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Resumo 
Estudos anteriores têm mostrado que a exposição à música influencia fortemente o desenvolvimento da linguagem verbal oral e/ou escrita (e.g., 

consciência fonológica, articulação verbal, aprendizagem da leitura e escrita) (Anvari, Trainor, Woodside e Levy, 2002; Cutietta, 1995; Peynircioglu, 

Durgunoglu e Kusefoglu, 2002; Gromko, 2005; Corrigal e Trainor, 2011; Degé e Schwarzer, 2011). Neste estudo, investiga-se o efeito da formação 

musical em duas populações distintas: serão feitas avaliações do desenvolvimento fonético-fonológico e de consciência fonológica de crianças com 

3 anos de idade que frequentam aulas de música (em momento anterior e posterior às aulas) comparando-as com um grupo emparelhado, exposto 

a aulas de artes visuais; e é feita uma avaliação e comparação das mesmas capacidades em dois grupos emparelhados de crianças com 

perturbação de linguagem entre os 3 e os 6 anos de idade. A investigação incide sobre crianças falantes do Português Europeu, uma língua com 

propriedades rítmicas (Frota e Vigário, 2001) e melódicas particulares (Frota et al., 2015).  
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Objetivos 
Pretende-se estudar o efeito do desenvolvimento musical no 

desenvolvimento linguístico em estádios relativamente 

precoces do desenvolvimento linguístico. Perceber se a 

influência já comprovada a partir dos 4 anos de idade existe em 

estádios de desenvolvimento anteriores permitirá determinar o 

potencial do acesso à música como elemento facilitador do 

desenvolvimento linguístico. Interessa-nos, também, investigar o 

efeito do desenvolvimento musical na intervenção nas patologias da 

linguagem – os estudos encontrados referem apenas evidências nas 

perturbações de desenvolvimento da leitura e escrita. Aqui investiga-

se a sua influência em patologias de linguagem que surgem em 

idades anteriores aos 6 anos de idade.  

Através deste trabalho, pretende-se (i) contribuir para a 

compreensão da natureza da relação entre desenvolvimento 

musical e desenvolvimento da linguagem, (ii) perceber se a 

música exerce já uma influência positiva no desenvolvimento da 

linguagem em crianças com 3 anos de idade e, especificamente, 

das capacidades fonético-fonológicas e de consciência fonológica, e 

(iii) perceber se a exposição à música influencia o 

desenvolvimento fonético-fonológico e de consciência 

fonológica, em crianças com perturbação de linguagem. 

Metodologia 
O Estudo, em curso desde Setembro de 2015, inclui 2 fases: 

1. Avaliação da linguagem, desenvolvimento fonético-fonológico,

consciência fonológica e prosódia de dois grupos de crianças

(3-4 anos), em período anterior e posterior à exposição a 30

aulas em contexto de jardim de infância durante 8 meses

(Grupo 1 – aulas de música; Grupo 2, controlo – aulas de artes

visuais);

2. Avaliação das mesmas capacidades de 2 grupos de crianças

(3-6 anos) com perturbação de linguagem, seguindo o mesmo

procedimento. Avaliação adicional de QI Não-Verbal (WPPSI-

R).

São utilizados os seguintes testes para medição dos resultados: 

- TFF-ALPE (Mendes, Afonso, Lousada e Andrade, 2009); 

ConF-IRA (Castro, Alves e Correia, 2015); Teste de Avaliação 

da Prosódia na Criança criado especificamente para este 

estudo (Vidal, Frota, Lousada e Vigário, 2015).  

É aplicado um Questionário elaborado para descrição das 

actividades realizadas em sala de aula pelos educadores e em 
casa, pelos cuidadores de cada criança. 

Resultados esperados 
Em ambos os grupos (com desenvolvimento típico e perturbação da linguagem primária) é esperado encontrar-se o efeito significativo da música 

(mas não das artes visuais) no desenvolvimento das capacidades fonéticas e fonológicas (incluindo prosódicas), bem como da consciência 

fonológica. 
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