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RESUMO 

GENARO, K.L.X. Desempenho fonológico de um grupo de crianças brasileiras 
que frequentam escola bilíngue 

Introdução: A aquisição de linguagem oral de crianças expostas a duas ou 

mais línguas, além de uma demanda clínica, justifica-se como problema de 

investigação científica. Objetivo: analisar comparativamente o desempenho 

fonológico de crianças brasileiras, na faixa etária de 3;3 a 6;0 anos, que frequentam 

escolas bilíngues ou monolíngues. Método: Pesquisa de natureza quantitativa 

desenvolvida por meio de estudo exploratório. Casuística: 120 crianças brasileiras, 

filhas de pai e mãe brasileiros falantes da língua portuguesa que frequentam escola 

bilíngue (Grupo pesquisa/GP) e 51 crianças também brasileiras que frequentam 

escola monolíngue (Grupo controle/GC). Procedimento: Os sujeitos do GP e GC 

foram avaliados individualmente pela pesquisadora por meio do instrumento para 

avaliação da Fonologia do Teste ABFW (Wertzner, 2000). Critérios de 
interpretação dos resultados: Foi realizada a análise descritiva dos dados por 

meio de frequências absolutas e relativas, medidas de tendência central (média e 

mediana) e dispersão (desvio-padrão, mínimo e máximo). Para variável idade, 

utilizou- se o teste não paramétrico Mann-Whitney. Para a análise da associação 

entre as variáveis independentes qualitativas e o desfecho dicotômico crianças sem 

disfunção fonológica e com disfunção fonológica, utilizou-se o teste do qui-quadrado. 

Resultados e discussão: a maioria dos sujeitos desta pesquisa (83,6%) não 

apresentou alterações fonológicas e, quando estas estiveram presentes, somente a 

variável sexo não se mostrou associada a presença da alteração fonológica. Quanto 

à idade, também observou-se associação com alterações fonológicas. Foi possível 

afirmar que os bilíngues apresentaram menor probabilidade de alterações 

fonológicas quando comparados aos monolíngues, independentemente das 

variações nas respectivas medianas de idade. Conclusão: Na população estudada, 

a aquisição simultânea de duas línguas por crianças brasileiras inseridas em 

ambiente linguístico coincidente com a sua língua materna, não prejudicou a 

aquisição fonológica do português. 

 

Palavras-chave: bilinguismo, multilinguismo, avaliação, desenvolvimento infantil, 

linguagem infantil, desenvolvimento da linguagem. 



  VIII 

ABSTRACT 

GENARO, K.L.X. Phonological performance of a group of children attending 
bilingual school 

Introduction: The oral language acquisition of children exposed to two or 

more languages in addition to a clinical demand is justified as a problem of scientific 

research. Objective: To comparatively analyze the phonological performance of 

Brazilian children aged 3; 3-6; 0 years, attending monolingual or bilingual schools. 

Method: A quantitative research developed through exploratory study. Casuistry: 

120 Brazilian children, children of father and mother Brazilian Portuguese speakers 

who attend bilingual school (Research group / GP) and 51 children who attend 

school also Brazilian monolingual (control group / GC). Procedure: The subjects of 

GP and GC were evaluated individually by the researcher through the instrument to 

assess the ABFW Phonology Test (Wertzner, 2000). Criteria for interpretation of 
results: We performed a descriptive analysis of the data by means of absolute and 

relative frequencies, measures of central tendency (mean and median) and 

dispersion (standard deviation, minimum and maximum). For the age variable, we 

used the nonparametric Mann-Whitney test. To analyze the association between the 

independent variables and the qualitative dichotomous outcome children without 

phonological impairment and phonological dysfunction, we used the chi-square test. 

Results and discussion: the majority of subjects in this study (83.6%) had no 

change phonological and when they were present, only the gender variable was not 

associated with the presence of phonological change. Regarding age, also showed 

an association with phonological disorders. It can be said that bilinguals were less 

likely to phonological disorders when compared to monolinguals, regardless of 

variations in their median age. Conclusion: In this population, the simultaneous 

acquisition of two languages by Brazilian children inserted into linguistic environment 

coincident with their mother tongue, did not impair the acquisition of phonological 

Portuguese. 

 

Keywords: bilingualism, multilingualism, evaluation, child development, child 

language, language development. 
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INTRODUÇÃO 

 

Durante meu percurso profissional, como terapeuta e na 

assessoria/consultoria a escolas bilíngues, um tema destacou-se, a saber: a 

ocorrência de problemas de linguagem - especialmente alterações fonológicas - em 

crianças brasileiras, expostas a mais de uma língua durante o processo de aquisição 

de linguagem oral. 

Reflexões emergiram a partir da diversidade das histórias individuais dessas 

crianças, em variados contextos de bilinguismo. Destacam-se, nessa direção, as 

demandas familiares quanto à língua a ser prioritariamente utilizada na interlocução 

com os filhos durante o processo de aquisição de linguagem oral. 

A propósito, o atendimento de Maria Clara1 (2;3 anos) foi o ponto de partida 

para a definição do problema de pesquisa desta dissertação. A criança foi-me 

encaminhada para atendimento após triagem fonoaudiológica escolar, que concluiu 

que seu desempenho linguístico estava aquém do esperado para sua faixa etária, 

apontando a exposição da menina a duas línguas como causa do problema; uma 

vez que seus pais são argentinos e o espanhol era a língua falada em casa. Na 

escola, e demais ambientes que frequentava, era exposta ao português. Desde 

então, a mãe passou a preocupar-se com o bilinguismo, atribuindo-lhe a causa do 

atraso do desenvolvimento da linguagem oral da criança. 

Na avaliação fonoaudiológica, observei que Maria Clara também apresentava 

alterações relativas à motricidade orofacial, ao funcionamento psíquico e 

dificuldades interacionais significativas. Explicitando: interagia quase que 

exclusivamente com a mãe, comia pouco e muito mal, apresentava sialorréia 

enquanto mastigava e deglutia os alimentos, tinha dificuldades relativas ao sono e 

ao brincar. Sendo assim, pareceu-me que esses elementos também eram 

                                                             
1 Nome fictício. 
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importantes para a interpretação da queixa quanto à linguagem oral. Portanto, era 

improvável supor o bilinguismo como causa exclusiva do atraso do desenvolvimento 

da linguagem desta criança, mas, um fator a ser melhor investigado. 

Simultaneamente, em palestra para pais de alunos de uma escola particular 

bilíngue sobre as características do processo de aquisição de linguagem oral, um 

dos presentes disse ser americano e ter esposa brasileira; e que sua filha (de dois 

anos e meio) “misturava” o inglês com o português ao falar. Por exemplo: dizia 

“shoespato” para se referir a “sapato” e “ego” para “ovo”. Ou seja, ela estava 

mesclando as duas línguas às quais estava exposta e ele não sabia como agir 

diante de tais acontecimentos. Questionou-me, então, sobre qual língua falar com 

ela e também sobre as diferenças e semelhanças “dos sons” dessas duas línguas, 

atribuindo a esse aspecto essa “mistura de línguas”. 

Nesse contexto, outras vezes fui convocada a me posicionar 

profissionalmente sobre o tema e, em 2005, iniciei uma parceria com uma escola 

particular bilíngue onde realizei a observação fonoaudiológica de 126 crianças, na 

faixa etária de 1;0 a 6;0 anos, visando detectar eventuais problemas de linguagem 

nessa população tipicamente bilíngue. É importante ressaltar que essa população 

era formada por crianças brasileiras e estrangeiras, filhas de pais brasileiros 

exclusivamente e/ou estrangeiros e que o trabalho realizado consistiu em uma 

observação livre, com uma escuta voltada ao desempenho linguístico dessas 

crianças durante atividades lúdicas. Os dados coletados apontaram, 

predominantemente, para dois tipos de ocorrências: o atraso no processo de 

aquisição de linguagem oral em crianças não brasileiras e, as alterações fonológicas 

em crianças brasileiras. No entanto, tal achado clínico sugeria investigação científica 

quanto às possíveis relações entre os problemas de linguagem e a exposição 

dessas crianças a mais de uma língua. 

Alguns anos mais tarde, em abril de 2011, fiz nova parceria com mais uma 

escola particular bilíngue, na qual realizei observação fonoaudiológica de crianças, 

também na faixa etária de 1;0 a 6;0 anos. E, mais uma vez os problemas fonológicos 

dessas crianças se evidenciaram e prevaleceram. Aqui, como relatado acima em 

relação à observação feita em 2005, as crianças eram brasileiras e estrangeiras, 

filhas de pais exclusivamente brasileiros e/ou estrangeiros. 
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Assim, a aquisição de linguagem oral de crianças expostas a duas ou mais 

línguas, além de uma demanda clínica, justifica-se como problema de investigação 

científica. Uma vez que experiências anteriores traziam dados de crianças 

brasileiras e estrangeiras, foram selecionados inicialmente, um grupo de crianças a 

serem estudadas: as brasileiras, filhas de pai e mãe brasileiros e falantes da língua 

portuguesa em seu cotidiano, garantindo assim que essas crianças estariam 

expostas à língua inglesa apenas em seu ambiente escolar. 

Sendo assim, o objetivo desta pesquisa foi analisar comparativamente o 

desempenho fonológico de crianças brasileiras, na faixa etária de 3;3 a 6;0 anos, 

que frequentam escolas bilíngues ou monolíngues. 
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CAPÍTULO 1: BILINGUISMO E AQUISIÇÃO DE LINGUAGEM ORAL 

 

Neste trabalho, a questão do bilinguismo, como anunciado na introdução, é o 

contexto eleito para a reflexão. Tal escolha implica sublinhar o perfil dos sujeitos 

aqui estudados: crianças brasileiras, filhas de pais brasileiros exclusivamente. 

O bilinguismo tem sido tema de estudos em diversos campos do 

conhecimento. Enunciado de maneira abrangente, o conceito de bilinguismo 

constitui-se na “habilidade de uma pessoa para processar duas línguas quando 

interage com seus pares em um contexto social” (WILLIANS; SNIPPER, 1995). Esse 

conceito inclui não apenas as pessoas que fazem uso regular de duas ou mais 

línguas em seu dia-a-dia, mas, também, aquelas que estão em processo de 

desenvolvimento, incluindo as crianças que são escolarizadas por meio de uma 

segunda língua. Portanto, nessa abordagem, o conceito de bilinguismo é definido 

como habilidade e, também, como exposição; por refletir tanto características dos 

sujeitos falantes quanto do contexto social. 

No entanto, a literatura científica sobre o tema revela que existem várias (e, 

por vezes, conflitantes) caracterizações do bilinguismo, na medida em que o tema é 

abordado em diferentes campos do conhecimento; portanto com ênfase nas 

dimensões linguística, cognitivas, sociais e de desenvolvimento de linguagem 

(ZIMMER, FINGER, SCHEREE; 2008). 

Embora não haja consenso entre os pesquisadores sobre a definição do 

bilinguismo, questiona-se, atualmente de maneira geral, a hipótese de que o sujeito 

bilíngue é a somatória de dois monolíngues numa única pessoa, a qual tem 

desempenhos equivalentes nas duas línguas sendo, ambos, compatíveis com o 

nível de falantes monolíngues de cada uma das línguas em questão. Essa é a 

chamada Hipótese do Duplo Monolíngue - proposta por Saer (1922) - criticada por 

propor uma visão monolíngue do bilinguismo. 
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Ao retomar a evolução histórica do conceito de bilinguismo, vale referir que 

para Bloomfield (1933), o mesmo consiste na aquisição e desempenho exemplar em 

uma língua estrangeira. Para Weinreich (1953) seria o uso alternado de duas 

línguas, e Haugen (1953) afirmou que o bilinguismo consiste na habilidade de se 

produzir sentenças completas e com sentido numa segunda língua. Mais 

recentemente, Grosjean (1994) referiu que sujeitos bilíngues são aqueles que usam 

duas ou mais línguas em seu cotidiano. 

Alguns autores situaram o bilinguismo enquanto uma habilidade de 

expressão, tanto oral quanto escrita, em duas línguas diferentes. A propósito, 

Mendonça e Fleitch (2005) abordaram a questão do ponto de vista do tempo de 

exposição do sujeito a uma segunda língua, estabelecendo duas modalidades 

básicas: o bilinguismo precoce, em que as duas línguas são aprendidas 

simultaneamente desde a infância; e o bilinguismo tardio, no qual a segunda é 

aprendida após a primeira. 

E Mackey (2000), propôs quatro parâmetros para subsidiar o conceito, a 

saber: 1. o grau de proficiência de cada sujeito nas línguas às quais está exposto; 2. 

as situações em que o sujeito faz uso de ambas as línguas; 3. a frequência e 

condições nas quais o sujeito alterna uma língua e outra; 4. as interferências de uma 

língua na outra. 

Harmers e Blanc (2000), trouxeram à cena do bilinguismo alguns princípios 

básicos do comportamento linguístico, dentre eles, a interação de dinamismos 

sociais e individuais da língua, as funções do comportamento linguístico, a interação 

entre língua e cultura. Em síntese: a dinâmica de interação que envolve os usos 

da(s) língua(s). 

Observa-se, portanto, que esses autores concebem o bilinguismo como um 

fenômeno complexo e multidimensional e que, como tal, deve ser analisado a partir 

de seis dimensões: competência relativa, organização cognitiva, idade de aquisição, 

presença/ausência de outros indivíduos falantes da língua estrangeira no ambiente 

compartilhado, status das duas línguas envolvidas e identidade cultural. 

Explicitando: 
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1. A competência relativa prioriza a relação entre as duas competências 

linguísticas e definem dois tipos de bilinguismo: o balanceado (em que o 

sujeito possui competência equivalente em ambas as línguas) e 

dominante (em que há uma maior competência em uma das línguas, 

geralmente, a língua nativa). 

2. A organização cognitiva classifica o bilinguismo como composto ou 

coordenado. O primeiro refere-se ao sujeito que apresenta uma única 

representação cognitiva para duas traduções equivalentes. Já aquele que 

apresenta duas representações distintas para duas traduções 

equivalentes é classificado como bilíngue coordenado. Deve-se enfatizar 

que um indivíduo bilíngue pode ser ao mesmo tempo mais composto para 

certos conceitos e mais coordenado para outros. Essa distinção feita pela 

organização cognitiva é comumente mal interpretada, posto que esta 

distinção não se refere a diferentes níveis de competência linguística, a 

diferença entre a idade de aquisição das línguas ou a diferentes contextos 

de aquisição. Embora haja uma grande ligação entre o tipo de 

organização cognitiva, idade e contexto de aquisição, não existe 

correspondência direta entre a forma de representação cognitiva e idade 

de aquisição da língua. É verdade, porém, que um indivíduo que 

aprendeu as duas línguas quando criança no mesmo contexto, 

provavelmente apresenta uma única representação cognitiva para duas 

traduções equivalentes. Enquanto que um indivíduo que aprendeu a 

segunda língua num contexto diferenciado da sua língua materna pode 

apresentar representações distintas para duas traduções equivalentes. 

3. A idade de aquisição da segunda língua é fundamental por afetar 

diferentes aspectos do sujeito bilíngue. Quando a aquisição da segunda 

língua ocorre simultaneamente ao desenvolvimento cognitivo, dá-se o 

bilinguismo infantil que se divide em bilinguismo simultâneo (quando a 

criança adquire as duas línguas ao mesmo tempo, sendo exposta a 

segunda língua desde seu nascimento) e o consecutivo (quando a criança 

adquire a segunda língua após ter adquirido as bases da primeira). 

Quando a aquisição da segunda língua ocorre durante a adolescência, 
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conceitua-se como bilinguismo adolescente e, adulto quando ocorre 

nessa fase da vida. 

4. Quando existe a presença de indivíduos falantes da segunda língua no 

ambiente social da criança que a está adquirindo, ocorre o bilinguismo 

endógeno ou bilinguismo exógeno. No bilinguismo endógeno, as duas 

línguas são utilizadas como nativas na comunidade e podem ou não ser 

utilizadas para propósitos institucionais. No bilinguismo exógeno, as duas 

línguas são oficiais, mas não são utilizadas com propósitos institucionais. 

5. O bilinguismo aditivo ocorre quando as duas línguas são valorizadas no 

desenvolvimento cognitivo da criança. Quando a primeira língua é 

desvalorizada no ambiente infantil, há o bilinguismo subtrativo. 

6. Os bilíngues também podem ser classificados em termos de identidade 

cultural: o bicultural é o sujeito que se identifica positivamente com os dois 

grupos culturais. No monocultural, ele se identifica e é reconhecido 

apenas por um dos grupos em questão. O acultural refere-se ao bilíngue 

que renuncia à identidade cultural relacionada à primeira língua e adota 

valores culturais associados ao grupo de falantes da segunda. E, 

finalmente, o descultural ocorre quando o bilíngue desiste de sua própria 

identidade cultural, mas falha ao tentar adotar aspectos culturais do grupo 

de falantes da segunda língua. 

Portanto, é notável que o conceito de bilinguismo vem sofrendo alterações no 

decorrer dos anos: inicialmente definindo o sujeito bilíngue apenas em termos de 

competência linguística e, mais recentemente, levando em conta também fatores 

individuais, interpessoais e sociais. Ou seja, a partir de seus contextos, usos e 

funções, o que implica a consideração dos interlocutores nesse processo 

(HARMERS; BLANC, 2000). 

Partilhando o conceito de bilinguismo de Harmes e Blanc (2000), 

especificamente no que se refere ao papel dos interlocutores nesse processo, trago 

à cena a proposta Interacionista de Aquisição de Linguagem, desenvolvida por De 

Lemos desde os anos setenta. Essa proposta se volta para a natureza e emergência 

da linguagem, com um apelo fortemente interacionista e, com isso, coloca o outro 

enquanto participante de todo e qualquer conhecimento em constituição. Portanto, 
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evidencia o diálogo enquanto um fenômeno de natureza discursiva como a unidade 

de análise de seus estudiosos. Consequentemente, essa proposta abarca a língua 

falada durante a interação, o outro falante de uma língua e o próprio sujeito. Lugares 

de excelência para a reflexão sobre a aquisição de linguagem e o bilinguismo. 

Ao considerar as diversas modificações e releituras pelas quais essa teoria 

passou desde a sua formulação inicial, a proposta parte da aproximação com o 

Estruturalismo Europeu (DE LEMOS, 1992), especialmente no que tange à noção 

central de funcionamento da língua, conforme Saussure. 

A proposta de De Lemos (1992, 2002) entende a transição de infans a falante 

enquanto mudança de posição em uma estrutura de três polos. Com isso, as 

mudanças que ocorrem na fala da criança demonstram apenas sua relação com a 

fala do outro e com a escuta de sua própria fala sendo, portanto, efeitos de posições 

alcançadas na estrutura simbólica cujos polos são o outro, a língua e o próprio 

sujeito. 

Com essa aproximação, a autora lança mão de dois processos com os quais 

articulou língua e fala: os processos metafóricos e metonímicos que respondem pelo 

funcionamento da língua e que passaram a ser entendidos como mecanismos 

descritivos e explicativos das mudanças que operam na fala das crianças. 

Assim, essa ideia de uma estrutura em que a criança se movimenta, impõe o 

reconhecimento da presença do outro nesse processo (PALLADINO, 2004). Com 

isso, a movimentação da criança nas três posições simbólicas esclarece a relação 

do sujeito com a língua. Quais sejam: na primeira posição há a dominância da fala 

do outro, na segunda posição, a dominância do funcionamento da língua e, na 

terceira posição, a dominância da relação do sujeito com sua própria fala. 

Na primeira posição trata-se de uma criança alienada ao outro uma vez que 

sua fala é caracterizada pela repetição da fala do outro. Na segunda posição, a partir 

dos “erros” produzidos na fala da criança, esta estaria alienada ao movimento da 

língua fazendo substituições que remetem às operações metafóricas e 

deslocamentos às operações metonímicas. É na terceira posição que há um 

deslocamento do falante em relação a própria fala e à fala do outro, havendo uma 

transformação na “escuta” dessa criança. 
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Como referiu De Lemos (1992): o outro é instancia do funcionamento da 

língua uma vez que é alguém cuja existência já é simbólica. “Outro” que não só vem 

como condição de possibilidade de interação/diálogo, mas que é condição mesma 

de haver falante uma vez que toma a criança como se já fosse sujeito, como se este 

sujeito já estivesse na linguagem. Assim, a interação é assumida como “triádica” – o 

que imprime uma diferença radical de natureza da reflexão que se pode encaminhar 

sobre a língua materna.  

Essas contribuições fizeram com que De Lemos se aproximasse da 

Psicanálise, além da Linguística. Porque ambos os campos remetem ao 

compromisso com a fala da criança e com a ordem própria da língua. A partir desta 

aproximação, a criança passa a ser concebida como dotada de um corpo pulsional, 

que demanda interpretação: uma criança que “é capturada pelo funcionamento 

linguístico-discursivo, que não só a significa como lhe permite significar outra coisa, 

para além do que a significou” (DE LEMOS, 2002, p. 55). 

Por isso, ao tratar da língua materna, a noção de captura é introduzida. 

Assim, a ideia de um sujeito cuja identidade se define pelo uso da língua passa a ser 

concebida como sujeito da língua, portanto, de um efeito-sujeito sendo a língua 

materna o momento de constituição desse efeito (MALT, 2012). 

A aquisição da língua materna é uma experiência inaugural e definitiva, pois é 

por ela que um corpo não falante passa a ser um sujeito falante ou um sujeito da 

linguagem (PEREIRA DE CASTRO, 2006). 

Há, no Interacionismo em aquisição de linguagem, uma aproximação ao 

campo da psicanálise que, segundo Pereira de Castro (2006), forneceu elementos 

“para que se atribua à língua materna um lugar peculiar, para que se reconheça a 

necessidade do seu deslocamento conceitual: da configuração numerável, de 

simples equivalente à primeira língua, para o lado que a impede, justamente, de 

fazer número com as outras línguas, de lhes ser acrescentada, comparada” (p. 141). 

Jean-Claude Milner (1978) apud Veras (2008), linguista e psicanalista, define 

a língua materna como aquilo de que justamente a linguística não trata, porque 

excede gramáticas e teorias, na medida em que pertence ao eixo da poesia, dos 

lapsos, dos jogos de palavras. Segundo o autor, essa língua pode ser “qualquer 
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língua que materne um falante” (pg. 116). Portanto nasce um sujeito a partir dessa 

primeira língua; a língua que materna o sujeito que, recalcada pelas leis da língua do 

outro, captura a criança em suas malhas. 

Nessa direção, não basta sair do ventre materno para ter nascido. Há uma 

voz, cheia de musica, carregada de afetos que fundam o sujeito: é no lugar da fala, 

num processo contínuo, que o sujeito se faz nascer (VERAS, 2008). 

De acordo com Leite (2001), para conceituar a língua materna desde a 

Psicanálise faz-se necessário operar uma distinção entre um sujeito efeito de 

linguagem e o sujeito tomado como suporte que uma teoria sobre a língua 

pressupõe. Sua posição é de que “enquanto materna uma língua é causa singular 

do sujeito, matéria fundadora de seu psiquismo” (pg. 269). 

Nesse contexto, Vorcaro (2002) introduz a noção de linguagem maternante 

como aquela “fundada no laço que ata um organismo humano ao sujeito cuidador” 

(p. 160). Segundo a autora, trata-se de um texto basicamente prosódico que muda 

de tom, de volume, com curvas melódicas variadas que convocam e abrem para a 

polissemia. Já, a chamada língua materna é o registro da castração, do que é (ou 

não) permitido pelas normas desse código, fazendo referência à língua do país ou a 

língua nativa de um falante. 

A língua maternante, embora se estabeleça por meio da língua materna, pode 

ser aquela cujos efeitos no organismo fundaria uma “matriz simbólica, entendida 

como funcionamento significante mínimo implantado no organismo, fazendo leito 

para o posterior funcionamento da língua” conforme Vorcaro (2001, p. 273). 

Nessa mesma direção, para Palladino, Souza e Cunha (2004), ao tomar o 

bebê como desejante pelo outro, há um texto de filiação que o coloca na tensão 

entre a polissemia oferecida pela linguagem maternante e a interdição que a língua 

impõe. “A mãe vai embebedá-lo com uma linguagem maternante e envergá-lo por 

uma língua materna” (p.16). 

No entanto, observa-se que são escassas as bibliografias, no campo 

fonoaudiológico, que articulem aquisição de linguagem, problemas de linguagem 

oral e bilinguismo.  
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Oppenheimer e Ávila (2004) investigaram crianças bilíngues e monolíngues, 

brasileiras e matriculadas em pré-escolas bilíngues; com o objetivo de avaliar a 

influência da segunda língua em termos lexicais. As autoras dividiram os sujeitos da 

pesquisa em dois grupos: o grupo controle formado por crianças brasileiras 

matriculadas em pré-escolas monolíngues e o grupo pesquisa por crianças 

brasileiras matriculadas em pré-escolas bilíngues. As crianças do grupo pesquisa 

foram avaliadas duas vezes; primeiramente em português e, após trinta dias, o 

mesmo teste (ABFW2) foi aplicado em inglês. O grupo controle foi avaliado apenas 

em português.  

Os resultados revelaram que, ao comparar o grupo controle (monolíngues) 

com o grupo pesquisa (bilíngues), nas categorias semânticas de animais, formas e 

cores, houve uma prevalência de acertos das crianças do grupo controle. Ao 

comparar as respostas dadas pelos sujeitos do grupo pesquisa em relação às duas 

línguas em que foram avaliados, a competência lexical da categoria formas e cores, 

testada em inglês, apresentou mais acertos quando comparadas às respostas em 

português. Nas demais categorias; o português prevaleceu. A partir desses 

resultados, as autoras concluíram que o aprendizado do segundo idioma pode 

exercer influência sobre a competência lexical de crianças, embora elas sejam 

proficientes apenas no idioma português. 

Ferronatto e Gomes (2008) relataram um caso de bilinguismo atendido em 

fonoterapia. Trata-se de um paciente de 2 anos e 3 meses, membro de uma família 

de origem alemã, exposto ao português e a um dialeto alemão desde o nascimento. 

A queixa era de que a criança não se comunicava verbalmente, embora usasse 

gestos - apontar e movimentos afirmativos/negativos de cabeça - para expressar-se. 

As autoras descreveram a evolução terapêutica do caso quanto ao desenvolvimento 

da função comunicativa com aumento das trocas verbais e ampliação do léxico. E 

atribuíram o bilinguismo como causa do atraso na aquisição de linguagem oral 

desse sujeito. 

                                                             

2 Wertzner, H. F. Fonologia. In: Andrade, C. R. F.; Befi-Lopes, D. M.; Fernandes, F. D. M.; Wertzner, H. F. ABFW: 
teste de linguagem infantil nas áreas de fonologia, vocabulário, fluência e pragmática. Carapicuíba: Pró-Fono, 
2000. Cap.1, p. 5-40. 
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Engel de Abreu, Baldassi, Puglisi e Befi-Lopes (2012) ressaltaram a 

importância de considerar dados referentes a imigração e ao multilinguismo na 

avaliação de linguagem tanto clinicamente, quanto cientificamente. Esses autores 

investigaram se o desempenho em memória de trabalho verbal e tarefas de 

vocabulário são dependentes das exigências linguísticas dessas tarefas e da 

situação linguística e cultural da criança. 

Os resultados descartaram a possibilidade de que as diferenças de 

vocabulário se resumissem apenas às diferenças de status socioeconômico. No 

entanto, fortaleceram os resultados sobre a educação bilíngue uma vez que 

mostraram que a inclusão de uma língua não reduz ou interrompe a proficiência da 

primeira língua, sendo esta socialmente valorizada. No entanto, podem levar a uma 

foram de bilinguismo subtrativo se a primeira língua não for valorizada fora de casa. 

A propósito, muitos estudos descrevem a educação bilíngue e o processo de 

aquisição de linguagem da segunda língua. 

Considerando o ensino de uma segunda língua por meio da educação 

pedagógica bilíngue, Baker (2000) e Cummins (2000) destacaram que a 

transferência entre as línguas pode ser de duas formas: quando a língua materna é 

priorizada na escola e a segunda em casa, ou quando a segunda língua é ensinada 

pela escola. Em ambos os casos, esses autores acreditam que os conceitos, a 

linguagem e as capacidades de alfabetização que as crianças estão aprendendo na 

língua materna podem ser transferidos para a segunda língua. 

Nessa perspectiva, Cummins (2000) afirmou que o professor deve considerar 

os fatores afetivos relacionados ao processo de aquisição de uma segunda língua 

pela criança, bem como auxiliá-la a manter sua língua materna, além de explicitar ao 

aluno a importância da segunda língua enquanto realização linguística e intelectual. 

Périsse, Garboggini e Vieira (2002) apontaram que se a criança for exposta 

desde cedo a falantes que interagem diariamente e de forma natural com ela, em 

sua própria língua e em uma língua estrangeira, ela terá maior chance de tornar-se 

um bilíngue competente do que um adulto que venha a estudar outra língua mais 

tarde. Assim, os autores colocam o bilinguismo enquanto uma habilidade infantil a 



  23 

ser desenvolvida na interação com interlocutores falantes da segunda língua 

adquirida. 

Em relação a aquisição de língua estrangeira, Melman (1992) faz uma 

distinção fundamental entre saber e conhecer uma língua para que se possa refletir 

como a posição subjetiva implica representação do sujeito na língua. Uma vez que a 

constituição do sujeito na língua materna se faz inaugural e permeará sua relação no 

processo de aprendizado/apropriação da língua estrangeira, para pensar sobre esse 

contato com a língua estrangeira, é imprescindível fazer o percurso do que se 

entende por sujeito falante. Portanto, a língua estrangeira esta relacionada ao 

conhecer e a língua materna ao saber (da Língua). 

Conhecer uma língua refere-se ao aprendizado de uma língua estrangeira a 

partir da língua que já se sabe com o objetivo de se comunicar. Para tanto, há uma 

tradução da língua estrangeira a partir da língua pela qual o sujeito é atravessado. 

Com essa distinção pode afirmar que se trata de duas posições subjetivas por meio 

das quais o sujeito se representa diante da língua materna e da língua estrangeira. 

Para que o sujeito venha se representar na língua estrangeira, ele precisaria se 

deixar atravessar pela língua estrangeira, o que levaria a uma mudança em sua 

posição discursiva: se deslocando subjetivamente do lugar da repetição da fala do 

outro para a própria interpretação. 

Para alguns sujeitos, essa língua estrangeira se constituiu como outro tipo de 

saber, como uma possibilidade de plena articulação do desejo. Conforme marcou 

Melman (1992) “pode-se falar uma língua estrangeira de forma muito mais solta e 

fluida do que a nossa língua materna” (p. 47) uma vez que para aquele sujeito a mãe 

que está incluída na língua estrangeira não se apresenta como interditada. Por este 

motivo, de acordo com o autor, o sujeito pode falar melhor uma língua estrangeira do 

que sua língua materna. 

Ao seguir no contexto pedagógico, em estudo sobre a aprendizagem de uma 

segunda língua por crianças pequenas, Marchiori (2010) concluiu que as interações, 

os gestos e as primeiras palavras, contextualizados e intermediados pela nova 

língua e pela(s) cultura(s), são componentes fundamentais para a aprendizagem 

efetiva. 
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Nesse cenário, vale salientar, o crescente interesse cientifico no que se refere 

ao bilinguismo e suas repercussões, principalmente nos campos linguístico e 

educacional. Para Marchiori (2010) tal interesse está associado a dois fatores 

essenciais: o movimento de estrangeiros vindos para o Brasil e o desejo de pais 

brasileiros em possibilitar o acesso precoce dos filhos a uma segunda língua 

(global), para que os mesmos sejam capazes, no futuro, de comunicarem sem 

fronteiras. 

Portanto, diferentes situações podem levar uma criança a ter contato com 

mais de uma língua durante o processo de aquisição de linguagem: a mudança de 

país, o pertencimento a famílias onde duas línguas são utilizadas simultaneamente e 

a opção familiar pela inserção em escolas bilíngues precocemente. 

Ao sublinhar o ponto de vista sócio-afetivo no processo de escolarização, 

Mello (2005) afirmou que as estratégias e políticas de ensino bilíngue nem sempre 

surtem o efeito pedagógico esperado. Seu argumento é que os professores podem 

calar uma criança durante a fase inicial de aprendizagem do ensino bilíngue, 

substituindo a interação e a construção do conhecimento compartilhado pelo 

silêncio. Isso porque, essas crianças, quando em fase inicial de ensino bilíngue, não 

sabem como responder ou não entendem o que o professor pede, o que pode fazer 

com que se calem ou se sintam envergonhadas diante da classe. 

E, considerando que a aprendizagem da segunda língua exige mediações 

pedagógicas e técnicas, Veras (2008) ressaltou a importância de valorizar a 

singularidade de cada criança no cotidiano escolar, pois, se prevalecer o ideal de 

controle que normalmente marca esse cotidiano, o ensino da segunda língua poderá 

se esgotar em um uso apenas instrumental. Com isso a autora chamou atenção 

para a hipótese desse “(des)compasso entre as línguas” (p. 120) produzir problemas 

de aprendizagem e fracasso/ exclusão escolar. 
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CAPÍTULO 2: BILINGUISMO e FONOLOGIA 

 

A fonologia é um subsistema da linguagem que se refere ao modo como os 

sons se organizam nas diferentes línguas (MOTA, 2004). 

Segundo Wertzner, Pagan, Galea e Papp (2007), a fonologia envolve um 

repertório de fonemas que indicam mudanças nos significados das palavras, sendo 

o componente da linguagem que governa a maneira como os sons são produzidos 

na fala por meio de regras. Assim, é a partir dessa percepção que a criança organiza 

as representações internas a respeito da sua língua materna para produzir os sons 

de determinada língua. 

Faz parte do processo de aquisição fonológica da criança saber quais sons 

são usados na sua língua e como eles se organizam. A aquisição do sistema 

fonológico de uma língua, incluindo inventário fonético e regras fonológicas, ocorre 

de forma contínua e gradativa até os 7 anos. Entre 1:6 e 4:0 anos é a fase de maior 

extensão do sistema fonológico, quando há um aumento do inventário fonético das 

crianças possibilitando produções de palavras polissílabas e de estruturas silábicas 

mais complexas, sendo também a fase de maior ocorrência de omissões e 

substituições de sons. Entre 4 e 7 anos a criança vai adquirir sons mais complexos, 

produz de forma adequada palavras mais simples e, contudo, passa a fazer uso de 

palavras mais longas estabilizando o sistema fonológico (WERTZNER, 2004). 

Para Lamprecht (2004) o desenvolvimento fonológico do português ocorre de 

maneira homogênea para todas as crianças, isto é, obedecendo a uma sequência 

de etapas; porém, com variações individuais ao longo desse processo quanto ao 

domínio segmental e prosódico. Essa variação pode ocorrer em termos de idade 

como quanto aos caminhos percorridos por cada criança. 
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Portanto, o desenvolvimento fonológico é contínuo. Ao longo da aquisição das 

habilidades perceptivas, a criança adquire um vasto inventário de elementos 

fonéticos, perde uma variedade de processos fonológicos de simplificação e, adquire 

um sistema fonológico de contrastes. Um modelo de análise fonológica empregado 

para a descrição do sistema fonológico é o dos processos fonológicos. Esses 

ocorrem durante o desenvolvimento de linguagem e se referem a simplificação de 

regras fonológicas que envolvem um grupo ou uma sequência de sons da fala. 

Assim, a criança deve eliminar os processos que não fazem parte dos sons da 

linguagem adulta (WERTZNER, 1995). 

Os processos fonológicos podem ser divididos em três categorias: de 

estrutura silábica, substituição e assimilação. Os processos de estrutura silábica são: 

simplificação da consoante final, simplificação do encontro consonantal, eliminação 

da sílaba átona, reduplicação e metátese. Os processos de substituição são: 

plosivação de fricativas, simplificação de liquidas, vocalização, despalatalização, 

frontalização de velar, desafricação, eliminação da estridência. Para finalizar, os 

processos de assimilação são: assimilações labial, velar, nasal e sonora. 

Conforme referiu Wertzner (1995), aos 2:6 anos é a previsão da eliminação 

do processo fonológico para a redução de sílaba, harmonia consonantal e 

plosivação de fricativas; aos 3 anos para a frontalização de velares; 3:6 para a 

posteriorização de velar e simplificação de líquidas; 4:6 para a posteriorização e 

frontalização de palatal e 7 para a simplificação do encontro consonantal e da 

consoante final. Assim, os processos mais usados foram: simplificação da consoante 

final; frontalização da palatal; simplificação do encontro consonantal; simplificação 

de líquida e posteriorização para palatal. 

De acordo com Lamprecht (2004), a fonologia é um processo gradativo de 

conhecimento, que se dá a partir de evidências que a criança encontra na língua do 

seu ambiente sendo a consciência fonológica afetada pelo tipo de experiência que o 

sujeito possui. Para este autor, quanto mais rico for o ambiente linguístico melhor o 

desenvolvimento das habilidades relevantes para a discriminação fonêmica. Ou seja, 

mais facilmente as crianças reconhecerão que as palavras rimam, terminam ou 

começam com o mesmo som, sendo compostas por sons individuais que podem ser 

manipulados para a formação de novas palavras. 
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Ao definir a consciência fonológica como o ato de refletir de maneira 

consciente sobre os aspectos da linguagem e suas manipulações, se constituindo 

em uma habilidade de metalinguagem ou consciência metalinguística, esta é uma 

capacidade linguística que permite reconhecer que um signo consiste em uma 

sequencia de sons individuais (BORBA; QUEIROGA; VOGELEY, 2004). 

Portanto, a consciência fonológica é a capacidade que o individuo tem de 

pensar sobre as estruturas das palavras, segmentando-as e analisando os sons que 

as compõem. Essa segmentação evolui da capacidade de identificar rimas e sílabas 

para a identificação de elementos discretos que existem na fala em nível abstrato, os 

fonemas. Esse processo de evolução possibilita a habilidade de refletir sobre a 

estrutura da palavra, compreendendo-a enquanto uma sequência de fonemas e/ou 

sílabas (CARVALHO; ALVAREZ; CAETANO, 1998). 

A consciência fonológica é a representação mental das menores unidades 

constituintes da fala, ou seja, os sons que compõem as palavras (FREITAS, 2004). 

Por sua vez, segundo Wertzner (2004), “a alteração fonológica é definida 

como uma dificuldade de fala, caracterizada pelo uso inadequado de sons, de 

acordo com a idade e com as variações regionais, que podem envolver erros na 

produção, na percepção ou na organização dos sons” (p. 281). 

A propósito, os transtornos fonológicos – uma dificuldade de linguagem que 

afeta a produção da fala, sem fatores etiológicos detectáveis - parecem estar 

relacionados às dificuldades em consciência fonológica (MOTA, 2001). 

Em estudo no qual participaram crianças com transtorno fonológico 

submetidas a uma avaliação de consciência fonológica, Lamprecht (2001) chega à 

conclusão de que elas possuem maior conhecimento da fonologia da língua do que 

podem representar nas suas produções. Posteriormente, Lamprecht (2004) chega à 

mesma conclusão em relação às crianças com aquisição de linguagem oral típica. 

No entanto, outros autores relataram resultados diferentes em suas pesquisas 

ao comparar o desempenho em consciência fonológica em crianças com e sem 

transtornos fonológicos. Morales, Mota e Keske-Soares (2002) confirmaram um 

desempenho inferior em provas de consciência fonológica por parte de crianças com 
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desvio fonológico se comparadas às crianças com desenvolvimento fonológico 

típico. 

Daí sugere-se que crianças com transtornos fonológicos são consideradas de 

risco para a presença de outras dificuldades no desenvolvimento de linguagem oral; 

salientando-se, de maneira geral, a importância da consciência fonológica para esse 

processo (MOTA; MELO FILHA, 2009). 

Wertzner et al (2001) relataram que há um consenso quanto a necessidade 

de classificar o transtorno fonológico ao considerar sua gravidade. No entanto, ainda 

há divergências quanto aos critérios a serem utilizados. Os mesmos podem ser 

classificados a partir de diversos parâmetros, sejam eles mais subjetivos; a partir do 

grau de ininteligibilidade; ou mais objetivos, pela presença ou ausência de lesão, 

pelo tipo de alteração ou ainda, por meio de medida de análise padronizada de 

cálculo da severidade. 

Wertzer, Ramos e Amaro (2004) evidenciaram que alguns autores realizaram 

um estudo em que referem uma medida clínica e de pesquisa referente à três 

conceitos relacionados a alteração: desabilidade, inteligibilidade e prejuízo. Este 

índice foi denominado PCC (Porcentagem de Consoantes Corretas). 

A Porcentagem de Consoantes Corretas (PCC), definida por Shribeg e 

Kwiatkowski (1982) é uma medida de classificação que tem sido muito utilizada 

como diagnóstico para os transtornos fonológicos. Esta expressa a porcentagem de 

sons consonantais produzidos corretamente numa amostra de fala conversacional. 

O transtorno é descrito de leve a severo. Segundo Shriberg e Kwiatkowski 

(1982), a classificação é descrita a partir de quatros graus de severidade: leve, com 

PCC acima de 85%; levemente moderada, entre 65% e 85%; moderadamente 

severa, de 50 a 65%; e severa para abaixo de 50%. Lowe (1996) ressaltou que em 

uma ficha de transcrição deve constar a forma adulta da produção infantil, o padrão 

silábico utilizado, as substituições de sons realizadas e os processos usados. 

O PCC foi revisto por Shriberg et al. (1997) e propuseram algumas variantes 

para o mesmo. Três modos de pontuação foram considerados para o PCC: o PCC, o 

PCC ajustado e o PCC revisado. O primeiro considerou como erros distorções 

(comuns e incomuns), substituições e omissões. O segundo, não considera em sua 
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pontuação distorções “comuns”, e o terceiro; não considera qualquer tipo de 

distorção como erro. 

Retomando a questão do bilinguismo juntamente com a fonologia, para Rocca 

(2003) as crianças expostas ao ambiente bilíngue desenvolvem habilidades 

perceptuais que a habilitarão a distinguir entre as suas duas linguas.   

No que se refere à consciência fonológica de crianças bilíngues, alguns 

estudos evidenciam habilidades adequadas com correlações positivas de crianças 

bilíngues nas tarefas de discriminação de fonemas (CHEN, et al., 2004; LOIZOU; 

STUART, 2003). 

Lasch, Mota e Cielo (2009) investigaram o desempenho de meninos e 

meninas bilíngues (português e alemão) e monolíngues, faixa etária entre 4;1 e 8;11 

anos, em habilidades de consciência fonológica por meio da aplicação do Protocolo 

de Consciência Fonológica (CIELO, 2001). E apesar de praticamente não existirem 

resultados estatisticamente significantes na comparação entre meninos e meninas 

bilíngues e monolingues, observou-se superioridade feminina na maioria das tarefas 

de consciência fonológica. 

Araújo et al. (2006) também investigaram o desempenho de crianças 

bilíngues, com 5:0 anos, expostas ao português e ao inglês durante o período de 

aquisição e desenvolvimento da linguagem quanto à consciência fonológica do 

português brasileiro, a partir da aplicação do Teste “Perfil de Habilidades 

Fonológicas”. Concluíram que a aquisição simultânea de duas línguas não prejudica 

a aquisição fonológica do português brasileiro e que não houve diferença 

significativa no desempenho entre meninos e meninas. 
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MÉTODO 

 

Pesquisa de natureza quantitativa desenvolvida por meio de estudo 

exploratório. 

 

1. Casuística:  

120 crianças brasileiras, filhas de pai e mãe brasileiros falantes da língua 

portuguesa que frequentam escola bilíngue (Grupo pesquisa/GP) e 51 crianças 

também brasileiras que frequentam escola monolíngue (Grupo controle/GC) 

 

Critérios de inclusão: 

- alunos brasileiros, filhos de pai e mãe brasileiros falantes da língua 

portuguesa, de ambos os sexos, na faixa etária de 3;3 a 6;0 anos de idade, 

que frequentam escolas particulares bilíngues ou monolíngues. Essa faixa 

etária foi selecionada por abranger o período típico da aquisição de 

linguagem oral infantil. 

- autorização dos pais e/ou da Instituição de Ensino para que o filho/aluno 

participe da pesquisa (anexo 01). 

As instituições bilíngues são escolas regulares brasileiras com uma proposta 

de estudo em duas línguas: o português e o inglês. Desde o ingresso na escola, o 

aluno inicia o programa de imersão na língua inglesa com o intuito da compreensão, 

aquisição e vivencias nesta língua. A rotina das crianças é organizada de maneira 

que a língua falada na sala de aula seja o inglês. O português aparece nesta fase 

apenas em algumas aulas específicas, como educação física e música. No ensino 
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fundamental, o aluno tem um currículo completo em português e no período oposto, 

um currículo em inglês que contempla todas as habilidades necessárias para o 

aprendizado da língua inglesa (leitura, escrita, escuta/ação de escutar e habilidades 

orais/fala). Destaca-se que o período escolar para as crianças até 4;0 anos é de 04 

horas e, a partir dos 5;0 anos o período é integral (das 8hs às 15:30hs). 

Quanto às instituições monolíngues, a língua adicional (inglês) é apenas uma 

disciplina de estudo. Nestas instituições, até os 4;0 anos as crianças permanecem 

por um período de 04 horas na escola e, a partir dos 5;0 anos, há a possibilidade de 

aumentar esse período (o que não é obrigatório). 

 

2. Procedimentos: 

Os sujeitos do GP e GC, devidamente autorizados pelos pais, foram avaliados 

individualmente pela pesquisadora no ambiente escolar (sala de aula reservada para 

essa avaliação) por meio do instrumento para avaliação da Fonologia do Teste 

ABFW (WERTZNER, 2000). Os mesmos foram avaliados durante os meses de 

junho, julho, agosto e setembro de 2012. 

O instrumento utilizado é composto por duas provas: imitação e nomeação. 

Na primeira, a criança deve repetir 39 vocábulos a partir do modelo fornecido pela 

examinadora. Na segunda, a criança deve nomear 34 figuras apresentadas pela 

examinadora. 

O teste permite: 

- a sistematização do inventário fonético do sujeito, segundo o critério de 

posição silábica (inicial e final) do fonema na palavra; 

- a descrição e análise dos processos fonológicos utilizados pelo sujeito. 

A avaliação restringe-se a língua portuguesa e os dados são registrados por 

escrito no protocolo de cada sujeito. 

Após a aplicação do teste, realizou-se a transcrição fonética dos dados e a 

classificação dos processos fonológicos utilizados por cada sujeito desta pesquisa. 
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Posteriormente, para cada prova, foi aplicada a medida de análise da 

porcentagem de consoantes corretas (PCC). Para a análise do PCC (SHRIBERG; 

KWIATKOWSKI, 1982), foi realizada a classificação das consoantes corretas e 

incorretas, a partir dos critérios estabelecidos pelos autores. Assim, considerou-se 

como consoantes corretas apenas as que a criança teve intenção de produzir na 

palavra sendo, portanto, descartadas as repetições de sílabas. Como a análise foi 

das consoantes, as alterações envolvendo as vogais não foram analisadas. Palavras 

incompletas ou ininteligíveis foram desconsideradas também. O cálculo do PCC foi 

realizado para as provas de nomeação e de imitação. Posteriormente, classificou-se 

cada sujeito de acordo com a classificação proposta pelos autores: PCC acima de 

85%, transtorno leve; entre 65 e 85%, levemente moderado; de 50 a 65%, 

moderadamente severo; e abaixo de 50%, severo. 

Foram analisados os seguintes processos fonológicos: redução de sílaba, 

harmonia consonantal, plosivação de fricativas, posteriorização para velar, 

posteriorização para palatal, frontalização de velares, frontalização de palatal, 

simplificação de liquidas, simplificação de encontro consonantal, simplificação de 

consoante final, sonorização de plosivas, sonorização de fricativas, ensurdecimento 

de plosivas e ensurdecimento de fricativas. 

Os processos fonológicos foram analisados a partir de sua ocorrência e 

apenas aqueles com mais de 25% de ocorrência em cada uma das provas foi 

considerado produtivo. 

Alguns processos fonológicos utilizados por alguns sujeitos ainda eram 

esperados para a idade. Assim, nesses casos, considerou-se a ocorrência dos 

mesmos 0%. 

Os dados dos sujeitos do GC e do GP foram organizados em planilha Excel 

de acordo com as seguintes variáveis: escola (monolíngue ou bilíngue), língua 

falada pela mãe em casa (língua portuguesa ou inglesa), sexo, idade, porcentagem 

de consoantes corretas (PCC) para as provas de imitação e nomeação do teste 

ABFW (Fonologia), processos fonológicos para a prova de imitação e de nomeação. 
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3. Análise dos Resultados: 

Foi realizada a análise descritiva dos dados por meio de frequências 

absolutas e relativas, medidas de tendência central (média e mediana) e dispersão 

(desvio-padrão, mínimo e máximo). Para variável idade, na forma quantitativa, foi 

testada a normalidade, como esta não aderiu a curva normal, utilizou-se o teste não 

paramétrico Mann-Whitney na comparação entre as crianças de bilíngues e 

monolingues. 

Para a análise da associação entre as variáveis independentes qualitativas e 

o desfecho dicotômico crianças sem disfunção fonológica e com disfunção 

fonológica, utilizou-se o teste do qui-quadrado. Realizou-se a análise de regressão 

logística univariada na identificação dos valores da Odds Ratio (OR) e seus 

respectivos intervalos de 95% de confiança (IC95%). Na análise do modelo múltiplo 

foram utilizadas as variáveis independentes que apresentaram valor de p < 20%.  

Na estratificação da disfunção fonológica em três ou quatro categorias, para 

obtenção dos valores de OR, utilizou-se a análise de regressão logística multinomial 

univariada. 

Assumiu-se um nível descritivo de 5% (p ≤ 0,05) para a significância 

estatística. 

Os dados foram digitados em uma planilha Excel e analisados pelo programa 

SPSS versão 17.0. 

A interpretação dos resultados foi subsidiada por referencial teórico 

interdisciplinar: Linguística (Fonética, Fonologia e Aquisição de linguagem), 

Psicanálise e Fonoaudiologia. 

 

4. Ética 

Este projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética da PUCSP. Os alunos, bem 

como as Instituições de Ensino, tiveram suas identidades preservadas e riscos 

afastados, conforme acordado na carta de consentimento (anexo 04). Protocolo de 

pesquisa número 037.80512.4.0000.5482. 
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Vale ressaltar que os pais das crianças em que o transtorno fonológico foi 

diagnosticado foram orientados em relação ao caso de cada criança individualmente 

e encaminhados para acompanhamento fonoaudiológico. 
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RESULTADOS 
 

 

Análise Descritiva 

A amostra deste estudo foi composta por 171 crianças, sendo a maioria de 

alunos de escola bilíngue (70,2%). A distribuição entre os sexos foi similar e todos 

apresentavam mães que tinham como língua nativa o português brasileiro (Tabela 

1). 

Quanto à idade, verifica-se que a média foi de 4,7 anos (dp=0,8), mediana de 

4,8, variando entre 3,3 e 6,2 anos.  

 

Tabela 1 – Número e percentual de crianças, segundo sexo e tipo de escola 

Variável Categoria N (%) 
    
Escola Bilíngue 120 (70,2) 
 Monolíngue 51 (29,8) 
    
    
Sexo Masculino 87 (50,9) 
 Feminino 84 (49,1) 
    
    
Total  171 (100,0) 
 

Verifica-se que na escola bilíngue a média de idade das crianças foi 4,9 anos 

(dp=0,8), mediana de 5,1 anos, valor mínimo 3,3 e máximo 6,2. Enquanto que, para 

na escola monolígue a média de idade foi de 4,2 anos (dp=0,7), mediana de 4,2 

anos, com valores mínimos e máximos, respectivamente, 3,3 e 5,8. Nesta 

comparação pelo teste Mann-Whitney, observa-se que houve uma diferença 

estatisticamente significativa (p<0,001) quanto à faixa etária. 
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A Tabela 2 apresenta a distribuição dos sujeitos segundo presença ou 

ausência de alteração fonológica. Observa-se que a maioria (83,6%) não apresentou 

o agravo. 

 

Tabela 2 – Número e percentual de crianças, segundo categorias de alteração 

fonológica 

Variável Categoria N (%) 
    
Imitação Sem alteração fonológica 146 (85,4%) 
 Com alteração fonológica 25 (14,6) 
    
Nomeação Sem alteração fonológica 145 (84,8) 
 Com alteração fonológica 26 (15,2) 
    
Média Sem alteração fonológica 143 (83,6) 
 Com alteração fonológica 28 (16,4) 
    
Total  171 (100,0) 

 

Na Tabela 3 são apresentados os percentuais de ocorrências dos processos 

fonológicos nas provas de imitação e nomeação. Verifica-se que o item 

“simplificação de líquidas” apresentou a maior proporção dentre os processos 

presentes, tanto para imitação quanto para nomeação (respectivamente, 17,0% e 

15,2%). 

 

Tabela 3 – Número e percentual de crianças, segundo alterações detectadas nos 

processos fonológicos nas provas de Imitação e Nomeação 

Variável Categoria Imitação Nomeação 
  n (%) N (%) 
      
Redução de sílaba ausente 171 (100,0) 171 (100,0) 
 presente 0 (0,0) 0 (0,0) 
      
Harmonia consonantal ausente 161 (94,2) 171 (100,0) 
 presente 10 (5,8) 0 (0,0) 
      
Plosivasão de fricativas ausente 169 (98,8) 169 (98,8) 
 presente 2 (1,2) 2 (1,2) 
      
Posteriorização para velar ausente 169 (98,8) 170 (99,4) 
 presente 2 (1,2) 1 (0,6) 
      
Posteriorização para  ausente 170 (99,4) 170 (99,4) 
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Palatal presente 1 (0,6) 1 (0,6) 
      
Frontalização de velares ausente 170 (99,4) 169 (98,8) 
 presente 1 (0,6) 2 (1,2) 
      
Frontalização de palatal ausente 166 (97,1) 168 (98,2) 
 presente 5 (2,9) 3 (1,8) 
      
Simplificação de líquida ausente 142 (83,0) 145 (84,8) 
 presente 29 (17,0) 26 (15,2) 
      
Simplificação do  ausente 170 (99,4) 171 (100,0) 
encontro consonantal presente 0 (0,0) 0 (0,0) 
      
Simplificação da  ausente 171 (100,0) 171 (100,0) 
consoante final presente 0 (0,0) 0 (0,0) 
      
Sonorização de plosivas ausente 171 (100,0) 170 (99,4) 
 presente 0 (0,0) 1 (0,6) 
      
Sonorização de fricativas ausente 171 (100,0) 170 (99,4) 
 presente 0 (0,0) 1 (0,6) 
      
Ensurdecimento de ausente 162 (94,7) 162 (94,7) 
Plosivas presente 9 (5,3) 9 (5,3) 
      
Ensurdecimento de ausente 169 (98,8) 168 (98,2) 
Fricativas presente 2 (1,2) 3 (1,8) 
      
Outros ausente 171 (100,0) 171 (100,0) 
 presente 0 (0,0) 0 (0,0) 
      
 

Na tabela 4 são apresentados os percentuais de ocorrências dos processos 

fonológicos nas provas de imitação e nomeação por tipo de escola. 

 

Tabela 4 – Número e percentual de crianças, segundo alterações detectadas nos 

processos fonológicos, nas provas de Imitação e Nomeação e tipo de escola 

 Imitação Nomeação 
Variável Bilíngue Monolíngue Bilíngue Monolíngue 
 n (%) N (%) N (%) n (%) 
Redução de sílaba         

Ausente 120 (100,0) 51 (100,0) 120 (100,0) 51 (100,0) 
Presente 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 

Harmonia 
consonantal 

        

Ausente 117 (97,5) 44 (86,3) 120 (100,0) 51 (100,0) 
Presente 3 (2,5) 7 (13,7) 0 (0,0) 0 (0,0) 

Plosivasão de 
fricativas 

        

ausente 120 (100,0) 49 (96,1) 120 (100,0) 49 (96,1) 
presente 0 (0,0) 2 (3,9) 0 (0,0) 2 (3,9) 
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Posteriorização para 
velar 

        

ausente 120 (100,0) 49 (96,1) 120 (100,0) 50 (98,0) 
presente 0 (0,0) 2 (3,9) 0 (0,0) 1 (2,0) 

Posteriorização para 
palatal 

        

ausente 119 (99,2) 51 (100,0) 119 (99,2) 51 (100,0) 
presente 1 (0,8) 0 (0,0) 1 (0,8) 0 (0,0) 

Frontalização de 
velares 

        

ausente 120 (100,0) 50 (98,0) 120 (100,0) 49 (96,1) 
presente 0 (0,0) 1 (2,0) 0 (0,0) 2 (3,9) 

Frontalização de 
palatal 

        

ausente 116 (96,7) 50 (98,0) 118 (98,3) 50 (98,0) 
presente 4 (3,3) 1 (2,0) 2 (1,7) 1 (2,0) 

Simplificação de 
líquida 

        

ausente 107 (89,2) 35 (68,6) 106 (88,3) 39 (76,5) 
presente 13 (10,8) 16 (31,4) 14 (11,7) 12 (23,5) 

Simplificação do 
encontro 
consonantal 

        

ausente 119 (99,2) 51 (100,0) 120 (100,0) 51 (100,0) 
presente 1 (0,8) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 

Simplificação da 
consoante final 

        

ausente 120 (100,0) 51 (100,0) 120 (100,0) 51 (100,0) 
presente 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 

Sonorização de 
plosivas 

        

ausente 120 (100,0) 51 (100,0) 120 (100,0) 50 (98,0) 
presente 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 1 (2,0) 

Sonorização de 
fricativas 

        

ausente 120 (100,0) 51 (100,0) 120 (100,0) 50 (98,0) 
presente 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 1 (2,0) 

Ensurdecimento de 
plosivas 

        

ausente 118 (98,3) 44 (86,3) 117 (97,5) 45 (88,2) 
presente 2 (1,7) 7 (13,7) 3 (2,5) 6 (11,8) 

Ensurdecimento de 
fricativas 

        

ausente 119 (99,2) 50 (98,0) 119 (99,2) 49 (96,1) 
presente 1 (0,8) 1 (2,0) 1 (0,8) 2 (3,9) 

Outros         
ausente 120 (100,0) 51 (100,0) 120 (100,0) 51 (100,0) 
presente 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 
         

Total 120 (100,0) 51 (100,0) 120 (100,0) 51 (100,0) 
 

A Tabela 5 mostra os processos fonológicos e suas respectivas alterações 

agrupados em três categorias. Destaca-se que houve uma maior proporção de 

alterações no contexto imitação (32,8%). Houve uma variação de 0 a 4 processos 
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alterados, já para nomeação a variação foi de 0 a 3. Na avaliação dos dois 

contextos, identificou-se até 7 processos alterados. 

 

Tabela 5 – Número e percentual de crianças, segundo categorias de alteração nos 

processos fonológicos 

Processos Alterações N (%) 
    
Imitação Ausente 132 (77,2) 
 presente somente em 1 21 (12,3) 
 presente em 2 ou mais 18 (10,5) 
    
Nomeação Ausente 137 (80,1) 
 presente somente em 1 22 (12,9) 
 presente em 2 ou mais 12 (7,0) 
    
Total  171 (100,0) 

 

 

Análise de associação para a variável distúrbio fonológico (inferencial)  

Na Tabela 6 verifica-se que houve diferença estatisticamente significativa 

entre tipo de escola e idade e presença de alteração fonológica. Observa-se que, 

crianças que estudam em escolas bilíngues tem uma probabilidade menor de 

apresentar alteração fonológica quando comparadas as crianças de escolas 

monolíngues (7,5 % vs 31,5%; p<0,001). Para a idade, na categoria igual ou com 

mais de 4,8 anos, observa-se uma probabilidade menor de apresentar alteração 

fonológica quando comparada com a faixa etária mais jovem (6,2% vs 25,7%; 

p<0,001). 

A análise univariada mostra que crianças que estudam em escolas bilíngues 

têm um fator protetor de OR=0,18 (IC95% 0,07 – 0,77). Verifica-se também um fator 

protetor de OR=0,19 (IC95% 0,07 – 0,51) para a idade igual ou maior que 4,8 anos 

(Tabela 6). 
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Tabela 6 – Número e percentual de crianças, segundo presença de alteração e 

análise de regressão logística univariada para o escore Imitação 

Variável Categoria Imitação 
  Sem alteração Com alteração    
  n (%) N (%) p (X2) OR* IC95% 
         
Escola Bilíngue 111 (92,5) 9 (7,5) <0,001 0,18 0,07 – 0,44 
 Monolíngue 35 (68,6) 16 (31,4)  1.0  
         
Sexo Masculino 74 (85,1) 13 (14,9) 0,903 0,95 0,41 – 2,22 
 Feminino 72 (85.7) 12 (14,3)  1.0  
         
Idade < 4,8 anos 55 (74,3) 19 (25,7) <0,001 1.0  
 ≥ 4,8 anos 91 (93,8) 6 (6,2)  0,19 0,07 – 0,51 
         
Total  146 (85,4) 25 (14,6)    

* categoria de referência com alteração fonológica 

 

Observa-se na Tabela 7 que a variável tipo de escola e idade mostraram-se 

fatores independentes para o distúrbio fonológico. Estudar em escola bilíngue 

apresentou uma OR=0,27 (p=0,008) e ter idade igual ou maior que 4,8 anos uma 

OR=0,30 (p=0,025). 

 

Tabela 7 – Análise de regressão logística múltipla Imitação 

Variável Categoria    
  OR IC95% p 
     
Escola Bilíngue 0,27 0,10 – 0,71 0,008 
 Monolíngue 1.0   
     
Idade < 4,8 anos 1.0   
 ≥ 4,8 anos 0,30 0,11 – 0,86 0,025 
     

 

Na Tabela 8, verifica-se que as variáveis tipo de escola e idade apresentaram 

associação estatisticamente significativa com a presença de alteração fonológica. 

Para o escore Nomeação, crianças que estudam em escola bilíngue tem uma 

probabilidade menor de apresentar alteração fonológica quando comparadas as 

crianças que estudam em escolas monolíngues (8,3% vs 31,4%; p<0,001). Quanto à 

idade, a categoria igual ou com mais de 4,8 anos, observa-se uma probabilidade 
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menor de apresentar alteração fonológica quando comparada com a faixa etária 

mais jovem (7,2% vs 25,7%; p=0,001). 

Na análise univariada para regressão logística, verifica-se um fator protetor de 

OR=0,20 (IC95% 0,08 – 0,48) para crianças que estudam em escolas bilíngues. 

Para a variável idade, crianças com idades iguais ou maiores a 4,8 anos 

apresentaram um fator protetor OR=0,23 (IC95% 0,09 – 0,57). 

 

Tabela 8 – Número e percentual de crianças, segundo presença de alteração e 

análise de regressão logística univariada para o escore Nomeação 

Variável Categoria Nomeação 
  Sem alteração Com alteração    
  n (%) N (%) p (X2) OR* IC95% 
         
Escola Bilíngue 110 (91,7) 10 (8,3) <0,001 0,20 0,08 – 0,.48 
 Monolíngue 35 (68,6) 16 (31,4)  1.0  
         
Sexo Masculino 75 (86,2) 12 (13,8) 0,601 0,80 0,35 – 1,85 
 Feminino 70 (83,3) 14 (16,7)  1.0  
         
Idade < 4,8 anos 55 (74.3) 19 (25,7) 0,001 1.0  
 ≥ 4,8 anos 90 (92,8) 7 (7,2)  0,23 0,09 – 0,57 
         
Total  145 (84,8) 26 (15,2)    

* categoria de referência com alteração fonológica 

 

Destaca-se na Tabela 9 que estudar em escola bilíngue foi fator protetor 

independente para o distúrbio fonológico (OR=0,29; p=0,010), bem como a idade ≥ 

4,8 anos (OR=0,35; p=0,039). 

 

Tabela 9 – Análise de regressão logística múltipla para o escore Nomeação 

Variável Categoria    
  OR IC95% p 
     
Escola Bilíngue 0,29 0,11 – 0,74 0,010 
 Monolíngue 1.0   
     
Idade < 4,8 anos 1.0   
 ≥ 4,8 anos 0,35 0,13 – 0,95 0,039 
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Na Tabela 10 verifica-se que houve associação estatisticamente significativa 

entre o tipo de escola e a idade no escore média. Observa-se que, crianças que 

estudam em escolas bilíngues tem uma probabilidade menor de apresentar 

alteração fonológica quando comparadas as crianças de escolas monolíngues 

(10,0% vs 31,4%; p=0,001). Na categoria igual ou com mais de 4,8 anos, observa-se 

uma probabilidade menor de apresentar alteração fonológica quando comparada 

com a faixa etária mais jovem (7,2% vs 28,4%; p<0,001). 

A análise univariada, Tabela 10, mostra que crianças que estudam em 

escolas bilíngues têm um fator protetor de OR=0,24 (IC95% 0,11 – 0,56). Quanto à 

idade, a faixa etária ≥ 4,8 anos apresentou um fator protetor de OR=0,20 (IC95% 

0,08 – 0,49). 

 

Tabela 10 – Número e percentual de crianças, segundo presença de alteração e 

análise de regressão logística univariada para o escore Média 

Variável Categoria Média 
  Sem alteração Com alteração    
  N (%) n (%) p (X2) OR IC95% 
         
Escola Bilíngue 108 (90,0) 12 (10,0) 0,001 0,24 0,11 – 0,56 
 Monolíngue 35 (68,6) 16 (31,4)  1.0  
         
Sexo Masculino 73 (83,9) 14 (16,1) 0,919 0,96 0,43 – 2,16 
 Feminino 70 (83,3) 14 (16,7)  1.0  
         
Idade < 4,8 anos 53 (71,6) 21 (28,4) <0,001 1.0  
 ≥ 4,8 anos 90 (92,8) 7 (7,2)  0,20 0,08 – 0,49 
         
Total  143 (83,6) 28 (16,4)    
 

 

Observa-se na Tabela 11 que as variáveis tipo de escola e idade mostraram-

se fatores protetores independentes para alteração fonológica. Estudar em escola 

bilíngue apresentou uma OR=0,38 (p=0,038). Enquanto que para a idade, ter igual 

ou mais de 4,8 anos apresentou uma OR=0,27 (p=0,010). 
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Tabela 11 – Análise de regressão logística múltipla para a média dos escores 

Variável Categoria    
  OR IC95% p 
     
Escola Bilíngüe 0,38 0,16 – 0,95 0,038 
 Monolíngüe 1.0   
     
Idade  < 4,8 anos 1.0   
 ≥ 4,8 anos 0,27 0,10 – 0,73 0,010 
     

 

 

Análise de associação para a variável alteração nos processos fonológicos em 
três e quatro categorias (inferencial) 

Na Tabela 12 observa-se que houve uma associação estatisticamente 

significativa entre as alterações nos processos de imitação e o tipo de escola. 

Crianças de escolas monolíngues apresentam uma probabilidade maior de 

apresentarem alteração em 2 ou mais processos quando comparadas à crianças de 

escolas bilíngues (21,6% vs 5,8%; p<0,001). 

 

Tabela 12 – Número e percentual de crianças, segundo presença de alteração e 

análise do qui-quadrado para o escore Imitação 

Variável Categoria alterações Imitação 
  ausente presente em 1 

processo 
presente em 2 ou 
mais processos 

 

  n (%) N (%) n (%) p (X2) 
         
Escola Bilíngue 103 (85,8) 10 (8,4) 7 (5,8) <0,001 
 Monolíngue 29 (56,8) 11 (21,6) 11 (21,6)  
         
Sexo Masculino 66 (75,9) 11 (12,6) 10 (11,5) 0,897 
 Feminino 66 (78,6) 10 (11,9) 8 (9,5)  
         
Total  132 (77,2) 21 (12,3) 18 (10,5)  

 

Na análise de regressão múltinomial univariada, Tabela 13, verifica-se que, 

em comparação com a categoria de referência ausente, ser bilíngue apresentou um 

fator protetor para presença de uma alteração de OR=0,26 (p=0,005), sendo este 

fator de proteção de OR=0,18 (p=0,001) quando foi analisada a presença de 
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alteração em 02 ou mais processos. Em relação ao sexo, não houve associação 

estatisticamente significativa. 

 

Tabela 13 – Análise de regressão multinomial univariada para o escore Imitação 

Variável Categoria Imitação 
  presente em 1 processo presente em 2 ou mais processo 
  OR* IC95% p OR* IC95% p 
        
Escola Bilíngue 0,26 0,09 – 0,66 0,005 0,18 0,06 – 0,51 0,001 
 Monolíngue 1.0   1.0   
        
Sexo Masculino 1,07 0,42 – 2,77 0,882 1,21 0,43 – 3,38 0,713 
 Feminino 1.0   1.0   
        

* categoria de referência é ausente 

 

Na Tabela 14 observa-se que houve uma associação estatisticamente 

significativa entre as alterações nos processos de nomeação e o tipo de escola. 

Crianças de escolas monolíngues apresentam uma probabilidade maior de 

apresentarem alteração em 2 ou mais processos quando comparadas à crianças de 

escolas bilíngues (13,7% vs 4,2%; p=0,004). 

 

Tabela 14 – Número e percentual de crianças, segundo presença de alteração e 

análise do qui-quadrado para o escore Nomeação 

Variável Categoria alteração Nomeação 
  ausente presente em 1 

processo 
presente em 2 ou 
mais processos 

 

  n (%) N (%) n (%) p (X2) 
         
Escola Bilíngue 104 (86,6) 11 (9,2) 5 (4,2) 0,004 
 Monolíngue 33 (64,7) 11 (21,6) 7 (13,7)  
         
Sexo Masculino 69 (79,3) 11 (12,6) 7 (8,1) 0,866 
 Feminino 68 (81,0) 11 (13,0) 5 (6,0)  
         
Total  137 (80,1) 22 (12,9) 12 (7,0)  

 

Na Tabela 15, observa-se que ser bilíngue mostrou um fator protetor para 

presença de uma alteração de OR=0,32 (p=0,015). Enquanto que para a presença 
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de 2 ou mais processos alterados este fator foi de OR=0,23 (p=0,017). Em relação 

ao sexo, não houve associação estatisticamente significativa. 

 

Tabela 15 – Análise de regressão multinomial univariada para o escore Nomeação 

Variável Categoria Nomeação 
  presente em 1 processo presente em 2 ou mais processo 
  OR* IC95% p OR* IC95% p 
        
Escola Bilíngue 0,32 0,13 – 0,80 0,015 0,23 0,07 – 0,77 0,017 
 Monolíngue 1.0   1.0   
        
Sexo Masculino 0,96 0,38 – 2,41 0,933 1,34 0,40 – 4,51 0,641 
 Feminino 1.0   1.0   
        

* categoria de referência é ausente 

 

Na Tabela 16 verifica-se uma associação estatisticamente significativa entre 

as alterações nos processos de imitação + nomeação e o tipo de escola. Crianças 

de escolas monolíngues apresentam uma probabilidade maior de apresentarem 

alteração em 2 a 3 processos quando comparadas à crianças de escolas bilíngues 

(25,5% vs 9,2%; p<0,001). Na categoria alterações “presentes em 4 ou mais 

processos” a mesma relação foi observada (11,8% vs 3,3%; p=0,001). 

 

Tabela 16 – Número e percentual de crianças, segundo presença de alteração e 

análise do qui-quadrado para o escore Imitação + Nomeação 

Variável Categoria alterações Imitação + Nomeação  
  ausente presente em 

1 processo 
presente em 2 
a 3 processos 

presente em 4 ou 
mais processos 

 

  n (%) n (%) n (%) N (%) p (X2) 
           
Escola Bilíngue 100 (83,3) 5 (4,5) 11 (9,2) 4 (3,3) 0,001 
 Monolíngue 27 (52,9) 5 (9,8) 13 (25,5) 6 (11,8)  
           
Sexo Masculino 64 (73,6) 4 (4,6) 13 (14,9) 6 (6,9) 0,820 
 Feminino 63 (75,0) 6 (7,1) 11 (13,1) 4 (4,8)  
           
Total  127 (74,2) 10 (5,8) 24 (14,0) 10 (5,8)  
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Na Tabela 17, observa-se que ser bilíngue mostrou-se fator protetor para as 

categorias. Destaca-se que o bilinguismo é fator protetor OR=0,27 (p=0,049) para a 

presença de um processo alterado. Desta mesma forma, foi observada as demais 

categorias “presente de 2 a 3 processos” e “presente em 4 ou mais processos”, 

respectivamente, OR=0,23 (p=0,001) e OR=0,18 (p=0,0012). Quanto à variável 

sexo, não houve associação estatisticamente significativa. 

 

Tabela 17 – Análise de regressão multinomial univarida para o escore Imitação + 

Nomeação 
Variável Categoria atrasos Imitação + Nomeação 
  presente em 1 processo presente em 2 a 3 

processos 
presente em 4 ou mais 

processos 
  OR* IC95% P OR* IC95% p OR* IC95% p 
           
Escola Bilíngue 0,27 0,07 - 0,99 0,049 0,23 0,09 - 0,57 0,001 0,18 0,05 - 0,69 0,012 
 Monolíngue 1.0   1.0   1.0   
           
Sexo Masculino 0,64 0,17 - 2,41 0,508 1,13 0,46 - 2,79 0,794 1,42 0,37 - 5,43 0,605 
 Feminino 1.0   1.0   1.0   
           

* categoria de referencia é ausente 
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DISCUSSÃO 

 

Na literatura pesquisada, poucos são os estudos comparativos sobre o 

desempenho fonológico de crianças monolíngues e bilíngues. Com isso esta 

pesquisa buscou analisar o desenvolvimento fonológico segundo o tipo de escola, 

bem como ao sexo e a idade. 

Para isso, estudou-se crianças em processo de aquisição de linguagem, 

falantes da língua portuguesa e filhas de pais brasileiros. Portanto, os sujeitos desta 

pesquisa circularam entre duas línguas (tomada aqui enquanto código linguístico): o 

português e o inglês.  

Ressalta-se que para analisar se os processos fonológicos estavam ou não 

alterados, foi utilizada a tabela de Produtividade dos Processos Fonológicos de 

acordo com a idade (WERTZNER, 2000). Portanto, foi a partir da idade que se 

considerou a presença ou ausência de alteração nos processos fonológicos em 

ambos os grupos (bilíngues e monolíngues).  

O achado inicial de que a maioria dos sujeitos desta pesquisa (83,6%) não 

apresentou alterações fonológicas fortalece aqueles descritos na literatura, a saber: 

de que a aquisição simultânea de duas línguas não prejudica a aquisição fonológica 

do português (ARAÚJO et al., 2006). 

Nesta pesquisa, somente a variável sexo não se mostrou associada a 

presença da alteração fonológica. Da mesma forma, Araújo et al., (2006), referiram 

não haver diferença significativa no desempenho entre meninos e meninas. Por 

outro lado, Lasch, Mota e Cielo (2009), ao estudar a consciência fonológica do 

português em crianças expostas ao português e ao alemão, observaram que em 

meninos houve uma maior frequência de alterações fonológicas. 
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Quanto à idade, também se observou associação com alterações fonológicas 

em ambas as provas, imitação e nomeação. Os resultados obtidos nesta pesquisa 

mostraram que sujeitos a partir de 4,8 anos apresentaram uma probabilidade menor 

de alterações fonológicas. A propósito, Wertzner (2000) em estudo sobre aquisição 

fonológica, demonstrou que o número de produções adequadas aumenta 

proporcionalmente à idade, enquanto que o número de omissões e substituições 

diminui. Portanto, e de maneira hipoteticamente previsível, quanto maior a faixa 

etária, menores as chances de distúrbios fonológicos.  

Neste contexto, a idade poderia representar um viés nos resultados, dado que 

na população estudada, verificou-se que a mediana de idade das crianças da escola 

bilíngue foi de 5;1 anos e das crianças da escola monolíngue, 4;2 anos (p<0,001). 

Contudo, ao se realizar a análise de regressão logística múltipla para ambas as 

provas (imitação e nomeação), observou-se que a variável tipo de escola e idade 

foram fatores independentes para as alterações fonológicas, ou seja, um não 

influencia o outro. Assim, é possível afirmar que os bilíngues apresentaram menor 

probabilidade de alterações fonológicas quando comparados aos monolíngues, 

independentemente das variações nas respectivas medianas de idade. 

Wertzner (1995) afirmou que apenas dois processos fonológicos são 

superados em idade superior à da mediana encontrada na faixa etária dos sujeitos 

desta pesquisa, a saber: simplificação do encontro consonantal e simplificação da 

consoante final. Portanto, ambos os processos não foram considerados quando 

manifestos pelos sujeitos desta pesquisa, sendo computados os demais quando 

comparadas as idades do sujeito com a idade de remissão do processo. Explicita-se 

que os demais processos são: redução de sílaba, harmonia consonantal, plosivação 

de fricativas, posteriorização para velar, posteriorização para palatal, frontalização 

para velares, frontalização de palatal, simplificação de líquidas, sonorização de 

plosivas, sonorização de fricativas, ensurdecimento de plosivas e ensurdecimento de 

fricativas. 

Ressalta-se que o processo fonológico mais encontrado nos sujeitos desta 

pesquisa foi a simplificação de liquidas; tanto na prova de imitação (17%) quanto na 

de nomeação (15,2%). No entanto, houve maior proporção de alterações no 

contexto de imitação, ao agrupar os processos fonológicos em três categorias: 
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alterações ausentes, presentes em somente um e presentes em dois ou mais 

processos fonológicos. 

A propósito, conforme aponta Ingram (1976), pode ser identificada uma 

diferenciação entre dificuldades de produção e compreensão de regras fonológicas 

ao se comparar o desempenho fonológico nas provas de nomeação e imitação. 

Ainda segundo Wertzner (1995), o processo de simplificação de líquidas 

deveria ser superado a partir de 3;6 anos em crianças sem queixas de problemas de 

linguagem. No entanto, diferentemente, esse processo esteve presente em maior 

proporção na população aqui estudada. Clinicamente, no acompanhamento de 

crianças bilíngues e/ou monolíngues, foi constatado que após 3;6 anos as crianças 

ainda não superaram esse processo.  

Ao se tratar de crianças com alterações fonológicas, Wertzner, Papp e Gálea 

(2006) relatam que o processo de simplificação de líquidas, junto com a 

simplificação de encontro consonantal e simplificação de consoante final foram os 

processos mais utilizados pelos sujeitos. 

Em relação aos processos fonológicos, na população estudada, as crianças 

de escola monolíngue apresentaram 08 processos na prova de imitação; são eles: 

harmonia consonantal, plosivação de fricativas, posteriorização para velar, 

frontalização de velar, frontalização de palatal, simplificação de liquidas, 

ensurdecimento de plosivas e ensurdecimento de fricativas. Na prova de nomeação 

foram observados 09 processos: plosivação de fricativas, posteriorização para velar, 

frontalização de velar, frontalização de palatal, simplificação de liquidas, sonorização 

de plosivas, ensurdecimento de plosivas e ensurdecimento de fricativas. 

Já as crianças de escola bilíngue apresentaram 06 processos fonológicos na 

prova de imitação. São eles: harmonia consonantal, posteriorização para palatal, 

frontalização de palatal, simplificação de líquidas, ensurdecimento de plosivas e 

ensurdecimento de fricativas. Na prova de nomeação foram observados 05 

processos: posteriorização para palatal, frontalização para palatal, simplificação de 

líquidas, ensurdecimento de plosivas e ensurdecimento de fricativa. 

Portanto, o número de processos fonológicos apresentados pelas crianças de 

escola monolíngue foi maior quando comparado ao de crianças de escolas 
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bilíngues. Ressalta-se que houve também maior número de crianças de escolas 

monolíngues que apresentaram processos fonológicos não observados 

frequentemente durante o desenvolvimento de linguagem oral. São eles: 

sonorização de plosivas, sonorização de fricativas, ensurdecimento de plosivas e 

ensurdecimento de fricativas. 

Ainda em relação aos processos fonológicos, tanto na nomeação quanto na 

imitação, as crianças de escolas monolíngues apresentaram maior probabilidade de 

apresentarem alteração (em 2 a 3 processos) quando comparadas às crianças de 

escolas bilíngues.  

Este dado correlaciona-se com os achados descritos acima, a saber: 

referentes à maior probabilidade dos monolíngues apresentarem alterações 

fonológicas. Portanto, as alterações fonológicas levantadas a partir do inventário 

fonético dos sujeitos de ambos os grupos (pesquisa e controle) correlacionam-se 

com a análise da ocorrência dos processos fonológicos. 

Tais achados se fortalecem a partir das análises de regressão logística 

múltipla para todos os achados estatisticamente analisados.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

No contexto da aquisição de linguagem de crianças expostas a duas línguas, 

essa pesquisa recortou especificamente o desempenho fonológico de crianças 

brasileiras, falantes da língua portuguesa, filhas de pais brasileiros e que frequentam 

escolas bilíngues (português/inglês) ou monolíngues (português). Sublinha-se que o 

português, é a língua materna de todos os sujeitos estudados, independentemente 

do tipo de escola que frequentam. 

Ao considerar as variáveis descritas nos resultados, os sujeitos das escolas 

bilíngues se caracterizaram por terem adquirido a segunda língua (inglês) após as 

bases da primeira (português) já estarem estabelecidas, caracterizando um 

bilinguismo consecutivo (HARMERS; BLANC, 2000). Nessa direção, é significativo 

considerar, em pesquisas futuras, a idade de ingresso da criança brasileira no 

ensino bilíngue; em termos linguísticos e culturais. 

Os resultados desta pesquisa evidenciaram que, comparativamente, as 

crianças que estudam em escolas bilíngues tendem a ter menor probabilidade de 

alterações fonológicas (em termos de inventário fonético e processos fonológicos). 

Portanto, na população estudada, a aquisição simultânea de duas línguas por 

crianças brasileiras inseridas em ambiente linguístico coincidente com a sua língua 

materna e não prejudicou a aquisição fonológica do português. 

Diante dos resultados obtidos, em termos de aquisição de linguagem, reitera-

se a hipótese da qualidade da interação dialógica entre adulto/criança e da relação 

simbólica entre sujeito/língua neste processo. 

Longe da ilusão do império do saber sobre as línguas, os resultados dessa 

pesquisa apontam para outra direção: é preciso que o fonoaudiólogo considere o 
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sujeito da linguagem para além daquele que domina (ou não) um determinado 

código linguístico. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 01: AUTORIZAÇÃO DOS PAIS 
                                                                                                              SP, ..... 
 
Prezados Srs Pais, 
 
 
O objetivo da minha dissertação de Mestrado, desenvolvida na PUCSP, é comparar 
o desenvolvimento da linguagem de crianças brasileiras que frequentam escolas 
monolíngues com as que frequentam escolas bilíngues. Para isso, realizarei a 
avaliação fonoaudiológica de seu (sua) filho(a). 
 
Em anexo, envio documento solicitando autorização (assinada) para utilizar os 
dados obtidos na avaliação fonoaudiológica na pesquisa citada. 
 
 
Desde já, agradeço a sua colaboração. 
 
Atenciosamente, 
 
---------------------- 
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ANEXO 02: TERMO DE LIVRE CONSENTIMENTO – CONSENTIMENTO 
INFORMADO (PAIS/ RESPONSÁVEIS) 

 

Autorizo a participação e a utilização dos dados referentes à avaliação 
fonoaudiológica do(a) meu(minha) filho(a) , o(a) menor 
_________________________________ , para a realização desta pesquisa: 
“Desempenho fonológico de crianças brasileiras que estudam em escolas bilingues”. 

Fui informado (a) de que não há quaisquer riscos associados a este projeto, assim 
como sei que os nossos nomes e identidades serão mantidos em sigilo. 

Aceito que os dados desse estudo possam ser publicados e/ou apresentados em 
encontros profissionais, congressos, reuniões cientificas e outras situações de 
interesse na área da saúde e da educação.  

Compreendo tratar-se da realização de um estudo, e sei que tenho o direito de 
retirar a participação de meu (minha) filho(a) do mesmo a qualquer momento. 

São Paulo, _______ de _____________________ de 2012. 

_______________________________________________ 

Nome: ___________________________________ 

Parentesco: _______    RG. ___________________ 

 

_______________________________________________________ 

Karin Ximenes de Genaro – pesquisadora 

Instituição: PUC/SP (Pontifícia Universidade Católica de São Paulo) 
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ANEXO 03: CARTA DE ACEITAÇAO DAS INSTITUIÇÕES ONDE FOI REALIZADA 
A COLETA DE DADOS 

 

São Paulo, ______ de ________________  de 2012. 

 

À COMISSÃO ÉTICA DA PONTIFICIA UNIVERSIDADE CATOLICA DE SÃO 
PAULO 

 

Eu, 
___________________________________________________________________, 
portador (a) do RG ___________________, CPF 
_______________________________, responsável pela Educação Infantil da 
Escola _________________________________, autorizo a pesquisadora Karin 
Ximenes de Genaro a coletar dados para a pesquisa “Desempenho fonológico de 
crianças brasileiras que estudam em escolas bilíngues” nessa instituição de ensino. 

 

 

Escola _________________________________ 

 

______________________________________________________ 

Assinatura do Responsável (com carimbo) 
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ANEXO 04: APROVAÇÃO DO COMITÊ DE ÉTICA 

Título da Pesquisa: Repercussões da exposição de crianças brasileiras a duas 
línguas durante o processo de aquisição fonológica da linguagem 
Pesquisador: Karin Ximenes de Genaro 
 Área Temática:   
Versão: 1 
CAAE: 03780512.4.0000.5482 
Submetido em: 24/09/2012 
Instituição Proponente: Pontifícia Universidade Católica de São Paulo-PUC/SP 
Situação: Aprovado 
Localização atual do Projeto: Pesquisador Responsável 
 Patrocinador Principal:  Financiamento Próprio   
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