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Em reconhecimento à relevância da linguagem na vida de qualquer ser humano e, mais 
especificamente, da leitura e da escrita muitos estudos têm sido desenvolvidos na área. 
Dentre as diversas pesquisas realizadas há aquelas que têm se dedicado a mostrar a 
importância dos processos fonológicos no desenvolvimento dessas habilidades, 
consideradas instrumentais para a vida social e acadêmica de um indivíduo. Com base 
nelas, vários autores afirmam que o desenvolvimento da consciência fonológica auxilia 
a aquisição da leitura e da escrita e acrescentam que dificuldades com a consciência 
fonológica tendem a comprometer o desenvolvimento da lectoescrita. Considerando a 
relevância da consciência fonológica para o desenvolvimento ulterior de habilidades 
acadêmicas e os resultados de diversas pesquisas que tem identificado diferentes níveis 
de desenvolvimento entre meninos e meninas, o presente estudo buscou avaliar a 
consciência fonológica de crianças de primeira a quarta séries do ensino fundamental, 
de uma escola do interior de São Paulo, e verificar possíveis diferenças entre meninos e 
meninas. Para tanto, a Prova de Consciência Fonológica por Produção Oral (PCFO) foi 
aplicada, individualmente, em 221 crianças, ambos os sexos, entre 6 e 12 anos (M=8,53; 
DP=1,40). A maior parte da amostra (n=120; 54,3%) era do sexo masculino. Os 
resultados evidenciaram que, de maneira geral, as crianças obtiveram uma média de 
28,66 acertos (DP=6,75) na PCFO, com uma pontuação mínima de 9 e máxima de 40 
pontos. No que se refere aos subtestes que compõem a prova, observou-se que, por um 
lado, as pontuações médias obtidas em ‘Síntese Silábica’, ‘Segmentação Silábica’ e 
‘Aliteração’ foram superiores às demais, por outro, os piores desempenhos ocorreram 
em ‘Síntese Fonêmica’, ‘Transposição Fonêmica’ e ‘Segmentação Fonêmica’, bem 
como que os participantes avaliados apresentaram mais dificuldades na detectação da 
‘Rima’ do que da ‘Aliteração’. Embora não se tenha evidenciado diferença 
estatisticamente significativa entre meninos e meninas em nenhuma das medidas 
realizadas, os resultados indicaram uma tendência de pontuações mais altas relacionadas 
à ‘Aliteração’, ‘Segmentação Fonêmica’, ‘Manipulação Silábica’ e ‘Transposição 
Silábica’ entre os participantes do sexo feminino. Esses resultados são coerentes com 
estudos que tem apontado para o fato de que os homens apresentam mais dificuldades 
de aprendizagem na leitura, escrita e em algumas habilidades de consciência fonológica 
quando comparados às mulheres. Tendo em vista tais resultados, sugere-se que outros 
estudos sejam realizados a fim de fornecer subsídios para a elaboração de programas de 
intervenção mais direcionados para as necessidades específicas de cada sexo, 
possibilitando assim o incremento de habilidades menos desenvolvidas. 
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