PROCEDIMENTOS PERCEPTUAIS NA SEGMENTACAO DA CADEIA DA FALA
LUIZA DE ARRUDA NEPOMUCENO
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0 presente trabalho, dentro da psicolingfilstica experimental, insere-se na linha de pesquisa do Laboraterio de Psicologia
Experimental da Universidade de Bruxelas, cujo grupo
chefiado
pelo Prof. Jose Morals, procura investigar as capacidades metalingdisticas de segmentagio da fala e o possivel efeito reversivo da leitura sobre estrategias perceptuais.
Esta pesquisa, utilizada como assunto central de. Tese de
Doutorado, na Discipline Disterbios da Comunicageo Humana, Departamento de Oftalmo-Otorrinolaringologia da Escola
Paulista
de Medicine, tem por objetivo tearico discutir a realidade psicolOgica dos tragos foneticos, dos fonemas e das silabas, entre
individuos letrados e iletrados. Preocupa-se, essencialmente, em
avaliar as capacidades metalingfilsticas de segmentagio da cadeia
da fala.
Realmente, desde o surgimento e desenvolvimento da teoria
dos tragos foneticos por R. Jakobson e M. Halle (1955i, ela tem
se prestado a inemeros debates.
Discute-se, principalmente, se essas unidades menores tem
ou neo realidade psicolOgica e, mais ainda, qual é a diferenga
entre processar essas unidades a nivel automitico e ter consci-

encia de

sua existencia.
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Nossos experimentos tentarIo demonstrar a realidade psicolOgica dos tracos foneticos, dos fonemas e das silabas e
mais
ainda que, os primeiros sao constatados apenas a nivel automg
gtico para todos os individuos,-tico,segundaivltom
porgm, tamb gm a nivel consciente dependente da
alfabetizaggo
e as terceiras, em todos os individuos, em nivel automgtico
consciente.
Dentre teorias que se desenvolveram recentemente, Lieberman
(1972) e Studdert-Kennedy (1975), ambos de Haskins Laboratories,
apresentaram teorias que merecem ser destacadas. 0 primeiro defende o principio da complexidade da codificag go, segundo o qual
existe uma especializagio para o processamento do sinal acUstico da fala, dependente do grau de complexidade, exigido na
codificag go de determinados segmentos.
Assim sendo, quanto mais consonantal mais complexa a codificag go, dada a complexidade dos tragos envolvidos e, portanto,
mais process gvel pelo hemisfg rio esquerdo.
Studdert-Kennedy postula a teoria dos estggios, segundo
a
qual existe um estigio anterior para o processamento de quaisquer sinais acUsticos que independem de especializag go hemisferial, seguido de um estagio fon g tico que, embora ja mais especializado, g processado de forma automgtica e, finalmente,
um
estigio fonolOgico que pressup6e um acesso lexical.
As nossas pesquisas sobre as habilidades requeridas para a
segmentag go da fala entre letrados e'iletrados, controladas outras variiveis, permitir5o demonstrar a superioridade de uma ou
de outra teoria, ou, talvez, refut g-las parcial ou totalmente.
Para a pesquisa de campo e auxilio na tabulagio dos dados,
foi-me possivel reunir um grupo de interessados no assunto,constituindo uma equipe que trabalhou nio somente na pesquisa
mas
tambgm na conferencia e na tabulagio de dados.
Como objetivo aplicado, procurar-se-5 discutir o quanto os
processos envolvidos na percepcio do sinal aciastico da fala
suas relagaes com a leitura contribuir gO para a melhoria das estratggias educacionais desenvolvidas na pr g -escola e durante a
aprendizagem do sistema escrito, para que possa ser obtido
um
melhor rendimento. ,Para a leitura 6 necessario que haja uma ati-
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tude consciente no inicio da aprendizagem, com relag go a
fala,
principalmente com relagio aos segmentos da cadeia da fala com
os quais se relacionam os grafemas da respective lingua escrita.
Alin disso, ainda como objetivo aplicado, procurar-se- g discutir o quanto a aprendizagem da leitura poder g reverter nos processos metalingaisticos, inteferindo como elemento propulsor nas
terapias e/ou diagnOsticos dos dist grbios de comunicag go humane, especialmente no que se refere a leitura e escrita e na deficiencia auditiva, onde a alfabetizag go precoce podergauxiliar na conscientizag go sobre as unidades da cadeia da fala.
Como objetivo socio-cultural, uma vez que possuimos no Brasil um percentual muito alto de analfabetismo, espera-se que um
melhor conhecimento de todos esses processos perceptuais poderi
contribuir para a diminuigio das texas de evas go e repetencia das
classes destinadas a alfabetizagio de adultos, decorrentes das
dificuldades em leitura e escrita.
e
Pessoalmente, partindo do interesse pela psicoac g stica
aciistica subjetiva, que sempre entendi como conhecimentos essenciais para a formagao do fonoaudi glogo e para todos os que se
interessam pela produg go e recepgio da fala e, seguindo a trilha
recebe
de muitos, propus-me tenter procurer saber como o homem
os sons da fala, dentro da complexidade hier g rquica de seus componentes.
Minha indagas go ngo 6 mere curiosidade pessoal e/ou
cientifica. Mais do que isso, indagac go para superar,minhas frustracOes profissionais, especialmente nos casos clinicos em que me
deparei com dificuldades para o diagnOstico e/ou terapia.
Bosses hipOteses baseiam-se em tentar comprovar que a alfabetizag go influencia, simultaneamente, nos mesmos sujeitos,tobs
niveis do processamento da fala.
Os ties niveis sao:
Extragio dos tragos fongticos;
Estratggias perceptuais;
c) Analise consciente.
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ENUMERACAO DAS HIPOTESES
A alfahetizagio nio inflancia 0 nivel "a" (extrag5o dos
tragos foniticos), mas sim os niveis "b"
(estrategias
perceptuais) e "c" (an6lise consciente dos segmentos).
0 processo de alfabetizagio comega por influenciar
nivel "c" e s6 mais tarde vai influenciar o nivel "b".
Desta maneira, a possibilidade da segmentagio das uni
minimas da cadeia da fala aUmenta com o nivel da alfabetizacgo.

INSTRUMENTOS DE PESQUISA
Os testes destinados a pesquisa sio de tres naturezas:
Triagem;
Testes utilizados para a segmentag5o da cadeia da fala;
c) Escuta dicOtica.
Os testes utilizados para a triagem foram os seguintes:
TRIAGEM
RECEPCAO E DISCRIMINACIO AUDITIVAS
Foram utilizados testes destinados a avaliagio da recepg5o
e discriminack auditivas (para detecg5o de discriminagio de, no
minimo, um trago fong tico, foi utilizado o teste de recepg5o auditiva de L. Scliar-Cabral).
PRODUCK0 ARTICULATORIA
A finalidade 5 a de evidenciar possiveis trocas articulat8rias na emissio oral dos sujeitos, eliminando os portadores de
distfirbios.
LEITURA (ALUO DA TRIAGEM)
A finalldade 8 a de classificar o sujeito dentro de determinadado nivel de leitura atrav6s de:
a) Leitura silenciosa de palavras - para verificag5o de que
com
nio sejam analfabetos, atravis de emparelhamento
figuras.

66

Leitura silenciosa de frases (com aumento progressivo de
complexidade) - para verificagao de que nao leiam
somente palavras, atraVes de emparelhamento as figures.
que
Leitura silenciosa de texto - para verificacao de
ultrapassem o nivel da leitura de frases. A avaliagao a
feita atraves de mdltipla escolha, visando-se a simplificar, da melhor forma, as respostas para detecgao
da
compreensio do texto lido.
d) leitura em voz alta - para verificagao da fluencia
entoag5o.
SEQUENCIA LOGICO-TEMPORAL

Para mensurar . capacidades cognitivas de operar causa e efeito e temporalidade, atraves do sistema pictOrico e/ou lingtrstico. Foram selecionadas quatro gravuras que nao apresentem ambigdidade contextual, evitando-se provocar que o sujeito se utilize de leigica diferente do pesquisador.
RECONTO DE HISTORIA LIDA PELO PESQUISADOR

Para testar esquemas narrativos internalizados.
. CLASSIFICACAO SEMANTICA E SINTESE
Com a finalidade de obter cruzamento de dados, nao somente
com os da triagem, mas com os obtidos nos testes subsegdentes.
TESTES DE SEGMENTACAO DA CADEIA DA PALA
(objeto da pesquisa):
a) Testes de classificagao de vogais e consoantes - No priuma
meiro caso a apresentada aos sujeitos, oralmente,
com
s g rie de logatomas monossilabicos de estrutura•CV,
lingua
fonemas balanceados de acordo com o sistema de
portuguesa. Os individuos s5o solicitados a identificar,
em cada chance, dois logatomas que terminam sempre com o
mesmo fonema (representados pela vogal), logatomas esses
distribuidos equilibradamente em posigaes estratégicas,
No
mas conservando sempre a mesma estrutura silabica.
segundo caso, ou seja, no caso de consoantes, os sujei-
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tos sao solicitados a identificar as duas
idanticas.

consoantes

b) Testes de supressao de vogais e consoantes - No primeiro
caso, sao apresentados dissilabos (VCV), logatomas, comegando sempre pela mesma vogal "a" e terminando de modo
que o resultado da supressao nunca seja um vocibulo adstents na lingua portuguesa. A selecao dos estimulos foi
feita segundo distribuigao balanceada das vogais e das
consoantes. No caso das consoantes, os logatomas monossilabicos comegam sempre pela mesma consoante e terminal col travamentos consonants's. Certamente, apareceram dificuldades na construgao dos logatomas, em virtude do nfimero escasso de consoantes em final de vocabulo
na lingua portuguesa.
Os testes de segmentagao serao aplicados exclusivamente pela responsavel pela pesquisa.
ESCUTA DICOTICA:
Destinada a extragao dos tragos fonaticos, de carater 'ausimitomitico, nao consciente, quando devam ocorrer fenamenos
lares nos letrados e nos iletrados.
Os estimulos sao representados por dissilabos, paroxitonos,
pares
apresentados em duas listas: uma de palavras similares,
de
minimos que , se distinguem s6 no primeiro segmento e outra,
menos
palavras paroxitonas que se distinguem entre si em pelo
tres segmentos. Os dois estimulos saoapresentados concomitantemente is duas orelhas do sujeito, que devera prestar atengao
a uma ou outra, alternadamente, quando o avaliador o notificar
(a cada seas emissaes).
A populacio examinada constari de 100 sujeitos de ambos os
50
sexos, numa populagio cuja faixa etaria se situa entre 15 e
anos, selecionados atravas de questionarios e testes agrupados
em quatro grandes grupos:
Sujeitos iletrados (25 sujeitos)
Sujeitos alfabetizandos (25 sujeitos)
Semiletrados (25 sujeitos)
Letrados (25 sujeitos)
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Os sujeitos sergo reagrupados segundo os seguintes crit g
-rios:
Grupo 1 - iletrados - aqueles que nunca cursaram escola e
decodificam letras, silabas e muito menos palavras.

nio

Grupo 2 - Alfabetizandos - nunca cursaram escola ou cursaram no
maximo at a 19 eerie, mas se dispaem a serem alfabetizados
e estio em inicio de alfabetizag go '(ou re-alfabetizagio),decodificando, no maximo, palavras.
Grupo 3 - Semi-letrados - individuos que conseguem decodificar,
no maximo, frases:
nao tendo ultrapassado a 49 eerie primaria, cursam
ngo atualmente a alfabetizagio de adultos;

ou

ngo cursaram escola mas cursam atualmente a alfabetizagio de adultos.
Grupo 4 - Letrados - os que conseguem ler textos, tendo conclufdo, no minim°, a 40 aerie.
A distribulgio dos sujeitos obedecerfi as seguintes

hipOte-

ses:

anos
Sujeitos letrados que lgem textos, com Male de 4
de escolaridade, tern um desempenho melhor nas habilidasemi-ledes de segmentagao da silaba do que sujeitos
de
trados que lgem somente frases, com menos de 4 anos
escolaridade.
Sujeitos semi-letrados que somente l gem frases, com menos de 4 anos de escolaridade, tem um desempenho melhor
nas habilidades de segmentagio da silaba do que sujeitos alfabetizandos que nunca cursaram escola ou cursaram
no maximo ate a 10 s g rle e estgo em inIcio de alfabetisaga° (ou re-alfabetizagao), decodificando, no maximo,
palavras.
ou
3) Sujeitos alfabetizandos que nunca cursaram escola
cursaram no maxims. 1 ano, que laem palavras, tam melhor
do
desempenho nas habilidades de segmentagio da silaba
que
que sujeitos iletrados que nunca cursaram escola a
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nao decodificam letras, silabas e muito menos palavras.
4) Todos os grupos apresentam diferengas nao significativas
nas habilidades mais automaticas, como as de
extracao
dos tracos fonaticos, nos experimentos dicaticos.
Os sujeitos de todos os grupos
buscados
tanto
foram
na capital quanta no interior do Estado de Sao Paulo, em cidades
Grupo
que pertengam a mesma regiao geografica. Os sujeitOs do
2 pertencem aos cursos de alfabetizagao de adultos e os do Grupo
4, a empresas e lojas comerciais que exigiram, no minima, a
44
sarie primiria conclua para o ingresso na empresa.
No momento, a pesquisa de campo ja esta concluida, estando
o trabalho em fase final de tabulagao dos dados.
Foi grande a dificuldade no acesso aos sujeitos iletrados
do primeiro grupo e aos sujeitos semi-letrados pertencentes
ao
terceiro grupo. Procuramos os primeiros em meios rurais, onde a
inflancia publicitaria ainda nao tivesse sido tao evidente, mas
os sujeitos mostraram-se, na maior parte das vezes, temerosos e
desconfiados, como é de se supor que aconteca nesse meio.
Por ease motivo, a conselho de Departamento de Estatistica,
fechamos nossa pesquisa de campo com 23 sujeitos iletrados e com
20 sujeitos semi-letrados, quando na verdade nos haviamos proposto a encontrar 25 sujeitos igualmente para cada um dos 4 grupos.
Embora ainda nao se tenha um resultado estatistico conclusive, tornou-se bem evidente que o processamento automatic° relativo ao estagio fanatic°, 6 realmente independente da aquisigat, da leitura, em oposigao as capacidades de segmentagao
das
unidades da cadeia da fala, especialmente das silabas e do
reconhecimento dos fonemas, que sofrem alta influancia dessa aquisigao.
Todos os processos cognitivos testados nos experimentos da
triagem, isto é, seqdancia lOgico-temporal, capacidade narrative, classificacao semantica, sintese, terao os resultados individuais de cada grupo, cruzados com os dados fornecidos nos testes de segmentacao, tanto quantitative como qualitativamente.
Nos testes de segmentag go procurar-se-a analisar quais
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fo-

ram as estrategias perceptuais utilizadas por cada um dos individuos dentro dos respectivos grupos.
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