as representações e os processos acerca delas são 

interdependentes, e como uma conseqüência, não é possível fazer uma distinção 

entre os déficits de representação e de processamento, apesar de cada um ser um 

processo diferente. 
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No entanto, além de toda essa discussão sobre representação e 

processamento das informações fonológicas, ainda existem autores que acreditam 

que as dificuldades de nomeação apresentadas pelas crianças disléxicas não são 

decorrentes dos déficits fonológicos, mas sim, representam um segundo déficit 

central do distúrbio (Wolf & Bowers, 1999). Esses estudos argumentam que 

disléxicos apresentam dificuldades tanto em testes de nomeação de figuras e de 

nomeação automatizada rápida como no discurso oral espontâneo, fornecendo 

evidências de uma “anomia súbita”. Além disso, as autoras argumentam que a 

velocidade de nomeação não deveria ser vista como uma medida de 

processamento fonológico, uma vez que, em especial para a nomeação de dígitos e 

letras, o que está em jogo é o reconhecimento desses grafemas e não exatamente 

só a recuperação fonológica desses itens. Sendo assim, elas propõem que crianças 

com velocidade baixa de nomeação são incapazes de reconhecer os grafemas de 

forma rápida o suficiente para promover o rápido reconhecimento das palavras, e 

isso interfere no processo de correspondência fonema-grafema e na formação de 

representações ortográficas precisa das palavras. 

Neste trabalho, ao invés de estudarmos a velocidade de nomeação das 

crianças disléxicas, nós optamos por investigar os supostos déficits fonológicos que 

estariam subjacentes à falha na recuperação de palavras frente à apresentação de 

uma figura única, analisando qualitativamente os estágios desse processo. Ainda, 

nós argumentamos, neste trabalho, que o problema da representação e acesso ao 

conhecimento fonológico pode ser melhor tratado sob a ótica dos Modelos 

Multirrepresentacionais de Linguagem. Estes modelos, conforme será explicitado no 

próximo capítulo, pressupõem a abstração da linguagem de forma gradual, em 

diferentes níveis, a partir de um léxico organizado em redes de conexões: o 
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conhecimento fonológico é emergente a partir das formas sonoras das palavras no 

léxico, que são, por sua vez, generalizações sobre a fala. Dessa forma, pode-se 

pensar na especificação mais detalhada dos “déficits fonológicos” em termos dos 

diferentes níveis de acesso e/ou representação que estariam afetados nas crianças 

disléxicas. Ou seja, podemos pensar sobre quais níveis de representação do 

conhecimento fonológico estariam prejudicados em crianças disléxicas, e ainda, se 

essa dificuldade que aparece nos testes de nomeação teria como base um déficit de 

processamento ou de representação, questões essas cujas respostas tentar-se-á 

encontrar com o desenvolvimento deste trabalho.  
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3 – Pressupostos Teóricos 
 

Este capítulo apresenta a descrição dos pressupostos teóricos que 

sustentam a análise dessa pesquisa, a saber, os modelos multirrepresentacionais 

de aquisição e de organização de linguagem, explicitando brevemente os principais 

pontos do modelo de gramática e de léxico e, mais detalhadamente, o modelo da 

Fonologia de Uso ou Probabilística (Bybee, 2001; Pierrehumbert, 2003), que 

descreve os aspectos relativos à gramática fonológica.  

 

3.1– Arquitetura da Gramática de acordo com Modelos Multirrepresentacionais 

Modelos formais de aquisição de linguagem caracterizam as línguas naturais 

como (i) um conjunto de regras abstratas sintáticas inatas, a princípio, desprovidas 

de significado e que serão interpretadas a partir da interface com a semântica; e (ii) 

um léxico contendo os elementos lingüísticos que vêm carregados de significado e 

que serão combinados a partir dessas regras sintáticas. Os princípios que regem 

essas regras abstratas constituem a Gramática Universal – o centro da competência 

lingüística – que não seria adquirido, mas sim inato em todos os seres humanos. A 

“periferia” lingüística seria constituída pelo léxico, o sistema conceptual, as 

construções irregulares, expressões idiomáticas, uso pragmático da língua , e esta 

“periferia” sim deveria ser adquirida através de processos “normais” de 

aprendizagem (Tomasello, 2003). Ainda, na visão tradicional, o léxico – área de 

armazenamento para todas as palavras e morfemas da língua – é comparado a um 

dicionário, no qual itens lexicais são apenas itens passivos numa lista, que esperam 

para serem recrutados para estruturas sintáticas. Este léxico seria relativamente 

estático, se comparado à gramática que gera infinitas sentenças, e seus itens não 
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teriam nenhuma relação entre eles. Ainda nesta concepção, é o léxico que é 

armazenado na memória para material lingüístico, enquanto a gramática não 

ocuparia espaço na memória já que se trata de estruturas abstratas.  

Para os modelos multirrepresentacionais, não é apenas a aquisição dos 

principais padrões sintáticos capazes de gerar infinitas construções que está no foco 

dos estudos, mas sim a aquisição de todos os padrões de uso da linguagem, 

incluindo aqueles com pouca produtividade, as construções irregulares, as 

construções mistas, expressões idiomáticas, metafóricas, e tudo o mais que estaria 

na “periferia” da gramática para outras teorias. Ainda, nesses modelos, a dimensão 

gramatical da linguagem é produto de um conjunto de processos históricos e 

ontogênicos, chamados de gramaticalização, e assim, a gramática individual seria 

um inventário de construções simbólicas lingüísticas com significado estruturado ao 

longo da ontogenia (Tomasello, 2003). 

De uma forma geral, os modelos multirrepresentacionais partem do 

pressuposto de que as crianças não nasceriam com a Faculdade da Linguagem, 

enquanto um aparato lingüístico abstrato capaz de gerar infinitas construções. Ao 

invés disso, elas nasceriam sim com um aparato cognitivo geral e específico da 

espécie que as capacitaria a construir, ao longo de todo o seu desenvolvimento e a 

partir da interação com o outro, o conjunto das convenções lingüísticas usadas 

pelas pessoas a sua volta; e essa construção da linguagem da forma como os seres 

humanos o fazem é que seria específico da espécie. Esse aparato cognitivo geral 

inclui principalmente dois conjuntos de habilidades: (i) “leitura de intenções” e (ii) 

“busca de padrões”.  

O primeiro grupo consiste nas habilidades necessárias para que a criança 

possa adquirir o uso apropriado dos símbolos lingüísticos, e que emergem por volta 
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dos 9-12 meses de idade, como: compartilhar atenção com outras pessoas sobre 

objetos e eventos de interesse mútuo; seguir a atenção e gestos de outras pessoas 

sobre objetos distantes e eventos que não participem da interação imediata; dirigir, 

ativamente, a atenção de outras pessoas a objetos distantes através de gestos não-

lingüísticos; aprender, imitativamente, ações intencionais do outro, incluindo seus 

atos comunicativos intencionais. O segundo conjunto inclui as habilidades 

necessárias para aquisição do padrão do modo como os adultos utilizam os 

símbolos lingüísticos em diferentes elocuções, construindo, assim, a representação 

da gramática abstrata que é da competência lingüística humana. São elas: formar 

categorias perceptuais e conceituais de objetos e eventos similares; formar 

esquemas sensório-motores a partir de padrões recorrentes; criar analogias entre 

duas ou mais estruturas complexas, baseado nas funções de cada elemento nessas 

estruturas diferentes. 

Portanto, de uma forma geral, o início do uso dos símbolos lingüísticos só é 

possível a partir da compreensão da criança a respeito da estrutura intencional-

causal dos eventos e estados de coisas no mundo que foram vivenciados por ela, e 

para os quais elas estão querendo dirigir a atenção de alguém. E assim, a partir 

dessas habilidades e da experiência lingüística crescente ao longo da ontogenia, as 

crianças vão construindo, num processo mais lento do que pensam os modelos 

formais, as suas abstrações lingüísticas (Tomasello, 2003).  

Em relação ao léxico, os modelos multirrepresentacionais propõem um léxico 

dinâmico – ao contrário do léxico estático conforme proposto pelos modelos formais 

– que emergiria a partir do armazenamento de material lingüístico experienciado 

pelo falante, de forma que o uso da linguagem afeta e pode modificar 

significativamente o armazenamento lexical (Bybee, 1998). Tal argumentação é 
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evidenciada pelos efeitos de freqüência encontrados tanto em processos 

morfológicos como fonológicos. Em relação aos primeiros, sabe-se que formações 

morfológicas de alta freqüência, como alguns verbos irregulares, tendem a manter a 

sua irregularidade ao longo do tempo, uma vez que tendo o seu acesso facilitado 

devido à alta freqüência, eles tendem a não ser subs tituídos por formas regulares. 

Já em relação aos processos fonológicos, pode-se citar a redução fonológica, uma 

vez que palavras e seqüências de palavras de alta freqüência tendem a sofrer mais 

reduções fonológicas do que as de baixa freqüência, evidenciando o efeito de uso 

(de token) no armazenamento (por exemplo, as contrações don’t, can’t, won’t, ou 

ainda expressões como How do you do? por Hi!, etc.). Essas reduções são 

causadas por efeito de repetição dos gestos articulatórios, que resultam em 

acomodações automatizadas das formas das palavras e expressões mais 

freqüentes. A estrutura fonológica é, portanto, afetada pelo uso real da língua.  

Ambos os tipos de efeitos de freqüência implicam no fato de que realmente o 

que é armazenado na memória são os tokens de uso, e não unidades menores tais 

como morfemas presos que não ocorrem como tokens na língua. Na verdade, essa 

estrutura interna das palavras emergiria a partir das analogias e generalizações 

feitas entre palavras com partes relacionadas entre si e, assim, afixos e raízes não 

teriam uma representação separadamente, mas existiriam apenas como abstrações 

de relações de similaridade entre as palavras. É importante salientar que é uma 

questão empírica saber quais generalizações são feitas pelos falantes nativos a 

partir da sua língua, mas é possível perceber que essas generalizações são feitas 

em vários níveis de abstração. Outro fator importante é que nem todo falante terá 

representado todas as palavras da língua, e que nem todas as palavras 

representadas terão o mesmo status – algumas usadas mais freqüentemente terão 
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representações mais estabelecidas, ou ainda múltiplas representações, enquanto 

que aquelas pouco usadas podem não ter representação nenhuma. 

Ainda de acordo com o modelo, a memória que armazena essas 

representações não é apenas declarativa, passível de ser descrita, mas também e 

principalmente, uma memória de procedimento, que só é manifestada durante a 

realização de uma determinada habilidade – no caso específico, habilidade 

lingüística. Essa memória de procedimento é altamente afetada pela repetição, 

sendo que quanto mais recorrente for uma seqüência de ações, mais fortemente ela 

será representada e mais fluente ela se tornará. Nesse sentido, as unidades 

lingüísticas armazenadas na memória não estão sendo processadas em unidades 

estáticas e descritíveis apenas, mas sim como unidades de planejamento, produção 

e percepção. 

Outro ponto relevante do modelo aqui descrito é a concepção de que não 

apenas morfemas livres e palavras são armazenados no léxico, mas também 

unidades maiores como expressões e construções. Além dessa variedade no 

tamanho das unidades representadas, também há uma diversidade na 

produtividade e conexão entre essas representações, sempre influenciadas pela 

freqüência e repetição da experiência lingüística. Muitos trabalhos vêm sendo 

desenvolvidos que evidenciam uma gramática baseada em construções, ou seja, 

unidades de forma-significado existentes independente do verbo específico 

(Goldberg, 1995). Nesses modelos, não apenas os itens que compõem a sentença 

possuem significado, mas também a construção como um todo. Além disso, as 

expressões idiomáticas, as construções mistas, sintagmas muito freqüentes que 

sofrem cristalizações, as construções abstratas e produtivas, mas idiossincráticas, 
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são todos exemplos de construções que não poderiam existir de outra forma senão 

representadas no léxico. 

Assim, a partir do pressuposto de que o léxico possui unidades de diferentes 

extensões, que vão de morfemas a construções, passando por itens conc retos de 

linguagem, pode-se pensar em uma relação muito mais estreita e interdependente 

entre léxico e gramática. E de fato, Langacker (1987, apud Bybee, 1998) afirma que 

não pode haver exatamente fronteiras delineadas entre léxico e gramática, uma vez 

que as unidades lexicais são armazenadas com todas as informações sobre o 

contexto sintático em que elas ocorrem. E em contrapartida, algumas construções 

sintáticas também possuem material lexical específico ou classes bem definidas 

semanticamente de itens lexicais, como mostra o trabalho de Goldberg (1995). Além 

disso, algumas evidências advindas de estudos psicolingüísticos realizados com 

experimentos de priming1 mostram que tanto palavras como construções 

apresentam o efeito de priming (Winer e Labov, 1983; Bock, 1986; Branigan et. al., 

1995, apud Bybee, 1998). Esse efeito de priming também é relatado em estudos 

sociolingüísticos, nos quais foi visto que o acesso a palavras, frases e construções 

que tinham sido recentemente ativados num discurso espontâneo foi realizado com 

mais facilidade (Tannen, 1989 apud Bybee, 1998).  

Outros argumentos a favor deste modelo advêm de estudos com língua 

estrangeira. Sabe-se que apenas aprender as regras gramaticais e o vocabulário 

não é suficiente para saber exatamente qual o tipo de construção foi padronizada e 

convencionalizada para uma situação específica. Para parecer com um nativo da 

                                                 
1
 Priming é um tipo de experimento psicolingüístico cujo princípio se baseia na pré -ativação. Ou seja,  

se um sujeito é preparado com uma breve exposição preliminar de um estímulo (que pode ser 
imagem, som, símbolos, objetos, etc.) seu desempenho em um teste/tarefa pode ser modificado em 

função desse estímulo preliminar. Por exemplo, nos estudos psicolingüísticos, o efeito de priming 
pode ser observado em tarefas de acesso lexical, onde o reconhecimento de uma palavra ou 
construção pode ser facilitado pela pré-ativação de estímulos lingüísticos. 
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língua, o estrangeiro precisa aprender e armazenar também um amplo conjunto de 

frases inseridas em contextos específicos. E ter acesso rápido e automatizado a 

essas construções é fundamental para um discurso fluente, tanto para o falante 

nativo como para o estrangeiro.  

Todas essas evidências parecem apontar para o fato de que todos os 

morfemas, palavras, frases e sentenças representadas no léxico de uma 

determinada pessoa não são unidades independentes estocadas separadamente na 

memória. São antes, unidades emergidas a partir da experiência de uso da 

linguagem que cada pessoa possui e armazenadas em redes de relações de 

similaridade sonora e semântica. Os seres humanos são capazes de armazenar e 

categorizar com eficiência as experiências que são vivenciadas por eles, inclusive 

as experiências lingüísticas. Esses “pedaços” de linguagem são armazenados na 

memória de procedimento sempre inseridos em um contexto, não apenas social, 

mas também em um contexto sintático de produção e compreensão, em um 

contexto de gestos articulatórios necessários para a sua produção, e em um 

contexto cognitivo de categorizações e abstrações. 

 

3.2 – A Fonologia de Uso ou Probabilística 

No que tange à fonologia da língua, de acordo com o modelo, desde o 

balbucio, as crianças vão aprendendo algumas rotinas articulatórias – que vão 

ganhando sentido ao longo da interação com o outro – e a partir dessas palavras já 

aprendidas, elas vão expandindo o seu vocabulário com novas palavras que 

possuem sons similares àqueles já familiares a ela. Assim, as crianças não 

adquirem cada som da língua independentemente um do outro, mas sim aprendem 

as seqüências fonológicas como partes integrantes das palavras, e nunca 
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independentemente das palavras (Bybee, 2001). E nesse processo de repetição dos 

gestos motores responsáveis pela produção das seqüências fonológicas, as 

crianças vão se tornando cada vez mais fluentes e capazes de fazer analogias e 

generalizações entre as palavras (devido a sua habilidade de buscar padrões entre 

as coisas do mundo) sobre os padrões fonológicos abstratos da língua, como tipo 

silábico, acento lexical, etc. 

Ao contrário dos modelos de base gerativa, que pressupõem uma 

representação única para as categorias fonológicas abstratas, a Fonologia 

Probabilística – que faz parte dos modelos multirrepresentacionais de linguagem – 

pressupõe essa abstração do sistema fonológico de forma gradual, em diferentes 

níveis de representação, a partir de um léxico organizado em redes de conexões.  

Esse modelo de fonologia proposto por Pierrehumbert (2003) introduz a 

noção de inferências probabilísticas acerca do material lingüístico que o falante 

possui, e descreve pelo menos cinco desses diferentes níveis de representação que 

envolveriam generalizações e abstrações de acordo com distribuições 

probabilísticas. 

Representação fonética paramétrica: seria a representação da codificação 

perceptual do sinal acústico de fala em cada ocasião particular, e também, dos 

gestos articulatórios necessários para a produção no fluxo do discurso.  

Representação da codificação fonética: o sistema de codificação fonética de 

uma língua seria abstraído a partir do espaço fonético paramétrico; ou seja, a partir 

da experiência de perceber e produzir sinais acústicos, o falante abstrai o inventário 

fonético disponível na língua para a codificação da forma das palavras. Importante 

ressaltar que esses códigos fonéticos seriam menos abstratos do que a noção 

clássica de fonema, uma vez que estariam incluídos nesses códigos fonéticos não 
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só os segmentos de fala, mas também aspectos prosódicos e entonacionais, além 

de toda a informação redundante advinda da distribuição fonética total de uma 

língua. 

Representação das formas das palavras no léxico: seria a representação da 

estrutura sonora de cada palavra no léxico, que também seria abstraída a partir do 

espaço fonético paramétrico. A representação da forma da palavra permitiria ao 

falante reconhecer determinada palavra apesar da variação fonética resultante da 

diferença entre falantes e contextos. Essa mesma representação seria a mediação 

entre percepção e produção, o que permitiria ao falante a repetição de palavras já 

adquiridas. Esse nível de representação seria fortemente influenciado pela 

freqüência de ocorrência de cada palavra para aquele determinado indivíduo.  

A gramática fonológica: seria a representação dos padrões fonológicos mais 

abstratos, como a estrutura prosódica e fonotática da língua e que permitiriam ao 

falante a aquisição de novas palavras. Esse nível de representação seria 

evidenciado por julgamentos de boa-formação de palavras, assim como por 

neologismos e estrangeirismos. Esse nível seria alcançado a partir das abstrações 

das formas das palavras no léxico e não diretamente a partir do sinal acústico da 

fala. 

Correspondências morfofonológicas: também a partir das abstrações das 

formas das palavras no léxico, o falante seria capaz de fazer generalizações e 

abstrair relações morfofonológicas entre elas. 

Muitos são os trabalhos que corroboram e endossam esse modelo 

multirrepresentacional do conhecimento fonológico. Um deles é o trabalho de 

Beckman, Munson & Edwards (2004). Os autores realizaram uma série de testes 

em crianças diagnosticadas com distúrbio específico de linguagem (DEL) e com 
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desvio fonológico (DF) – populações clínicas – e em crianças mais novas e com a 

mesma idade que as populações clínicas – populações com desenvolvimento típico. 

Os testes visavam avaliar os diferentes níveis de representação fonológica em cada 

população diferente.  

Os resultados mostraram que crianças com DEL apresentaram vocabulário 

empobrecido e maior dificuldade na repetição de pseudopalavras formadas por 

difones2 com baixa probabilidade de ocorrência, evidenciando um prejuízo num 

nível de representação menos refinado e mais abstrato, como o da Gramática 

Fonológica que, como descrito acima, permite ao falante a aquisição de novas 

palavras.  

Em relação às crianças com DF, os resultados mostraram um desempenho 

semelhante entre a população clínica e a população mais nova com 

desenvolvimento típico e significativamente pior do que o desempenho da 

população mais velha também com desenvolvimento típico, num teste que 

mensurava a acuidade perceptual auditiva. Isso evidenciou que as crianças com DF 

possuem representações menos robustas da codificação perceptual do sinal 

acústico de fala, e conseqüentemente, dos gestos articulatórios, e com significativo 

atraso em relação às crianças da mesma idade com desenvolvimento típico. Ainda, 

essas crianças com DF não mostraram discrepância de desempenho no teste de 

repetição de pseudopalavras, ao contrário do que aconteceu com as crianças com 

DEL. 

Esses resultados em conjunto apontam para a dissociação entre um nível de 

representações mais refinadas, dos detalhes fonéticos e um outro nível de 

representações mais robustas e mais abstratas, dos padrões fonológicos, 

                                                 
2
 Difones são sequências de segmentos que se apresentam  na língua. 
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endossando o modelo de multirrepresentações das informações fonológicas 

proposto por Pierrehumbert (2003). 

Outro trabalho que traz evidências para esse modelo é o de Hall (2005), que 

estudou o Canadian Raising, que é um processo de alteamento vocálico 

característico do inglês canadense. Este é tradicionalmente um processo fonológico 

no qual a distribuição da realização das vogais [] e [i] é explicada através do 

paradigma: // > [i] / ___ C[- voice]. Ou seja, [] e [i] seriam alofones de um 

mesmo fonema subjacente, //, que seria realizado foneticamente como [i] 

sempre que estivesse precedendo uma consoante surda, uma vez que na visão da 

lingüística clássica, uma mesma unidade fonológica abstrata pode possuir diferentes 

realizações fonéticas dependentes do contexto fonológico, que são produzidas a 

partir de processos ou restrições fonológicos pré-determinados nos diferentes 

paradigmas da Gramática Universal. Portanto, este seria um caso típico de alofonia 

por distribuição complementar. 

No entanto, Hall (2005) encontrou resultados que não são explicados 

completamente por esse paradigma. A autora gravou a produção de três falantes do 

Inglês Canadense em dois testes: na leitura de um trecho de narrativa contendo 

palavras-alvo que evidenciavam a produção dos alofones, e na leitura de uma lista 

de palavras sendo a metade alvos e a outra metade distratores. A partir dessa 

gravação, análises acústicas das palavras-alvo foram realizadas. 

Em primeiro lugar, os resultados não evidenciaram duas categorias distintas 

de realizações fonéticas, como seria de se esperar a partir da premissa tradicional. 

Ao contrário, a distribuição das freqüências F1 e F2 de cada palavra mostrou um 

overlap entre elas e não uma clara distinção. Em segundo lugar, mesmo dividindo 
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artificialmente os dados em [] e [i] através dos quartis (os 25% das realizações 

mais altas e frontais sendo [i] e os 25% das realizações mais baixas e posteriores 

sendo []), 31% dos tokens não atendiam as premissas do paradigma. Ou seja, 

havia realizações fonéticas [i] no quartil mais posterior e vice-versa.  

Além dessas evidências que contradizem, em parte, o modelo clássico, com 

esse conjunto de dados, ainda foi possível fazer uma relação entre a similaridade 

fonológica dos difones das palavras e o tipo de realização fonética que cada falante 

produziu, evidenciando um “efeito de vizinhança”. Por exemplo, “like”, “life”, “collide”, 

“July” foram todas produzidas com a seqüência [], apesar de ser esperada a 

realização [i] para “like” e “life”, de acordo com a visão tradicional. Diversos outros 

difones apresentaram essa correlação, como [i], [i], [i], [i], []. Assim, 

a autora evidencia o importante papel do efeito de vizinhança de difones e da 

freqüência de token nas diferentes realizações fonéticas, apesar de não descartar o 

papel das regras fonológicas classicamente descritas. 

Dessa forma, a autora defende que não apenas um tipo de generalização é 

responsável pelo “Canadian Raising”, mas sim várias, uma vez que nenhum dos 

fatores relacionados acima foi um “perfeito preditor” para a realização fonética 

ocorrida. Ou seja, uma parte dos dados pôde ser explicada pela regra fonológica 

tradicional e outra parte pelo efeito de vizinhança de difones, parecendo plausível 

supor que “esses fatores competem entre si, e o output final é o resultado dessa 

competição” (pp 196). 

Essa evidência de que diversos fatores podem estar influenciando a 

produção da forma das palavras vai ao encontro dos modelos 

multirrepresentacionais da linguagem, que pressupõem a variação fonética, não 
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como processos ou restrições fonológicas, mas sim como resultado da 

representação das diversas possibilidades de realização fonética de uma 

determinada palavra no léxico de um mesmo falante.  

Como já mencionado, para esse modelo, o falante não teria uma 

representação abstrata única, subjacente às categorias abstratas de natureza inata, 

que resultaria em diferentes possibilidades fonéticas de acordo com processos ou 

restrições. Ao contrário, cada realização fonética seria armazenada em um nível de 

representação da forma fonética da palavra, formando uma rede de conexão por 

similaridades; a partir, então, dessas representações organizadas por similaridades 

e baseadas na experiência do falante em perceber e produzir os sons das palavras 

é que emergiriam as generalizações e abstrações acerca dos padrões fonológicos 

da língua.  

Por exemplo, analisando o caso de “dinosaur” explicitado em Hall (2005), 

onde o segmento precedente [] reforça a vizinhança [i], porém o segmento 

seguinte sendo surdo reforça a realização baixa [], pode-se pensar que, de 

acordo com os modelos multirrepresentacionais, um falante poderia ter ambas as 

formas representadas – pois já teve a experiência de ouvir e perceber ambos os 

tokens – porém uma dessas representações deveria ser mais densa em função da 

experiência lingüística do falante, seja pela freqüência de token, seja pelas 

generalizações feitas a partir de outros tokens, seja pela influência sócio-cultural, 

etc. e, sendo assim, essa representação mais densa seria o output mais provável 

(porém, não único) desse falante. Para outro falante, a experiência lingüística pode 

ser completamente diferente e, sendo assim, o output pode ser diferenciado 

também. 
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Esse modelo explica, portanto, as variações inter-sujeitos e também a 

consistência intra-sujeitos encontrados também no estudo de Hall (2005), uma vez 

que as generalizações feitas por um falante podem ser diferentes daquelas 

realizadas por outro falante que tenha uma experiência lingüística bastante distinta, 

como explicitado anteriormente; no entanto, a partir dessas generalizações, 

abstrações sobre os padrões da língua vão sendo representados no léxico daquele 

indivíduo e vão norteando toda a forma de produção e percepção lingüística do 

mesmo. 

Portanto, o estudo de Hall (2005) evidencia a incoerência existente na 

postulação de que apenas regras fonológicas são suficientes para explicar as 

diversas possibilidades de realização fonética associadas a uma mesma unidade 

abstrata. Ou seja, fica clara a necessidade de se levar em consideração a influência 

de muitos outros fatores na percepção e produção dos diferentes padrões 

fonológicos, fatores esses que são incorporados aos modelos 

multirrepresentacionais e não o são nos modelos de representação única.  

Ainda, além de postular que o conhecimento fonológico seria organizado em 

diferentes níveis de representação, a Fonologia Probabilística apresenta um modelo 

de processamento fonológico probabilístico para as palavras baseado em uma 

“gramática livre de contexto, que atribui probabilidades de ocorrência a todo o 

caminho da palavra (desde a raiz até o seu limite) ao invés de regras individuais” 

(Coleman & Pierrehumbert, 1997). Ou seja, nesse modelo, o conhecimento implícito 

do falante é resultado de inferências probabilísticas a respeito da freqüência de 

ocorrência de cada padrão fonológico que constitui as formas das palavras 

armazenadas em seu léxico. Uma dessas evidências para esse processamento 

lingüístico são trabalhos sobre julgamentos de aceitabilidade de pseudopalavras.  
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Nesse sentido, ao analisarmos os modelos clássicos de gramática, a 

representação fonológica é vista como “uma estrutura hierárquica na qual o material 

fonológico é organizado em sílabas, que são, por sua vez, organizadas em pés, 

palavras prosódicas e frases entonacionais” (Coleman & Pierrehumbert, 1997). 

Nesses modelos, portanto, uma forma de palavra que contenha qualquer parte que  

viole essa organização estrutural de determinada língua não será aceita como 

palavra. 

No entanto, para a Fonologia Probabilística, uma só parte de uma forma de 

palavra que viole a fonotática da língua não necessariamente será suficiente para 

levar o falante a não aceitabilidade daquela forma. Na verdade, de acordo com o 

modelo, pelo menos dois fatores são levados em consideração no julgamento de 

aceitabilidade de pseudopalavras: a densidade de vizinhança lexical e a freqüência 

de type das seqüências fonotáticas. 

O primeiro fator diz respeito à semelhança fonológica de uma pseudopalavra 

com uma palavra real. Ou seja, quanto mais vizinhos reais e semelhantes 

fonologicamente uma forma sonora sem sentido possuir, mais facilmente ela será 

aceita como sendo possível na língua. O segundo fator diz respeito à freqüência de 

ocorrência de cada padrão fonológico existente na língua. Ou seja, quanto mais 

freqüente for uma seqüência fonológica mais facilmente aceita será a 

pseudopalavra que contiver esta seqüência. 

 O estudo de Coleman & Pierrehumbert (1997) trouxe evidências nesse 

sentido. Os autores elaboraram pares de pseudopalavras que eram formadas por 

seqüências que respeitavam (“glislas”) ou não (“mlislas”) os padrões fonotáticos do 

Inglês e pediram a 6 sujeitos que fizessem um teste de julgamento de aceitabilidade 

com essas pseudopalavras. Os resultados mostraram que, de fato, dois grupos bem 
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distintos foram estabelecidos: as formas que eram designadas para serem julgadas 

como “bad” receberam escores significativamente piores do que aquelas que 

deveriam ser julgadas como “good”. No entanto, algumas formas do grupo “bad”, 

apesar de receberem pontuação menor do que o seu par bem-formado, receberam 

um escore maior do que algumas formas do grupo “good”. E também, ao contrário, 

formas que não violavam a fonotática do inglês, mas que eram constituídas por 

seqüências de baixa freqüência e tinham poucos vizinhos lexicais obtiveram um 

escore muito baixo de aceitabilidade. Isso ocorreu, provavelmente, porque uma 

única subparte com probabilidade de ocorrência igual a zero não é suficiente para 

eliminar a possibilidade de existência de uma forma, principalmente se essa 

subparte estiver associada à outra subparte com alta freqüência de ocorrência, 

indicando que a freqüência de ocorrência das seqüências fonológicas tem 

importante papel na aceitabilidade de pseudopalavras. 

 Outro trabalho que discute o processamento fonológico, principalmente no 

que diz respeito ao reconhecimento das palavras faladas, é o de Pisoni et. al. 

(1985). Neste trabalho, os autores apresentam um modelo de reconhecimento de 

palavras denominado Phonetic Refinement Theory no qual é postulada a 

importância dos fatores estruturais das palavras e da sua organização no léxico 

para o reconhecimento das palavras faladas. Em relação à organização do léxico, 

os autores assumem que as palavras seriam armazenadas em seqüências de 

segmentos fonéticos num espaço acústico-fonético multidimensional, no qual as 

palavras mais semelhantes nas suas estruturas acústico-fonéticas estariam mais 

próximas umas das outras. Quanto ao processo de reconhecimento de palavras 

propriamente dito, ele se daria através da ativação, nesse espaço acústico-fonético, 

de um “caminho” correspondente às palavras no léxico: informações fonéticas 
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incompletas ativariam regiões do léxico que consistem em caminhos foneticame nte 

similares; quanto mais detalhamento fonético é obtido, menor vai se tornando o 

conjunto de palavras candidatas ativadas que são foneticamente similares ao sinal 

acústico recebido. De acordo com este modelo, portanto, uma palavra é 

reconhecida quando a ativação do caminho para uma determinada palavra através 

do espaço acústico-fonético é maior do que a ativação de qualquer caminho 

competidor. Os autores trazem evidências nesse sentido através de três 

experimentos de priming auditivo, nos quais se formaram diferentes níveis de 

similaridade fonética entre o prime e o alvo, desde completamente diferentes até 

completamente idênticos, passando por 1, 2 ou 3 fonemas iguais. No primeiro 

experimento, o prime e o alvo eram palavras reais que compartilhavam os mesmos 

segmentos iniciais; no segundo, o prime era uma pseudopalavra fonotaticamente 

possível para o inglês e o alvo uma palavra real que compartilhava os mesmos 

segmentos iniciais; já no último experimento, tanto o prime como o alvo também 

eram palavras reais, porém que comparti lhavam os mesmos segmentos finais. Os 

resultados dos três experimentos demonstraram que quanto mais similaridades 

fonéticas o prime e o alvo compartilhavam, mais facilmente o alvo era reconhecido 

pelo ouvinte. 

 Ainda de acordo com esses autores, é a estrutura das palavras no léxico que 

determina a performance dos ouvintes no reconhecimento das palavras e não 

apenas uma forma sofisticada de “estratégia de adivinhação”. Ou seja, apesar de 

muitos trabalhos estarem começando a levar em consideração a importância da 

freqüência das palavras para a organização dos itens lexicais (Pisoni et. al. 1985), 

segundo os autores, poucos são os trabalhos que tentam determinar quais outros  

fatores estariam influenciando a organização do léxico, inclusive os fatores 
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estruturais das palavras. De acordo com Pisoni et. al. (1985) palavras pouco e muito 

freqüentes não seriam perceptualmente equivalentes, ou seja, elas difeririam 

estruturalmente entre si e, sendo assim, atribuir determinados achados a apenas a 

freqüência de token das palavras seria um tanto reducionista. Por exemplo, de 

acordo com Landauer and Streeter (Pisoni et. al. 1985) para palavras escritas, a 

“similaridade de vizinhança” seria diferente, tanto em relação ao tamanho como em 

relação a sua composição: palavras de alta freqüência possuem mais palavras em 

comum do que palavras de baixa freqüência, e palavras de alta freqüência tendem a 

ter vizinhos mais freqüentes, enquanto palavras de baixa freqüência tendem a 

possuir vizinhos pouco freqüentes. Pisoni et. al. (1985) encontraram resultados 

semelhantes para palavras faladas, e ainda observaram que certos fonemas e 

configurações fonotáticas parecem ser mais comuns em palavras de alta freqüência 

do que de baixa freqüência. Em resumo, coloca-se que é de suma importância 

investigar mais profundamente as diferentes restrições (constraints) fonéticas e 

fonotáticas que compõem uma palavra a fim de estabelecer quais fatores estruturais 

estariam reduzindo o leque de possíveis palavras candidatas durante o processo de 

reconhecimento de palavras, sejam eles: freqüência de token, densidade de 

vizinhança, freqüência da vizinhança, configuração fonotática, etc. 

 Este modelo de reconhecimento de palavras/ acesso lexical é bastante 

compatível com o modelo de representação fonológica proposto por Pierrehumbert 

(2003), portanto, será baseando-se nesse conjunto de pressupostos teóricos que os 

dados de crianças disléxicas – assim como de crianças com desenvolvimento típico 

– serão analisados e discutidos. 
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4 – Metodologia e Hipóteses de trabalho 

 

O presente capítulo apresenta as hipóteses de trabalho, assim como os 

grupos de sujeitos participantes da pesquisa, os testes utilizados para coleta dos 

dados e a metodologia de quantificação e análise estatística que foram utilizados a 

fim de testar as hipóteses levantadas.  

 

4.1 – Hipóteses de trabalho 

O objeto de estudo deste trabalho é a inabilidade para recuperação de 

palavras apresentada por crianças com dislexia do desenvolvimento, que será 

investigada e analisada sob a ótica de Modelos Multirrepresentacionais de 

Linguagem – que pressupõem a abstração da linguagem de forma gradual, a partir 

de um léxico organizado em redes de conexões. 

Dessa forma, pretende-se responder a duas questões principais a partir 

desse objeto de estudo: (i) O déficit fonológico descrito como características de 

sujeitos disléxicos é uma dificuldade de acesso ou de representação? (ii) Quais 

níveis de representação e/ou de acesso às informações fonológicas estariam 

prejudicados nesses sujeitos?  

Portanto, o que foi levantado hipoteticamente em resposta a essas questões 

e que deve ser testada é a suposição de que as crianças disléxicas possuem uma 

dificuldade específica em recuperar a informação fonológica da palavra – em 

oposição à informação semântica – e esse déficit especificamente no 

processamento fonológico seria a base para as dificuldades de nomeação e de 

leitura vivenciadas por elas. Importante ressaltar que essa dificuldade na 

recuperação da informação fonológica implicaria apenas num déficit de 
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processamento e não necessariamente em déficit na representação do sistema 

lingüístico, uma vez que caso o fosse essas crianças apresentariam também déficits 

fonológicos no discurso oral; ainda, essa dificuldade de processamento estaria 

centrada nas informações fonológicas representadas nos níveis que dizem respeito 

às informações mais detalhadas foneticamente, mas que há a possibilidade de 

acesso à informação fonológica de ordem mais abstrata a respeito do item que está 

sendo acessado, já que em Esteves e Maia (no prelo) as crianças puderam acessar 

as informações fonológicas abstratas das pseudopalavras do teste de decisão 

lexical. 

 

4.2 – Sujeitos 

Para testar as hipóteses acima, foram avaliados dois grupos de crianças: um 

formado por crianças com dislexia (grupo experimental) e outro formado por 

crianças com desenvolvimento típico (grupo controle), com objetivo de analisar as 

possíveis substituições fonológicas realizadas pelas crianças com dislexia a partir 

da recuperação da forma sonora de uma palavra no léxico mental.  

 

4.2.1 – Critérios de inclusão dos sujeitos 

O grupo experimental foi formado por 11 crianças de classe sócio-econômica 

média, na faixa etária de 8 a 11 anos, que cursavam os 3º, 4º e 5º anos do ensino 

fundamental e que estavam em tratamento fonoaudiológico por terem sido 

diagnosticados como disléxicos de acordo com as características de leitura e as 

habilidades fonológicas apresentadas pelas mesmas. O critério de discrepância não 

foi adotado, uma vez que não foram realizados testes de inteligência nessas 

crianças. No entanto, nenhuma dessas crianças apresentava algum distúrbio geral 
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do desenvolvimento ou qualquer impedimento sensorial, sendo as suas 

características de leitura e habilidades fonológicas inesperadas em relação às suas 

idades e às outras habilidades acadêmicas.  

As crianças do grupo controle foram selecionadas após a formação do grupo 

experimental, a fim de que as crianças com desenvolvimento típico tivessem 

características semelhantes com as disléxicas, diferenciando-se apenas em relação 

ao desempenho na leitura. Sendo assim, todas as 13 crianças do grupo controle 

cursavam a mesma escola particular de classe sócio-econômica média, se 

distribuindo entre os 4º e 5º anos do ensino fundamental, na faixa etária de 9 e 10 

anos. Todas as crianças foram selecionadas pelas respectivas professoras como 

sendo crianças com ótimo desempenho acadêmico. Ainda, importante salientar, que 

a escola privada foi escolhida em detrimento à escola pública a fim de evitar 

possíveis discrepâncias significativas de desempenho entre os alunos, o que ocorre 

com certa freqüência nas escolas públicas. 

 Ainda, a fim de caracterizar e diferenciar ambos os grupos, dois testes foram 

aplicados em todas as crianças – disléxicas ou não – avaliando os seus níveis de 

leitura e a extensão do léxico mental. Tais testes, assim como o teste que foi foco 

de análise deste estudo, serão descritos a seguir. 

 

4.3 – Coletas dos dados  

Foram usados diferentes instrumentos para a obtenção dos dados, sendo o 

foco do trabalho no teste de Nomeação de Figuras, que analisou as respostas das 

crianças de acordo com o paradigma de Tip of the Tongue (TOT), e que foi 

elaborado experimentalmente para esta pesquisa. Além deste, também foi utilizado 

o Teste de Leitura de Pseudopalavras (Pinheiro, 1994), a fim de avaliar o nível de 
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leitura dos participantes de ambos os grupos, e o Teste de Vocabulário Receptivo 

Peabody III (Dunn e Dunn, 1997), a fim de avaliar o tamanho do léxico das crianças. 

Cada criança foi entrevistada individualmente em uma sessão e em cada sessão, 

foram administrados a cada criança os três testes nesta ordem: Teste de Leitura de 

Pseudopalavras (Pinheiro, 1994), Teste de Nomeação de Figuras e, por fim, Teste 

de Vocabulário Receptivo Peabody III (Dunn e Dunn, 1997). As sessões com as 

crianças do grupo controle levaram, em média, 30 minutos, enquanto as sessões 

com as crianças disléxicas levaram, em média, 1 hora. Todas as sessões foram 

gravadas em aparelho digital SONY NWD-B103F para que todas essas informações 

pudessem ser posteriormente descritas, quantificadas e analisadas. 

 

4.3.1 – Teste de Leitura de Pseudopalavras (adaptado de Pinheiro, 1994)  

 Pinheiro (1994) propôs um teste de leitura e escrita de 96 palavras reais e 96 

pseudopalavras a fim de investigar o desenvolvimento da leitura e da escrita, 

manipulando diferentes fatores psicolingüísticos como freqüência de ocorrência das 

palavras reais, regularidade ortográfica e comprimento das palavras reais e 

pseudopalavras. Este foi um trabalho pioneiro no Brasil e, por isso, a grande maioria 

dos testes de leitura e escrita realizados neste país a fim de avaliar o nível de leitura 

das crianças com distúrbios nessa habilidade são baseados no trabalho desta 

autora. 

Para esta pesquisa, foram selecionadas 24 dessas 96 pseudopalavras para 

compor o Teste de Leitura de Pseudopalavras, que teve como objetivo caracterizar 

o nível de leitura de ambos os grupos. As pseudopalavras foram escolhidas em 

detrimento às palavras reais, uma vez que a leitura de pseudopalavras só pode ser 

realizada através da rota fonológica de leitura, já que o acesso direto à forma 
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ortográfica lexical não estaria disponível neste caso. Dessa forma, seria possível 

avaliar especificamente a rota fonológica de leitura – rota esta que, supostamente, 

estaria prejudicada nas crianças com dislexia – e diferenciar ambos os grupos, 

controle e experimental.  

Importante salientar que o objetivo da aplicação deste teste foi caracterizar a 

diferença de habilidade de leitura entre os dois grupos de crianças e entre as 

crianças do mesmo grupo, e não diagnosticar as crianças do grupo experimental, 

uma vez que essas já possuíam diagnóstico estabelecido. Tal diagnóstico foi obtido 

a partir de uma bateria de testes padronizados que são utilizados no Rio de Janeiro 

para fins diagnósticos, à qual as crianças foram submetidas nos consultórios onde 

realizam tratamento fonoaudiológico.  

Sendo assim, todas as crianças da pesquisa foram submetidas a esse teste, 

no qual as pseudopalavras foram apresentadas individualmente e as crianças 

tiveram que lê-las em voz alta. A FIG. 01 ilustra uma das pranchas de aplicação 

deste teste. 

FIG. 01: Exemplo de Prancha Utilizada no Teste de Leitura de Pseudopalavras 

 

A leitura em voz alta foi gravada e os erros foram contabilizados 

posteriormente, de acordo com a fluência de leitura e com substituições e omissões 
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de segmentos realizados durante a leitura. Para conferir todos os itens utilizados, 

ver ANEXO I. 

 

4.3.2 – Teste de Vocabulário Receptivo Peabody III (Dunn & Dunn, 1997) 

O Teste de Vocabulário Receptivo Peabody III (Dunn & Dunn, 1997) é um 

teste de compreensão que visa quantificar o conhecimento do vocabulário em 

crianças (a partir de 2 anos e meio) e adultos. Este teste ainda não está 

padronizado no Brasil, mas existe uma pesquisa sendo realizada por Capovilla 

(1997) para padronização para o português brasileiro. Este teste é utilizado como 

referência para os trabalhos em lingüística sobre aquisição e população clínica 

infantil (Ferreira, 2007). 

O teste de vocabulário receptivo consiste de uma série de pranchas que 

especificam um total de 244 vocábulos, cada qual contendo 4 gravuras diferentes. 

Para cada prancha, a criança é solicitada a identificar e apontar para a gravura que 

melhor representa o significado da palavra enunciada pelo examinador. A FIG 02 

ilustra uma das pranchas do teste.  

 
FIG. 02: Exemplo de Prancha Utilizada no Teste de Vocabulário Receptivo 
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Após achar a base e o teto para cada criança, obtém-se o escore 

padronizado pelo teste e verifica-se a conformidade ou não do desempenho da 

criança com a sua idade. O teste foi administrado conforme as instruções 

especificadas no manual, com as palavras traduzidas para o português. Para 

conferir o teste completo, conferir ANEXO II.  

 

4.3.3 – Teste de Nomeação de Figuras 

Este teste foi elaborado experimentalmente para esta pesquisa, baseado no 

teste proposto em Swan & Goswami (1997), que tiveram como objetivo discutir o 

déficit fonológico apresentado pelas crianças com dislexia em termos da dificuldade 

na representação, na memória de longo prazo, das informações fonológicas 

segmentais das palavras e/ou da dificuldade no processamento dessas 

representações no momento em que é requerido o acesso a essas palavras no teste 

de nomeação. A proposta dessa discussão se assemelha com a problematização 

feita nesta pesquisa. 

O teste de nomeação consistiu de 36 itens lexicais. As figuras do teste 

representam palavras que diferem em tamanho e freqüência de ocorrência (de 

token). O conjunto de estímulos está apresentado na TABELA. 01, abaixo.  

 

TABELA. 01: Estímulos Utilizados no Teste de Nomeação de Figuras e suas 

Respectivas Freqüências de Ocorrência 
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Foram 18 palavras dissilábicas e 18 palavras polissilábicas. Metade dos itens 

de cada categoria de tamanho era de alta freqüência de ocorrência e metade de 

baixa freqüência de ocorrência. O tamanho da palavra foi definido em função do 

número de sílabas, embora o tamanho das palavras seja semelhante também 

quanto ao número de segmentos para a maioria dos itens de cada categoria. 

Tomou-se o cuidado de que haja uma divisão clara entre as palavras de menor 

tamanho (SL) e as de maior tamanho (LL). Por exemplo, os itens SL são todos 

dissilábicos ao passo que os itens LL são todos de quatro sílabas, com exceção de 

um item com 5 sílabas.  

A freqüência de ocorrência e o vocabulário das crianças foram considerados 

na seleção dos itens lexicais a serem examinados. A contagem de freqüência de 

ocorrência dos itens foi obtida de um corpus de 130 milhões de palavras e os itens 

foram agrupados em duas categorias de alta e baixa freqüência. O Projeto ASPA – 

Avaliação Sonora do Português Atual – é fruto de um trabalho desenvolvido na 

Universidade Federal de Minas Gerais, com o intuito de construir um conhecimento 

probabilístico sólido a respeito da estrutura do Português Brasileiro contemporâneo  

(www.projetoaspa.org).  Além da freqüência de ocorrência, tomou-se o cuidado de 

garantir também a familiaridade das palavras para a faixa etária das crianças 

avaliadas. Para tanto, foram consultados dois instrumentos de terapia e avaliação 

de linguagem infantil, a saber Fixação de Fonemas e Palavras (Serrano, s/d) e 

ABFW – Teste de Linguagem Infantil (de Andrade et. al., 2000). Sendo assim, 

algumas palavras que apresentaram baixa freqüência no corpus do projeto ASPA, 

por serem bastante familiares no universo infantil, foram classificadas como 

palavras de alta freqüência (por exemplo, “pirulito” e “escorrega”). Além disso, um 

teste piloto com as palavras selecionadas a partir destes instrumentos de avaliação 

http://www.projetoaspa.org/
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e terapia em combinação com o corpus do Projeto ASPA confirmou que todas as 

figuras eram familiares às crianças da mesma idade do grupo experimental e 

controle. As 36 figuras do teste de nomeação foram apresentadas sem nenhuma 

ancoragem de contexto (conferir exemplo na FIG. 03). O ANEXO III apresenta todas 

as figuras utilizadas no Teste de Nomeação de Figuras.  

 

FIG 03: Exemplo de Figura Utilizada no Teste de Nomeação de Figuras 

 

Na aplicação do teste, as crianças eram instruídas a olhar cada figura e dizer 

o nome do objeto. Se elas não apresentavam a resposta esperada, eram 

encorajadas a tentar novamente e uma seqüência de pistas semânticas e 

fonológicas eram apresentadas pela entrevistadora. Todas as tentativas de busca 

da forma da palavra assim com o tipo de pista que elas utilizaram para acessar o 

item foram computadas. Esse procedimento tinha como objetivo provocar o estado 

de tip-of-the-tongue (TOT), seguindo o paradigma experimental de TOT usado em 

diversas pesquisas e que foi escolhido em função das suas características de coleta 

de dados e análise dos mesmos, que será melhor explicada a seguir.  
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Procedimentos para estudo dos déficits de nomeação, geralmente, medem a 

velocidade de nomeação, e fornecem respostas do tipo “tudo -ou-nada”, que são 

quantitativas e não qualitativas, disponibilizando pouca ou nenhuma informação 

sobre os processos subjacentes à habilidade principal investigada. Diferentemente, 

o paradigma adotado neste projeto se baseia no estudo qualitativo sobre o que os 

falantes podem saber e dizer em relação ao item lexical quando eles estão 

vivenciando um breakdown temporário na recuperação deste item. Assim, pode-se 

inferir sobre a natureza multidimensional da palavra, assim como sobre o papel 

dessas diferentes informações lingüísticas no acesso lexical. Portanto, o estado 

TOT fornece um meio de isolar o processamento fonológico dentro de uma tarefa 

que é conceitualmente impulsionada (Faust et. al., 2003). 

Sendo assim, durante a realização do teste, os sujeitos passaram por 

diversos estágios (ver TABELA 02) quando não conseguiram evocar corretamente a 

palavra da figura. E, como já explicitado anteriormente, todas as tentativas de busca 

da forma da palavra assim com o tipo de pista que as crianças utilizaram para 

acessar o item foram gravados em aparelho digital SONY NWD-B103F para que 

essas informações pudessem ser posteriormente descritos, quantificados e 

analisados. O procedimento de descrição e quantificação será evidenciado a seguir.  
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TABELA 02: Estágios do Teste de Nomeação de Figuras 
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4.3.3.1 – Metodologia de quantificação do teste de nomeação  

Num primeiro momento, analisamos o Tipo de Resposta Inicial (TRI), que era 

a resposta dada pelo sujeito imediatamente após a apresentação da figura. Essa 

resposta poderia ser (i) igual ao alvo, (ii) diferente do alvo ou (iii) sem resposta. 

Caso a resposta fosse diferente do alvo ou sem resposta, analisou-se o Tipo 

de Substituição (TS) realizada pela criança, que poderia ser (i) semântica (p. ex. alvo 

= jipe, resposta = carro), (ii) fonológica (p. ex. alvo = sela, resposta = fivela, ou alvo = iglu, 

resposta = iblu), (iii) outros (p. ex. alvo = bule, resposta = chalé), (iv) nenhuma 

substituição. 

A partir de então, a criança era encorajada a continuar pensando e dizer 

qualquer coisa que ela sabia dizer sobre aquela figura. Nesse momento, analisou-se 

a Informação da Criança (IC), ou seja, que tipo de informação a criança era capaz 

de fornecer a partir daquele estímulo visual. Essa informação poderia ser (i) 

semântica (p. ex. alvo = sela, resposta = aquele negócio de montar no cavalo). , (ii) 

fonológica (p. ex. alvo = harpa, resposta = parece com árvore)., (iii) ambas as 

informações semântica e fonológica (quando a criança era capaz de fornecer ambas 

as informações para um mesmo alvo), (iv) nenhuma informação.  

Dependendo do desempenho da criança nesse momento em que ela deveria 

fornecer informações sobre a figura, cabia ao examinador ofertar pistas sobre 

àquela figura a fim de facilitar a evocação da palavra. Essas pistas foram 

quantificadas como Estratégia do Adulto (EA) e, novamente, poderiam ser (i) 

semântica (explicitar qual era a função do objeto em questão), (ii) fonológica 

(explicitar quais eram os segmentos iniciais da palavra-alvo), (iii) ambas as 

informações semânticas e fonológicas (quando era necessário explicitar ambas as 

informações para um mesmo alvo), (iv) nenhuma estratégia. 
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Finalmente, após todo esse processo, analisamos o Tipo de Resposta Final 

(TRF) fornecida pela criança. Novamente, essa resposta poderia ser (i) igual ao 

alvo, caso ela conseguisse recuperar o item durante ou ao final de todo o processo,  

(ii) diferente do alvo, caso ela continuasse sem recuperar a forma correta da palavra 

ou (iii) sem resposta, caso ela realmente não recuperasse nada parecido com 

aquele alvo. 

Abaixo, encontra-se a TABELA 03, para melhor visualização de todas essas 

variáveis que foram analisadas neste teste.  

TABELA 03: Variáveis Analisadas no Teste de Nomeação de Figuras 
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Portanto, estas codificações foram utilizadas para analisar qualitativamente e 

quantitativamente as respostas apresentadas pelas crianças de ambos os grupos. 

Além disso, os efeitos de freqüência de ocorrência e comprimento das palavras 

também foram analisados.  

 

4.4 – Métodos estatísticos de análise dos testes 

 Após todo o processo de quantificação dos dados obtidos com os testes, foi 

feita uma consulta a um profissional de Estatística a fim de definir qual modelo 

estatístico se enquadraria e forneceria uma melhor explicação sobre os dados 

obtidos. Dessa forma, optou-se por utilizar dois testes estatísticos, a saber, o Qui-

quadrado (X-squared) e o Teste de Proporções (Prop-test).  

O Qui-quadrado é um teste estatístico que mede a probabilidade de as 

diferenças encontradas em dois grupos de uma mesma amostra serem devidas ao 

acaso, partindo do pressuposto (H0) de que, na verdade, não há diferenças entre os 

dois grupos na população donde provêm. Essa hipótese (H0) é aceita caso o p-valor 

(medida estatística resultante deste teste) seja maior ou igual a 0,05. Caso o p-valor 

seja menor do que 0,05, esta H0 é rejeitada e a hipótese alternativa (H1) de que a 

diferença entre os grupos não se deve ao acaso é aceita. 
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O Teste de Proporções, como o próprio nome já diz, é um teste utilizado para 

a comparação entre duas proporções. Ou seja, uti lizado para verificar se as 

diferenças entre as percentagens obtidas com os dados de uma mesma amostra 

são devido ao acaso ou não. Assim como o qui-quadrado, este teste também parte 

do pressuposto de que, na verdade, não há diferenças entre os dois grupos (H0) e 

os dados devem apresentar diferenças grandes o suficiente para que possam 

rejeitar essa hipótese; o p-valor também deve ser menor do que 0,05.
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5 – Resultados e Discussão   

  

Este capítulo destina-se a descrição dos dados obtidos nos testes de Leitura 

de Pseudopalavras, Vocabulário Receptivo Peabody III e Nomeação de Figuras, 

assim como de todo o processo de análise estatística empregado nesses dados.   

 

5.1 – Formação final dos grupos de crianças 

 Antes de iniciarmos a descrição dos resultados, é importante salientar que, à 

primeira análise dos dados, observou-se que uma das crianças do grupo 

experimental apresentou um comportamento muito similar ao das crianças do grupo 

controle no teste de nomeação se distanciando das crianças do seu grupo – 

possivelmente por apresentar idade superior ao restante do grupo (12 anos) – e, 

portanto, os dados a respeito desta criança não foram incluídos nas análises. Sendo 

assim, o grupo experimental totalizou 10 crianças e o grupo controle 13. 

 

5.2 – Caracterização dos grupos de crianças 

 Chamamos de testes de caracterização dos grupos de crianças o Teste de 

Leitura de Pseudopalavras e o Teste de Vocabulário Receptivo Peabody III, que 

foram utilizados a fim de determinar e fazer uma comparação – inter- e intra- grupos 

– sobre o nível de leitura e o tamanho do léxico, respectivamente, embora as 

crianças disléxicas já tivessem sido diagnosticadas de acordo com testes 

padronizados, como já dito em capítulo anterior. Para analisar a diferença de 

desempenho de ambos os grupos nos dois testes, utilizamos o teste estatístico Qui-

quadrado (X-squared). Os resultados obtidos em ambos os testes estão 

apresentados a seguir na TABELA 04: 
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TABELA 04: Valores Médios dos Testes de Vocabulário e de Leitura 

 DISLÉXICOS CONTROLES ESCORE PADRÃO 

Teste de Vocabulário 126,3 119,7 122 

Teste de Leitura 13,1 23,9 24 

 

 Com relação ao Teste de Leitura de Pseudopalavras, o grupo de disléxicos 

obteve um desempenho significativamente pior do que o grupo controle, como era 

de se esperar (X-squared = 828, df = 10, p-value < 2.2e-163), sendo que de um 

escore total de 24 pontos, o grupo experimental alcançou uma média de 13,1 

pontos, enquanto o grupo controle alcançou uma média de 23,9 pontos.  

 Já no Teste de Vocabulário Receptivo Peabody III, o grupo de disléxicos 

apresentou um desempenho melhor do que o grupo experimental, sendo essa 

diferença também estatisticamente significativa (X-squared = 681.5077, df = 18, p-

value < 2.2e-16). Este teste fornece um escore padrão esperado para cada idade, 

sendo a faixa etária, de ambos os grupos, equivalente ao escore de 112. O grupo 

experimental apresentou na média um escore de 126,3, enquanto o grupo controle 

apresentou um escore de 119,7. 

 Esse resultado sobre o tamanho do léxico nos leva a pensar sobre um dos 

pressupostos teóricos da Fonologia Probabilística, de que o conhecimento 

lingüístico implícito do falante é resultado de inferências probabilísticas a respeito da 

freqüência de ocorrência de cada padrão fonológico que constitui as formas das 

palavras armazenadas em seu léxico. Ou seja, pode-se pensar que quanto mais 

formas sonoras de palavras o falante possuir armazenadas em seu léxico, mais 

inferências probabilísticas, abstrações e generalizações a respeito do sistema 

                                                 
3
 2.2e-16 leia-se 0,0000000000000022. 
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fonológico da língua ele será capaz de realizar, estabelecendo representações 

fonológicas cada vez mais robustas. Portanto, uma vez que as crianças disléxicas, 

neste teste, apresentaram um tamanho de léxico maior do que as crianças do grupo 

controle e, como descrito na literatura, suas habilidades cognitivas não-verbais 

encontram-se íntegras, pode ser plausível pensar que elas não deveriam apresentar 

dificuldades em abstrair as informações fonológicas a partir das palavras 

armazenadas nos seus léxicos íntegros. E se as crianças disléxicas não apresentam 

dificuldades em abstrair essas informações, é de se esperar que sua gramática 

fonológica, utilizada para codificar novos itens armazenados, não seja diferente das 

crianças com desenvolvimento típico de mesma idade e, portanto, que elas não 

apresentem déficit na representação da forma sonora dos itens no léxico. 

 

5.3 – Teste de Nomeação de Figuras  

 Conforme mencionado anteriormente, o teste de nomeação de figuras 

consiste no instrumento de testagem principal para a questão levantada sobre o 

déficit de representação fonológica nos disléxicos e, sendo assim, será feita uma 

análise minuciosa de todos os resultados obtidos a partir dele. Primeiramente, 

analisaremos a presença ou ausência de efeitos principais das variáveis 

independentes do teste, posteriormente, faremos uma análise sobre os acertos e 

erros apresentados por ambos os grupos e, por último, uma análise qualitativa sobre 

a natureza dos erros cometidos por ambos os grupos. 

 

5.3.1 – Variáveis Independentes 

A fim de investigar a presença do efeito de alguma das variáveis 

independentes do teste de nomeação, a saber, nível de leitura das crianças, 
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tamanho do léxico das crianças, freqüência de ocorrência da palavra e tamanho da 

palavra, os Tipos de Respostas Iniciais (TRI) foram analisadas em função de cada 

uma dessas variáveis, através do teste Qui-quadrado.  

Apesar de haver diferentes níveis de leitura entre os disléxicos e diferentes 

tamanhos de léxico tanto entre disléxicos como entre os controles, para ambos os 

grupos, não foi observada nenhuma relação entre TRI e nível de leitura (X-squared 

= 1.1258, df = 2, p-value = 0.5695, para o grupo controle e X-squared = 19.594, df = 

16, p-value = 0.2391, para o grupo experimental), assim como não foi observada 

nenhuma relação entre TRI e tamanho de léxico (X-squared = 12.743, df = 20, p-

value = 0.8881, para o grupo controle e X-squared = 20.68, df = 18, p-value = 

0.2959, para o grupo experimental), evidenciando uma independência entre essas 

variáveis. Ou seja, nem o nível de leitura nem o tamanho do léxico foram fatores de 

condicionamento para o desempenho das crianças no teste de nomeação de 

figuras. Ver gráficos de 01 a 04. 

 

 
GRÁFICO 01: Tipo de Respostas X Nível de Leitura – Controles 
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GRÁFICO 02: Tipo de Respostas X Nível de Leitura – Disléxicos 

 

 
GRÁFICO 03: Tipo de Respostas X Tamanho do Léxico – Controles 

 

 
 

GRÁFICO 04: Tipo de Respostas X Tamanho do Léxico - Disléxicos 

 



 76  

Swan & Goswami (1997) obtiveram resultados semelhantes no que diz ao 

tamanho do léxico das crianças: as autoras não encontraram nenhuma diferença 

entre o vocabulário receptivo das crianças disléxicas e seus pares em níve l de 

leitura e em idade cronológica. Essa diferença apenas se manifestou em relação ao 

grupo de maus leitores não-disléxicos, cujo vocabulário receptivo encontrava-se 

empobrecido. Já em relação à correlação entre nível de leitura e desempenho no 

teste de nomeação, as autoras encontraram fortes correlações para todos os quatro 

grupos, o que difere dos resultados encontrados no presente estudo. No entanto, as 

metodologias de avaliação do nível de leitura de ambos os trabalhos se diferenciam 

bastante, sendo o Schonell Graded Word Reading Test – teste utilizado por Swan & 

Goswami (1997) – um teste muito mais completo do que o teste de Leitura de 

Pseudopalavras utilizado no trabalho aqui presente e, sendo assim, os resultados 

podem de fato ser diferentes.  

Quanto ao efeito de freqüência de uso, é esperado que palavras de alta 

freqüência sejam mais fáceis de serem acessadas, já que a representação das 

palavras no léxico se torna mais robusta de acordo com a quantidade de tokens à 

qual o falante é exposto, tornando esta representação mais disponível para o 

acesso. Os resultados deste trabalho mostram que, para ambos os grupos, foram 

encontrados efeitos de freqüência de uso, sendo que as palavras menos freqüentes 

foram mais suscetíveis a substituições do que as palavras mais freqüentes, 

confirmando as expectativas e indo ao encontro dos resultados encontrados em 

Swan & Goswami (1997), que acharam efeito de freqüência de uso para todos os 

quatro grupos de crianças estudados. Ver gráficos 05 e 06. 
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GRÁFICO 05: Tipo de Respostas X Freqüência da Palavra – Controles 

 
 

Para as palavras de alta freqüência, o grupo controle obteve um total de 234 

(100%) de respostas corretas e nenhuma resposta incorreta ou não resposta, 

enquanto para as palavras de baixa freqüência, o resultado foi 170 respostas 

corretas, 35 respostas incorretas e 29 itens sem respostas. Essa diferença entre 

palavras de alta freqüência e palavras de baixa freqüência para o grupo controle foi 

estatisticamente significativa (X-squared = 74.1386, df = 2, p-value < 2.2e-16). 

GRÁFICO 06: Tipo de Respostas X Freqüência da Palavra – Disléxicos 

 

Com relação ao grupo experimental, a diferença também foi estatisticamente 

significativa (X-squared = 151.2688, df = 2, p-value < 2.2e-16). Para as palavras de 

alta freqüência, o total de respostas corretas foi de 175 (97%), e 3 respostas 

incorretas e 2 itens sem resposta, enquanto para as palavras de baixa freqüência, o 
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resultado foi de 65 respostas corretas, 60 respostas incorretas e 55 itens sem 

respostas. 

 Já em relação ao efeito de tamanho da palavra, é de se esperar que palavras 

mais compridas sejam mais difíceis de serem acessadas uma vez que elas são 

fonologicamente mais complexas por apresentarem mais segmentos 4 e que, muitas 

vezes, são de baixa freqüência. Especificamente, quando se tratam de sujeitos 

disléxicos, espera-se que esse efeito seja ainda maior devido a sua dificuldade no 

processamento fonológico. Esse efeito foi encontrado, por exemplo, no trabalho de 

Swan & Goswami (1997), no qual, dos quatro grupos de crianças, apenas o grupo 

de disléxicos apresentou efeito de comprimento.  

No entanto, no presente estudo, obtivemos resultados curiosos: foi observado 

sim um efeito de tamanho de palavra para o grupo controle (X-squared = 9.463, df = 

2, p-value = 0.008813), no entanto, no sentido contrário ao que seria esperado, ou 

seja, as palavras dissílabas foram mais suscetíveis a substituições do que as 

polissílabas, enquanto o esperado seria o contrário. Eles acertaram um total de 192 

(82%) itens dissílabos, enquanto o total de acertos para itens polissílabos foi maior: 

212 (91%). Ver gráfico 07. 

 GRÁFICO 07: Tipo de Respostas X Tamanho da Palavra - Controles 

 

                                                 
4
 Não se pretende com isso concluir que a complexidade fonológica se restringe ao comprimento da palavra, 

mas sim, que este é um fator que contribui para tal , assim como o tipo silábico, o acento lexical, entre outros. 
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 Este efeito não foi observado para o grupo experimental (X-squared = 

2.7068, df = 2, p-value = 0.2584). Ou seja, não houve diferença entre o tipo de 

resposta para palavras dissílabas ou polissílabas. Ver gráfico 08. 

GRÁFICO 08: Tipo de Respostas X Tamanho da Palavra - Disléxicos 

 

 Uma possível explicação para esses resultados fora do esperado seria que 

todas as palavras (dissílabos e polissílabos) eram formadas por um mesmo tipo 

silábico (CV), que por sua vez, é o tipo silábico mais freqüente no português 

Brasileiro. Sendo assim, talvez a complexidade fonológica entre as palavras de 

diferentes tamanhos não tenha sido suficiente para resultar em diferenças 

significativas. E sendo assim, seria interessante associar outra variável como “tipo 

silábico” ou “freqüência de difones”, por exemplo, à variável “tamanho de palavra” 

em estudos posteriores. 

 

5.3.2 – Tipos de Respostas Iniciais e Finais 

 Esta análise se baseia puramente nos erros e acertos cometidos por ambos 

os grupos diante do teste de nomeação. A porcentagem do total de respostas 

corretas neste teste foi tomada como a variável dependente do teste a fim de 

verificar o desempenho das crianças com dislexia com ou sem as dicas semânticas 

e/ou fonológicas. Foram analisados dois momentos de resposta: (i) a resposta 
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inicial, ou seja, qual foi a resposta no momento imediato em que a criança se 

deparou com a figura, e também (ii) a resposta final, ou seja, após toda a mediação 

e todos os estágios do teste, qual foi a resposta dada pela criança. As respostas 

poderiam ser corretas, incorretas ou sem resposta, tanto no início como no final. 

Para analisar a diferença de desempenho de ambos os grupos nos dois testes, 

utilizamos o teste estatístico Qui-quadrado (X-squared), além de analisar as 

respostas em percentagens e necessitar do Teste de Proporções (Prop-test) para 

tanto. Abaixo, a TABELA 05 sintetiza todos os resultados. 

TABELA 05: Tipos de Respostas Iniciais e Finais de Ambos os Grupos 
 DISLÉXICOS CONTROLES 

 Correta Incorreta Sem Resp Correta Incorreta Sem Resp 

Resposta 

Inicial 

 

66,70% 

 

17,50% 

 

15,80% 

 

86,30% 

 

7,50% 

 

6,20% 

Resposta 

Final 

 

83,90% 

 

6,90% 

 

9,20% 

 

95,70% 

 

0% 

 

4,30% 

 

 Os resultados mostraram que na Resposta Inicial, os disléxicos apresentaram 

uma quantidade significativamente menor de respostas corretas (X-squared = 

45.5686, df = 2, p-value = 1.273e-10), acertando apenas 66,7% do total, enquanto o 

grupo controle acertou 86,3% das figuras. O grupo experimental ainda apresentou 

um número de respostas incorretas e de não respostas significativamente maior do 

que o grupo controle: os disléxicos nomearam incorretamente 17,5% das figuras e 

não deram nenhuma resposta para 15,8% das figuras, enquanto o grupo controle 

nomeou incorretamente 7,5% e não respondeu em 6,2% dos itens (X-squared = 

44.3643, df = 2, p-value = 2.726e-11).  

Em relação às Respostas Finais, pode-se observar um significativo aumento 

das respostas corretas, tanto para o grupo experimental, que passou de 66,7% para 

83,9% de acerto (X-squared = 29.4111, df = 1, p-value = 5.854e-08), como para o 

grupo controle, que passou de 86,3% para 95,7% de acerto (X-squared = 24.1821, 
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df = 1, p-value = 8.764e-07). Ou seja, ambos os grupos se beneficiaram das dicas 

semânticas e/ou fonológicas fornecidas pelo examinador ao longo da aplicação do 

teste, indicando que apesar de não conseguir recuperar a palavra imediatamente, 

ela estava de alguma forma representada no léxico mental e pôde ser acessada 

mais tarde. No entanto, a diferença de respostas corretas entre disléxicos e 

controles se manteve (X-squared = 15.7979, df = 2, p-value = 0.0003711), 

evidenciando a dificuldade real dos disléxicos em recuperar a palavra corretamente. 

Ainda, um dado interessante foi que as crianças do grupo controle, após as dicas 

semânticas e/ou fonológicas, não obtiveram mais nenhuma resposta incorreta (0%), 

permanecendo apenas um percentual de 4,3% de figuras as quais não tiveram 

resposta, ou seja, elas só não recuperaram as palavras totalmente desconhecidas. 

No entanto, as crianças com dislexia ainda apresentaram um percentual de 6,9% de 

respostas incorretas, mesmo após todos os estágios do teste, evidenciando 

novamente a dificuldade em recuperar as palavras representadas no léxico.  

 Esses dados em conjunto confirmam os resultados obtidos por Faust et. al. 

(2003). Através do mesmo paradigma Tip-of-the-Tongue (TOT) – porém utilizando 

apenas palavras pouco freqüentes – os autores investigaram o tipo de informação 

que as crianças disléxicas eram capazes de recuperar em comparação a crianças 

com desenvolvimento típico. Os resultados mostraram que os disléxicos 

apresentaram menos respostas corretas e mais respostas “Não-sei” e “Sei-mas-

não-me-lembro” (estado TOT) do que as crianças do grupo controle; além disso, 

segundo Faust et. al., os disléxicos se beneficiaram menos das dicas fonológicas 

fornecidas durante o teste em comparação ao grupo controle. Da mesma forma, no 

presente estudo, as crianças disléxicas também apresentaram uma percentagem 

menor de acertos na resposta inicial do que o grupo controle e, ainda, não foram 
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capazes de recuperar a quase totalidade das palavras após as pistas semânticas e 

fonológicas, como o fez o grupo controle. 

 

5.3.3 – Natureza das Substituições 

Todas as respostas incorretas obtidas neste teste foram analisadas 

qualitativamente a fim de verificar qual a natureza das substituições realizadas tanto 

por disléxicos como por controles quando eles não conseguiram acessar a forma 

correta das palavras. A TABELA 06 resume esses resultados. 

TABELA 06: Tipos de Substituições de ambos os Grupos 
 DISLÉXICOS CONTROLES P-valor  

SEMANTICA 37 (58,7%) 19 (52,8%) = 0.7158 

FONOLÓGICA 9 (14,3%) 8 (22,2%) = 0.4652 

OUTRAS 17 (27%) 9 (25%) = 1.0000 

TOTAL 63 (100%) 36 (100%) ----- 

 
 Os dados mostraram que, analisando as substituições intra -grupos, todas as 

crianças de ambos os grupos realizaram mais substituições semânticas (por 

exemplo, harpa por violão) nas respostas iniciais, do que substituições fonológicas 

(por exemplo, rolha por rodo) e substituições de outros tipos, que não tinham 

nenhuma relação aparente com o alvo (por exemplo, cogumelo por prego) (X-

squared = 894.3658, df = 6, p-value < 0.0001 para o grupo controle, e X-squared = 

844.6543, df = 6, p-value < 0.0001, para o grupo experimental). E ainda, se 

compararmos as substituições inter-grupos, podemos notar que, proporcionalmente, 

a quantidade de substituições semânticas realizadas por ambos os grupos não se 

diferenciou de forma estatisticamente significativa (X-squared = 0.1325, df = 1, p-

value = 0.7158), assim como de substituições fonológicas (X-squared = 0.5333, df = 

1, p-value = 0.4652). Este resultado vai ao encontro dos resultados de Faust et. al., 
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que encontraram que crianças disléxicas cometeram mais substituições do que o 

grupo controle quando experienciavam o estado TOT.  

Para o grupo controle, as substituições semânticas corresponderam a um 

total de 58,7% das respostas incorretas, enquanto as substituições fonológicas 

somaram um total de 14,3% e outras substituições 27%. Já o grupo experimental 

realizou 52,8% de substituições semânticas, 22,2% de substituições fonológicas e 

25% de outras substituições.  

Ainda, todas as substituições fonológicas de ambos os grupos foram 

analisadas a fim de verificar o grau de similaridade fonológica entre as produções 

das crianças e a palavra-alvo. É importante ressaltar que neste grupo de 

substituições, foram consideradas as pseudopalavras fonologicamente semelhantes 

que foram produzidas pelas crianças do grupo experimental. Apesar de serem em 

pequeno número, é interessante analisar as suas características, uma vez que elas 

podem revelar o tipo de informação fonológica que está sendo acessada. Ver 

TABELA 07 para conferir as substituições fonológicas de ambos os grupos. 

 

TABELA 07: Exemplos de Substituições Fonológicas de Ambos os Grupos 

ESTÍMULO ALVO SUBSTITUIÇÃO TIPO GRUPO 

Bule Bule [] Outras  Disléxico 

  [] Outras Disléxico 

  [] Semântica Disléxico 

  [] Semântica Controle 

Leque Leque [] Fonológica (PS) Disléxico 

  [] Semântica Controle 

  [] Fonológica Controle 
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  [] Fonológica Controle 

Jipe Jipe [] Semântica Disléxico 

Lupa Lupa [] Semântica Disléxico 

  [] Semântica Disléxico 

  [] Semântica Controle 

  [  ] Semântica Controle 

Rolha Rolha [] Fonológica (PS) Disléxico 

  [] Outras Disléxico 

  [] Semântica Disléxico 

  [] Fonológica Disléxico 

  [] Outras Disléxico 

  [] Outras Disléxico 

  [] Mista Controle 

Harpa Harpa [] Outras Disléxico 

  [] Semântica Disléxico 

  [] Fonológica Disléxico 

  [] Semântica Disléxico 

  [] Semântica Controle 

Sela Sela [] Fonológica Disléxico 

  [] Semântica Controle 

Iglu Iglu [] Semântica Disléxico 

  [] Fonológica (PS) Disléxico 

  [  ] Semântica Disléxico 

  [] Fonológica (PS) Disléxico 

  [] Semântica Controle 

  [  ] Semântica Controle 



 85  

Detetive Detetive [] Semântica Disléxico 

  [ ] Outras Disléxico 

Pirâmide Pirâmide [] Semântica DIS e CON 

Cogumelo Cogumelo [ ] Semântica Disléxico 

  [] Outros Disléxico 

  [] Outros Controle 

Binóculo Binóculo [] Semântica Disléxico 

Ferradura Ferradura [] Outros Disléxico 

  [] Fonológica Controle 

Alfinete Alfinete [] Outras Disléxico 

  [] Fonológica Disléxico 

Envelope Envelope [] Semântica DIS e CON 

Espingarda Espingarda []  Semântica Disléxico 

  [] Semântica DIS e CON  

Rinoceronte Rinoceronte [] Fonológica (PS) Disléxico 

  [] Semântica Disléxico 

  [] Semântica Disléxico 

Espantalho Espantalho [  ] Semântica Disléxico 

  [] Mista Disléxico 

PS = Pseudopalavra 

 

As substituições fonológicas fornecidas por ambos os grupos foram variadas 

e se assemelharam com as suas palavras-alvo correspondentes em diversos 

aspectos, mas também em diferentes graus de similaridade. 

Foi possível observar a produção tanto de palavras reais como de 

pseudopalavras (por exemplo, [] para harpa; [] para leque ou [] para 
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iglu). Essas respostas mantiveram a maioria dos segmentos da palavra-alvo, tal 

como segmentos iniciais ou finais e mudaram apenas um, o qual manteve algum 

detalhamento fonético fino do segmento-alvo, tal como ponto ou modo de 

articulação, sonoridade; nesses casos, outros aspectos da palavra-alvo se 

mantiveram, tal como o número de segmentos da palavra e o número e tipo de 

sílabas. Ainda, algumas dessas substituições diferiram em tamanho, porém 

mantiveram alguns segmentos e o acento silábico da palavra-alvo (por exemplo, 

[] para rinoceronte); 

Algumas outras substituições mantiveram menos características em comum 

com os alvos, mantendo apenas os segmentos iniciais, como em [] para 

alfinete ou [] para rolha; outras mantiveram apenas os segmentos finais, como 

em [] para sela ou [] para rolha, ou mediais, como [] para leque. 

Ainda, foram observados alguns acréscimos de segmentos, como em [] para 

iglu e também omissões de segmentos como em [] para rinoceronte. 

Importante ressaltar que, apesar de as crianças do grupo controle fornecerem 

menos substituições fonológicas para serem analisadas do que as crianças do 

grupo experimental, ainda sim foi possível observar que essas substituições não 

diferiram significativamente nas suas características. Ou seja, as substituições 

apresentadas pelos dois grupos compartilhavam a natureza da informação 

fonológica presente nelas, evidenciando que eles puderam acessar o mesmo tipo de 

informação, a saber, o padrão fonológico mais abstrato da palavra-alvo e o 

detalhamento fonético, embora a forma exata dessas mesmas palavras se encontre 

completa ou parcialmente inatingível. Ainda, esses dados parecem também 
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confirmar a organização do léxico em redes de similaridades, uma vez que foi 

possível observar a ativação da vizinhança fonológica de algumas palavras.  

 

5.4 – DISCUSSÃO 

 O objetivo deste trabalho era investigar a inabilidade para recuperação de 

palavras apresentada por crianças com dislexia do desenvolvimento, respondendo a 

duas questões principais: (i) O déficit fonológico descrito como características de 

sujeitos disléxicos é uma dificuldade de acesso ou de representação? (ii) Quais 

níveis de representação e/ou de acesso às informações fonológicas estariam 

prejudicados nesses sujeitos? Nesta seção será feita, portanto, uma síntese de 

todos os achados desta pesquisa a fim de tentar elucidar essas questões, cujas 

respostas poderão confirmar ou refutar as hipóteses iniciais. 

Em conjunto, os nossos resultados estão em conformidade com outros 

trabalhos como Faust et. al. (2003) e Swan e Goswami (1997), que encontraram nos 

disléxicos uma dificuldade significativa em recuperar as palavras no léxico em testes 

de nomeação de figuras. Os primeiros autores interpretaram essa dificuldade na 

recuperação da forma fonológica das palavras como um déficit na representação 

fonológica dessas palavras. Já Swam e Goswami (1997) concluíram que essa 

dificuldade pode ser um resultado tanto de déficit de representação como de 

processamento fonológico, no entanto, os autores não acham possível fazer uma 

distinção entre déficits nesses dois processos, apesar de estes serem, logicamente, 

dois processos diferentes. 

No entanto, argumentamos que, de acordo com os Modelos 

Multirrepresentacionais de Linguagem, podemos explicar esses processos de forma 
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a detalhar a representação e o processamento fonológicos, identificando 

exatamente a dificuldade de crianças com dislexia. 

Primeiramente, as crianças disléxicas realmente mostraram um desempenho 

significativamente pior do que as crianças do grupo controle, tanto nas respostas 

iniciais, como nas respostas finais do teste de nomeação de figuras. Isto, por si só, 

sugere uma dificuldade na recuperação das palavras no léxico, mas não esclarece 

se essa dificuldade se dá porque há um impedimento nas representações dessas 

palavras no léxico mental, ou se há um impedimento no processamento dessas 

informações. No entanto, o desempenho superior das crianças com dislexia no teste 

de vocabulário receptivo em conjunto com o benefício que essas crianças 

mostraram ter com as pistas semânticas e fonológicas fornecidas pelo examinador 

ao longo do teste de nomeação, parecem indicar que elas não apresentam 

nenhuma dificuldade na representação das palavras em seu léxico, apesar de o 

acesso a essas representações estar prejudicado. De fato, de acordo com os 

pressupostos teóricos da Fonologia Probabilística, quanto mais formas sonoras de 

palavras o falante possuir armazenadas em seu léxico, mais inferências 

probabilísticas, abstrações e generalizações a respeito do sistema fonológico da 

língua ele será capaz de realizar, estabelecendo representações fonológicas cada 

vez mais robustas. Portanto, pode-se pensar que, já que as crianças do grupo 

experimental apresentaram um escore maior do que o grupo controle no teste de 

vocabulário receptivo, elas não deveriam apresentar dificuldades em abstrair as 

informações fonológicas a partir das palavras armazenadas nos seus léxicos,  

aparentemente, íntegros e, assim, representar a gramática fonológica.  E ainda, o 

fato delas terem recuperado posteriormente a forma de algumas das palavras-alvo, 

mostra que esta forma sonora estava representada, no entanto, a criança não foi 
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capaz de acessá-la rapidamente. O desempenho dentro dos padrões de 

normalidade de crianças disléxicas em testes de vocabulário receptivo pode ser 

conferido também no trabalho de Swan and Goswami (1997), que estudaram quatro 

grupos de crianças – a saber: disléxicos, maus leitores não-disléxicos, controles 

para nível de leitura e controles para idade cronológica – e cujo vocabulário 

empobrecido só foi encontrado no grupo de maus leitores não-disléxicos. 

 Em segundo lugar, não observamos diferença entre os grupos nem em 

relação ao tipo de substituição apresentada pelas crianças nas respostas iniciais, 

nem em relação ao grau de similaridade fonológica entre a produção da criança e a 

palavra-alvo. Ambos os grupos apresentaram mais substituições semânticas do que 

fonológicas, e em relação à natureza das substituições fonológicas, para ambos os 

grupos, elas evidenciaram preservação da representação da informação fonológica 

abstrata da forma da palavra, assim como da informação fonética fina, apesar de o 

acesso à forma da palavra no léxico se apresentar dificultado, principalmente nas 

palavras de baixa freqüência. Portanto, essa similaridade entre as substituições 

realizadas por disléxicos e controles aponta para um desempenho qualitativamente 

semelhante entre os grupos, o que nos leva a pensar que, mesmo crianças com 

desenvolvimento típico – que a priori não têm nenhuma dificuldade de 

representação fonológica – podem, em algum momento, falhar na recuperação 

dessas informações; ainda, pode-se pensar que a diferença entre os grupos estaria 

então no grau de dificuldade que disléxicos apresentam no processamento dessas 

informações fonológicas representadas a fim de recuperá-las do léxico, e este 

processo estaria prejudicado de tal forma que levaria, inclusive, à produção de 

pseudopalavras fonologicamente semelhantes, o que não ocorre com as crianças 

com desenvolvimento típico.  
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Ainda, analisando a natureza das informações fonológicas recuperadas pelo 

grupo experimental, podemos perceber que algumas respostas mantiveram a 

maioria dos segmentos da palavra-alvo, tal como segmentos iniciais ou finais e 

mudaram apenas um, o qual manteve algum detalhamento fonético fino do 

segmento-alvo, tal como ponto ou modo de articulação; nesses casos, outros 

aspectos da palavra-alvo se mantiveram, tal como o número de segmentos da 

palavra e o número e tipo de sílabas. Algumas substituições diferiram em tamanho, 

porém mantiveram alguns segmentos e o acento silábico da palavra-alvo. Essa 

descrição parece indicar que a dificuldade dessas crianças está no acesso à exata 

forma das palavras no léxico, apesar de o acesso aos padrões fonológicos mais 

abstratos, assim como ao detalhamento fonético fino se manter preservado.  

Nossos resultados apontam também para o mesmo efeito de freqüência de 

uso encontrado por Swan and Goswami (1997), no qual todos os grupos – 

experimental e controle – obtiveram desempenhos piores no teste de nomeação de 

figuras para as palavras menos freqüentes do que para as palavras de alta 

freqüência. No entanto, nossos resultados não mostraram efeito de tamanho de 

palavra para os sujeitos disléxicos, o que difere dos resultados encontrados no 

estudo de Swan and Goswami (1997), no qual o grupo de disléxicos foi o único a 

apresentar tal efeito. Uma possível explicação para tal discrepância poderia ser que 

todas as palavras (dissílabos e polissílabos) do teste de nomeação de figuras eram 

formadas por um mesmo tipo silábico (CV), que por sua vez, é o tipo silábico mais 

freqüente no português Brasileiro. Sendo assim, talvez a complexidade fonológica 

entre as palavras de diferentes tamanhos não tenha sido suficiente para resultar em 

diferenças significativas. 
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Os resultados acima descritos sugerem, portanto, a confirmação da hipótese 

deste trabalho de que crianças com dislexia teriam um déficit específico na 

recuperação da forma sonora das palavras no léxico – mas não dos padrões 

fonológicos a respeito delas – sendo esse déficit no processamento da informação 

sonora a base da sua dificuldade em testes de nomeação de figuras.
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6 – Conclusão: 

  

O presente trabalho consistiu no estudo do desempenho de 11 crianças 

disléxicas e 13 crianças com desenvolvimento típico, todas com idade entre 9 e 11 

anos, em um Teste de Nomeação de Figuras contendo 36 representações de 

palavras reais que diferiam em tamanho e freqüência de ocorrência. Tal teste foi 

elaborado de forma a provocar o estado TOT (Tip-of-the-Tongue) nos sujeitos 

testados e analisar qualitativamente as substituições efetuadas pelos sujeitos, 

podendo-se, assim, verificar o tipo de informação a respeito da palavra-alvo que 

eles são capazes de recuperar. Além do Teste de Nomeação de Figuras, também 

foram aplicados o Peabody Picture Vocabulary Test, a fim de controlar o tamanho 

do léxico das crianças do grupo controle e do grupo experimental; e o Teste de 

Leitura de Pseudopalavras, a fim de verificar os seus níveis de leitura.   

Esta metodologia foi escolhida uma vez que o presente trabalho teve como 

objeto de estudo a inabilidade para recuperação de palavras apresentada por 

crianças com dislexia fonológica do desenvolvimento e, conseqüentemente, os 

déficits fonológicos que estariam por trás dessa inabilidade. Embora seja consenso 

entre muitos autores (Liberman et. al., 1974; Bradley & Bryant, 1981; Snowling, 

1981; Stanovich & Siegel, 1994; Bowey, 1996; Manis et. al., 1997; Capovilla e 

Capovilla, 2000; Rispens, 2004; Desroches et. al., 2005) que crianças disléxicas 

apresentam tal déficit fonológico, não há uma informação clara na literatura a 

respeito da natureza desse déficit, sendo difícil estabelecer se tais crianças 

possuem problemas na representação da gramática fonológica ou no 

processamento dessas informações representadas. Mais especificamente, em 

relação à capacidade de recuperar as palavras no léxico também não fica claro na 
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literatura a distinção entre o que seria causado por um problema de representação 

ou de processamento fonológico (cf. Faust et.al., 2003 e Swan e Goswami, 1997 

para uma revisão bibliográfica).  

 Assim, em cima desse objeto de estudo e das implicações teóricas a seu 

respeito presentes na literatura, duas questões principais foram elaboradas: (i) O 

déficit fonológico descrito como características de sujeitos disléxicos é uma 

dificuldade de acesso ou de representação? (ii) Quais níveis de representação e/ou 

de acesso às informações fonológicas estariam prejudicados nesses sujeitos?  

Neste trabalho argumenta-se que, sob a ótica dos Modelos 

Multirrepresentacionais de Linguagem, pode-se pensar na especificação mais 

detalhada dos “déficits fonológicos” apresentados por crianças disléxicas em termos 

dos diferentes níveis de acesso e/ou representação que estariam afetados nelas. De 

uma forma geral, a Fonologia Probabilística (Pierrehumbert, 2003) – que faz parte 

da corrente teórica dos modelos multirrepresentacionais de linguagem – pressupõe 

que o conhecimento fonológico é abstraído de forma gradual e em diferentes níveis 

de representação, a partir de um léxico organizado em redes de conexões. Os 

falantes teriam representações sobre as características físicas e acústicas dos sons 

percebidos e produzidos no fluxo de fala; de todo o inventário fonético disponível na 

língua para a codificação da forma das palavras, incluindo não só os segmentos de 

fala, mas também aspectos prosódicos e entonacionais, além de toda a informação 

redundante advinda da distribuição fonética total da língua; da estrutura sonora de 

cada palavra no léxico, que seria abstraída a partir dos outros níveis de 

representação; assim como dos padrões fonológicos mais abstratos, como a 

estrutura prosódica e fonotática da língua que permitiriam ao falante a aquisição de 

novas palavras. 
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Portanto, a partir dos trabalhos apresentados na literatura e em conformidade 

com o modelo teórico acima explicitado, nossa hipótese de respostas para as 

questões levantadas foi que crianças com dislexia teriam um déficit específico na 

recuperação da forma sonora das palavras no léxico, mas não da informação 

semântica a respeito delas, sendo esse déficit no processamento da informação 

sonora a base da sua dificuldade em testes de nomeação de figuras; ainda, essa 

dificuldade na recuperação da forma sonora das palavras no léxico implicaria em um 

déficit de processamento e não de representação dessa informação fonológica, 

caso contrário, seriam descritos déficits fonológicos no seu discurso oral.  

Nossos resultados mostraram que o grupo experimental e o controle não 

diferiram em relação ao tamanho do léxico, apesar de apresentarem níveis de 

leitura bastante discrepantes. Em relação ao Teste de Nomeação de Figuras, 

ambos os grupos apresentaram mais substituições semânticas do que fonológicas; 

as substituições fonológicas ocorreram apenas em palavras de baixa freqüência. 

Ainda, as crianças disléxicas forneceram mais respostas incorretas do que as 

crianças do grupo controle, mas foram capazes de aumentar o número de respostas 

corretas após pistas semânticas e, principalmente fonológicas, fornecidas pelo 

examinador durante o teste. As substituições fonológicas realizadas pelos disléxicos 

diferiram em quantidade e não em termos da sua natureza com relação às 

substituições realizadas pelo grupo controle. Para ambos os grupos, as 

substituições fonológicas evidenciaram preservação da representação da 

informação fonológica abstrata da forma da palavra, assim como da informação 

fonética fina, apesar de o acesso à forma da palavra no léxico se apresentar 

dificultado, principalmente nas palavras de baixa freqüência. Algumas respostas 

mantiveram a maioria dos segmentos da palavra-alvo, tal como segmentos iniciais 
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ou finais e mudaram apenas um, o qual manteve algum detalhamento fonético fino 

do segmento-alvo, tal como ponto ou modo de articulação; nesses casos, outros 

aspectos da palavra-alvo se mantiveram, tal como o número de segmentos da 

palavra e o número e tipo de sílabas. Algumas substituições diferiram em tamanho, 

porém mantiveram alguns segmentos e o acento lexical da palavra-alvo. 

 Esses resultados em conjunto parecem responder às nossas questões de 

forma a corroborar com nossas hipóteses iniciais: 

(i) Não parece plausível supor um déficit de representação fonológica nas 

crianças disléxicas, já que elas apresentaram um vocabulário receptivo 

íntegro, foram capazes de recuperar as espontaneamente as palavras após 

pistas semânticas e fonológicas, não diferiram do grupo controle em termos 

da natureza da substituição da palavra; tomando esses dados em conjunto, 

parece ser mais coerente pensar em uma dificuldade em acessar as 

informações fonológicas armazenadas e representadas no léxico mental.  

(ii) Parece que a dificuldade encontra-se no acesso das informações fonológicas 

armazenadas no nível da forma das palavras no léxico, uma vez que os 

disléxicos foram capazes de recuperar informações mais abstratas – como 

acento lexical, tamanho da palavra, composição silábica – assim como 

informações fonéticas mais refinadas – como ponto e/ou modo de 

articulação, segmentos fonéticos idênticos – no entanto, a forma exata da 

palavra não pôde ser acessada imediatamente. Ainda, essa forma de 

“inacessibilidade” parece não diferir do grupo controle na sua natureza, mas 

sim apenas na sua quantidade. 

Sumarizando, podemos explicitar as implicações clínicas desses achados, no 

que diz respeito à elucidação um pouco mais detalhada sobre a natureza da 
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dificuldade no processamento fonológico, assim como as implicações teóricas, uma 

vez que eles fornecem evidências que validam o modelo teórico proposto para a 

representação do conhecimento fonológico. 
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ANEXO I 
Pseudopalavras Utilizadas no Teste de Leitura de Pseudopalavras 
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ANEXO II 

Teste de Vocabulário Receptivo Peabody III 
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ANEXO III 

Figuras Utilizadas no Teste de Nomeação de Figuras 
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