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RESUMO 
 

Esse trabalho buscou analisar a evolução de habilidades cognitivas envolvidas na 
aprendizagem do sistema de escrita alfabética e sua relação com concepções e 
práticas de professores. Como objetivos específicos, nos propusemos a analisar: a) 
como as professoras alfabetizadoras realizam sua atuação docente, frente às 
“estratégias” orientadas para o trabalho de apropriação do sistema de escrita; b) 
como a compreensão do funcionamento do alfabeto evolui ao longo do ano letivo 
(estágio de escrita) entre os alunos de duas turmas de alfabetização; c) como as 
habilidades fonológicas evoluem ao longo do ano letivo e identificar como se 
relacionam à evolução dos estágios de escrita e ao conhecimento do nome das 
letras; d) como o conhecimento do nome das letras evolui ao longo do ano letivo e 
como se relaciona à evolução dos estágios de escrita e das habilidades de reflexão 
fonológica; e) como práticas pedagógicas diferentes de duas professoras de Rede 
Pública de Ensino influenciariam o desenvolvimento da psicogênese (compreensão 
da escrita alfabética), das habilidades de reflexão fonológica e o conhecimento do 
nome das letras, durante a aprendizagem da leitura e da escrita. Nos apoiamos, 
sobretudo, nos estudos sobre consciência fonológica, na teoria da psicogênese da 
língua escrita, nos estudos sobre o papel do conhecimento do nome das letras na 
alfabetização, bem como nas contribuições da teoria da fabricação do cotidiano 
escolar e da perspectiva da apropriação dos saberes da ação docente. Em três 
ocasiões, durante o ano letivo de 2008, examinamos 40 crianças, alunos do 1º ano 
do 1º ciclo de duas escolas da Rede Pública Municipal de Recife, oriundos de grupo 
sociocultural desfavorecido. Em cada ocasião, estes sujeitos respondiam a: I) 
atividades de escrita espontânea, para identificar o nível de compreensão da escrita 
alfabética, II) três atividades de conhecimento de letras (nomeação, identificação e 
produção; III) doze diferentes atividades de reflexão metafonológica. O 
acompanhamento das duas professoras foi realizado no período de fevereiro a 
dezembro de 2008, correspondendo ao total de 40 observações (20 dias para cada 
professora) durante todo o ano letivo. Esse universo nos permitiu apreender certas 
variações e especificidades das concepções e práticas das docentes, a partir de 
alguns eixos do ensino de língua (Sistema de Escrita Alfabética, Leitura e Produção 
de textos). Os resultados mostraram que: 1) com relação à evolução da 
compreensão do sistema de escrita alfabética, as crianças de ambas as escolas, de 
um modo geral, evoluíram consideravelmente da primeira à última coleta, não 
ocorrendo nenhuma regressão; 2) as crianças de ambas as escolas, em todas as 
três coletas, tiveram rendimentos mais altos na tarefa de Nomeação que nas 
demais tarefas sobre letras. Por sua vez, a tarefa de Identificação foi menos 
complexa que a tarefa de Produção de letras e não foram significativas as 
diferenças das duas turmas, nas três tarefas de conhecimentos de letras, durante 
quase todo o ano letivo; 3) os níveis de escrita estiveram correlacionados 
significativamente com os resultados nas tarefas sobre conhecimentos de letras, em 
todas as etapas do ano letivo. À medida que as crianças avançavam em seus 
diferentes níveis de escrita, a tendência era crescer o número de acertos, mas não 
parecia haver nenhuma relação causal direta entre conhecer letras e ter 
desenvolvido hipóteses mais avançadas de escrita. 4) No tocante à dificuldade das 
diferentes tarefas de CF, esta se apresentou em vários níveis, partindo de alguns 
muito simples (por exemplo, na separação oral e contagem de sílabas) para outros 
muito complexos, como verificado nas habilidades das crianças em analisar e 



 

segmentar fonemas. Quanto à relação entre o desempenho nas habilidades 
fonológicas e a evolução das hipóteses de escrita, os resultados nos mostraram que 
as crianças com níveis mais avançados de compreensão do sistema de escrita 
alfabética de ambas as escolas tendiam a apresentar melhores desempenhos na 
maioria das tarefas metafonológicas, embora alguns sujeitos ainda sem hipótese 
alfabética também se saíssem bem naquelas tarefas. Também verificou-se que o 
conhecimento de letras correlacionou-se positivamente com todas as tarefas de 
consciência fonológica, durante todo o ano letivo e que as práticas pedagógicas nas 
duas escolas não teriam produzido diferenças significativas nos desempenhos das 
crianças nas tarefas metafonológicas. 5) Finalmente, encontramos, algumas 
similaridades na prática das docentes, mas, também, diferenças nas soluções 
didáticas fabricadas para ensinar a notação alfabética. Cada docente encaminhava 
diferentemente o processo de alfabetização, não só no que concerne ao ensino das 
correspondências grafofônicas, mas, também, quanto às relações que estabeleciam 
entre o ensino da escrita alfabética e a realização de práticas de leitura e produção 
de textos. 
 
Palavras-chave: Alfabetização; Psicogênese da escrita; Conhecimento de letras; 
Consciência fonológica; Prática docente. 

 



 

ABSTRACT 
 
This work aimed to analyze the evolution of cognitive skills involved in the acquisition 
of the alphabetic writing system and its relationship with conceptions and practices of 
teachers. The specific objectives we set out to examine were: a) how literacy 
teachers perform their work, focusing on the strategies oriented to the appropriation 
of the writing system; b) how the understanding of the functioning of the alphabet 
evolved over the school-year (writing stages) between students of two 1st grade 
groups; c) how phonological skills developped throughout the school-year and 
identify how they related to the evolution of the stages of writing and knowledge of 
letter names; d) how the letter-name knowledge evolved throughout the school-year 
and how it related to the development of the stages of writing and to the abilities of 
phonological awareness; e) how different pedagocical practices of two teachers of 
the Public Education System would influence the development of psychogenesis 
(understanding of alphabetic writing), of phonological awareness abilities and of 
letter-name knowledge, during the learning of reading and writing. We have relied 
mainly on studies of phonological awareness, on the psychogenesis theory of written 
language, on works about the role of letter-name knowledge in reading instruction, as 
well as on the contributions of the theory of school’s everyday fabrication and of the 
perspective of appropriation of knowledge of teacher’s action. On three occasions, 
during the 2008 school-year, we observed 40 children, 1st graders of two municipal 
public schools in Recife, coming from disadvantaged socio-cultural groups. On each 
occasion, these subjects responded to: I) spontaneous writing activities, in order to 
identify their level of understanding of alphabetic writing; II) three activities of letter 
knowledge (naming, identification and production); III) twelve different activities of 
metaphonological awareness. The observation of teacher’ practices was conducted 
from February to December 2008, corresponding to a total of 40 school days (20 
days to each teacher). These observations enabled us to understand certain 
variations and specificities of their conceptions and practices, considering some axis 
of language teaching (Alphabetic Writing System, Text Reading and Text 
Production). The results showed that: 1) In what concerns the evolution of the 
understanding of the alphabetic writing system, children from both schools, in 
general, have evolved considerably from first to last observation, showing no 
regressions. 2) Children from both schools, on the three occasions, had a better 
performance on naming, than on the other tasks involving letters. On the other hand, 
the task of identification was less complex than producing letters, and there were no 
significant differences between the two classes observed, with respect to the three 
tasks of letter knowledge, during almost the whole school-year. 3) The writing levels 
were significantly correlated with the results on letter knowledge tasks, in all 
occasions of the school-year. As children progressed at different levels of writing, the 
tendency was to show better performances, although there seemed to be no direct 
causal relationship between knowing letters and have developed more advanced 
writing hypothesis. 4) Regarding the difficulty of different phonological awareness 
tasks, it appeared on several levels, starting with very simple ones (for instance, oral 
separation of syllables and syllable counting) to much more complex ones, as was 
observed with respect to children’s abilities to analyze and segment phonemes. On 
the relationship between performance on phonological skills and the evolution of 
writing hypothesis, the results showed that children with more advanced levels of 
understanding of the alphabetic writing system, from both schools, tended to have 
better performance in most metaphonological tasks, although some subjects even 



 

without alphabetic hypothesis also fared well in those tasks. We also found that 
knowledge of letters was positively correlated with all the tasks of phonological 
awareness, throughout the school-year, and that pedagogical practices in the two 
schools would not have produced significant differences in performance of children in 
metaphonological tasks. 5) Finally, we found some similarities in the practice of 
teachers, but, also, differences in educational solutions built to teach the alphabetic 
notation. Each teacher led the classroom activities differently, not only regarding the 
teaching of grapheme-phoneme correspondences, as well as with respect to the 
relationships they have established between the teaching of alphabetic writing and 
the accomplishment of text reading and text production tasks. 
 
 
Key-words: Literacy / Psychogenesis of writing/ Letter-name knowledge / 
Phonological conscience / Teacher’s practices. 

 
 



 

RÉSUMÉ  
 
 
Cette étude tient à analyser l'évolution des compétences cognitives impliquées dans 
l'apprentissage du système d'écriture alphabétique et sa relation avec les concepts et 
les pratiques des enseignants. Les objectifs spécifiques que nous avons entrepris 
d'examiner, sont examiner: a) comment les enseignants d'alphabétisation 
s'acquittent de leurs performances d'enseignement, surtout par rapport aux 
"stratégies" qu’is employent pour enseigner le système d'écriture, b) comment la 
compréhension du fonctionnement de l'alphabet a évolué au fil de l´année scolaire 
(hipothèse d'écriture) parmi les élèves de deux classes d'alphabétisation, c) 
comment les compétences phonologiques se sont développées tout au long de 
l'année scolaire et déterminer comment ils se rapportent à l'évolution des étapes de 
l'écriture et de la connaissance des noms des lettres, d) comment la connaissance 
du nom des lettres évolue tout au long de l'année scolaire et comment elle se 
rapporte à l'évolution des étapes de l'écriture et de la capacité de réfléxion 
phonologique et de la façon dont les différentes pratiques pédagogiques des deux 
enseignants ont influencé le développement de la psychogénèse (compréhension de 
l'écriture alphabétique), les compétences phonologiques et la connaissance des 
noms des lettres, pendant l´apprentissage de la lecture et de l'écriture. Nous nous 
appuyons principalement sur des études de la conscience phonologique, dans la 
théorie de la psychogenèse du langage écrit, dans les études sur le rôle de la 
connaissance du nom des lettres pendant l'alphabétisation, ainsi que les 
contributions de la théorie du quotidien scolaire et de la perspective de 
l´appropriation des connaissance de l'enseignement. À trois reprises durant l'année 
scolaire 2008, nous avons examiné 40 enfants, étudiants de 1ère année du premier 
cycle de deux écoles publiques municipales à Recife, dans um groupe socio-
culturellement défavorisé. A chaque fois, ces personnes ont répondu à: I) des 
activités d'écriture spontanée, pour identifier le niveau de compréhension de l'écriture 
alphabétique, ii) la connaissance des lettres dans trois activités (dénomination, 
identification et production; III) douze différentes activités de réflexion 
métalinguistique. Le suivi de deux enseignants a été mené entre lês móis de Février 
et Décembre 2008, correspondant à un total de 40 observations (20 jours pour 
chaque enseignant) tout au long de l'année scolaire. Cet univers nous a permis de 
comprendre certaines variations des conceptions et des pratiques spécifiques des 
enseignants à partir d'un certain nombre d'axes d'enseignement de la langue 
(Système d´écriture alphabétique, Lecture et production de textes). Les résultats 
montrent que: 1) par rapport à l'évolution de la compréhension du système d'écriture 
alphabétique, les enfants des deux écoles, en général, ont considérablement évolué 
entre la première et la dernière étape, et il n'y avait pas de régression. 2) Les enfants 
des deux écoles, dans les trois échantillons ont presenté des performances plus 
élevés dans la tâche de nommer que dans les autres sur les lettres. À son tour, la 
tâche d'identification était moins complexe que la tâche de la production et Il n´y a 
pás eu de différences significatives entre les deux classes, dans les trois tâches de la 
connaissance des lettres, pendant presque toute l'année scolaire 3) les niveaux 
d'écriture ont un rapport significatif avec les résultats des tâches sur la connaissance 
des lettres, à toutes les étapes de l'année scolaire. Dans la mesure que les enfants 
ont monté à des niveaux plus hauts d'écriture, la tendance a été d'augmenter le 
nombre de réponses correctes, mais il semble qu'il n’y avait aucun lien de causalité 
direct entre la connaissance des lettres et l´élaboration d´ hypothèses avancées sur 



 

l´écriture. 4) En ce qui concerne la difficulté des différentes tâches de conscience 
phonologique, celle-ci s´est présentée à plusieurs niveaux, allant de quelques très 
simples (par exemple, la séparation et comptage de syllabes orales) jusqu´aux très 
complexes, que l'on trouve dans la capacité des enfants à analyser les phonèmes. 
Sur la relation entre la performance sur la conscience phonologique et l'élaboration 
d'hypothèses de l'écriture, les résultats montrent que les enfants ayant un plus haut 
niveau de compréhension du système de l'écriture alphabétique dans les deux 
écoles ont tendance à avoir de meilleures performances dans la plupart des tâches 
métaphonologiques, bien que certains sujets, même sans faire d'hypothèse 
alphabétique, ont également obtenu de bons résultats dans ces tâches. En outre, il a 
été constaté que la connaissance des lettres est en corrélation positive avec toutes 
les tâches de la conscience phonologique pendant l'année scolaire et que les 
pratiques pédagogiques dans les deux écoles n'a pas produit des différences 
significatives dans les performances des enfants dans les tâches métalinguistiques. 
5) Enfin, on trouve des similitudes dans la pratique des enseignants, mais aussi des 
différences dans les solutions pour l'enseignement didactique de la notation 
alphabétique. Chaque enseignant méne de façon différente le processus 
d'apprentissage, non seulement en ce qui concerne l'enseignement des 
correspondances grafo-phoniques, mais aussi sur les relations établies entre 
l'enseignement de l'écriture alphabétique et la mise en œuvre des pratiques de 
lecture et de production de textes.  
 
Mots-clés: Alphabétisation / Psychogenèse de l´écriture / Connaissances dês lettres / 
Conscience phonologique / Pratiques d'enseignement.  
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INTRODUÇÃO 
 

Eu sei de muito pouco. Mas tenho a meu favor tudo o que não sei. 

Clarice Lispector 

 
Nas últimas décadas, temos assistido a discussões em torno do processo de 

aprendizagem da notação alfabética que têm se apoiado, sobretudo, em duas 

vertentes teóricas, cujas proposições visam explicar as competências cognitivas que 

uma criança precisa desenvolver para aprender a escrita alfabética: a discussão 

sobre a psicogênese da escrita, que considera a escrita não como um código, mas 

como um sistema notacional, e as pesquisas sobre as habilidades fonológicas que 

tendem a conceber a escrita alfabética como um código, cujo aprendizado 

dependeria unicamente da capacidade de refletir sobre os sons das palavras e da 

memorização das letras que correspondem àqueles sons (MORAIS, 2004). 

Ademais, no campo da alfabetização, diversos estudos feitos com crianças 

vêm outorgando um papel cada vez mais importante ao nome da letra na 

perspectiva cognitiva (EHRI; WILCE, 1985; BYRNE, 1992; BOWMAN; TREIMAN 

2002). A maioria das investigações vem sendo feita em inglês, onde os nomes das 

letras têm uma relação bastante direta com os sons que representam, mas 

dispomos também de pesquisas feitas no Brasil (CARDOSO-MARTINS et al., 2002, 

CARDOSO-MARTINS; BATISTA, 2005; CAPOVILLA; CAPOVILLA, 2004) e no 

México (QUINTEROS, 1997). A grande incidência dos estudos prévios sobre as 

letras está centrado no plano sintagmático, quer dizer, nos grafemas como 

unidades bilaterais (significado e significante), para assim ver a segmentação 

paralela do oral e escrito (CAPOVILLA; CAPOVILLA, 2004). Em pesquisas mais 

recentes, pelo contrário, o interesse tem se voltado para o inventário dos nomes 

das letras e por analisar se estes podem constituir uma ponte entre a oralidade e a 

escrita. 

Numa perspectiva diferente, Teberosky e Olivé (2003) afirmam que os 

nomes das letras não são letras nem são nomes de fonemas. Segundo essas 

autoras, a evolução do conhecimento das letras é resultado de fatores pragmáticos 

que se aplicam pelo recurso de empréstimo ou de reutilização das letras. 

Desconsiderando a evolução conceitual das crianças, evidenciada pela 

Psicogênese da Escrita, os pesquisadores da consciência fonológica tratam as 
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escritas iniciais das crianças como “inventadas”, sem buscar entender a lógica 

usada por quem a produz. Uma tendência semelhante é observada em vários 

estudos recentes que investigam o papel do conhecimento do nome das letras na 

alfabetização.  

Os partidários da perspectiva psicogenética, pesquisadores como Ferreiro, 

Teberosky e outros (FERREIRO, 1985; FERREIRO; TEBEROSKY, 1985), têm 

investigado as concepções da criança sobre como a língua oral é notada na escrita 

e a evolução de tais concepções no desenvolvimento do aprendiz. Numa mudança 

de paradigma, essa perspectiva teórica reviu as concepções anteriores sobre as 

quais se apoiava a didática da alfabetização, questionando radicalmente as práticas 

de ensino da leitura e escrita. 

Mostrou-se, então, que a apropriação da escrita alfabética é fruto de um 

processo de construção de hipóteses decorrentes da análise da língua escrita por 

parte do aprendiz, um ser humano que, antes de tudo, pensa (FERREIRO, 1985). 

Estas hipóteses evoluem do total desconhecimento de relação entre fala e escrita a 

uma compreensão do sistema de escrita alfabética e um conhecimento das relações 

letra-som. 

Por um lado, tanto no Brasil como no exterior (BRYANT; BRADLEY, 1987; 

NUNES; BUARQUE; BRYANT, 1992; CARDOSO-MARTINS, 1995; FREITAS, 2004, 

MORAIS, 2004; LEITE; MORAIS, 2006; MOUSINHO; CORREA, 2009), diversos 

pesquisadores têm buscado compreender as possíveis relações causais entre a 

capacidade de reflexão metalinguística da criança – particularmente a capacidade 

de analisar metafonologicamente as palavras – e seu sucesso/insucesso na 

alfabetização. Apesar das inúmeras pesquisas que evidenciam a existência de uma 

relação entre o desempenho em leitura e escrita e a capacidade de proceder a uma 

reflexão metafonológica da palavra, ainda há controvérsia sobre o papel daquelas 

habilidades metalinguísticas na alfabetização e os partidários da Psicogênese da 

Escrita continuam negligenciando o papel da consciência fonológica no aprendizado 

da escrita alfabética (MORAIS, 2010). 

Segundo Morais e Lima (1989, p. 53),  
 
estas duas linhas paralelas de pesquisa têm um ponto de 
interseção: o sujeito que desenvolve habilidades de analisar 
fonologicamente as palavras de sua língua, certamente lança mão 
dessa capacidade ao elaborar hipóteses sobre a escrita enquanto 
sistema simbólico, pois como poderia ele entender a língua 
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subjacente aos símbolos de uma escrita alfabética, se não pudesse 
pensar nas palavras enquanto objetos que, além de veicular 
significados, têm uma dimensão de seqüência sonora? 

 

 

Buscando superar vieses, alguns estudos já apontaram para uma interseção 

das duas linhas teóricas. Algumas pesquisas observaram como o desenvolvimento 

de certas habilidades de reflexão fonológica interage com as etapas de 

compreensão da escrita durante a alfabetização. 

Nesse contexto de controvérsias teóricas, percebemos que muitas têm sido 

as tentativas do sistema público para conseguir a universalização do ensino básico 

de qualidade. Contudo, apesar dos avanços já alcançados, ainda temos 11,5% das 

crianças de oito e nove anos analfabetas. Esse percentual já foi bem maior, cerca 

de 47% em 1982, mas, na atual década, vem caindo em ritmo mais lento, segundo 

dados do Pnad (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios) do IBGE (2007)1. De 

2001 a 2007, a redução foi de apenas 2,5 pontos. Isto pode ser observado no 

gráfico abaixo, sobre a redução de analfabetos infantis: 

 

Gráfico 1: Analfabetos Infantis 

 
Fonte: Folha de São Paulo, 12/07/2009. Resultados do Pnad (2007) 

 

Há diversos fatores subjacentes ao fracasso dos sistemas educacionais 

brasileiros em alfabetizar seus alunos. O tamanho do problema no Brasil, no 

entanto, não permite concluir que se trate simplesmente de uma questão de 

                                                 
1 Folha de São Paulo, C.1. 17/07/2007. 
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pobreza, de deficiências ou de distúrbios neurolinguísticos dos alunos. Afinal, é 

estatisticamente improvável que todas essas crianças que ainda não adquiriram as 

competências necessárias para serem consideradas alfabetizadas, sejam disléxicas 

ou tenham algum problema de natureza cognitiva! 

No que diz respeito ao nosso estudo, diante de tais informações, se faz 

necessário refletir e discutir algumas questões:  

Que mudanças a discussão entre as duas vertentes teóricas que visam 

explicar as habilidades cognitivas que uma criança precisa desenvolver para 

aprender a ler e escrever tem provocado na reorganização das práticas 

pedagógicas do ensino nas séries iniciais? 

Em função dessa polarização, qual o papel das habilidades de reflexão 

fonológica na alfabetização? Como as crianças evoluem de hipóteses mais 

primitivas para hipóteses mais avançadas? O reconhecimento do nome das letras 

(nome e forma) precede a aprendizagem da leitura e escrita? Qual a relação entre 

as habilidades metafonológicas e os níveis dos sujeitos quanto ao aprendizado da 

escrita alfabética? Como o conhecimento do nome das letras se relaciona à 

evolução das hipóteses de escrita? Como os professores no cotidiano da sala de 

aula têm organizado o trabalho pedagógico de forma a ajudar as crianças a 

refletirem sobre os princípios do sistema de notação alfabética? Enfim, o foco de 

nossa investigação consiste em apreender a relação entre competências 

construídas pelas crianças ao longo do processo de aprendizagem da escrita 

alfabética e as práticas alfabetizadoras de duas professoras da rede pública 

municipal de Recife. 

Em estudo anterior (LEITE, 2006), buscamos investigar algumas das 

questões acima explicitadas, a fim de apreender as relações entre a consciência 

fonológica, a psicogênese da escrita e o conhecimento dos nomes das letras 

durante o aprendizado da escrita alfabética. Nossos dados evidenciaram uma 

enorme variação de desempenhos na maioria das tarefas metafonológicas 

aplicadas durante a pesquisa. Tal como já constatado em outras pesquisas 

(MORAIS; LIMA, 1989; CAVALCANTI; COSTA; MORAIS, 2004; FREITAS, 2004; 

MORAIS, 2004), os resultados nos mostraram que as crianças com níveis mais 

avançados de compreensão do sistema de escrita alfabética de ambas as escolas 

pesquisadas tendiam a apresentar melhores desempenhos na maioria das tarefas 

metafonológicas. Com relação à análise da evolução do nível de conceitualização 
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da criança sobre o sistema de escrita, nossos dados indicaram que as crianças de 

ambas as escolas pesquisadas evoluíram consideravelmente. Nossas evidências, 

assim como outros estudos já realizados, sugerem que sujeitos de diferentes grupos 

socioculturais vivem trajetórias semelhantes, no que concerne às etapas de 

compreensão da escrita alfabética. As oportunidades de refletir sobre o objeto de 

conhecimento é que teriam influência sobre os ritmos experienciados. 

Além de contrastar as duas linhas teóricas até agora enfocadas, 

consideraremos em nossa pesquisa os recentes estudos da psicologia da leitura 

que têm apresentado um interesse crescente em torno do papel que o 

conhecimento do nome das letras teria na compreensão de como funciona o 

alfabeto (TREIMAN, 2002; BYRNE, 1992; CARDOSO-MARTINS et al., 2002; LEITE, 

2006). Esse interesse tem se voltado para o inventário dos nomes das letras e em 

analisar se estes podem constituir uma “ponte” entre a oralidade e a escrita, já que, 

muitas vezes, no nome da letra se pronuncia o fonema a que ela se refere (por 

exemplo, em “bê” se pronuncia o fonema /b/). Defendemos que não existe uma 

causalidade direta, pois nem sempre o conhecimento das letras e seu uso na escrita 

das palavras auxiliam a criança a compreender que as letras representam sons. Ao 

estudarmos esse tema (LEITE, 2006), da relação entre o reconhecimento das letras 

e seu uso na escrita das palavras, foi constatada uma evolução dos alunos quanto 

ao reconhecimento dos nomes das letras, sem que isto tivesse uma repercussão 

direta em seus estágios conceituais de escrita. Os dados sugeriram que crianças 

em estágios menos avançados (pré-silábicas) reconheciam quase todas as letras do 

alfabeto e, no entanto, não as utilizavam como objetos substitutos de segmentos 

sonoros ao escrever as palavras ditadas. Quanto à análise de reconhecimento das 

letras de imprensa e cursiva, os dados indicaram que, em ambas as turmas, as 

crianças tendiam mais a reconhecer a letra de imprensa do que a cursiva. Neste 

sentido, as evidências sugerem que o reconhecimento das letras estaria 

influenciado pelas interações que os alunos estabelecem em diferentes situações 

de escrita e uso das letras. 

Enfim, diferentemente de outras concepções, em que se defende que o 

reconhecimento das letras (nome e forma) precede a aprendizagem da leitura e 

escrita (TREIMAN, 2002; BYRNE, 1992; CARDOSO-MARTINS, 2002), nossos 

dados sugerem que o reconhecimento das letras não determina uma compreensão 

do princípio fonológico da escrita alfabética. Ademais, à medida que as crianças 
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avançavam em seus diferentes níveis conceituais de escrita, avançavam também 

no reconhecimento das letras. Desse modo, em concordância com Teberosky e 

Olivé (2003), entendemos que os estudos sobre o aprendizado do nome das letras 

teriam que levar em consideração o funcionamento das letras em seus diferentes 

contextos culturais, ao longo da história. Esses dados nos levaram a entender que 

há uma forte relação entre as competências construídas pelas crianças e as 

práticas escolares cotidianas. 

De acordo com Ferreiro (1986), no que se refere à alfabetização, seria 

preciso promover uma mudança conceitual, mudando o eixo do como se ensina 

para o como se aprende, em que o aprendiz vai ter que compreender as 

propriedades do sistema notacional com o qual ele vai se defrontar. A partir da 

investigação do processo da aprendizagem da linguagem escrita pela autora, surgiu 

a teoria da psicogênese da língua escrita, a qual teve uma forte influência na 

mudança das concepções até então presentes quanto ao ensino de língua 

(alfabetização) e, mais detidamente, sobre o processo evolutivo que permeia a 

apropriação do sistema de escrita alfabética pela criança. Consequentemente, 

saberes produzidos na academia tentam mudar a visão que o professor tinha sobre 

aquele objeto do conhecimento e seu aprendizado. 

Diante da complexidade do processo de aquisição da leitura e escrita, 

julgamos relevante darmos continuidade ao estudo da temática. Nosso objetivo na 

atual pesquisa foi apreender a possível influência de procedimentos didáticos sobre 

a evolução das crianças, durante a aquisição do sistema de notação alfabética. 

Para atingirmos o objetivo proposto, esse trabalho foi dividido em cinco 

capítulos. No primeiro capítulo, dedicado à fundamentação teórica, traremos para 

essa sistematização algumas contribuições de diferentes vertentes teóricas para o 

ensino de língua, enfocando especificamente a aquisição do sistema de escrita 

alfabética. Ante as perspectivas presentes no cenário acadêmico, elencaremos, 

dentro da corrente consciência fonológica, pressupostos e divergências com a teoria 

da psicogênese da língua escrita. Em seguida, abordaremos os estudos sobre o 

sistema de notação alfabética e a teoria da psicogênese da língua escrita, por terem 

impulsionado rupturas significativas com as concepções e métodos de 

alfabetização. Traremos, ainda, a discussão dos estudos sobre a importância do 

conhecimento das letras e sua relação na aprendizagem da leitura e escrita. 
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Num segundo momento, ainda no capítulo dedicado ao marco teórico, 

traçaremos algumas considerações sobre a fabricação dos saberes pelos 

professores e apresentaremos evidências de pesquisas recentes que estudaram a 

relação entre práticas de alfabetização e aprendizagem dos alunos. 

No segundo capítulo, anunciaremos nossos procedimentos metodológicos. 

Na presente pesquisa, optamos por analisar as competências construídas pelas 

crianças ao longo do ano letivo quanto à apropriação do sistema de escrita 

alfabética, fazendo uso da diagnose das suas notações, analisando o 

desenvolvimento de competências metalinguísticas (a partir da aplicação de doze 

atividades de consciência fonológica), assim como analisamos o desenvolvimento 

do conhecimento das letras durante o processo de aquisição do sistema de escrita 

alfabética, fazendo uso das tarefas de nomeação, identificação e produção de 

letras. Optamos também por analisar as práticas didático-pedagógicas em 

articulação com as concepções das professoras, tomando por base os eixos de 

análise da língua: apropriação do sistema de escrita, leitura e produção de textos. 

No terceiro e quarto capítulos de nosso texto, traremos as análises dos 

resultados obtidos, tanto em relação à aprendizagem das crianças quanto em 

termos da prática de alfabetização das professoras. 

Por fim, no quinto e último capítulo, discutiremos as principais evidências 

obtidas das nossas análises, formularemos proposições de estudos futuros e 

refletiremos sobre algumas implicações pedagógicas inspiradas nos resultados. 

 

 



 32

CAPÍTULO 1 MARCO TEÓRICO 
 
1 Apropriação do Sistema de Escrita, Reflexão Fonológica, Conhecimento de 
Letras, Práticas de Alfabetização. 
 
1.1 A Alfabetização como processo de apropriação da escrita 

 

O que é a palavra? É o vento que passa. Quem pode fixá-la? A escrita. 

AL QALQASHANDI – SÉC XV 

 

 

O processo de alfabetização é concebido, hoje, como um período de 

aprendizagem de conceitos complexos, no qual o indivíduo desenvolve a 

capacidade de compreender e produzir textos, podendo, dessa forma, participar de 

eventos sociais mediados pela escrita. No entanto, até pouco tempo atrás, 

acreditou-se que, para aprender a ler e escrever, os aprendizes precisariam 

desenvolver uma série de habilidades psiconeurológicas ou perceptivo-motoras. 

Essa concepção concebia a escrita alfabética como um código, de modo que, para 

aprender a ler e escrever, bastaria os alunos memorizarem e associarem as letras 

aos sons. Os alunos deveriam alcançar um estado de prontidão, no tocante a 

habilidades como coordenação motora fina e grossa, discriminação visual, 

discriminação auditiva, memória visual, memória auditiva, lateralidade etc. O 

fracasso na alfabetização tendeu a ser atribuído à ausência de prontidão naquelas 

habilidades (WEISS, 2000). 

Desconsiderando o ponto de vista do aprendiz principiante, julgava-se que, 

para aprender a escrever era preciso apenas discriminar uma letra de outra, 

traçando-as de modo legível e decorar os sons a que elas se referiam. Tudo era 

concebido como se não houvesse um cérebro mediando o que a mão traçava e o 

que a boca pronunciava (FERREIRO, 1985; FERREIRO; TEBEROSKY, 1985); não 

se considerava que a escrita alfabética consiste num sistema com propriedades que 

o aluno precisaria compreender. 

No entanto, apesar de serem levados a copiar e a memorizar coisas, os 

alfabetizandos – crianças, jovens e adultos - pensam. Segundo Morais (2005), 

enquanto, por exemplo, estão copiando e memorizando os traçados das palavras, 

sílabas ou letras que lhes são apresentadas, os alfabetizandos vão realizando, 



 33

solitariamente, todo um trabalho cognitivo interno de resolução de um enigma: 

desvendar como a escrita alfabética funciona e, finalmente, um dia o aluno começa 

a entender como as letras se combinam e passa a escrever de um modo bem 

próximo da escrita convencional. O autor alerta, contudo, que essa conquista não é 

obra de nenhuma entidade ou espírito especial que “baixasse” no aprendiz. 

Ferreiro e Teberosky (1985) apontam que, tradicionalmente, o problema da 

alfabetização tem sido exposto como uma questão de método, e a preocupação 

seria a de buscar o melhor e mais eficaz método para ensinar a ler e escrever. A 

aprendizagem do sistema de escrita alfabética era concebida como uma questão 

mecânica, a aquisição de uma técnica para a realização do deciframento: a escrita 

concebida como uma transcrição gráfica da linguagem oral (codificação) e a leitura 

como uma associação de respostas sonoras a estímulos gráficos, uma 

transformação do escrito em som (decodificação). Essas práticas de ensino da 

língua escrita pressupunham uma relação quase direta com o oral. Daí se seguiam 

as famosas progressões didáticas clássicas, que, muitas vezes, começavam pelas 

vogais, depois apareciam combinações com consoantes “simples”, até chegar à 

formação das primeiras palavras. 

A partir das décadas de 1970/1980, surgiram mudanças significativas no que 

concerne à maneira de compreender os processos de aquisição/construção do 

conhecimento e da linguagem na criança. Passou-se a considerar que a escrita era 

uma maneira particular de notar a linguagem e que o sujeito em processo de 

alfabetização já possuía considerável conhecimento de sua língua materna. Sabe-

se, hoje, que, para aprender a escrever, é fundamental que o aluno tenha muitas 

oportunidades de fazê-lo, mesmo antes de saber grafar corretamente as palavras: 

quanto mais oportunidades de escrita forem oferecidas ao aluno, mais ele 

aprenderá sobre o seu funcionamento. Quando deixamos o aluno expressar 

espontaneamente suas ideias sobre como se escreve, ele formula uma série de 

ideias próprias sobre a escrita alfabética, enquanto aprende a ler e escrever. Esse 

percurso evolutivo, como demonstra Ferreiro (1986), envolve a resolução de duas 

grandes questões conceituais: 

- o que a escrita representa/nota? (o que se nota/registra no papel tem a ver 

com a sequência de sons que formam os nomes dos objetos?) e  
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- como a escrita cria representações/notações (cada letra substitui o quê? O 

significado ou ideia da palavra como um todo? Partes que pronunciamos como 

sílabas? Segmentos sonoros menores que a sílaba?). 

Com a teoria psicogenética, colocou-se em questão a escrita concebida 

apenas como um código de transcrição gráfica das unidades sonoras, segundo a 

qual as unidades (orais e escritas) já estariam predeterminadas, assim como as 

regras de transcrição (FERREIRO, 2001). 

Para desvendar esse enigma (MORAIS, 2010, p. 50), o aprendiz vai ter que 

compreender as propriedades do sistema notacional com o qual está se 

defrontando. Isso implica compreender que 

 
a) Escreve-se com letras, que não podem ser inventadas, que têm 
um repertório finito e que são diferentes de números e de outros 
símbolos;  
b) As letras têm formatos fixos e pequenas variações produzem 
mudanças na identidade das mesmas (p, q, b, d), embora uma letra 
assuma formatos variados (P, p, P, p);  
c) A ordem das letras no interior da palavra não pode ser mudada; 
d) Uma letra pode se repetir no interior de uma palavra e em 
diferentes palavras, ao mesmo tempo em que distintas palavras 
compartilham as mesmas letras;  
e) Nem todas as letras podem ocupar certas posições no interior das 
palavras e nem todas as letras podem vir juntas de quaisquer outras;  
f) As letras notam ou substituem a pauta sonora das palavras que 
pronunciamos e nunca levam em conta as características físicas ou 
funcionais dos referentes que substituem;  
g) As letras notam segmentos sonoros menores que as sílabas orais 
que pronunciamos;  
h) As letras têm valores sonoros fixos, apesar de muitas terem mais 
de um valor sonoro e certos sons poderem ser notados com mais de 
uma letra. 
i) Além de letras, na escrita de palavras, usam-se, também, algumas 
marcas (acentos) que podem modificar a tonicidade ou o som das 
letras ou sílabas onde aparecem. 
j) As sílabas podem variar quanto às combinações entre consoantes 
e vogais (CV, CCV, CVV, CVV, CVC, V, VC, VCC, CCVCC...), mas a 
estrutura predominante no português é a sílaba CV (consoante-
vogal), e todas as sílabas do português contêm, ao menos, uma 
vogal2 (MORAIS, 2010) 

                                                 
2 Não fazemos distinção entre vogais e semivogais, porque julgamos que, para o aprendiz leigo, as 

semivogais do linguista não têm um estatuto psicológico próprio, diferenciado das vogais. Para um 
não-estudioso de fonética e fonologia, o que se escuta como fonema final da palavra PAI não seria 
distinto - do ponto de vista fonológico - do que se escuta como som vocálico na primeira sílaba da 
palavra FILHO. Esse é um exemplo de casos onde, segundo nosso ponto de vista, o refinamento 
teórico do estudioso pode não descrever a representação mental que o cidadão comum faz dos 
mesmos fenômenos linguísticos. Como abordamos há pouco, o mesmo parece ocorrer, 
parcialmente, com o conceito de fonema. Por isso, no item (g), acima, preferimos designar os 
fonemas como “segmentos sonoros menores que as sílabas orais que pronunciamos”. 
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Tais princípios, que são de domínio de todos os que têm autonomia nas 

atividades de leitura e escrita, não se apresentam de forma transparente para os 

que não foram iniciados nesses processos, ou seja, os não-alfabetizados. Segundo 

uma perspectiva construtivista como a de Ferreiro (1986), a compreensão de tais 

princípios é que rege o processo de construção da escrita alfabética. 

Nos próximos tópicos, discutiremos essas teorias que, hoje, dão suporte às 

práticas alfabetizadoras. 
 
1.2 Estudos sobre a importância das habilidades de reflexão metafonológica 
na Alfabetização 

 

Constituindo-se em um dos eixos de nossa pesquisa, explicitaremos a seguir 

alguns estudos sobre consciência fonológica e suas implicações para o aprendizado 

da leitura e da escrita na alfabetização. 

 

1.2.1 Questões relativas ao conceito de consciência fonológica e ao seu papel 
na aprendizagem da leitura e da escrita 

 

Desde a década de 1970, uma grande variedade de pesquisas compara 

resultados de aprendizagens bem-sucedidas e mal-sucedidas na alfabetização, 

evidenciando uma relação estreita entre a “consciência fonológica” e a 

alfabetização, que tem sido encontrada em diversas ortografias alfabéticas. A 

grande variedade de estudos na área tem, via de regra, convergido para a mesma 

conclusão: os alunos com atraso na aquisição das habilidades de leitura e escrita 

revelam, quando comparados a outras crianças, um desempenho inferior em tarefas 

que pressupõem a capacidade de analisar palavras metafonologicamente 

(MORAIS, 2004). 

A consciência fonológica pode ser definida como a habilidade do ser humano 

de refletir conscientemente sobre os sons das palavras (FREITAS, 2004). Também 

referida como metafonologia, a consciência fonológica faz parte dos conhecimentos 

metalinguísticos, os quais pertencem ao domínio da metacognição, ou seja, do 

conhecimento de um sujeito sobre seus próprios processos e produtos cognitivos. 
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Segundo José Morais (1996), consciência fonológica ou metafonologia é uma 

habilidade metalinguística que se refere à representação consciente das 

propriedades fonológicas e das unidades constituintes da fala, incluindo a 

capacidade de refletir sobre os sons da fala e sua organização na formação das 

palavras. Ela é a consciência dos sons que compõem as palavras que ouvimos e 

falamos (CARDOSO-MARTINS, 1992, p. 103) e permite a identificação de rimas, de 

palavras que começam e terminam com os mesmos sons e de fonemas que podem 

ser manipulados para a criação de novas palavras. 

A consciência fonológica envolveria o reconhecimento, pelo indivíduo, de que 

as palavras são formadas por diferentes sons que podem ser manipulados, 

abrangendo não só a capacidade de reflexão (constatar e comparar), mas também 

a de operação com fonemas, sílabas, rimas e aliterações (contar, segmentar, unir, 

adicionar, suprimir, substituir e transpor). 

Diferentes enfoques sobre o tema são adotados pelos pesquisadores, ainda 

de forma bastante controvertida. Alguns questionam a hipótese de que a 

consciência fonológica corresponde a uma habilidade discreta que a criança tem ou 

não tem (GOUGH; LARSON, 1995). Seus argumentos são que a consciência 

fonológica é mais adequadamente descrita em termos de uma estrutura hierárquica. 

Os resultados de suas análises sugerem, de fato, que o desenvolvimento da 

consciência fonológica procede através de estágios, começando com a consciência 

de unidades fonológicas mais globais até, finalmente, chegar à consciência plena 

dos segmentos fonêmicos da fala. Suas análises com crianças falantes do inglês 

sugerem níveis ou tipos diferentes de consciência fonológica. Os pesquisadores que 

se dedicam à investigação da consciência fonológica tendem, hoje, a adotar uma 

noção de níveis, reconhecendo que essa consciência é uma constelação, um 

contínuo que se desenvolve em uma escala (FREITAS, 2004). São eles: nível das 

sílabas, nível das unidades intra-silábicas e nível dos fonemas. Descreveremos a 

seguir como essa autora define cada nível: 

Nível das sílabas: compreende a capacidade de dividir as palavras em 

sílabas, sendo o primeiro e, talvez, o mais óbvio caminho de segmentação sonora, 

que traz pouca dificuldade à maioria das crianças. Desde cedo, as crianças 

apresentam a habilidade de dividir uma palavra em suas sílabas oralmente, sendo 

um excelente indicativo de que possuem um nível de consciência fonológica. 



 37

Trabalhos como os de Morais e Lima (1989), Menezes (1999) e Mousinho e 

Correa (2009) têm demonstrado que as crianças brasileiras apresentam um bom 

desempenho em tarefas que envolvem a manipulação silábica, confirmando a 

facilidade com que elas lidam com tal nível de consciência fonológica. 

Nível das unidades intra-silábicas: as palavras podem ser divididas em 

unidades que são às vezes maiores que um fonema individual, mas menores que 

uma sílaba, ou seja, as unidades intra-silábicas. Entre tais unidades temos: Ataque 

e Rima3. 

Segundo Bradley (1983), a rima parece ser parte natural e espontânea do 

desenvolvimento linguístico. Ela é um nível de conhecimento fonológico elementar, 

que faz parte da vida das crianças desde cedo, estando presente em músicas, 

brincadeiras e livros infantis. 

Nível dos fonemas (consciência fonêmica): compreende a capacidade de 

segmentar as palavras em fonemas, ou seja, nas menores unidades de som que 

podem mudar o significado de uma palavra. Para isso, é necessário o 

reconhecimento de que uma palavra é, na verdade, um conjunto de fonemas 

(FREITAS, 2004). Consciência fonêmica é geralmente definida como a habilidade 

de manipular conscientemente os segmentos fonêmicos (grifos nossos). Ela 

emergiria quando a criança se dá conta de que as palavras são constituídas de 

sons que podem ser modificados, apagados ou reposicionados (HAASE, 1990, p. 

94 apud FREITAS, 2004). Porém, segundo alguns pesquisadores, o caráter abstrato 

do fonema aumenta a dificuldade de a criança realizar a segmentação fonêmica de 

uma produção sonora. Essa parece ser uma tarefa que exige um alto nível de 

consciência fonológica, já que a criança estaria lidando com unidades abstratas, 

que estão colocadas em um segmento sonoro contínuo que dificulta a percepção 

individual dos sons (FREITAS, 2004; MORAIS, 2004). 

                                                 
3 As palavras que apresentam a mesma Rima da sílaba são palavras que rimam (caminhão- 

beliscão) e as palavras que apresentam os mesmos Onset configuram aliterações (minhoca- 
menino). Ao mesmo tempo, através da capacidade de identificar os sons finais são identificadas 
rimas (saber - poder) e a identificação de sons iniciais são aliterações (prato – preto). A Rima da 
palavra é definida como a igualdade entre os sons desde a vogal ou ditongo tônico até o último 
fonema (boneca – careca). Pode englobar não só a Rima da sílaba (café – boné), como também 
uma sílaba inteira (salão – balão) ou mais que uma sílaba (chocolate – abacate) ou mesmo mais 
que duas sílabas (janela – panela). Já nas palavras monossílabas, a Rima é um elemento intra-
silábico, reconhecido através da distinção Onset – Rima (mão – pão). 
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Alguns pesquisadores utilizam os termos consciência fonológica e 

consciência fonêmica como sinônimos, muitas vezes reduzindo a noção de 

consciência fonológica exclusivamente à capacidade de manipular fonemas. 

Para os pesquisadores norte-americanos da Associação Internacional de 

Leitura (IRA, 1998), não há uma definição simples de consciência fonêmica. Para 

eles, o termo ganhou popularidade nos anos 90, quando pesquisadores tentaram 

estudar o desenvolvimento da alfabetização infantil e as dificuldades de leitura. 

Consciência fonêmica para a IRA seria tipicamente descrita como uma 

conscientização sobre linguagem oral e em particular sobre a segmentação de sons 

que são usados no discurso de comunicação. Neste sentido, caracterizam a 

consciência fonêmica como a facilidade do aprendiz da língua em manipular os 

sons do discurso oral, ou seja, uma criança que possui consciência fonêmica pode 

segmentar sons em palavras (por exemplo, pronunciar somente o primeiro som 

ouvido da palavra “TOP”) e misturar sons isolados para formar palavras 

reconhecidas normalmente. Os representantes da IRA elegem o termo consciência 

fonêmica nos seus escritos porque, segundo eles, grande parte da literatura teórica 

e empírica foca-se especificamente nos fonemas. Afirmam, entretanto, que 

“consciência fonêmica não é fonema, e que se refere à língua falada” (ibidem, p 

240). 

No entanto, como já afirmado anteriormente, entendemos, neste estudo, que 

a Consciência Fonológica é algo mais abrangente, que envolve a manipulação de 

sílabas, rimas maiores que sílabas, unidades intra-silábicas e fonemas. 

Trataremos, a seguir, de alguns estudos que explicitam os efeitos das 

habilidades fonológicas e sua repercussão no aprendizado da escrita alfabética. 

  

1.2.2 Efeitos da consciência fonológica no aprendizado da escrita alfabética 
 

Desde os anos 1970, muitas investigações têm buscado identificar o papel 

das habilidades de reflexão fonológica na alfabetização (MORAIS, 2004). No nosso 

país, os estudos de Carraher e Rego (1981, 1984) sobre o “realismo nominal” 

constituem iniciativas pioneiras de exame da relação entre a capacidade de refletir 

sobre os sons das palavras e o sucesso/insucesso dos alfabetizandos. Essas 

autoras constataram que algumas crianças, após vários meses de ensino em leitura 

e escrita, ainda se encontravam “presas” aos significados das palavras ou às 
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propriedades físicas dos objetos a que as palavras se referem, de modo que 

afirmavam que a palavra “trem” é maior do que a palavra “telefone”, “porque ele (o 

trem) é mais grande” ou que “bola e laranja” seriam parecidas, ”porque são 

redondas” (CARRAHER; REGO, 1981). As autoras obtiveram correlações 

significativas entre a capacidade da criança em desconsiderar o significado da 

palavra e basear seus julgamentos nas propriedades fonológicas da fala e o 

progresso na aprendizagem da leitura e da escrita, como também verificaram que o 

nível de superação do realismo nominal, avaliado antes do início da alfabetização, 

prevê o progresso na aprendizagem posterior da leitura e da escrita. 

Para Bradley e Bryant (1987), o treinamento da consciência fonológica 

durante a educação infantil tem impacto positivo na aprendizagem da leitura e 

escrita. Esses autores, com base num estudo longitudinal, demonstraram que 

sujeitos com baixa habilidade fonológica no início da alfabetização conseguiram 

progressos inferiores àqueles com um desempenho médio naquela habilidade no 

início da instrução em leitura de palavras. Através de um programa de treinamento 

com crianças que ainda não tinham começado a aprender a ler e com baixa 

capacidade de categorizar sons, constataram que aqueles que tinham se submetido 

ao treinamento fonológico (tarefas de categorização de palavras em função da 

semelhança de sons compartilhados) apresentaram um êxito na alfabetização 

consideravelmente superior aos alunos que não tinham recebido tal tratamento. 

Seus dados revelaram que os benefícios resultantes do treino em análise fonológica 

foram bem mais acentuados no grupo de crianças que realizava as tarefas de 

análise fonológica ao mesmo tempo em que manipulava letras móveis, escrevendo 

os nomes das palavras que compartilhavam sons parecidos. Embora tenham 

assumido uma perspectiva causal, segundo a qual a consciência fonológica seria 

um requisito para a aprendizagem da escrita alfabética, Morais (2004) observa que 

esses autores, curiosamente, não levaram em conta o papel da notação escrita 

sobre a própria capacidade dos aprendizes representarem, mentalmente, unidades 

das palavras orais.  

Muitos outros trabalhos têm demonstrado que a consciência fonológica 

influencia positivamente a aquisição da escrita, como, por exemplo, o de Capovilla e 

Capovilla (2000). Os autores realizaram uma pesquisa que teve como objetivo 

verificar se o treinamento para desenvolver consciência fonológica e ensinar 

correspondências grafo-fonêmicas beneficiaria crianças brasileiras com dificuldades 
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naquela habilidade e se os benefícios poderiam estender-se às habilidades de 

leitura e escrita. Participaram dessa pesquisa 55 crianças da 1ª série do ensino 

fundamental de uma escola pública com idade entre sete e sete anos e meio, sendo 

33 meninos e 22 meninas. O estudo constou de três fases: avaliação (ou pré-

intervenção), intervenção e a segunda avaliação (pós-intervenção). As crianças 

foram avaliadas em sete provas: Escala de Maturidade Mental Colúmbia (EMMC), 

Consciência Fonológica (PCF), Conhecimento de Letras (CL), Nomeação Rápida de 

Cores (NC), Repetição de Números (RN), Leitura (L) e Ditado (D). A intervenção 

consistiu em 27 sessões, três vezes por semana. O objetivo desse estudo era treinar 

crianças, utilizando atividades de identificação e produção de rima, aliteração, 

consciência silábica e fonêmica, além das correspondências grafema-fonema. Os 

pesquisadores consideraram a intervenção proposta como positiva, uma vez que as 

crianças submetidas ao tratamento experimental apresentaram melhores 

desempenhos nas provas de consciência fonológica, assim como esses ganhos se 

estenderam para a leitura e escrita de palavras (e pseudopalavras) e conhecimentos 

de letras. Os autores concluem que é possível melhorar os atrasos das crianças nas 

atividades de leitura e escrita utilizando o treinamento em consciência fonológica. 

Em outro estudo, com 54 crianças de pré-escolar e de 1ª série de escolas 

públicas e particulares da cidade de São Paulo, Capovilla, Gutshow e Capovilla 

(2004) procuraram identificar quais habilidades cognitivas estariam relacionadas, 

posteriormente, com o sucesso da leitura e escrita. 

Numa etapa inicial, o estudo consistiu em aplicar várias atividades cognitivas, 

avaliando as capacidades de vocabulário, consciência fonológica, sequenciamento, 

memória fonológica, aritmética, memória visual, cópia de formas geométricas e 

qualidade de escrita. Após dez meses, as crianças foram avaliadas, uma segunda 

vez, com vistas a identificar quais entre essas habilidades melhor predizia o 

sucesso em leitura e escrita. Os resultados revelaram que as habilidades que 

apresentavam maior correlação com a leitura e a escrita foram: aritmética, memória 

fonológica, vocabulário, consciência fonológica e seqüenciamento, sendo que, 

dentre as atividades de consciência fonológica, as que mais estavam 

correlacionadas com o sucesso na aquisição da leitura e da escrita foram atividades 

de consciência dos fonemas, em comparação com outras que envolveram a 

consciência suprafonêmica (de sílabas e rimas). Ainda foi observado que as 
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habilidades de processamento visual e motor não apresentavam uma correlação 

significativa com o processo de leitura e escrita. 

Com esse estudo, os autores procuraram demonstrar que a causa dos 

problemas de leitura e escrita estaria relacionada aos déficits de processamento 

fonológico, uma vez que apenas as atividades que envolviam habilidades 

fonológicas (memória fonológica, consciência de sílabas, rimas ou fonemas) se 

mostraram correlacionadas com a alfabetização. 

Mousinho e Correa (2009) realizaram uma pesquisa com o objetivo de avaliar 

o desempenho de leitores e não-leitores em tarefas relacionadas a diversas 

habilidades linguístico-cognitivas, estabelecendo a implicação desses resultados 

para a clínica e para a educação. 

Participaram do estudo 35 crianças de uma mesma escola, com idade média 

de 6 (seis) anos, que cursavam a alfabetização. O estudo foi realizado no mês de 

maio e as crianças foram submetidas a um conjunto de tarefas que incluíram a 

avaliação do desenvolvimento da linguagem oral, da nomeação automatizada 

rápida, da memória de trabalho e da consciência fonológica. O teste de Avaliação 

do Desenvolvimento da Linguagem (ADL) compreendeu oito itens relacionados 

tanto com a linguagem compreensiva (compreensão dos conceitos que envolvem 

linguagem quantitativa, velocidade, relação espacial e relação temporal) como a 

linguagem expressiva (habilidade para definir palavras, para completar analogias, 

para derivação de palavras e memória para frases). As habilidades de nomeação 

foram avaliadas pelo Teste de Nomeação Automatizada Rápida (NAR) que continha 

como estímulos objetos, cores, letras e dígitos. Por outro lado, a memória de 

trabalho incluiu provas relacionadas ao span de dígitos4 e à repetição de não-

palavras. As tarefas de consciência fonológica (CF) envolveram o julgamento de 

rimas, tarefas de análise silábica e fonêmica. A avaliação da consciência silábica 

compreendeu as tarefas de síntese e segmentação de palavras dissílabas, 

trissílabas e quadrissílabas; identificação de sílaba em posição inicial e final e 

transposição em palavras com duas, três ou quatro sílabas. No nível fonêmico 

foram incluídas as tarefas de subtração de fonemas iniciais, mediais ou finais, 

síntese e segmentação fonêmica de palavras de três a sete fonemas; identificação 

                                                 
4 Teste Ilinois de habilidades psicolinguísticas. 
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de palavras com os mesmos fonemas em posição inicial, medial e final e 

transposição em palavras de dois a cinco fonemas. 

 Dentre os caminhos para descrever a relação entre desenvolvimento 

cognitivo e o aprendizado da linguagem escrita, as pesquisadoras optaram pela 

relação comparativa entre grupos de leitores e não-leitores. Os grupos foram 

constituídos a partir do desempenho das crianças na leitura de uma lista de 24 

palavras adaptadas para a classe de alfabetização. O grupo de não-leitores era 

formado de crianças que não liam qualquer palavra da lista, enquanto que o grupo 

de leitores foi constituído por aqueles que obtiveram os 25% de escores mais altos 

na tarefa de leitura, o que correspondeu à leitura fluente de 23 palavras. Desta 

forma, 20 crianças foram incluídas no grupo de não-leitores e 15 crianças no grupo 

de leitores. 

Nos seus resultados, foram encontradas diferenças significativas nas médias 

dos grupos de leitores e não-leitores em todas as tarefas relacionadas à avaliação 

das habilidades linguístico-cognitivas das crianças. O desempenho dos leitores foi, 

em termos estatísticos, significativamente melhor do que o grupo de não-leitores 

nas tarefas de linguagem verbal ADL5, memória de trabalho, tanto para a repetição 

de números como para a repetição de não-palavras, e para a consciência fonológica 

em seus diversos níveis de análise. 

Segundo as autoras, no que diz respeito à avaliação da consciência 

fonológica, verificou-se que não houve diferença significativa no desempenho de 

leitores e não-leitores nas tarefas de síntese silábica, síntese fonêmica, 

segmentação e transposição fonêmicas. A tarefa de síntese silábica mostrou-se 

extremamente fácil para as crianças, estando entre as primeiras aquisições 

relacionadas à consciência fonológica. Tais resultados estão em consonância com 

dados obtidos por outros pesquisadores brasileiros (CAPOVILLA; CAPOVILLA, 

2000; MOOJEN et al, 2003) em que as crianças apresentavam o domínio de 

habilidade mesmo antes do seu ingresso na alfabetização. As provas destinadas à 

avaliação da consciência fonêmica como a síntese, a segmentação e a transposição 

de fonemas foram consideradas de realização muito difícil, não apresentando 

diferença no desempenho dos leitores e não-leitores. 

                                                 
I Instrumento para avaliação do desenvolvimento da linguagem. 
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Por outro lado, foram significativas as diferenças observadas nos resultados 

das tarefas de consciência fonológica de transposição, segmentação, identificação e 

subtração fonêmicas. As evidências dos resultados apontaram que, apesar da 

diferença do desempenho entre os leitores e não-leitores nestas tarefas, observou-

se que mesmo para o grupo de leitores o desempenho variou consideravelmente, 

de acordo com a demanda cognitiva da tarefa e do nível de segmentação linguística 

requerido. Assim, para o grupo de leitores, identificação e segmentação silábica 

seriam tarefas consideradas fáceis ou muito fáceis; a transposição silábica e 

subtração de fonemas foram consideradas de média dificuldade e a de identificação 

fonêmica, uma tarefa difícil. Para os não-leitores, a tarefa de segmentação silábica 

foi considerada uma tarefa fácil, no entanto, a identificação silábica foi considerada 

de média dificuldade e as tarefas de transposição silábica, subtração e identificação 

de fonemas foram consideradas muito difíceis. A tarefa de rima mostrou-se como de 

média dificuldade para o grupo de não-leitores, sendo muito fácil para os leitores. 

As referidas autoras sublinham que a relação entre o aprendizado da 

linguagem escrita e o desenvolvimento de habilidades linguístico-cognitivas é uma 

relação recíproca, principalmente no que concerne ao desenvolvimento da 

consciência fonológica. Desta forma, um determinado nível de análise fonológica 

seria esperado anteriormente à alfabetização, influenciando, assim, o aprendizado 

de linguagem escrita. 

Elas mencionam, ainda, por outro lado, que, segundo a hipótese da 

causalidade recíproca, o domínio da linguagem escrita promoveria o 

desenvolvimento ulterior das habilidades de consciência fonológica, conforme 

revelado nos seus dados, quanto ao desempenho significativamente superior do 

grupo leitor em relação ao não leitor em diversas tarefas de consciência fonológica 

relacionadas à rima e à sílaba. 

Enfatizam, ainda, que os escores do grupo não leitor nas tarefas de 

consciência fonológica associadas à silaba sugerem que baixos desempenhos em 

tarefas de consciência silábica, mais do que o desempenho em tarefas de rima, 

podem indicar dificuldades no processo de alfabetização no Português Brasileiro. 

Ao final do estudo, as autoras reafirmam que o desenvolvimento das habilidades de 

consciência fonológica no nível da sílaba parece ser importante, em termos de 

estimulação precoce, tanto do ponto de vista educacional como do ponto de vista 

clínico, para superação de dificuldades no aprendizado inicial da linguagem escrita. 
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Goigoux et al. (2003) elaborou um estudo sobre a conceptualização da língua 

na educação infantil. Para esse autor, na escola francesa, em geral, os exercícios 

escolares, desde a alfabetização, interessam-se mais frequentemente pela língua 

em si mesma, na sua materialidade ou no seu funcionamento, independentemente 

do sentido que ela veicula, como ocorre, por exemplo, no uso do método sintético. 

Essa prática provocaria, em parte dos alunos, uma lacuna, principalmente naqueles 

que não vivem cotidianamente situações que os levem a refletir sobre os elementos 

da linguagem. Esses alunos, segundo esse estudioso, precisam que a escola os 

ajude a construir o que as outras crianças frequentemente já constroem em suas 

casas, ou como afirma Goigoux et al. (2003, p. 4), “uma teorização da linguagem 

que a língua escrita vai tornar possível e necessária”. 

O seu estudo sobre um dispositivo didático teve como objetivo ajudar os 

alunos a construir esquemas indispensáveis para relacionar a sequência escrita à 

sequência oral. O autor afirma que para que as crianças possam manipular 

deliberadamente as unidades linguísticas de segunda articulação que lhes abrirão 

as portas da leitura, uma parte desses conhecimentos relativos à língua escrita deve 

tornar-se explícita. Os alunos da “grande seção-maternal” (5 anos, na França) têm 

necessidade particular de descobrir a natureza da língua escrita, duplo código do 

sentido e do som, e de compreender as relações que ela conserva com a língua oral 

(GOIGOUX et al., 2003). Em sua pesquisa, o autor se dedicou a ajudar os alunos a 

estudarem as duas sequências linguísticas, a falada e a escrita, aprendendo a 

distinguir uma da outra, a segmentá-las e colocá-las em relação. Seu foco foi a 

passagem dos conhecimentos-em-ato, muito dependentes das situações de 

linguagem, a conhecimentos conscientes, explícitos, flexíveis e mobilizáveis noutros 

contextos, como sugere Karmiloff-Smith (1992 apud GOIGOUX et al., 2003, p. 1). 

Goigoux et al. (2003) evidenciaram que os alunos com pior desempenho 

encontravam grandes dificuldades no início do curso preparatório (turma de 

alfabetização na França) para encadear as manipulações linguísticas assentadas 

sobre unidades autônomas e vazias de sentido (por exemplo, transformar letras em 

sons) com as atividades ricas de significação que lhes eram familiares, ou seja, de 

uso frequente. Segundo o autor, alguns tipos de tarefa colocam problemas 

particularmente aos alunos que têm dificuldades em relacionar a sequência escrita 

com a sequência oral e as manipulações fonológicas (segmentação, permutação, 

produção, acréscimo, etc). 
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Seus resultados evidenciaram que as crianças demonstraram dificuldade em 

interromper sua atividade de linguagem habitual a fim de desenvolver uma nova. 

Essas dificuldades, sublinha o autor, localizam-se, por um lado, na incapacidade de 

tratar a linguagem como objeto autônomo, que se pode estudar de um ponto de 

vista estritamente fonológico. Para tanto, seu estudo tenta fazer a distinção entre 

língua, sistema de signos e a linguagem, atividade do sujeito. Segundo esse autor, 

para ler, não é suficiente que as crianças saibam para que serve a língua (corrente 

funcionalista que dominou a didática do francês entre os anos 70 e 90). É 

necessário que a criança comece a compreender como a língua escrita funciona (o 

que representa, as relações que estabelece com a língua oral, o que se extrai do 

significante, do significado). Esse tema, segundo ele, é raro nas práticas cotidianas 

pedagógicas. 

Ante essas evidências, vale a pena ressaltar o que se encontra prescrito em 

alguns documentos oficiais sobre a consciência fonológica em diferentes países. É 

nesse ponto que nos deteremos a seguir. 

 

1.2.3 A promoção da consciência fonológica como estratégia didática segundo 
documentos curriculares 

 

 A International Reading Association (IRA, 1998) menciona que recentes 

estudos longitudinais sobre a aquisição da leitura demonstraram que a aquisição da 

consciência fonêmica é altamente favorável ao sucesso em aprender a ler - em 

particular em aprender a decodificar de fato -, afirmando que as habilidades de 

consciência fonêmica na educação infantil parecem ser o fator mais favorável ao 

sucesso da aquisição da leitura. 

Como observa Ehri (1997, p. 165), 
 

É um fato que a consciência fonêmica favorece o sucesso da 
aquisição da leitura. Nós só podemos especular sobre o “porquê” da 
forte relação que existe. Uma explicação é que a consciência 
fonêmica apóia o entendimento do princípio alfabético – uma 
consciência que é crucial para ler uma ortografia alfabética. A lógica 
da impressão alfabética é aparente em aprendizes se eles 
souberem que o discurso é feito por uma seqüência de sons (isto é, 
se eles são foneticamente conscientes). Durante o aprender a ler, as 
crianças descobrem que são aquelas unidades de sons que são 
representadas por símbolos no papel. Símbolos impressos podem 
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parecer arbitrários para aprendizes, os quais apresentam ausência 
de consciência fonêmica. 

 

Tomando uma posição quanto ao tema, a IRA defende a importância do 

fonema no ensino da leitura em um programa compreensivo de leitura, sugerindo, 

porém, uma soma de encaminhamentos para uma boa instrução de leitura: 

exposição dos aprendizes a impressos e a práticas de leitura, exploração de rimas, 

charadas, músicas e outros textos que sejam adequados à reflexão metafonológica, 

em sentido mais amplo, prática de ensino explícito sobre correspondências 

fonográficas, estímulo à produção de escritas espontâneas ou “invented spellings”, 

etc. O que se observa, no entanto, como expresso por Morais (2004), é um 

amálgama de sugestões, sem uma discussão mais detida acerca do papel da 

escrita sobre o desenvolvimento das habilidades de segmentação oral, tema que 

trataremos em seção posterior desse texto. 

Na França, o Ministério Nacional de Educação (GOIGOUX et al., 2003) 

assume que o ensino da leitura e escrita exige um professor consciente do trabalho 

a ser desenvolvido quanto à consciência fonológica. E estabelece como prescrição 

que os novos programas encorajem atividades com rimas e jogos, como também 

que façam uso de atividades com sílabas. Os alunos, ao saírem da educação 

infantil, devem ser capazes, por exemplo, de ritmar um texto em sílabas orais, 

reconhecer a sílaba em várias posições (início, meio e fim) ou produzir palavras que 

rimam. 

Segundo aquele documento, a sílaba em francês é uma unidade fonológica 

que é percebida desde cedo. A gradação das competências fonológicas faria da 

rima uma capacidade logo desenvolvida, e haveria uma gradação das dificuldades 

de identificação: nível da sílaba, nível intra-silábico e nível fonêmico. 

Goigoux et al. (2003, p. 4) observam que 
 
As crianças devem tomar consciência de que a escrita deriva do oral 
e descobrir o princípio alfabético que permite notar, de maneira 
homogênea, a face sonora de todas as palavras. Tudo isso com a 
intervenção do ensino. 
 

 

No contexto brasileiro, os documentos curriculares relativos às etapas iniciais 

da educação básica (BRASIL-MEC, 1998) não fazem qualquer menção ao papel da 
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escola em promover o desenvolvimento de habilidades metafonológicas dos alunos 

da educação infantil ou do início do ensino fundamental. 

Em seções anteriores já mencionamos que há algumas controvérsias sobre o 

papel da consciência fonológica na aprendizagem da leitura e da escrita. 

Trataremos desse aspecto na seção seguinte. 

 

1.2.4 Controvérsias sobre o papel da consciência fonológica na alfabetização e 
limitações dos estudos desenvolvidos sobre este tema 

 

Segundo Morais (2004), apesar da multiplicidade de evidências de que existe 

uma relação entre o desempenho em leitura e a capacidade de proceder a uma 

análise fonológica da palavra, ainda há controvérsia sobre o papel da relação entre 

habilidades metafonológicas e o sucesso na alfabetização. Este autor pergunta-se: 

terá esta habilidade6 um papel causal, determinando a possibilidade da criança 

usufruir da instrução em leitura? Constituiria apenas um “facilitador”, permitindo aos 

que a possuem aprender mais rapidamente, sem, contudo, impedir que os demais 

sujeitos aprendam a ler e a escrever? As habilidades de leitura e análise fonológica 

emergiriam independentemente, sob a determinação de alguma outra variável do 

desenvolvimento cognitivo? Ou seria aquela capacidade metalinguística resultante 

da alfabetização bem sucedida? 

Ainda no que concerne à discussão sobre a natureza das relações existentes 

entre habilidades fonológicas e o aprendizado da leitura e escrita, outras pesquisas 

questionam a ideia de que ela seria um fator antecedente e necessário para o 

sucesso na alfabetização. 

Os estudos de Morais, Cary, Alegria e Bertelson (1979) indicam uma 

associação entre as duas variáveis numa outra direção, ou seja, a consciência 

fonológica seria uma consequência da aquisição da leitura e escrita e não um fator 

antecedente e necessário para o sucesso na alfabetização. Em seus estudos, 

adultos portugueses analfabetos foram comparados, em sua performance em tarefas 

de análise fonológica, com adultos alfabetizados em programas de escolarização. 

Os autores partiam do princípio de que, se a consciência fonológica é consequência 

                                                 
6 Estranhamente, apesar de defender uma visão de consciência fonológica como conjunto de 

habilidades de diferentes níveis, àquela altura do texto, Morais (2004) fala de “habilidade 
metalingüística” no singular. 
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do processo de alfabetização, os adultos alfabetizados deveriam apresentar melhor 

desempenho nas atividades propostas. 

As atividades propostas aos participantes do estudo foram de dois tipos: uma 

compreendia adição e a outra subtração de fonemas em palavras conhecidas ou 

palavras inventadas. Os resultados apontaram que os adultos não alfabetizados, de 

fato, cometiam significativamente mais erros em ambas as tarefas, principalmente 

quando a tarefa envolvia palavras inventadas. Porém, como é possível perceber, as 

atividades mobilizaram apenas um dos níveis de consciência fonológica, ou seja, as 

atividades realizadas tinham como foco a consciência fonêmica e, talvez, por este 

fato, os analfabetos não tenham tido bons desempenhos nas atividades propostas. 

Em outro estudo, José Morais, Bertelson, Cary e Alegria (1986), comparando, 

mais uma vez, um grupo de adultos alfabetizados com um grupo de adultos não 

alfabetizados, realizaram várias tarefas de análise fonológica (subtração e 

identificação de fonemas e sílabas, identificação de rimas e segmentação de 

palavras rimadas). Os adultos analfabetos também obtiveram desempenhos piores 

do que os adultos alfabetizados, sendo os mais baixos desempenhos observados 

nas atividades que solicitavam a manipulação e a identificação de fonemas, 

reforçando a hipótese, dos autores, de que a consciência fonológica seria 

consequência da aquisição da leitura e da escrita. 

Podemos observar que as atividades propostas no estudo de Morais et al. 

(1986) dão ênfase à consciência dos fonemas. Assim, ao que parece, no nível dos 

fonemas se faz necessário um real conhecimento dos sujeitos sobre o sistema de 

escrita nas suas unidades menores e mais complexas. O mesmo, porém, não pode 

ser dito quando as tarefas solicitam a manipulação de unidades maiores, como 

demonstram os estudos de Morais (2004, 2005), Freitas (2004), Leite (2006) e 

Aquino (2007). Tais estudos mostram que sujeitos não alfabetizados podem ter 

sucesso em diversas tarefas que solicitam, inclusive, a identificação e a produção de 

palavras rimadas ou com aliteração nas sílabas iniciais. 

Correa (2003), analisando criticamente os estudos de Morais et al. (1979, 

1986) citados acima, aponta ainda que o tipo de atividade realizada com os sujeitos 

analfabetos tinha um caráter bastante escolar, o que de certa forma pode ter 

prejudicado o desempenho daqueles sujeitos, já que o estudo não menciona 

qualquer proposta de treino para este tipo de tarefa com os participantes. Pode-se 

supor, portanto, que após uma familiaridade com atividades escolares, os sujeitos 
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analfabetos apresentam desempenhos diferentes dos encontrados nos estudos da 

equipe de José Morais, refutando a ideia da consciência fonológica como 

consequência do processo de alfabetização. 

Segundo Artur Morais (2005), as divergências encontradas entre as 

conclusões dos autores a respeito das conexões entre habilidades fonológicas e o 

processo de alfabetização resultam, na verdade, de diferenças nas opções 

metodológicas, bem como na própria concepção de aprendizagem da leitura e 

escrita. Assim, certas variações nos resultados dos estudos podem ser atribuídas, 

por exemplo, a diferenças no grau de complexidade das tarefas de análise 

fonológica, utilizadas nas diferentes pesquisas, ou a diferenças na estrutura 

linguística das palavras utilizadas nestas tarefas, ou até mesmo a diferenças 

conceituais em relação ao tratamento dado à consciência fonológica: como uma 

habilidade que a criança tem ou não tem, ou como um conjunto de habilidades mais 

ou menos complexas. Além disso, diferenças entre as características da língua (sua 

estrutura fonológica e ortografia) em que a pesquisa foi realizada também podem ser 

fontes de divergências entre os resultados dos estudos. 

Precisamos, então, entender que nem todo tipo de consciência fonológica 

(CF) seria essencial, numa primeira etapa, ao aprendizado da leitura e da escrita; e 

também admitir que os tipos que fossem “essenciais” poderiam desenvolver-se 

durante o processo da aquisição do sistema alfabético. Se analisarmos alguns dos 

principais trabalhos sobre consciência fonológica, vemos que a maior parte deles 

continua adotando uma ótica empirista/associacionista sobre o que é aprender uma 

escrita alfabética, que, por sua vez, é concebida como um simples código de 

associações entre grafemas e fonemas. A este propósito, parece-nos importante 

citar a reflexão feita por Morais (2004): 
 

Tal como observam Vernon e Ferreiro (1999), os estudos correntes 
sobre CF tendem a tratar as escritas infantis que não obedecem à 
norma ortográfica como “invented spellings”, classificam as crianças 
dicotomicamente como “leitoras” e “não-leitoras” (desconsiderando 
as ricas mudanças que vivenciam evolutivamente na aquisição do 
SNA) e não analisam o papel da notação escrita sobre o 
desenvolvimento das habilidades de reflexão fonológica. 
 
 

O autor em questão observa que a maioria dos estudiosos que investigam 

esse tema, principalmente fora do Brasil, não tem considerado o processo evolutivo 
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vivido pela criança até desenvolver uma concepção alfabética de escrita. Ao não 

considerarem que as crianças, a princípio, atribuem aos símbolos da escrita 

significados diferentes daqueles atribuídos pelos adultos, os pesquisadores 

estariam interpretando a aquisição da escrita como mero domínio de um código de 

transposição entre grafemas e fonemas. 

Para este autor, esta não-consideração aponta para uma dicotomia entre as 

colocações feitas pelos pesquisadores que estudam o efeito das habilidades de 

reflexão metafonológica na alfabetização e as evidências dos estudiosos da 

orientação psicogenética. Morais destaca, então, que esta perspectiva provocaria 

um preconceito dos partidários da psicogênese (em relação a qualquer proposta da 

outra corrente) e parece ser usada pelos não-construtivistas para, amparados nas 

evidências sobre o papel de “consciência” fonológica, querer ressuscitar as cartilhas 

e métodos fônicos. 

Mas, se não se aprende por um simples processo de memorização de 

correspondências entre letras e sons, como funciona o aprendizado da leitura e da 

escrita? 

A seguir, trataremos de explicitar alguns pressupostos teóricos do sistema de 

notação como domínio de conhecimento, de importância fundamental para melhor 

entendermos o processo de evolução da escrita vivenciado pelas crianças. 
 

1.3 Notação como domínio de conhecimento 
 

As crianças nascem em um mundo em que existe uma extraordinária 

profusão de notações: desenhos, mapas, figuras, gráficos, assinaturas, partituras, 

números e letras. Nesse contexto, se acompanharmos o desenvolvimento das 

crianças, podemos observar que elas apresentam um interesse crescente por esses 

instrumentos que produzem marcas. Estudos têm demonstrado que, desde muito 

cedo, crianças muito pequenas possuem um mecanismo interno que as orienta 

quando estabelecem interações com a escrita e os números, antes mesmo de 

adquirirem o conhecimento de como usar a escrita para transmitir uma mensagem 

ou fazer uso dos números para representar quantidades. Segundo Tolchinsky 

(2003), elas fazem uso desses dois sistemas individualmente, ou seja, reagem a 

cada propriedade de maneira diferente e pensam sobre eles como envolvendo 

atividades diferenciadas e operações distintas. Esse interesse e entusiasmo pela 
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realização de atividades e seus resultados são expressões de uma capacidade 

estritamente humana, a capacidade notacional, isto é, a capacidade de utilizar 

ferramentas para deixar marcas permanentes de atos intencionais, uma capacidade 

que nenhuma outra espécie possui. 

Os recentes estudos em paleontologia confirmam que a capacidade de 

produzir representações externas foi adquirida somente pelo Homo Sapiens, como 

explicado por Gould (1998 apud TOLCHINSKY, 2003). 

Os profissionais da semiótica têm procurado discutir sobre os aspectos 

compartilhados por diferentes meios de representações externas. Para esses 

pesquisadores, desenhos, gráficos, partituras, letras e números são exemplos de 

representações externas, objeto de estudo da disciplina conhecida como semiótica. 

Cada um dos exemplos listados acima tem uma face dupla, ou seja, não são 

simplesmente pigmentos ou padrões de tinta no papel, pois, ao mesmo tempo, têm 

uma função representativa, isto é, apontam para algo além do que estamos 

enxergando. 

Segundo Tolchinsky (2003, p. 6), a análise de qualquer processo 

representacional, decorre de três consequências: 

 a) não há objetos representacionais per si e qualquer objeto pode ser 

transformado em uma representação externa durante o ato da 

interpretação; contudo... 

 b) há objetos que são criados como objetos representacionais e ...  

 c) representações internas devem ser consideradas como um tipo 

especial de representação. 

 Com base nesse pressuposto, podemos transformar qualquer objeto em 

outro objeto. No entanto, é necessário distinguir os objetos que são transformados 

em representação por um intérprete, dos que são criados propositalmente para 

serem interpretados. No nosso caso, estamos particularmente interessados na 

última forma de objeto representacional (a escrita), porque as representações 

externas escritas que as crianças têm que adquirir foram propositalmente criadas 

como tal. 

Para avançar na conceituação de nossas representações simbólicas, 

Tolchinsky (2003) propõe que as representações externas devam ser estudadas no 

meio das diferentes representações: representações internas, formas notacionais de 

representação, escrita e números. 
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Representações internas são também chamadas de função psicológica. 

Para a referida autora, poderiam ter sido chamadas de representações mentais ou 

cognitivas, contudo, o termo “interno” é usado para contrastar com externo. 

Incluídos neste termo estão todos os tipos de representações internas: da atividade 

neural à atividade de equações matemáticas e à poesia. Em nenhum nível, 

entretanto, as representações são cópias do real. 

As representações externas são criações deliberadamente produzidas. Isso 

implica que o criador antecipa o intérprete, não somente a sua presença, mas 

também, a capacidade do intérprete de construir/fazer algo das representações 

externas. 

Outra característica importante das representações externas é que elas 

persistem no tempo. Produtores e intérpretes podem inferir e resgatar informação 

sobre aspectos originais do processo tais como o contexto, o tempo, ou os 

referentes. Contudo, o que foi deduzido sobre a representação externa nunca é 

idêntico ao aspecto do processo original. Conseguimos deduzir somente 

informações ou alguns aspectos perceptíveis. 

Tolchinsky (2003) afirma que os produtos representacionais podem ser 

distinguidos através de três dimensões: 

a) motivada/arbitrária, que se refere à relação entre as formas dos sinais ou 

símbolos e o conteúdo que eles representam. A representação é vista como 

motivada se os aspectos formais do sinal são justificados em termos dos aspectos 

do seu conteúdo ou dos aspectos do referente. Já uma representação é vista como 

arbitrária, se os aspectos do seu referente não explicarem seus aspectos formais, 

ou seja, a relação entre forma e conteúdo não é expressa em termos de 

semelhança e causalidade, como as letras. 

b) pessoal/convencional, se refere à relação entre o criador da representação 

e a representação criada. Sinais pessoais são idiossincráticos e são criados para 

uso pessoal, para interpretação e identificação própria, enquanto que os sinais 

convencionais são sustentados por uma concordância social. Um sinal pode ser 

motivado e convencional. 

c) isolada/sistêmica, se refere à relação entre os sinais, se são ou não parte 

de um sistema de sinais. Sinais isolados, independentes da força da concordância 

social que os apóiam, não constituem mecanismos de escrita. 
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Como podemos perceber, essa discussão deixa claro que o uso de marcas 

permanentes garante a produção de regras, independentemente da materialidade 

dos seus elementos. Nesse sentido, a existência de uma notação como meio de 

registro em um sistema representacional é que faz a diferença entre os mecanismos 

de distinção entre desenho e escrita. Ou seja, a escrita e os números diferem dos 

desenhos porque têm como base a notação. 

Nesse sentido, para Tolchinsky (2003), notação seria um artefato que 

possibilita um estado, processo ou atividade codificada, registrada, transportada e 

reproduzida de forma sistemática. A partitura musical é um exemplo protótipo da 

notação. No entanto, há muitos outros artefatos, além da partitura musical que 

executam estas mesmas funções, tais como calendários, relógios e termômetros. 

Para Harris (1992), notação é um conjunto de elementos limitado e cada 

elemento tem uma forma distinta, um nome e uma posição em cada conjunto. 

Consequentemente, podemos dar nomes aos elementos, reconhecê-los, identificar 

suas funções ou como eles funcionam. Por exemplo, uma criança pode saber o 

alfabeto de cor e não ser capaz de ler ainda, ou talvez já esteja familiarizada com os 

números, mas sem saber fazer cálculos. Baseada em Harris (1992), Tolchinsky 

(2003, p. 16) evidencia que isso demonstra um aspecto particular das notações: são 

sistemas estruturados, nos quais os caracteres podem ser definidos por sua relação 

interna com os outros, independentemente de qualquer função que cada um talvez 

necessite quando integrado (usado para) em práticas específicas de comunicação. 

Desta forma, podemos nomear algumas características fundamentais das 

notações: a) são marcas intencionais copiáveis e reconhecidas, como, por exemplo, 

quando estamos diante de qualquer texto, reconhecemos que o texto usa as 

mesmas letras que conhecemos; b) se marcas são copiáveis, não importa quem as 

produziu ou quando foram produzidas, também são substituíveis, ou seja, uma 

marca pode substituir outra equivalente. Todas as marcas que podem ser 

intercambiáveis formam uma classe equivalente ou uma categoria. Por exemplo, a 

forma como uma pessoa desenha a letra A pode ser completamente diferente do 

jeito de outra desenhar. No entanto, como as marcas são intercambiáveis, em 

qualquer contexto, funcionam como classes equivalentes. 

Goodman (1976) distinguiu as marcas as quais chamou de “inscrições” e as 

de categoria latente, que seriam os “caracteres”. As “inscrições” seriam as 

realizações materiais externas que podem ser variadas, e os “caracteres” seriam 
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classes de símbolos de um sistema notacional. Essa distinção entre “inscrições” e 

“caracteres” é semelhante à distinção entre os sons e fonemas na linguagem. 

Segundo esse autor, as pessoas têm vozes diferentes e, ao falar, os sons se 

misturam. No entanto, enquanto discursam têm uma percepção categórica do que 

dizem e escutam significando que, apesar das diferenças físicas, é possível 

reconhecer as categorias de sons chamados fonemas. O mesmo acontece com as 

inscrições: o usuário reconhece categorias de inscrições correspondentes aos 

caracteres. Desse modo, quando as crianças dizem “isto é meu nome” enquanto 

apontam para uma palavra, estão de alguma forma inferindo uma classe de 

equivalência. 

Em adição a esta condição básica, Goodman (1976) descreveu quatro outras 

categorias em que caracteres (não inscrições) devem ser justificados para se tornar 

copiáveis. Primeiramente, caracteres devem ter divisas claras, devem ser 

sintaticamente diferenciados, para que cada inscrição possa ser eticamente 

possível, dizer e expressar a classe a que elas pertencem. Segundo, devem ser 

sintaticamente desmembrados, deve ficar claro que cada marca pertence a uma (e 

tão somente a uma) classe de caracteres. A deslocação é violada se algumas 

inscrições pertencerem a duas classes, simultaneamente ou consecutivamente. 

O fato de que os elementos notacionais são copiáveis significa que é 

possível determinar se eles constituem inventários fechados ou abertos, isto é, o 

número de seus caracteres é limitado. Por outro lado, as notações não 

necessariamente formam um inventário fechado, novos elementos podem ser 

adicionados, entretanto, esses novos elementos devem ser reconhecidos como tais. 

Quanto mais o sistema for fechado, menos explícitas são as regras necessárias 

para o reconhecimento dos elementos. 

Para Tolchinsky (2003, p. 19), a distinção dos aspectos formais e informais é 

importante, porque possibilita a diferenciação do que as crianças já sabem sobre os 

aspectos das notações formais, tanto quanto suas funções e como elas operam. 

Uma coisa é reconhecer os elementos de notação, seus nomes e sua ordem 

interna, outra coisa é processar e interpretar. No processo de interpretação, o 

contexto em que eles aparecem é determinante. As mesmas letras serão 

processadas diferentemente se usadas no contexto de uma equação (álgebra), na 

lista de divisão de um livro ou em um poema. Estas duas características dos 

elementos notacionais (que são copiáveis e talvez sujeitos a mais do que uma 
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interpretação, de acordo com o contexto), segundo a referida autora, são bastante 

complexas. 

Assim, como sublinhado por Tolchinsky (2003), todas as vezes que nos 

deparamos com os elementos notacionais, os reconhecemos como eles mesmos, a 

despeito das variações, e, ao mesmo tempo, como objeto - elemento para 

diferentes interpretações. Quando pensamos sobre eles e também quando os 

usamos, implicitamente, executamos operações diferentes. Por outro lado, também 

executamos uma atribuição categórica, sem a qual seria impossível reconhecer 

certo tipo de letra ou número. Da mesma forma, acontece quando inferimos o 

significado através do significante. 

No item seguinte, trataremos de explicitar como os estudos da psicogênese 

fundamentam o processo de aquisição da notação alfabética, o que nos permitirá 

apreender como as crianças, a partir dos três anos, durante o processo de 

aprendizagem daquele sistema notacional, colocam todas essas operações em 

prática. 

 
1.4 Estudos sobre a psicogênese da escrita 

 

1.4.1 Pressupostos epistemológicos da teoria da psicogênese da escrita 
 

A consideração da escrita como objeto substitutivo, em contraposição à 

identificação da escrita como código de transcrição de sons, não é simples. Essa 

diferença é muito importante porque, em função da conceitualização inicial, 

esperaremos que, em sua aprendizagem, apareçam capacidades ou destrezas, 

conceberemos o sujeito que aprende de formas diferentes, apresentaremos o 

acesso ao conhecimento de uma determinada maneira e, portanto, organizaremos o 

trabalho escolar em consonância com essas concepções (FERREIRO, 1985). 

Por muito tempo, a aprendizagem do sistema de escrita alfabética foi 

considerada uma memorização de um código de transcrição de sons que pressupõe 

uma ênfase nas habilidades perceptivas e motoras, na hora de ler e de escrever. 

Por outro lado, a consideração da escrita como objeto substituto, ou seja, como 

objeto que tenta representar ou notar a linguagem, a partir das investigações, 

Ferreiro e Teberosky (1985) consideram o processo de representação como uma 

atividade cognitiva inteligente. 
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As investigações das referidas autoras demonstraram que, ao contrário do 

que se pensava, a questão da alfabetização inicial é de natureza conceitual, e não 

perceptual. Diferentemente, a aquisição da representação escrita da linguagem 

tinha sido tradicionalmente considerada como uma aquisição escolar. Contudo, 

segundo Ferreiro (1986), entre os conhecimentos fundamentais, praticamente não 

há domínios nos quais possamos identificar um início propriamente escolar. Em 

todos esses domínios, aos quais a pesquisa psicogenética trouxe dados sólidos, o 

começo do conhecimento pôde ser situado em torno de um limite pré-escolar. 

Segundo Ferreiro (1990, p. 21), a interpretação de uma produção escrita de 

uma criança pode ser feita sob dois pontos de vista muito diferentes: os aspectos 

figurativos e os aspectos construtivos. 

Nos aspectos figurativos, podemos observar a qualidade do traçado, a 

orientação da sequência de grafias (da esquerda para a direita ou ao contrário; de 

cima para baixo ou ao contrário), a presença de formas convencionais (o que a 

criança produz corresponde efetivamente às letras de nosso alfabeto? Em caso 

afirmativo, são essas bem orientadas ou há inversões?). Estes são aspectos a que, 

até pouco tempo, se voltava a atenção de psicólogos e pedagogos. 

Os aspectos construtivos são colocados em primeiro plano quando 

perguntamos o que a criança quis representar e como ela chegou a criar uma série 

de representações externas. 

Vejamos, a seguir, como se dá a evolução dos aspectos construtivos no 

processo de apropriação da escrita alfabética, segundo a teoria da Psicogênese.  

 

1.4.2 As etapas de apropriação da escrita alfabética 
 

 Os estudos desta linha teórica (FERREIRO; TEBEROSKY, 1985; 

FERREIRO, 1985, 1990), que tratam da evolução das conceitualizações sobre a 

escrita, propõem a existência de três períodos fundamentais, nos quais podem ser 

identificados alguns subníveis. 

O primeiro período caracteriza-se pela busca de diferenciação entre as 

marcas gráficas figurativas e as não figurativas, assim como pela formação de 

níveis de letras e objetos substitutos e pela busca de condições de interpretação 

desses objetos substitutos. 
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Inicialmente, a primeira diferenciação da criança é a que separa as marcas 

icônicas das demais. O importante é o fato de buscar estabelecer uma distinção 

entre o icônico e o não-icônico, entre desenhar e escrever. Uma vez estabelecida 

essa distinção, torna-se importante buscar as relações entre os dois modos 

fundamentais de realização gráfica (icônico e não-icônico). No início, letras e 

imagens, ou desenhos, podem partilhar o mesmo espaço gráfico e, contudo, não ter 

entre si nenhuma relação de natureza significante ou mesmo funcional. As letras 

são objetos do mundo, entre outros; o fato de elas poderem receber nomes pouco 

as diferencia dos outros objetos (FERREIRO, 1990). 

Para Ferreiro (1990), nesse período um desenvolvimento importante é a 

função que as letras representam. Antes delas se tornarem objetos substitutos, 

assistimos a esforços das crianças para estabelecer a relação entre os textos e as 

figuras que lhes são próximas. Assim, quando as crianças são solicitadas para que 

tentem ler um texto, elas escrevem e quando lhes pedimos que mostrem onde 

podem ler, elas às vezes mostram os espaços em branco em volta das letras, mas 

não as próprias letras. 

Para a referida autora, a conceitualização da atividade que chamamos ler é 

muito mais complexa do que o que chamamos escrever, já que a atividade de 

escrever tem um resultado observável: as marcas que dela resultam são 

permanentes, exceto se uma ou outra ação as destrua. Ao contrário, a atividade de 

ler não introduz nenhuma modificação ao objeto que acaba de ser lido. 

 
À denominação do objeto representado pela figura sucede o 
estabelecimento de uma relação de pertinência entre o texto e a 
figura, e é somente em seguida que se torna possível interpretar o 
texto (FERREIRO, 1990, p. 25). 
 

 

Em todas as situações, a ideia inicial que guia a busca de interpretação pela 

criança é que no texto está o nome do objeto. Na verdade, o que é interpretável não 

é uma letra isolada, mas uma série de letras, que em certa etapa deve preencher 

duas condições formais essenciais: ter uma quantidade mínima e não apresentar a 

mesma letra repetida (variação intrafigural). 

O que define o início do segundo período é o estabelecimento de condições 

formais de “legibilidade” de um texto. No que se refere à quantidade mínima de 
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grafias, quando há apenas uma letra, “não dá para ler nada”. Algumas crianças se 

contentam com duas letras, mas outras exigem ao menos três. 

Para Ferreiro (1990), quantidade e variação intrafigurais são critérios 

absolutos e não relativos. Eles não permitem comparar as escritas entre si, mas 

estabelecem quais delas podem ou poderão ser interpretáveis. O mesmo texto pode 

receber interpretações diferentes se os contextos são diferentes; da mesma forma, 

dois textos diferentes podem receber a mesma interpretação se os contextos são 

parecidos (dois textos diferentes podem “dizer” o mesmo nome se eles são 

atribuídos a figuras que recebem a mesma denominação; inversamente, dois textos 

reconhecidos como iguais podem “dizer” dois nomes diferentes, se colocados em 

relação com figuras que não recebem a mesma denominação). 

Nesse período se opera um grande avanço que é quando as crianças 

elaboram um novo critério, que pode ser assim enunciado: 
 
Para que se possa ler coisas diferentes, é preciso uma diferença 
objetiva nos próprios textos (independentemente do contexto e das 
intenções do produtor). O problema que então se coloca - do ponto 
de vista desse produtor de textos que vem a ser a criança em 
desenvolvimento – é o de como criar diferenças nos textos para 
representar palavras diferentes (FERREIRO, 1990, p. 30). 
 

 

Uma laboriosa busca de modos de diferenciação começa entre as 

representações escritas, que vão oscilar alternadamente sobre os eixos quantitativo 

ou qualitativo, na busca progressiva de uma coordenação entre ambos. 

Assim, para diferenciar uma palavra escrita de outra, a criança procura 

mudar as letras que as compõem. A partir do repertório de letras de que se 

apropriou, muda a posição das mesmas na ordem linear, obtendo totalidades 

diferentes. A busca de critérios de diferenciação no eixo quantitativo leva a criança a 

procurar variar a quantidade de grafias para escrever palavras diferentes. Outros 

procedimentos utilizados pelas crianças são tentar fazer correspondências entre as 

variações quantitativas nas representações e as variações quantitativas no objeto 

referido, ou seja, os nomes dos objetos maiores deveriam ser escritos com mais 

letras que os dos objetos pequenos, ou mesmo para o mais espesso, o mais 

pesado, o mais numeroso, ou o mais velho (FERREIRO, 1990). 

Os modos de diferenciação (qualitativos e quantitativos) são interfigurais 

porque asseguram a diferença de representação entre palavras diferentes. Para 
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Ferreiro (1985, 1990), não se pode jamais julgar o nível de conceitualização de uma 

criança em função de uma produção isolada. É dentro de um conjunto de palavras 

escritas que se pode ver como ela tenta introduzir uma diferenciação. Esses modos 

de diferenciação são, então, inicialmente, interfigurais, mas não sistemáticos. Numa 

etapa seguinte é que a criança irá apresentar uma busca de sistematização. 

A autora enfatiza que a criança tenta então resolver certos problemas de 

natureza lógica, tais como: relação entre a totalidade e as partes; coordenação de 

semelhanças e diferenças; construção de ordem serial; construção de invariantes e 

correspondência termo a termo, para compreender a natureza do objeto que a 

escrita socialmente constituída vem a ser. 

Tomando como ponto de partida o momento em que as letras já foram 

admitidas pela criança como objetos-substitutivos, desde que uma série de letras 

receba uma interpretação (em função das propriedades contextuais, das intenções 

subjacentes do produtor do texto ou por transmissão social aceita), o problema é 

saber se, dada essa interpretação de conjunto, é também possível à criança dar 

uma interpretação às partes constitutivas (FERREIRO, 1990). 

No início, segundo a referida autora, as letras não seriam nada mais que os 

tijolos necessários para a constituição de uma totalidade interpretável. O nome 

atribuído a uma série de letras pode também ser atribuído aos seus elementos 

constitutivos, apesar de que, tomados fora dessa totalidade, esses mesmos 

elementos percam a propriedade de seu significante. 

Assim, por exemplo, as crianças podem reconhecer seu nome escrito ou 

fazer tentativas de escrita de seu nome com graus diversos de sucesso, sem que 

isso as impeça de acreditar que cada parte desse escrito diz também o seu nome 

completo (FERREIRO, 1990). 

Nessa perspectiva, a decomposição silábica da palavra teria um papel de 

maior importância na sequência do desenvolvimento. Trata-se de saber qual o 

sentido das interações entre os conhecimentos metafonológicos sobre a linguagem 

e a compreensão da escrita. Segundo Ferreiro (1990), haveria duas hipóteses: 

1º - um desenvolvimento progressivo da noção de decomposição silábica das 

palavras ocorreria de maneira independente e poderia, depois, aplicar-se à 

compreensão da escrita. 

2º - seriam os problemas cognitivos colocados pela compreensão da escrita - 

e muito particularmente o da relação entre totalidade e as partes – que levariam a 
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criança à descoberta do recorte silábico como a melhor maneira de resolver tais 

problemas. 

De acordo com a primeira hipótese, seria o desenvolvimento no nível oral 

que conduziria uma criança a uma silabização progressiva, que encontraria, em 

dado momento, um ponto de aplicação na escrita; e, na segunda hipótese, seriam 

duas as vias independentes de ação sobre a sílaba, que depois se combinariam, 

mas a aparição da silabação seria uma resposta aos problemas específicos 

acarretados pela compreensão da escrita, e não simplesmente a aplicação de uma 

habilidade obtida em outros contextos (FERREIRO, 1990). 

A primeira posição é a colocada pela maioria dos estudiosos da Consciência 

Fonológica. A análise oral garantiria a busca de letras para cada sílaba, sem que a 

criança tivesse que realizar análises de tipo lógico como relação parte-todo, ordem 

serial das partes, etc. Como observa Morais (2010), a segunda posição, que é a 

assumida por Ferreiro, trata a capacidade metafonológica de separar sílabas 

oralmente, como mera consequência das questões lógicas que a criança resolve, 

para poder compreender o Sistema de Escrita Alfabética. No entanto, 

independentemente da abordagem teórica, para a referida autora, a existência de 

uma forte relação entre consciência fonológica e a aprendizagem da leitura já é um 

fato estabelecido. 

O terceiro período é o que corresponde à fonetização da escrita, que começa 

com o período silábico e culmina no período alfabético. No período silábico, 

podemos distinguir três momentos: primeiro, a hipótese silábica só serve para 

justificar uma produção escrita que não foi gerada por ela. Segundo Ferreiro (1990), 

a criança produz uma escrita guiando-se pelos critérios de diferenciação 

intrafigurais (eixo quantitativo), próprios do período precedente, mas, em seguida, 

quando faz a leitura do que acaba de produzir, essa leitura torna-se uma 

justificação. Ela busca fazer corresponder uma sílaba da palavra a cada letra 

escrita. Estamos, assim, na presença de uma busca de correspondência termo a 

termo, onde a série ordenada de letras é colocada em relação à série ordenada de 

sílabas da palavra, o que confere às letras, mesmo provisoriamente, o valor que 

corresponde à sua posição na série. Nesse período, as palavras de menos de três 

sílabas trazem grandes problemas ao aprendiz. 

A autora enfatiza, ainda, que a hipótese silábica tem uma importância 

enorme na evolução da escrita da criança. Pela primeira vez, a criança encontra um 
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meio amplo que lhe permite compreender a relação entre a totalidade e as partes 

que a compõem; pela primeira vez, ela encontra um recurso geral de regular a 

quantidade de letras e, mesmo, de antecipá-la. 

Com a hipótese silábica, se muitos problemas encontram uma solução geral 

e coerente, outros surgem, como é o caso do conflito entre a exigência de uma 

quantidade mínima de letras e a escrita de palavras com poucas sílabas. Trata-se 

de um conflito entre dois princípios de construção de natureza interna, uma vez que 

essas crianças não reproduzem nenhum modelo externo. Todas as crianças que 

estão nesse nível de desenvolvimento têm dificuldades com a escrita das palavras 

monossílabas, e muitas têm problemas parecidos com as dissílabas, nos casos das 

palavras em que as duas sílabas serão representadas pelas mesmas vogais 

(FERREIRO, 1985, 1990). 

Nesse nível de desenvolvimento, as crianças compreendem muito bem sua 

própria maneira de escrever, mas têm grande dificuldade de compreender as 

escritas que as cercam. Cada vez que elas tentam aplicar a hipótese silábica às 

escritas produzidas pelos adultos, encontram um excedente de letras. A escrita 

socialmente constituída resiste aos esquemas assimilativos do sujeito, exatamente 

da mesma maneira que os objetos físicos resistem, às vezes, à sua vontade. Para 

Ferreiro (1985, 1990), a escrita do seu próprio nome terá uma importância decisiva 

na desequilibração do sistema silábico. 

No nível silábico estrito, a criança representa cada sílaba por uma letra. Pode 

apresentar algumas correspondências grafofônicas com valor sonoro convencional - 

letra tendo relação com o som - etapa denominada por educadores como estágio 

“silábico de qualidade” ou realizar apenas uma análise quantitativa - coloca-se 

qualquer letra para representar as sílabas - etapa denominada também de “silábica 

de quantidade”. Como cita Ferreiro (1986), 
 

A criança começa por descobrir que as partes da escrita (suas 
letras) podem corresponder a outras tantas partes da palavra escrita 
(suas sílabas). Sobre o eixo quantitativo, isto se exprime na 
descoberta de que a quantidade de letras com que vai escrever uma 
palavra pode ter correspondência com a quantidade de partes que 
se reconhece na emissão oral. Essas “partes” da palavra são 
inicialmente as suas sílabas. Inicia-se assim o período silábico, que 
evolui até chegar a uma exigência rigorosa: uma sílaba por letra, 
sem omitir sílabas e sem repetir letras (p. 24-25). 
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Nesse período, a criança mantém algumas hipóteses, como a de que não é 

possível escrever com poucas letras (hipótese de quantidade mínima de letra), ou a 

hipótese de que não se deve repetir a mesma letra em uma palavra 

sequencialmente, o que vai gerar conflitos que precisa resolver. 

Uma nova ideia pouco a pouco faria o seu caminho: é preciso encontrar um 

meio de analisar o significante que vá além da sílaba. A dificuldade de abandonar o 

sistema precedente e de substituí-lo por outro é representada pelo período 

intermediário, chamado de silábico-alfabético e que, segundo Ferreiro (1990), é uma 

espécie de híbrido. 

Um ponto importante, destacado por Ferreiro (1986), é que as escritas 

silábico-alfabéticas foram tradicionalmente consideradas como escritas “desviadas”, 

como “omissões de letras”. É bem verdade que, em relação ao modelo adulto 

convencional, essas escritas apresentam omissões, mas, do ponto de vista da 

psicogênese, é exatamente o contrário: há adição de letras em relação às escritas 

silábicas precedentes. 

A etapa final da evolução é a apropriação do princípio geral do sistema 

alfabético. A criança conseguiu compreender como opera o sistema, isto é, quais 

são as suas regras de produção. Essa etapa final, nesse caso como em outros, é, 

contudo, também, a primeira de um outro período: o domínio da norma ortográfica 

(FERREIRO, 1986). 

Este processo de apropriação é caracterizado por Ferreiro (1986) como a 

construção de um sistema de representação, no qual o sistema escrito ultrapassa a 

dimensão de uma simples codificação das unidades fonéticas, na medida em que a 

compreensão daquele implica a identificação de várias particularidades da escrita – 

separação das palavras, sinais de pontuação, uso das maiúsculas, ortografias 

particulares, entre outras. 

Em suma, em nossa pesquisa concebemos que a concepção da escrita 

alfabética é um sistema notacional e que o enfoque construtivista adotado por 

Ferreiro e seus colaboradores contribuiu para mostrar que é possível explicar o 

processo de aprendizagem daquele que era considerado o mais escolar dos 

conteúdos escolares – a alfabetização. 

A partir dos dois enfoques já mencionados neste trabalho, descreveremos, a 

seguir, quais seriam possíveis relações entre as duas concepções. 
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1.5 Relações entre habilidades de reflexão fonológica e a apropriação do 
Sistema de Escrita Alfabética pela criança. 

 

Como já vimos, as evidências do percurso evolutivo tratado na sessão 

anterior são, em geral, desconsideradas pelos pesquisadores da vertente teórica 

que defende o papel das habilidades de reflexão metafonológica na alfabetização. 

Segundo Ferreiro (2003), já é aceita a ideia que estabelece uma relação entre 

consciência fonológica e aprendizagem da leitura, mesmo que ainda esteja aberto o 

debate quanto à ordem de influência em que se apresentam. 

Vernon e Ferreiro (1999) sugerem repensar os critérios de agrupamento das 

pesquisas nesta área: de uma classificação que considera apenas o nível de leitura 

das crianças pesquisadas para outra em função de seus desempenhos, ao se 

iniciarem na escrita. Esta alteração é justificada: primeiro porque o segundo tipo de 

classificação permite analisar o processo de construção das respostas dadas pelas 

crianças, não se atendo à dicotomia certo ou errado. Em segundo lugar porque, 

para as autoras, a interação com o escrito está intimamente ligada ao 

desenvolvimento, por parte das crianças, de uma concepção das unidades orais da 

língua e, consequentemente, do próprio sistema de escrita alfabética. 

Em seus estudos, Vernon e Ferreiro (1999) consideraram como hipóteses 

que há uma forte relação entre consciência fonológica e desenvolvimento da escrita. 

Afirmam que as crianças analisam as palavras de forma diferente se os estímulos 

são só orais ou se são acompanhados de material escrito e que a estrutura de cada 

língua pode influenciar estas análises. Seu estudo foi realizado com 54 crianças de 

5 e 6 anos, que não haviam recebido nenhum treinamento anterior na leitura e 

segmentação fonética. As crianças foram submetidas a duas tarefas. Uma de 

segmentação oral com diferentes estímulos e outra de palavras escritas. Na 

primeira tarefa as crianças inicialmente segmentavam oralmente os substantivos em 

sílabas /ka-xa/, depois em uma sílaba seguida de dois fonemas /ka-x-a/ e por 

último, em fonemas separados /k-a-x-a/. Na segunda tarefa mostravam-se às 

crianças diferentes palavras escritas impressas em um papel que incluíam 

substantivos monossílabos e dissílabos. O entrevistador lia a palavra em voz alta e 

pedia à criança para apontar para cada letra enquanto dizia a palavra em 

pedacinhos. A habilidade de apontar para cada letra não era levada em 

consideração, pois, o que importava era a resposta verbal. 
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Observou-se que a forma como as crianças interagem com tarefas de 

segmentação oral e as respostas que apresentam estão diretamente ligadas ao seu 

nível conceitual sobre o sistema de escrita, inclusive, independeriam de um 

“feedback” que lhes assegurem a adequação ou não de suas respostas. 

Vernon e Ferreiro (1999) afirmam que não há provas de que a consciência 

fonológica seja um fenômeno espontâneo, antes disso, é algo que também se 

constrói junto aos esforços que a criança faz de entender os sistemas de escrita e 

não só em atividades que abordem apenas aspectos sonoros da língua. Ou seja, 

para as autoras seria necessário rever a relação entre consciência fonológica e o 

processo de alfabetização visto este em seus diversos aspectos: fonológico, 

morfológico e outros. 

Procurando desmistificar a relação de ordem que os estudiosos da 

consciência fonológica estabelecem entre oralidade e escrita, Ferreiro (2003) 

explica que este fato decorre da redução do conceito de escrita à noção de código. 

Esta visão reducionista tornaria impossível constatar o intercâmbio que se 

estabelece entre oralidade e escrita, a partir do conhecimento da psicogênese da 

escrita na criança. Na verdade, para a autora, pouco conhecemos sobre a aquisição 

da oralidade em total ausência da escrita. Numa análise da literatura psicolinguística 

produzida nas últimas décadas, Ferreiro (2003, p. 141) levanta algumas 

considerações: 

 
a) a consciência da sílaba é evolutiva, constatada reiteradamente 
em crianças de 4 e 5 anos, mesmo sem treinamento específico; 
b) se a consciência fonológica não é um requisito para aprender a 
língua oral, é contemporânea da aprendizagem da leitura em um 
sistema alfabético; 
c) as pesquisas pouco exploram a relação entre consciência 
fonológica e aprendizagem da escrita. 
 
 

Após a realização de pesquisas junto a Vernon (1996), em que propuseram 

as já mencionadas tarefas de consciência fonológica diante de estímulos escritos, 

Ferreiro (2003) concluiu que a grande maioria das pesquisas na área vê a escrita 

como código (possível de ser aprendido se o sujeito consegue segmentar 

diretamente as palavras orais) e não um sistema notacional, com características 

próprias, diversas da oralidade. Ao mesmo tempo, apesar de tratarem de uma 

análise da oralidade, as pesquisas ignoram as variantes dialetais dos sujeitos. Do 
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ponto de vista epistemológico, o mais grave seria o fato de a noção de “phonological 

awareness” implicar que os fonemas já existiriam na mente do sujeito, ao que a 

autora contrapõe, afirmando que não acontece uma “tomada de consciência” de tais 

unidades pré-existentes, mas, sim, a construção de um outro nível de organização 

das unidades da fala, permitido pela escrita. 

Em estudo mais recente, Ferreiro (2009) buscou investigar as dificuldades 

das crianças de língua espanhola para abandonar a análise silábica da palavra oral 

e substituí-la por uma análise sequencial de fonemas. Para isso, a autora partiu da 

hipótese de que para entender a escrita alfabética, os meninos passam por um 

período silábico em que privilegiam as vogais em determinado momento e é criado 

um conflito no momento da leitura entre a hipótese silábica e a quantidade 

mínima/variação versus escrita convencional. Neste estudo, a referida autora 

buscou fazer uma analogia com a escuta musical de uma pessoa que não entende 

de música, mas que, a partir dos sons produzidos pela melodia dos diferentes 

instrumentos, a escuta como um objeto único, mas sem conseguir distinguir os 

acordes musicais. Segundo a autora, é possível distinguir um ou outro instrumento, 

mas é muito difícil - quase impossível - para um amador articular, simultaneamente, 

os sons. Essa analogia seria pertinente para compreendermos o momento preciso 

da evolução da escrita vivido pela criança. 

A sua investigação foi realizada com 30 crianças argentinas de cinco anos de 

idade, que já escreviam bem seu nome próprio, mas que, para escrever qualquer 

outra palavra, usavam exclusivamente as vogais (hipótese silábica estrita 

qualitativa) e foi proposta uma lista de 15 palavras dissílabas consideradas “difíceis” 

(requisito de quantidade mínima) formadas com CVV, CVC, CVVC, durante três 

entrevistas individuais ao longo do ano escolar de 2007. Para isso, 15 crianças 

foram acompanhadas nas escritas das palavras com foco nas sílabas CVV, e no 

ano de 2008, outras 15 foram acompanhadas, tendo como foco as sílabas CVC, 

CVVC. 

As palavras da lista estavam inseridas em uma mini-narrativa, cujo tema era 

uma preparação de uma festa. Seu objetivo era assegurar que as crianças 

compreendessem as palavras que iriam escrever. Para tratar da questão, Ferreiro 

(2009) investigou de que maneira as crianças resolvem sílabas ”complicadas”. 

Vejamos os tópicos abaixo, que sintetizam as mobilizações cognitivas feitas pelas 

crianças no tratamento desse fenômeno de escrita: 
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a) CVV- as letras usadas são pertinentes, a ordem das sílabas não 

importa; uma palavra dissílaba com ditongo pode transformar-se em 

trissílaba, colocando-se as vogais (PIANO=IAO); progressivamente, 

podem desaparecer os ditongos e aparecer as primeiras consoantes 

(RADIO= AIO/ROO/RIO) e/ou os ditongos subsistem em desordem ao 

aparecerem as consoantes (RADIO=AIO/RIDO/RADIO). 

b) CVC- desordem das letras, porém dentro da sílaba correta; 

TORTA=OAA/TOA/TOAR/TROA). 

c) CVVC- as crianças usam mais consoantes que vogais na última 

produção (FIESTA= IEA/IEA/ETA/FSA); a ação de escrever não 

implica na preocupação com a ordem, é na leitura que há uma busca 

por essa ordem: (FIESTA=FETA/FETSA/FEITSA/FITA/ FITSA). 

 

A partir das suas análises, Ferreiro (2009), nas suas conclusões, nos aponta 

que: a escuta da sílaba assemelha-se a um acorde musical; nem todas as sílabas 

complicadas são igualmente difíceis, omissões e desordem não implicam problemas 

de dificuldades de aprendizagem, mas sim, um trabalho cognitivo; para se 

compreender a escrita das crianças, deve-se observar o processo de cada uma, 

muito mais do que analisar o produto final; e a interação oral/escrito se manifesta 

em uma nova organização que impacta a oralidade analítica e a escrita reflexiva. 

Nesta perspectiva, o que podemos observar, diferentemente das teorias 

fonológicas, que são modelos teóricos que ajudam a problematizar a sílaba a partir 

das suas possibilidades de distinções internas, é que do ponto de vista do sujeito 

em evolução, o ponto de partida para a análise da fala é a escrita socialmente 

constituída, assim como as escritas que as crianças produzem. Para a autora, 

compreender em todos seus detalhes esses momentos de transição e, em 

particular, esta “desordem com pertinência” é crucial para entender as dificuldades e 

as especificidades da alfabetização (FERREIRO, 2009, p. 12). 

Buscando superar vieses, alguns estudos já apontaram para uma interseção 

das duas linhas teóricas (Consciência Fonológica e Psicogênese da Escrita). Assim, 

algumas pesquisas observaram como o desenvolvimento de certas habilidades de 

análise fonológica interage com a psicogênese da escrita durante a alfabetização. 

Morais e Lima (1989) examinaram a interação entre o desempenho de crianças 
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brasileiras em tarefas de psicogênese da escrita e de análise metafonológica e 

observaram que 
 

Uma criança que atinge uma hipótese alfabética e já usa 
gerativamente as convenções som grafia do Português não precisa 
desenvolver, ao menos inicialmente, habilidades de análise 
fonológica como a capacidade de isolar e contar fonemas de 
palavras, apesar de essa ser a unidade de representação de nosso 
sistema de escrita. 
A construção de uma hipótese silábica de escrita parece requerer 
uma capacidade de analisar a extensão das palavras, enquanto o 
trabalho conceitual em direção a uma hipótese alfabética parece 
vincular-se a um bom desempenho nas habilidades de analisar 
semelhanças sonoras ao nível da sílaba e do fonema (MORAIS; 
LIMA, 1989, p. 54). 
 

 

O fato de terem encontrado crianças que demonstravam uma capacidade de 

identificar fonemas semelhantes em palavras e apresentavam ainda uma hipótese 

silábica de escrita sugeria para aqueles autores que, se o desenvolvimento das 

habilidades de reflexão metafonológica constituiria uma condição necessária para a 

aquisição de uma escrita alfabética, talvez não constitua uma condição suficiente. 

Estudos mais recentes (MORAIS, 2004, 2006, 2010; FREITAS, 2004; LEITE, 

2006) também indicaram que crianças com níveis mais avançados de compreensão 

do SEA tendiam a apresentar melhores resultados na maioria das tarefas 

metafonológicas. Morais (2004) insiste em ressaltar, contudo, que crianças que já 

tinham atingido um nível de compreensão alfabética - e notavam os fonemas do 

português com letras com valores sonoros convencionais -, faziam-no 

independentemente de sua capacidade de isolar e contar os fonemas das palavras. 

Também nas tarefas que envolviam identificação e produção de palavras com 

fonemas iniciais idênticos, a tendência dos sujeitos era raciocinar sobre as sílabas 

ou pensar nos nomes das letras com que julgavam que se escreviam as palavras. 

Seus dados sugerem que os fonemas “não estão dados” a priori para quem vai se 

alfabetizar, mas que, mesmo para quem já sabe ler e escrever minimamente, não 

estariam disponíveis “isoladamente” no nível de consciência. 

Leite (2006) desenvolveu um estudo longitudinal com o objetivo de analisar a 

relação entre a psicogênese da escrita, a consciência fonológica e o conhecimento 

do nome das letras, buscando um ponto de interseção entre as questões teóricas e 

o seu papel na alfabetização. Para isso examinou doze crianças de duas escolas, 
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uma pública e uma particular que pertenciam a dois grupos socioculturais (classe 

média e classe popular). Esses sujeitos foram, em cinco momentos distintos do ano 

letivo, solicitados a responder a 12 atividades (atividade de separação oral de 

sílabas; atividade de contagem de sílabas na palavra; atividade de identificação de 

palavras maiores que outras; atividade de produção de palavras maiores que 

outras; atividade de identificação de palavras que começam com a mesma sílaba; 

atividade de produção de palavras que começam com a mesma sílaba; atividade de 

identificação de palavras que rimam com a mesma sílaba; atividade de produção de 

palavras que rimam com a mesma sílaba; atividade de identificação de palavras que 

começam com o mesmo fonema; atividade de produção de palavras que começam 

com o mesmo fonema; atividade de separação de fonemas nas palavras; atividade 

de contagem de número de fonemas na palavra) envolvendo a reflexão 

metafonológica. Os resultados evidenciaram, entre outros pontos, que a 

decomposição silábica da palavra poderia exercer um importante papel na 

sequência do desenvolvimento da escrita. Outro dado evidenciado, tal como haviam 

constatado Morais e Lima (1989) e Morais (2004, 2006), foi que as crianças em 

níveis de escrita mais avançados sobre o SEA apresentaram melhores resultados 

na maioria das atividades metafonológicas, mas, as atividades no nível do fonema 

foram muito difíceis para todas as crianças. Esses dados contrariam a perspectiva 

empirista dos adeptos do método fônico. 

Neste sentido, o nosso grande desafio será tentar avançar na compreensão 

do controvertido papel das habilidades de reflexão metalinguística sobre a 

alfabetização, entendendo-as como condição necessária para a criança elaborar 

hipóteses que a ajudem a compreender o Sistema de Escrita Alfabética. 

Considerando o exposto, procuraremos aprofundar, neste estudo, as 

relações entre aquelas duas linhas teóricas (estudos sobre consciência fonológica e 

psicogênese da escrita), buscando clarificar seus pontos de convergência, 

contribuindo assim para ampliação do debate que se apresenta. Antes, porém, 

faremos algumas considerações sobre investigações que têm apontado para a 

importância do conhecimento dos nomes das letras do alfabeto para que o aprendiz 

se aproprie da notação naquele sistema. 
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1.6 A Linguagem, o alfabeto e o papel do conhecimento do nome das letras na 
alfabetização 

 

Os recentes estudos da psicologia da leitura têm apresentado um interesse 

crescente em torno do papel que o conhecimento do nome das letras tem na 

aprendizagem do princípio fonológico do alfabeto (TREIMAN, 2002; TEBEROSKY; 

OLIVÉ, 2003; BYRNE, 1992; CARDOSO-MARTINS et al., 2002, CARDOSO-

MARTINS et al., 2006). 

Como observa Teberosky (2004), o interesse tem se voltado para o 

inventário dos nomes das letras e em analisar se estas podem constituir uma ponte 

entre a oralidade e a escrita, dado que no nome da letra se pronuncia o fonema a 

que se refere, como por exemplo, em “b” se pronuncia o fonema /b/. Segundo a 

referida autora, este tema aborda questões teóricas já colocadas numa perspectiva 

interdisciplinar, em âmbitos bem próximos. Por exemplo, a necessidade de distinguir 

entre escrita e língua (BLANCHE-BENVENISTE, 2004; OLIVÉ, 2003; FERREIRO, 

2003) e entre sistema de escrita e ortografia (MORAIS, 2006; OLIVÉ, 2003). Da 

mesma forma, para Teberosky (2004), a questão do papel do nome da letra na 

aprendizagem do princípio alfabético requer uma distinção entre escrita e 

conformação do alfabeto. Tal como sugere Teberosky (2004), parece-nos 

importante analisar a questão da relação entre o alfabeto e o princípio fonológico na 

reflexão mais geral sobre a história do alfabeto, o estatuto linguístico dos nomes das 

letras e o estatuto psicológico no processo de aprendizagem. 

 

1.6.1 De onde vem o nome das letras  
 

Dentre os diversos sistemas inventados e suas variadas evoluções, o 

sistema alfabético permitiu ao homem fixar as formas orais no tempo e no espaço. 

Os gregos adaptaram o alfabeto semítico, utilizado anteriormente pelos fenícios. 

Muitos dos sinais silábicos do alfabeto semítico se ajustaram à língua dos gregos e 

passaram a ser usados diretamente, surgindo as consoantes. Mais tarde utilizaram 

caracteres semíticos para representar sons vocálicos, desmembrados em pares de 

consoantes e vogais, originando assim o alfabeto (OLSON, 1997). A partir deste 

agregado, classificaram as letras em vogais, semivogais e consoantes. Além disso, 

conservaram também dos semitas a ordem do alfabeto, exceto algumas perdas e 
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adições. Para adaptar o alfabeto tiveram que realizar uma reinterpretação das letras 

semíticas e essa reinterpretação aconteceu a partir da aprendizagem dos nomes 

das letras e do princípio acrofônico7 (TEBEROSKY, 2004). Conforme essa autora, 

os gregos tomaram também os nomes das letras dos fenícios, que eram nomes que 

tinham um significado e uma função na língua original, pois eles nomeavam as 

letras com palavras que significavam alguma coisa e assim cumpria com uma 

função mnemônica. Para os gregos, pelo contrário, esses nomes não tinham 

significado, e a única função era mostrar através de sua inicial o som que 

representavam (OLIVÉ, 2003, p. 08). Os romanos, por sua vez, tomaram contato 

com a escrita alfabética através dos etruscos e só cinco séculos depois o fizeram 

diretamente com a escrita grega. Como princípio geral, estes nomes passaram ao 

latim e depois a outras línguas (TEBEROSKY, 2004). Mas, segundo Desbordes 

(1995, p. 113), a questão da categorização das letras, da ordem alfabética e das 

propriedades para distinguir entre nome e valor sonoro não estava tão clara entre os 

antigos, que faziam afirmações do tipo “a voz humana está constituída de letras”. 

Entretanto, como assinala a mesma autora, foram feitos enormes esforços para as 

diferenciar. 

A invenção da escrita alfabética pelos gregos, segundo Olson (1997), é um 

dos pontos altos da evolução cultural, tanto dos gregos quanto dos latinos, que 

passaram a utilizar e adaptar o sistema alfabético ao latim. Para os latinos, segundo 

Desbordes (1995), a escrita alfabética permitiu o estabelecimento de uma 

equivalência entre letras e unidades orais, suficiente para constituir uma palavra, 

permitindo, dessa forma, o registro e a imortalização da palavra oral. Esta autora 

destaca ainda que a excelência do alfabeto não garante uma uniformidade gráfica. 

Para isso, foi necessária uma ortografia oficial. Em suma, conforme Desbordes, o 

alfabeto não é perfeito e temos que ter profunda consciência disso. 

Para José Morais (1996), adepto de uma perspectiva empirista e estudioso 

da consciência fonológica, o alfabeto tem um enorme poder de representar a língua, 

independentemente da complexidade de suas estruturas fonológicas, mas no que 

se refere à aprendizagem da escrita e da leitura alfabética, exige uma capacidade 

de análise da língua em fonemas e de síntese dos fonemas, desnecessária para 

aprender a ler e escrever em outros sistemas de notação escrita. Este autor afirma: 

                                                 
7 Princípio acrofônico (do grego Akros, “extremo” e phone, “voz”) que consiste em representar sons 

mediante desenhos de coisas cujos nomes começam com o som. 
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Para compreender a aprendizagem do sistema alfabético, é preciso 
saber exatamente o que é o alfabeto, como ele se tornou capaz de 
representar a linguagem no nível dos fonemas, de que capacidades 
nós precisamos para aprender essa relação, e como a 
representação alfabética pode ser modulada por convenções 
ortográficas (MORAIS, 2006, p. 183). 
 

 

Em resumo, pode-se dizer que, naquela perspectiva, na leitura, as letras são 

categorizadas e convertidas em unidades fonológicas, em um processo de 

conversão grafo-fonológico e não, simplesmente, de uma soletração. As 

representações das palavras, tanto na escrita como na leitura, não seriam apenas 

unidades lineares de letras, mas comportariam uma estrutura interna organizada 

conforme o princípio alfabético. Sobre isso, José Morais (1996, p. 185) diz que 

“além de decodificar corretamente a posição das letras na palavra, o leitor leva em 

consideração regras que governam a sequência das letras”. 

Para este autor, que indica assumir uma ótica empirista, “ler é, inicialmente, 

ativar um mecanismo de conversão grafo – fonológica, isto é, decodificar unidades 

físicas, letras, em palavras, para então, termos acesso à compreensão”. Nesta 

perspectiva, destaca o papel do conhecimento do alfabeto, afirmando que as 

crianças expostas ao alfabeto “tomam gosto em tentar escrever palavras e, para 

isso, interrogam os pais sobre as correspondências fonêmicas das letras” (MORAIS, 

J., 1996, p. 175). 

Numa outra perspectiva, Teberosky e Olivé (2003), a partir de uma análise 

histórica da evolução do conhecimento das letras, afirmam que os nomes das letras 

não são letras nem são nomes de fonemas. No entanto, segundo as referidas 

autoras, o uso das letras, com novas funções, deu lugar a expressões nas que se 

designa sua própria forma (como “uma curva em U”). Mas isso não converte a forma 

ao nome, nem tampouco na adição de ser nome de si mesma, como no caso das 

vogais, em que os nomes das letras são signos motivados ou nomes de fonemas. 

Ainda segundo as autoras, nem as novas funções representativas para as 

sílabas, morfemas ou palavras convertem as letras (figura ou nome) em sílabas, 

morfemas ou palavras. Destaca que, como no caso de outras unidades da língua, 

os nomes são termos metalinguísticos que se usam para referir-se à linguagem. 

Diferentemente de outras unidades da língua, os nomes de letras formam parte do 

léxico, o mesmo não acontecendo com os fonemas, que não podem ser 
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representados mais que por letras (ou signos adequados como os do Alfabeto 

Fonético Internacional). 

Para Teberosky e Olivé (2003), as diferentes condições de tipo histórico ou 

linguístico, que afetaram as letras e seus nomes, são resultados de fatores 

pragmáticos que se explicam pelo recurso de empréstimos ou reutilizações das 

letras, e não a um programa planejado explícito de construção do alfabeto. 

Entretanto, no âmbito escolar e em muitos estudos psicológicos, se pensa que os 

nomes das letras têm relação direta com o valor fonêmico como se funcionassem 

de forma transparente. 

 

1.6.2 Como se aprendem os nomes das letras?  
 

Diversos pesquisadores têm realizado investigações sobre a aprendizagem 

dos nomes de letras, tanto em adultos como em crianças, destacando a importância 

do conhecimento das letras para a aprendizagem da leitura e da escrita. Os 

resultados das pesquisas em adultos sugerem que eles apresentam certas 

dificuldades para diferenciar entre o nome da letra e valor sonoro. Conforme 

Teberosky (2004), essas dificuldades não se dão quando se identificam as unidades 

nomeando-as, mas a dificuldade aparece quando se trata de expressar por escrito o 

nome da letra. Para a autora, é como se a letra só pudesse ter um nome oral, como 

se, no escrito, a letra se apresentasse a si mesma através da sua forma gráfica. 

Algo semelhante ao que ocorre com os números, que são fáceis de captar quando 

estão em cifras, mas não quando seu nome está escrito em letras (BLANCHE-

BENVENISTE, 1998; OLIVÉ, 2003). Neste sentido, para Teberosky e Olivé (2003), 

não deixa de ser paradoxal este funcionamento ideográfico das letras na escrita 

alfabética. 

Entre as crianças, outorga-se um papel cada vez mais importante ao nome 

da letra na perspectiva cognitiva. Há várias investigações em inglês, onde os nomes 

das letras têm uma relação bastante direta com os sons que representam (EHRI; 

WILCE, 1985; BYRNE, 1992; BOWMAN; TREIMAN, 2002; OLIVÉ, 2003). 

Revisamos também estudos feitos no Brasil (CARDOSO-MARTINS et al., 2002; 

LEITE, 2006 e 2008) e no México (QUINTEROS, 1997). 

Teberosky (2004) explica que o nome das letras apresenta uma estrutura 

bastante regular no inglês: 12 das 26 letras do alfabeto têm nomes que respondem 
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à estrutura de monossílabos com consoante e vogal; em 6 delas a vogal é /i/ com a 

estrutura C+V, e em 6 delas a vogal inicial é /e/ com a estrutura V+C. Mas em 

outras línguas, como o português, essa proporção é menor. 

Além da estrutura do nome variar de língua para língua, segundo a referida 

autora, a influência de práticas culturais pode ser um fator determinante. As 

crianças falantes de inglês aprendem o nome das letras antes de começar a 

escolarização e, por volta dos 5 anos, identificam corretamente uma média de 15,5 

das letras do alfabeto. Os pesquisadores sugerem que esta informação pode ser 

usada para aprender as correspondências fonográficas, ocorrendo, sobretudo, 

quando o valor sonoro consonantal está compreendido no nome da letra. 

De acordo com a teoria de fases de Ehri (1992, 2002), o maior ímpeto para a 

utilização da estratégia alfabética seria a aprendizagem do nome e do som das 

letras. Segundo suas pesquisas (1992, 2002), a criança que conhece o nome e/ou 

som das letras utiliza esse conhecimento para ler palavras desde o início da 

aprendizagem da leitura, pois a habilidade de ler através do processamento das 

relações letra-som fornece à criança um procedimento sistemático e, portanto, mais 

confiável do que a escrita logográfica. Por outro lado, essa autora sintetiza que a 

criança só é capaz de processar relações letra-som para algumas letras nas 

palavras, talvez a primeira e a última letra. Por exemplo, ao ver e escutar a palavra 

bebê, a criança pode notar que a letra B no início da palavra corresponde ao som 

/be/ que ela é capaz de detectar no início da forma oral da palavra. Essa 

compreensão possibilitar-lhe-ia criar uma rota de acesso à memória que contém 

informação visual e fonológica. Como esse exemplo sugere, a representação da 

palavra é inicialmente bastante incompleta, algo como B _ _ _, o que levaria a 

criança a fazer confusões entre as palavras com grafias semelhantes, lendo bala ou 

bola como bebê. Ehri denominou essa fase de alfabética parcial, para distingui-la da 

fase posterior, quando a criança começa a ser capaz de ler através do 

processamento de todas as correspondências letra-som da palavra. 

Ehri e Wilce (1985), baseados em estudos com crianças em idade pré-

escolar que conheciam e não conheciam letras, afirmam que as crianças que 

conhecem um número considerável de letras conseguem utilizar estratégias 

alfabéticas. O objetivo de seu trabalho era determinar quando os iniciantes 

mudavam o uso visual para pistas fonéticas, ao aprender a ler palavras. Crianças do 

jardim de infância foram divididas em três grupos, de acordo com sua habilidade de 
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ler palavras: pré-leitores, isto é, as crianças que não conseguiam ler mais de uma 

palavra; os iniciantes, que liam entre 1 e 11 palavras; e os veteranos, que liam mais 

de 11 palavras. As crianças aprenderam a ler dois tipos de palavras simples: com 

“soletrar fonético”, isto é, palavras nas quais as letras representam sons na 

pronúncia das partes orais (ex., SZRS para “scissors” (tesoura)) e “soletrar visual”, 

nas quais as letras não representam sons na pronúncia das palavras, mas que eram 

mais distintas visualmente (ex., QDJK para “scissors”). Tanto os sujeitos “iniciantes” 

como os “veteranos” acharam o “soletrar fonético” mais fácil do que o “soletrar 

visual”, sugerindo que o primeiro era melhor na formação de rotas visuais-fonéticas 

do que de rotas visuais. Ao contrário, os pré-leitores aprenderam o soletrar visual 

mais facilmente do que o soletrar fonético, sugerindo que eles dependem somente 

de pistas visuais para aprender a ler palavras. Uma comparação do conhecimento 

do alfabeto dos três grupos revelou que, enquanto os iniciantes veteranos já 

dominavam os sons e nomes das letras, os pré-leitores não o faziam. Baseados 

neste achado, Ehri e Wilce sugeriram que o domínio das letras do alfabeto é o fator-

chave que possibilita aos iniciantes aprender a ler através do processamento e 

lembrança das relações som-letra nas palavras e, então, passar de pré-leitores para 

leitores. 

Para Ehri (1997), dominar o princípio alfabético requer vários conhecimentos. 

Ela destaca que conhecer o nome das letras e saber como agrupá-las em unidades 

maiores que simbolizam as unidades silábicas é muito importante. A respeito desta 

mesma questão, Byrne (1992) realizou uma investigação sobre o conhecimento de 

letras, relacionado à aquisição do princípio alfabético. Esta pesquisa foi realizada 

com crianças de cinco anos que não conheciam letras. O estudo consistia em uma 

atividade em que se mostravam à criança duas palavras escritas de modo 

semelhante (ex: FAT e BAT). Em seguida, o pesquisador certificava-se que eles 

reconheciam cada uma delas a partir de um treino. Após o treino, mostrava-se uma 

outra palavra, na qual permaneceria somente a inicial com forma semelhante às 

anteriores (ex: FUN) e era solicitado que dissesse se é “fun” ou “bun”. O objetivo era 

verificar se a criança conseguia deduzir a nova palavra a partir das pistas fornecidas 

pelas primeiras palavras, ou seja, utilizar e transferir o conhecimento anterior. A 

conclusão verificada foi que as crianças que não conhecem letras seriam incapazes 

de extrair das palavras antigas uma regra de representação fonêmica. Isto mostraria 

que, se os fonemas das palavras usadas eram os elementos que permitiriam a 
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distinção entre elas em nível abstrato, as letras eram pistas visíveis. O estudo 

mostrou que as crianças não tinham consciência disso, apesar de conseguirem 

distingui-las. O fato de “fun” e “bun” terem três letras e letras iguais (exceto a inicial) 

não permitiria que as crianças percebessem isso. 

Byrne (1992) realizou vários outros estudos desta mesma questão e chegou 

à mesma conclusão: que aprender a reconhecer palavras não garante à criança 

descobrir o princípio alfabético. Experimentos relatados em Byrne e Fielding-

Barnsley (1990) com 12 crianças que foram treinadas para relacionar letra à fonema 

e submetidas a uma tarefa de identificação de duas palavras com apenas os 

fonemas iniciais diferentes, obtiveram um resultado diferente. Seis dessas crianças 

tinham passado anteriormente por um teste com tarefas de consciência fonêmica. 

As outras, que não conseguiram resolver a contento este teste, demonstraram não 

ter nenhuma compreensão em relação ao princípio alfabético, apesar de terem 

adquirido o conhecimento letra-som do treinamento. 

A partir do estudo acima, Byrne e Fielding-Barnsley (1990) concluíram que 

perceber o mesmo som inicial nas palavras parece ser mais fácil do que segmentar 

a palavra em fonema, ou seja, ser capaz de dividir palavra em segmentos não 

significaria que a criança registrou a identidade dos sons isolados. 

Este estudo, juntamente com os resultados de suas pesquisas anteriores, 

levou Byrne e Fielding-Barnsley (1990) a concluírem que o conhecimento de letras e 

o conhecimento de estruturas fonológicas são necessários, mas não suficientes 

para a aquisição do princípio alfabético. Isso foi confirmado pelos resultados com as 

mesmas crianças na primeira e na segunda séries. 

Os resultados obtidos por Bryant e Bradley (1987) também mostraram que 

um treinamento sobre os valores sonoros das letras e o ensino das estruturas de 

fala faziam com que as crianças obtivessem melhores resultados na compreensão 

do princípio alfabético. 

Vimos, assim, que os trabalhos relatados acima demonstraram a importância 

do conhecimento de letras como uma variável na aquisição de escrita alfabética, 

embora não confirmando se esta importância é a mesma nos diversos níveis de 

conceitualização da escrita. 

Numa perspectiva evolutiva, um estudo realizado em castelhano obteve 

resultados diferentes dos acima citados, mostrando que a função que as crianças 

pré-alfabetizadas atribuem às letras muda, segundo o nível de desenvolvimento da 
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escrita (QUINTEROS, 1997), ou seja, que acontece uma situação de interação entre 

o uso das letras e a capacidade de análise oral da palavra que tentam escrever. 

Com relação aos nomes das letras, a referida autora afirma que, assim como 

existem letras consoantes com nomes silábicos (“k”, ”p”, ”t”, “b”), as crianças 

poderiam pensar que existam nomes silábicos que correspondem a letras. Em 

relação aos valores sonoros, a análise das escritas espontâneas pôs em evidência 

que as crianças utilizavam uma mesma letra para indicar valores sonoros diferentes 

em função da posição que cada letra tinha no conjunto de letras da sua escrita. Não 

conseguia, também ainda, interpretar que as formas gráficas são estáveis. Por 

exemplo, as variações entre maiúsculas e minúsculas podiam ser usadas como 

variações não de uma mesma letra, mas, sim, de letras diferentes (QUINTEROS, 

1997). Neste sentido, Ferreiro (2003, p. 160) afirma que a consideração do 

conhecimento do nome das letras como um fator que influi na aprendizagem deveria 

interpretar-se à luz dos dados evolutivos e não dar como óbvio que, primeiro, o 

conhecimento das letras (nome e forma) precederia à aprendizagem da leitura e da 

escrita e, depois, que este conhecimento poderia ser usado como ponte para a 

oralidade, como se permanecesse igual durante todo o processo de aprendizagem. 

Estudos sobre o conhecimento dos nomes das letras com adultos 

(TEBEROSKY, 2004) mostram que, no exame do conhecimento dos nomes das 

letras, enquanto instrumento a serviço da escrita e em seu uso em diversos 

contextos, há uma relativa independência destas com respeito ao princípio 

fonológico da escrita alfabética. Para a autora, fica clara essa independência 

quando se trata das relações entre os atributos das letras, em particular a relação 

não-transparente do nome da letra com respeito ao valor sonoro e à forma gráfica. 

Sugere então que os responsáveis por estudar sua aprendizagem e de fundamentar 

as decisões educativas teriam que considerar o funcionamento nos diferentes 

contextos. 

No Brasil, Abreu e Cardoso-Martins (1998), com o objetivo de verificar se o 

conhecimento do nome da letra facilita no aprendizado inicial da escrita, quando os 

nomes das letras podem ser ouvidos enquanto as palavras são notadas, 

desenvolveram um estudo semelhante com 48 crianças de uma escola particular de 

classe média brasileira, em que formaram dois grupos: crianças não conhecedoras 

do alfabeto (sabiam os nomes entre 6 e 18 letras) e crianças conhecedoras do 

alfabeto (conheciam o nome de mais de 18 letras). Cada criança foi submetida a 
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pré-testes de leitura de palavras, conhecimento do alfabeto, consciência fonológica 

(identificação de sílaba inicial e de fonema inicial) e duas tarefas de identificação de 

palavras (tarefa fonética visual). As palavras apresentadas eram escritas de forma 

silábica de dois modos distintos: na tarefa “fonética” a palavra era representada 

pelas letras que apareciam na produção oral da palavra, por exemplo, QJ (queijo), e 

na “visual” era representada por letras não presentes na produção oral da palavra 

em questão, por exemplo, PT (queijo). Os resultados apontaram que as crianças 

identificavam mais facilmente as palavras quando existia o conhecimento dos 

nomes das letras e esses nomes apareciam na fonética da palavra. Por outro lado, 

as crianças que não tinham esse conhecimento encontraram mais facilidade nas 

pistas visuais. 

Os resultados do estudo de Abreu e Cardoso-Martins (1998) sugeririam, 

segundo as autoras, que crianças que dominam o nome das letras podem aprender 

a ler através do processamento e lembrança das relações som-letra nas palavras, 

mesmo antes de ter qualquer instrução sistemática de leitura. No entanto, é possível 

que Abreu e Cardoso-Martins possam ter facilitado para as crianças aprenderem a 

ler o soletrar fonético através do processamento das relações som-letra. Como 

Abreu e Cardoso-Martins apontaram, o soletrar fonético em seu estudo continha 

letras cujos nomes podiam ser claramente ouvidos na pronúncia das palavras. Esse 

foi o caso, por exemplo, do soletrar /Q J/ da palavra “queijo”. 

Em recente estudo com indivíduos com síndrome de Down, Cardoso-Martins, 

Michalick e Pollo (2006) buscaram investigar as estratégias que aqueles indivíduos, 

com ou sem conhecimento do nome das letras, utilizavam para aprender a ler 

palavras no início da aprendizagem da leitura. Participaram do estudo 25 indivíduos 

com SD (14 do sexo masculino e 11 do sexo feminino) matriculados em escolas que 

atendiam crianças e adolescentes com desordens de desenvolvimento, contudo, 

não havia crianças com nenhum déficit sensorial sério. Inicialmente os sujeitos 

foram divididos em dois grupos em função do desempenho em um teste sobre o 

conhecimento de letras. Os sujeitos que nomearam o quantitativo de 17 ou mais 

letras foram designados para o grupo com conhecimento do nome das letras. 

Aqueles que nomearam menos de 7 letras corretamente foram designados para o 

grupo sem conhecimento de nome de letras. A idade dos sujeitos variou entre 6 e 

20 anos. Além da tarefa de aprendizagem de leitura de palavras, todos os 
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participantes foram submetidos a uma série de pré-testes (conhecimento do nome 

das letras, leituras de palavras e teste de vocabulário de Peabody). 

Como nos estudos já descritos anteriormente, os participantes foram 

submetidos a uma tarefa de aprendizagem de leitura de dois tipos de grafias 

simplificadas: grafias fonéticas, em que as letras representam sons na pronúncia da 

palavra (ex: CBL, para a palavra cebola, em que as letras, C, B, L correspondem 

respectivamente aos sons /s/, /b/, /l/), e grafias visuais, em que as letras não 

guardam qualquer relação com os sons na pronúncia das palavras, mas são 

visualmente mais salientes (ex: R M S para cabelo). Em todas as grafias fonéticas, 

o nome da primeira letra podia ser detectado na pronúncia da palavra. Em algumas 

grafias, mais de um nome de letra podia ser escutado. Esse era o caso da grafia 

BTRA, em que os nomes das letras b, t e a podem ser escutados na forma oral da 

palavra. 

Os resultados do estudo das autoras questionam a hipótese de Buckley 

(1985, p. 6 apud CARDOSO-MARTINS; MICHALICK; POLLO, 2006) de que os 

indivíduos com síndrome de Down têm mais facilidade em aprender a ler 

visualmente do que através do processamento de relações letra-som nas palavras. 

As evidências de seus dados apontaram que os sujeitos que não conheciam o 

nome das letras tiveram muita dificuldade em aprender a ler tanto as grafias 

fonéticas quanto as visuais. Por outro lado, os indivíduos com conhecimento do 

nome das letras mostraram mais facilidade com as grafias fonéticas do que com as 

grafias visuais. Os resultados da pesquisa, segundo as autoras, apoiam a hipótese 

de que o conhecimento do nome das letras incita os indivíduos a aprender a ler 

através do processamento de relações letra-som nas palavras. Justificam que a 

razão para isso é que a utilização de pistas viso-fonológicas possibilita uma leitura 

muito mais acurada do que a utilização de pistas puramente visuais. Destacam que, 

apesar das dificuldades apresentadas pelos indivíduos com SD, no estudo, eles 

apresentaram um desempenho muito pobre com as grafias visuais em que as letras 

não simbolizavam sons. Com efeito, com exceção de um único indivíduo, nenhum 

sujeito, com ou sem conhecimento das letras, atingiu o critério de aprendizagem 

com grafias visuais. 

Para as autoras, o resultado do estudo tem implicações teóricas e práticas 

importantes. Do ponto de vista pedagógico, os programas de leitura para crianças 

com SD devem basear-se na instrução das relações entre letras e sons. Do ponto 
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de vista teórico, os resultados sugerem que, independentemente da presença ou 

não de dificuldades fonológicas, o conhecimento das relações entre as letras e os 

sons é essencial para o progresso na aprendizagem da leitura de um sistema de 

escrita alfabético. 

Leite (2006), em uma pesquisa de caráter longitudinal, buscou investigar 

como o conhecimento do nome das letras se relacionava à evolução das hipóteses 

de escrita durante a alfabetização. Foram examinadas 12 (doze) crianças de duas 

escolas de grupos socioculturais distintos (escola pública e particular) e em cada 

ocasião os alunos foram avaliados nas tarefas de evolução da psicogênese e de 

reconhecimento do nome das letras. Seu objetivo foi verificar se a memorização dos 

nomes das letras interagia com a evolução das hipóteses de escrita. Nas análises 

dos dados evidenciou-se que: a) em ambas as turmas as crianças tendiam mais a 

reconhecer a letra de imprensa que a cursiva, um desempenho provavelmente 

influenciado pelas interações que os alunos estabeleciam nas diferentes situações 

de escrita e uso das letras nas salas de aula; b) os alunos evoluíam quanto ao 

reconhecimento dos nomes das letras, sem que isto tivesse uma repercussão direta 

em seus níveis conceituais. Isto é, o reconhecimento das letras e seu uso efetivo, 

ao escrever, apresentavam uma relativa independência, não determinando uma 

compreensão do princípio fonológico da escrita alfabética; c) de um modo geral, 

crianças com diferentes hipóteses de escrita já reconheciam muitas letras, mesmo 

quando ainda não sabiam estabelecer as correspondências grafofônicas pertinentes 

à escrita alfabética; d) à medida que as crianças avançavam em seus diferentes 

níveis conceituais de escrita, avançavam também no reconhecimento das letras; e) 

mas havia crianças com hipóteses menos avançadas (pré-silábicas) que 

reconheciam quase todas as letras do alfabeto e, no entanto, não as utilizavam 

como objetos substitutos de segmentos sonoros ao escrever; f) a hipótese silábica 

de escrita apresentou-se como momento definidor, em que as crianças faziam uso 

do conhecimento do nome das letras nas suas escritas (primeira evidência de 

fonetização da escrita), tendo sido observado o uso não só de vogais, mas também 

de consoantes nas notações das crianças. 

Em outro estudo, Leite (2008) realizou uma pesquisa em 2 (duas) escolas 

públicas municipais com sujeitos de 5 e 6 anos que iam iniciar a alfabetização. 

Participaram deste estudo 40 (quarenta) crianças selecionadas da seguinte forma: 

10 (dez) crianças pré-silábicas, 10 (dez) silábico-quantitativas, 10 (dez) silábico-
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qualitativas e 10 (dez) alfabéticas. Os sujeitos foram abordados individualmente, 

fora da sala de aula, em dias alternados, e observou-se o conhecimento que 

detinham sobre as 26 letras do alfabeto (mais o cedilha) e suas relações com a 

psicogênese da escrita. Para isso, foram selecionadas e elaboradas atividades de 

escrita espontânea, a fim de identificar o nível evolutivo e também 3 atividades 

envolvendo letras (nomeação, identificação e produção). De uma forma geral, todas 

as crianças mostraram melhor desempenho na atividade de Nomeação, seguida da 

atividade de Identificação e, por fim, da atividade de Produção. Os resultados 

indicaram que não houve muitas variações diante dos resultados apresentados 

pelos subgrupos com hipótese de escrita mais avançadas. As crianças de níveis 

iniciais de escrita foram as que mais se distanciaram dos outros níveis de escrita. 

No nível de escrita silábico-quantitativo, mesmo ainda as crianças não fazendo uso 

do valor sonoro convencional, ao buscar notar as correspondências letra/som, já 

conheciam um grande número de letras, tanto quanto aquelas de níveis mais 

avançados. Neste sentido, os dados apontaram não haver uma relação direta entre 

o conhecimento das letras e os níveis de escrita. Nas 3 atividades (nomeação, 

identificação e produção), as consoantes que apresentaram o maior número de 

acertos foram B e X, enquanto a quantidade de acertos decaiu, no geral, em relação 

às consoantes K, Q, W, Y e Ç. O número de acertos em relação às vogais também 

foi maior (que em relação às consoantes) em todos os níveis de escrita. 

Estes resultados (LEITE, 2008) sugerem, mais uma vez, que o 

reconhecimento das letras estaria influenciado pelas interações que os alunos 

estabelecem nas diferentes situações de escrita e de uso das letras. Quanto à 

análise qualitativa e quantitativa da relação entre a capacidade de produzir 

determinadas letras e de usá-las, na hora de escrever, novamente os dados 

evidenciaram que o maior número de acertos se deu nos níveis de escrita mais 

avançados, ou seja, parece existir uma interação entre o uso das letras e a 

capacidade de análise oral da palavra que tentam escrever (QUINTEROS, 1997). 

No entanto, quando comparamos a produção dessas letras ao seu uso com valor 

sonoro convencional, percebemos que o número de acertos decaía em todos os 

níveis. 

Se considerarmos os níveis de escrita, identificamos que, apesar do aumento 

dos acertos em todas as categorias, a distinção entre a produção e o uso com valor 

sonoro apresentou significativo contraste, com exceção do nível alfabético, ou seja, 
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mesmo nas hipóteses mais elaboradas da escrita, em que a fonetização já se 

evidenciava (níveis silábico qualitativo e alfabético), a capacidade de produzir letras 

não parecia ter uma relação direta com o uso das letras respeitando o valor sonoro 

convencional. 

O que podemos observar é que as pesquisas não são convergentes no 

sentido de postular que o conhecimento do nome das letras é necessário, mas não 

suficiente para a criança compreender a natureza do sistema de notação alfabética. 

Como os professores no cotidiano da sala de aula têm organizado o trabalho 

pedagógico de forma a ajudar as crianças a refletir sobre os princípios do sistema 

de notação alfabética? Que efeitos os tipos de ensino praticados têm sobre os 

conhecimentos que os alfabetizandos revelam? 

Diante do que foi explicitado, a fim de respaldar a análise que será feita das 

concepções e das práticas de professoras que atuavam no 1º ano do 1º ciclo de 

duas escolas da Prefeitura Municipal de Recife em 2008, as quais contribuíram com 

esse estudo, destacaremos, a seguir, alguns aspectos da teoria da fabricação do 

cotidiano escolar e a perspectiva da apropriação dos saberes da ação. 

 
1.7 Práticas de alfabetização e seus efeitos sobre o conhecimento dos 
aprendizes 

 

As fabricações das práticas cotidianas, conforme Certeau (1994), consideram 

o singular, o popular, a “sucata” como um pressuposto constituinte fundamental 

para entendermos a dinâmica da apropriação. Na escola, espaço de construção de 

conhecimento, esse processo não ocorre de forma linear, mas há uma cultura que 

lhe é própria; portanto, a escola “fabrica” formas próprias de utilização do espaço, a 

partir de suas “táticas”. Para Ferreira (2005), a grande contribuição de Certeau é 

apreender que a escola é um espaço onde se desenvolvem práticas que podem ser 

identificadas por meio de “táticas” e “estratégias”.8 

O que esse autor chama de “estratégia” é o cálculo ou a manipulação de 

relações de força que se tornam possíveis, a partir do momento em que um sujeito 

de vontade ou poder é isolável e tem lugar de poder ou saber próprio. Assim, as 

pessoas que se propõem a racionalizar sobre determinado espaço, elaborando 

                                                 
8 No espaço escolar também são fabricadas estratégias. Destacamos isso para que não fiquemos 

com a ideia de que a estratégia parte sempre de instâncias como as secretarias de educação.  
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normas, leis ou conceitos, estão construindo estratégias de operacionalização de 

determinado espaço que serão “fabricadas” nas práticas cotidianas por meio das 

táticas de operacionalização. A “tática” segundo ele é a ação calculada ou a 

manipulação da relação de força, quando se tem um lugar “próprio”, ou melhor, 

quando estamos dentro do campo do outro. Neste sentido, as “táticas” são muito 

mais sutis, porque são dependentes do tempo, do momento, da oportunidade 

(FERREIRA, 2005). 

A referida autora ressalta que a escola, como ambiente educativo e espaço 

de formação de pessoas, é construída por uma diversidade de atores que pensam e 

agem no cotidiano, formando uma rede de relações que se define com base em 

uma cultura própria e repleta de significados. Enfatiza, ainda, que as formas de 

operacionalização, ou melhor, as “maneiras de fazer” na escola, inserem-se nas 

práticas elaboradas no cotidiano escolar e fazem parte de um conjunto de ações 

coletivas, tornando cada realidade escolar única. 

Chartier (2007), em um estudo específico, identificou a coexistência de 

modelos inovadores junto a modelos tradicionais na prática de ensino da escrita. 

Sem que isso interferisse no bom desenvolvimento do ensino, os professores 

adotariam um ecletismo de modelos dotado de uma forte coerência pragmática, 

mesmo que sem coerência teórica. Enfatiza a autora, ainda, que as práticas 

pedagógicas dos professores eram constituídas de um conjunto de dispositivos para 

o ensino dos conteúdos e envolviam procedimentos rotineiros e inovadores: o 

“saber fazer” dos professores, ou seja, as disposições incorporadas por cada 

sujeito. 

Como já enunciado nesse texto, temos observado, nas últimas décadas, uma 

grande disputa entre as duas vertentes teóricas cujas proposições visam explicar as 

habilidades cognitivas que uma criança precisa desenvolver para aprender a escrita 

alfabética: a perspectiva psicogenética e a perspectiva que defende que a 

consciência fonológica teria um papel causal e preditor do sucesso na 

aprendizagem da escrita alfabética (BRADLEY; BRYANT, 1987). 

Neste sentido surge uma questão central: Diante de diferentes abordagens, 

como considerar a formação dos professores no cotidiano escolar das práticas 

alfabetizadoras? Será que os recentes programas de formação continuada têm 

contribuído para o redirecionamento da prática alfabetizadora, no sentido de 

promover o desenvolvimento das habilidades dos alunos de refletir sobre as 
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palavras enquanto sequências sonoras? Que procedimentos didáticos são utilizados 

no cotidiano da sala de aula que auxiliariam os alunos a compreender os princípios 

do SEA?  

Muito se discute hoje a respeito da formação de professores, do ponto de 

vista da epistemologia da prática. Por esse olhar, considera-se essencialmente a 

experiência do dia-a-dia, ao longo da vida dos profissionais, no seu processo 

contínuo de “fazer-se professor” e melhorar a sua prática, para vencer o fracasso 

escolar. O saber da experiência, porém, ao longo da vida de quem faz a prática, não 

acontece em detrimento de um saber acadêmico, científico e elaborado fora da 

escola; ele é, sobretudo uma reconstrução, reflexão, apropriação e, principalmente, 

“fabricação” do pensado e vivido sobre o fazer pedagógico e didático (CHARTIER, 

2002). A referida autora anuncia, ainda, que os professores constroem as suas 

práticas levando em conta, entre outras coisas, o que está sendo discutido no meio 

acadêmico e transposto para os textos do saber, porém, nesse processo, a partir 

das suas reinterpretações, eles consideram o que é possível e pertinente para ser 

feito em sala de aula; ou seja, os professores não aplicariam diretamente as 

prescrições oficiais contidas nas propostas curriculares e nos livros didáticos, mas 

aplicariam, dentro do que seria possível fazer, nas suas condições de trabalho. 

Ainda de acordo com Chartier (2002) os professores, na organização de suas 

práticas pedagógicas, privilegiam principalmente as informações que são 

diretamente aplicáveis; o “como fazer” é de mais utilização do que o “por que fazer”, 

isto é, a organização da sua ação acontece antes das exposições explicativas ou 

dos modelos teóricos. Os discursos acadêmicos aos quais têm acesso são 

transformados em discursos para a sua prática, até serem incorporados a ela. 

Como já enunciado em seção anterior, a alfabetização hoje é concebida 

como um período de aprendizagem de conceitos complexos, no qual o indivíduo 

desenvolve a capacidade de compreender e produzir textos, podendo, dessa forma, 

participar de eventos sociais mediados pela escrita. Logo, é de fundamental 

importância que, na escolarização inicial, sejam encaminhadas atividades de 

apropriação do sistema de escrita alfabético simultaneamente às atividades de 

apropriação dos usos e funções da escrita. Para isso, acreditamos que o professor 

necessita trilhar um caminho em que ele seja capaz de compreender que a maioria 

das situações de produção do discurso escrito é nova e estranha aos alunos na fase 

inicial da alfabetização e exige novas construções e organização por parte do 
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professor em sala de aula. Exigem, portanto, o domínio de práticas e métodos 

ajustados aos contextos em que se aplicam. Exige, ainda, a capacidade de 

organizar sequências didáticas específicas à apropriação do sistema de escrita, a 

promover a capacidade dos alunos de refletir sobre as palavras enquanto 

sequências sonoras. 

Em recente estudo (LEITE, 2006), ao analisarmos os desempenhos dos 

alunos quanto à evolução da aprendizagem da escrita, verificamos a adequação de 

uma organização do trabalho pedagógico que leve os alunos a exercitar a análise 

das propriedades das palavras tais como: semelhanças, tamanho, estabilidade da 

palavra etc, através de atividades que promovam a consciência fonológica, dada 

sua importância para a aprendizagem dos princípios do SEA.  

Em pesquisa recente, Albuquerque, Ferreira e Morais (2008), buscaram 

analisar quais eram os conhecimentos que as professoras tinham da alfabetização e 

das práticas de letramento e como esses conhecimentos estavam sendo 

reconstruídos na prática pedagógica. Para análise do processo de construção das 

práticas, a abordagem teórica teve como base a fabricação do cotidiano escolar, de 

Certeau (1994), e a perspectiva de construção dos saberes na prática (CHARTIER, 

2007). A pesquisa foi desenvolvida com um grupo de nove professoras do 1º ano do 

1º Ciclo da rede municipal do Recife, no ano de 2004. O procedimento metodológico 

utilizado foi a observação participante e encontros mensais de formação continuada 

sobre temáticas relacionadas à alfabetização. 

Os dados apontaram que as docentes acompanhadas na pesquisa 

demonstravam ter um razoável conhecimento das propostas didáticas em que se 

fazia uso, desde as séries iniciais, da prática de leitura e produção de textos. No 

que se refere às atividades de apropriação do Sistema de Escrita Alfabética, os 

pesquisadores categorizaram as práticas docentes em três tipos: prática sistemática 

de alfabetização, prática intermediária de alfabetização e prática assistemática de 

alfabetização. 

O trabalho realizado pelas professoras na prática sistemática de 

alfabetização contemplava uma rotina de trabalho diário que envolvia o eixo da 

escrita alfabética em uma perspectiva reflexiva ou não; as professoras classificadas 

como tendo uma prática intermediária de alfabetização não apresentaram 

diariamente atividades de apropriação da escrita alfabética, desenvolvendo, de 

forma intercalada, atividades de leitura e produção textual; enquanto que aquelas 
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cujas práticas foram classificadas como assistemáticas priorizavam o trabalho de 

leitura de diversos gêneros textuais, porém não desenvolviam um ensino 

sistemático para a apropriação do Sistema de Escrita Alfabética. 

Os resultados analisados em outro texto (ALBUQUERQUE; FERREIRA; 

MORAIS, 2006) indicaram que os alunos das professoras cujas práticas eram 

sistemáticas9, foram os que apresentaram melhor desempenho na avaliação 

aplicada no final do ano letivo. Nessas turmas, havia muito mais alunos que, ao final 

do 1º ano, tinham alcançado uma hipótese silábico-alfabética ou alfabética de 

escrita. 

Cabral (2008) desenvolveu uma pesquisa que teve como objetivo investigar 

as concepções e práticas de alfabetização de duas professoras do 1º ano do 1º 

ciclo da rede municipal de Recife e analisar a apropriação das inovações surgidas 

no campo da alfabetização, a partir da década de 1980. Seu foco era identificar 

quais atividades as professoras investigadas utilizavam para que seus alunos se 

apropriassem do Sistema de Escrita Alfabética e a relação com o desempenho das 

crianças quanto ao domínio da escrita. Os procedimentos metodológicos utilizados 

foram: observação participante, entrevista semi-estruturada e a aplicação de 

sondagem com os alunos. Seus dados evidenciaram que as professoras tinham 

conhecimento das recentes propostas didáticas na área de Língua Portuguesa e 

que tinham fabricado inovações em sua forma de alfabetizar, ou seja, suas práticas 

estavam diretamente relacionadas não só a suas concepções e aos saberes 

construídos ao longo das suas trajetórias, mas também levavam em conta as 

injunções e restrições da instituição em que atuavam. Quanto à relação da sua 

prática com a aprendizagem da escrita, os dados sugeriam que a análise do 

desempenho dos aprendizes, precisa levar em conta a diversidade de 

conhecimentos e experiências com que os alunos iniciam o processo de 

alfabetização. 

Aquino (2007), em um estudo longitudinal, teve como objetivo investigar a 

relação entre consciência fonológica, aquisição da linguagem escrita e o efeito do 

trabalho sistematizado de exploração de rimas no processo de apropriação do 

                                                 
9 Trabalhavam com diferentes tipos de letra; faziam leitura e escrita de letras, sílabas, palavras e 

frases; contagem de letras em sílabas, de letras e sílabas em palavras e de palavras em frases; 
identificação, exploração e produção de rimas e aliterações; comparação de sílabas e palavras 
quanto ao número de letras, palavra quanto ao número de sílabas; formação de palavras a partir de 
letras ou sílabas dadas e cópia de letras, sílabas, palavras e frases. 
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sistema de escrita alfabética com crianças de 5 anos. Participaram do estudo duas 

professoras que trabalhavam no grupo V, segundo ciclo da Educação Infantil da 

rede municipal do Recife. 

Como procedimentos metodológicos, foram realizadas entrevistas, 

observações com as docentes e testes de sondagem dos alunos (ditado e cinco 

atividades relacionadas ao desenvolvimento das habilidades metafonológicas, 

sendo três de identificação dos seguimentos sonoros das palavras quanto ao 

tamanho, aliteração e rima e duas de produção de palavras com os mesmos 

segmentos sonoros iniciais e finais). Seus dados evidenciaram que a turma A, onde 

havia exploração de rimas, obteve melhor performance em relação à turma B, 

quanto à aquisição da escrita, uma vez que a maioria das crianças da turma A 

concluíu o ano letivo no nível de escrita silábica. Na turma B, apenas 14% das 

crianças concluíram com esse mesmo nível de escrita. No que se refere às 

habilidades metafonológicas, considerando os acertos das atividades de 

comparação de tamanho de palavras e identificação de palavras que rimam, os 

percentuais da turma A também se apresentaram superiores aos da turma B. 

Quanto à atividade de identificação de sons iniciais, o percentual de acertos se 

aproximou nas duas turmas, o que parece revelar ser essa habilidade mais fácil que 

as outras como já evidenciado nas pesquisas de Carraher e Rego (1984), 

Cavalcanti, Costa e Morais (2004) e Leite (2006). 

Em recente pesquisa longitudinal, Cruz (2008) desenvolveu um estudo de 

caso com o objetivo de analisar as práticas de alfabetização e letramento no 1º 

Ciclo e suas relações com a aprendizagem dos alunos. A pesquisa foi realizada em 

três turmas sendo uma do 1º, 2º e 3º ano do 1º ciclo de uma escola que obteve 

excelentes resultados na Prova Brasil, em 2005. 

Os procedimentos utilizados foram duas atividades de diagnóstico com os 

alunos no início e final do ano letivo, entrevistas com as professoras e observações 

de aulas das professoras investigadas. A autora destaca que, quanto à análise do 

desempenho das crianças, os dados indicaram que todos os alunos evoluíram ao 

longo do ano, tanto no que se refere à escrita de palavras e textos, como nas 

atividades de leitura. Com relação à análise das práticas dos professores, mereceu 

destaque o fato das professoras trabalharem na sua prática cotidiana, tanto os eixos 

de leitura e produção textual como atividades de apropriação da escrita alfabética e 

ortográfica, graduando-os de acordo com os três níveis do ciclo. Seus resultados 
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sugerem que a prática diferenciada das professoras em relação ao ensino da leitura 

e escrita, o respeito à heterogeneidade das turmas e o estabelecimento de metas 

para cada ano do ciclo parecem ter possibilitado a apropriação da leitura e escrita 

pelos alunos do 1º ano e o avanço dos outros alunos dos outros anos, na 

aprendizagem da escrita ortográfica.  

Estudos recentes recomendam o uso de jogos didáticos como recursos 

importantes em diversas áreas do conhecimento (NASCIMENTO, 2007; LEAL; 

ALBUQUERQUE; LEITE, 2005; FREITAS, 2004). No campo da alfabetização ainda 

são poucos os trabalhos com informações detalhadas sobre os possíveis ganhos 

dos aprendizes, quando inseridos numa situação de jogo. Bezerra (2008), em 

recente pesquisa, teve como objetivo investigar, de modo sistemático, o 

desempenho e as interações entre duplas de crianças em processo inicial de 

aquisição do SEA, ao longo de uma sequência de sessões de jogos de análise 

fonológica. Participaram do estudo 12 crianças com idade de cinco e sete anos de 

uma escola pública municipal da cidade do Recife, cursando o grupo V (Educação 

infantil) e o 1º ano do 1º Ciclo do Ensino Fundamental. Esses sujeitos foram 

agrupados em seis duplas que foram classificadas em homogêneas e 

heterogêneas, com base nos diferentes níveis de escrita. 

As crianças foram avaliadas antes e depois da realização dos jogos, em seis 

atividades de análise fonológica (atividades de segmentação de palavras em 

sílabas; contagem de sílabas; de comparação de tamanho de palavras; de 

identificação da sílaba inicial; de identificação de palavras rimadas e de identificação 

de palavras com mesmo fonema inicial) e um ditado de palavras. 

Os quatro jogos utilizados mobilizavam diferentes níveis de habilidade 

fonológica: segmentação oral de sílabas e comparação do tamanho de palavras; 

identificação de sílabas iniciais, de rimas e de fonemas no início de palavras. 

Buscou-se obter uma visão aproximada do percurso de cada dupla, ao longo das 

sessões em um mesmo jogo. 

Os dados revelaram que os tipos de erros apresentados em cada jogo foram 

encontrados em todas as duplas, independentemente dos níveis de conhecimento 

fonológico e de escrita demonstrados pelas crianças. A autora afirma que, 

considerando as habilidades fonológicas mobilizadas em cada jogo, não se pode 

falar de “tudo ou nada”, pois, num mesmo jogo, numa mesma sessão, a mesma 

criança acertava e errava jogadas. Ao final das sessões com os jogos, o exame de 
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escrita e das habilidades fonológicas revelou um grande progresso de todas as 

crianças em relação aos dados obtidos no exame inicial. 

A pesquisa, entre outros pontos, mostrou a possibilidade que os instrumentos 

didáticos utilizados na sala de aula, com intervenção do professor e interações entre 

os pares, terem um papel extremamente relevante para o desenvolvimento de 

várias habilidades, sem que se proponha um “treinamento em consciência 

fonológica”. 

Considerando o processo gradativo de mudanças nas práticas escolares, 

decorrente dos estudos realizados durante a formação inicial e continuada dos 

professores a respeito dos saberes específicos vinculados à aprendizagem da 

leitura e escrita, especificamente sobre o desenvolvimento das habilidades 

metafonológicas e o conhecimento das letras, é que procuraremos investigar como 

os docentes têm reagido àquelas informações e de que modo suas práticas têm 

sido (re)significadas em função dos pressupostos que, oficialmente ou desde o 

discurso acadêmico, se espera que aconteçam na prática. Nesse contexto, 

inserimos como foco de análise o contraste entre diferentes práticas didáticas 

alfabetizadoras. Concebendo que a tarefa de ensino é uma fabricação cotidiana, 

interessa-nos, especialmente, analisar e compreender como se dá a evolução das 

crianças durante a alfabetização, a partir de encaminhamentos didáticos de 

tendências diferentes.  

 
1.8 Objetivos 

 

Ante o exposto, formalizaremos, agora, os objetivos geral e específicos que 

adotamos nesta pesquisa. 

 

1.8.1 Objetivo Geral 
  

Analisar a evolução de habilidades cognitivas envolvidas na aprendizagem 

do sistema de escrita alfabética e sua relação com concepções e práticas de ensino 

de professores. 
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1.8.2 Objetivos Específicos 

• Analisar como as professoras alfabetizadoras realizam sua atuação 

docente, através da observação e análise das práticas escolares. 

• Analisar como a compreensão do funcionamento do alfabeto evolui ao 

longo do ano letivo (estágios de escrita) entre os alunos de duas turmas de 

alfabetização. 

• Analisar como as habilidades fonológicas evoluem ao longo do ano 

letivo e identificar como se relacionam à evolução dos estágios de escrita e ao 

conhecimento do nome das letras. 

• Analisar como o conhecimento do nome das letras evolui ao longo do 

ano letivo e como se relaciona à evolução dos estágios de escrita e das 

habilidades de reflexão fonológica.  

•  Analisar como práticas pedagógicas diferentes, de duas professoras 

da Rede Pública de Ensino influenciariam o desenvolvimento da psicogênese 

(compreensão da escrita alfabética), das habilidades de reflexão fonológica e 

o conhecimento do nome das letras, durante a aprendizagem da leitura e da 

escrita. 
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CAPÍTULO 2 METODOLOGIA 

2 Metodologia 

 
Trago dentro do meu coração, 
como num cofre que se não pode fechar 
de cheio, 
todos os lugares onde estive, 
todos os portos a que cheguei, 
todas as paisagens que vi através de 
janelas ou vigias 
ou de tombadilhos, sonhando. 
E tudo isso que é tanto, é pouco para o 
que quero.10 

 Fernando Pessoa 

 

Neste capítulo explicitaremos a trajetória metodológica que adotamos e as 

escolhas do campo de estudo, a fim de obtermos um quadro que atendesse aos 

objetivos da pesquisa. Inicialmente cabe caracterizar as escolas pesquisadas, bem 

como os informantes que contribuíram com o estudo. Posteriormente, enfocaremos 

e justificaremos os instrumentos de coleta dos dados empíricos, além da ordem de 

aparição dos mesmos.  

Os diferentes instrumentos adotados durante a coleta corresponderam às 

seguintes ações e etapas: 1) diagnóstico dos conhecimentos dos alunos no início, 

meio e final do ano letivo; 2) observação das aulas e entrevista com as professoras, 

ao longo do ano letivo. 

 
2.1 Caracterização das escolas e perfil (formação e atuação profissional) das 
professoras pesquisadas  

 
Nosso estudo, em sua faceta etnográfica, teve como foco de investigação o 

desenvolvimento das competências metalinguísticas, durante o processo de 

aquisição do sistema de escrita alfabética, a partir de práticas distintas 

desenvolvidas por duas docentes da rede pública de ensino, no que concerne à 

promoção ou não de atividades sistemáticas de reflexão metafonológica e ao ensino 

do nome das letras. A observação do cotidiano escolar aconteceu em um período 

                                                 
10 Epígrafe utilizada no memorial de Meireles Almeida. 
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correspondente a 20 semanas letivas e foi realizada em dois momentos distintos: 10 

semanas no primeiro semestre e 10 semanas no segundo semestre. A cada 

semana observávamos um dia de aula em cada turma. 

Explicitaremos, a seguir, quem foram nossos informantes e os instrumentos 

metodológicos que utilizamos para atingir essa finalidade.  

 
2.2 As escolas 

 

Nosso campo de pesquisa foram 2 (duas) escolas, ambas da rede de ensino 

da secretaria de educação municipal da cidade do Recife. A pesquisa foi 

desenvolvida em duas turmas (uma de cada escola) do 1º ano do 1º ciclo e em cada 

turma as professoras alfabetizadoras desenvolviam práticas diferenciadas: uma 

numa concepção tradicional de ensino e outra em uma concepção de “alfabetizar 

letrando” (SOARES, 2003). Vale destacar que os professores das escolas que 

foram campo de pesquisa, tinham participado do curso sobre o tema de 

“Alfabetização: apropriação do sistema de escrita alfabética em parceria com o 

CEEL (Centro de Estudos em Educação e Linguagem) da UFPE, sob a orientação 

da coordenadora da própria instituição. Como havíamos definido que nossa 

pesquisa seria longitudinal e a coleta de dados seria realizada concomitantemente 

com os sujeitos de ambas as escolas, foi delineado que em uma escola 

trabalharíamos com as crianças do turno da manhã e, na outra escola, no horário da 

tarde. 

Doravante as denominaremos de escola 1 e escola 2. 

  
2.2.1 Caracterização da escola 1 e o perfil da professora que lá 
acompanhamos 

 

A escola 1 estava situada na RPA611 no bairro de Boa Viagem e estava 

inserida em uma comunidade carente, que convivia com duas realidades opostas: a 

pobreza dos moradores da comunidade e o deslumbre do mundo da elite social do 

bairro. A escola foi doada por um particular, empreendedor de uma escola particular 

do bairro de Boa Viagem, para a Prefeitura da cidade do Recife, a qual assumiu a 

                                                 
11 Região Político Administrativa. 
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responsabilidade de administrar a instituição. Atendia não só as comunidades 

circunvizinhas, mas também, comunidades mais distantes como o Jordão, Pina, 

Imbiribeira e Piedade. 

O espaço físico era dividido em 13 salas de aula, 1 biblioteca, 1 sala de 

coordenação, 1 sala de professores, 1 sala de artes, 1 sala de vídeo, 1 sala para a 

direção, 1 secretaria, 1 refeitório, 1 cozinha, 1 laboratório de informática e uma área 

semi-coberta, relativamente grande para lazer12. Na ocasião da pesquisa, 

funcionava em três turnos e atendeu no ano de 2008 a 1142 alunos, distribuídos 

entre 6 turmas da educação infantil, ensino fundamental (alfabetização, ciclo I, II, III 

e IV) e 3 turmas de educação de jovens e adultos, que funcionava no turno da noite. 

Com relação às turmas do 1º ciclo, havia 2 classes do 1º ano com uma média de 25 

alunos por turma; quatro turmas do 2º ano com média de 35 alunos em cada turma 

e 2 turmas de 3º ano com média de 30 alunos por turma. Na escola havia, ainda, 

educação infantil (grupos IV e V).  

Além do corpo docente, durante o ano a escola teve 23 estagiários de turma 

(classe) no horário da manhã, tarde e noite. No contexto da pesquisa, esses 

assumiam a sala de aula, sempre que um professor se ausentava ou estava de 

licença ou, ainda, participando de cursos. Quanto aos funcionários de secretaria, 

havia 3 no turno da manhã, 3 no turno da tarde e 3 à noite. Já em se tratando dos 

estagiários de informática, a escola dispunha de 1 em cada turno. 

De acordo com as informações obtidas, a escola dispunha, naquele ano, de: 

diretora, vice-diretora, 1 coordenadora, 4 agentes administrativos, 4 estagiários de 

secretaria, 13 professores no horário da manhã, 13 professores à tarde e 5 à noite. 

Havia também 1 coordenadora de biblioteca e 3 professoras com desvio de função, 

3 professoras de informática, 1 vigilante, 2 porteiros, 6 auxiliares de cozinha. As 

aulas eram ministradas nos períodos da manhã (07:30 às 12:00h.) à tarde (13:30 às 

18:00h.) e à noite (19:00 às 21:30h.). 

No ano de 2008 houve eleição para a direção e a partir do relato da 

coordenação a escola seguiu orientações da secretaria de educação de Recife para 

realização da mesma. A vigência do mandato era de 2 anos. Havia, ainda, conselho 

de ciclo com 4 reuniões anuais, propostas pela rede. Segundo informação da vice - 

diretora essas tinham como objetivo discutir, entre professores e coordenadora, as 

                                                 
12 Espaço destinado ao recreio dos alunos e à realização de eventos. 
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questões de aprendizagem, de ensino, de avaliação da aprendizagem, no contexto 

dos ciclos. As reuniões com os pais se davam 2 vezes ao longo de ano. No caso de 

alguma necessidade específica, a escola tinha autonomia para agendar uma 

reunião. 

Havia na instituição 1 coordenadora com 2 anos de atuação no cargo. Era 

graduada em pedagogia e estava cursando pós-graduação em educação infantil na 

FACHO (Faculdade de Ciências Humanas de Olinda). Quanto aos 34 docentes, 20 

possuíam graduação, predominando pedagogia, 10 com pós-graduação e 02 

cursando mestrado. A diretora era pedagoga, a vice-diretora tinha graduação em 

psicologia. 

Entrevistamos e acompanhamos o trabalho de 01 professora do 1º ano do 1º 

ciclo que atuava no horário da manhã. O critério de escolha foi que a professora 

desenvolvesse uma prática pedagógica de alfabetização numa perspectiva de 

ensino tradicional, com ênfase na memorização de padrões silábicos e fosse uma 

boa alfabetizadora. A mesma cursou o ensino fundamental I e II em escola pública. 

No entanto, o curso normal médio (antigo magistério) foi feito em escola particular, 

assim como, a graduação em pedagogia, que fez na FAFIRE (Faculdade de 

Filosofia do Recife), tendo concluído em 2004. 

No que se refere aos anos de experiência no magistério até 2008, ano em 

que ocorreu a coleta de dados, a professora possuía 22 anos, tendo o mesmo 

tempo de experiência na rede municipal de Recife. Ela nunca havia exercido cargo 

de coordenação pedagógica nem cargo administrativo. Desde que iniciou a função 

de ensinar, a mestra sempre atuou nas séries de Educação infantil e alfabetização. 

Dizia ser essas as únicas turmas com que ela se identificava no exercício do 

magistério. Sua trajetória nos últimos cinco anos foi grupo V, 1º ano do 1º ciclo; 

grupo V, grupo V, 1º ano do 1º ciclo. 

A professora tinha dedicação exclusiva àquela turma na rede, ou seja, não 

trabalhava em outro horário nem em outra instituição. No segundo semestre, ela 

havia acumulado no horário da tarde, em substituição a uma professora que tinha 

se afastado por problemas de saúde, e durante a entrevista comentou: 

  

... “é muito cansativo, pois fico aqui na escola o dia todo.Muitas 
vezes nem dá tempo de almoçar. Mas, como estou precisando de 
dinheiro, quando minha colega me perguntou se eu queria acumular, 
eu não pensei duas vezes, aceitei na hora. Quando chego em casa, 
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estou morta de cansada. O pior é que ainda tenho que preparar o 
jantar para os meus filhos. As pessoas perguntam se eu estou 
ficando doida. Mas, é uma turma de educação infantil e são só 15 
alunos. Então eu tiro de letra”. 
 

 

Suas atitudes eram muito coerentes com uma concepção tradicional de 

ensino e aprendizagem. Além de exigir uma postura rígida de boas maneiras e 

postura de sentar dos alunos, exercia muito controle sobre a turma, mesmo quando 

se ausentava da sala. Não fazia uso do computador, dizendo-se ser uma professora 

antiga, contudo, reconhecia que precisava “entrar na modernidade”. Também não 

participava de greve e quase nunca faltava com as suas obrigações profissionais. 

Na primeira reunião de pais, ao solicitar a atenção dos mesmos para o horário de 

chegada e saída dos alunos, ressaltou a importância da participação dos alunos em 

todas as atividades e falou: 

 
 “Eu sou uma professora que quase não falto na escola. Quando 
falto é por motivo de doença ou participação em curso. Na próxima 
semana, estou logo comunicando a vocês que, de terça a sexta, irei 
participar de uma formação sobre avaliação promovida pela 
secretaria, na Universidade Federal de Pernambuco. Mas, a diretora 
vai conseguir uma estagiária para ficar com os alunos e, sendo 
assim, os alunos não ficarão prejudicados. Eles terão aula 
normalmente.” 

 

Em outro momento, a rede de ensino estava mobilizada para uma greve e 

alguns professores estavam indo de sala em sala, solicitar a adesão dos colegas 

para participar da assembleia, a fim de ter quorum para a deflagração da greve. 

Logo que eles saíram da sala, a professora comentou para as crianças: 

 
“Essas assembléias não resolvem nada. E depois, sexta feira já vai 
haver uma paralisação nacional. Esta eu vou aderir, porque é para 
reivindicar o piso salarial nacional. Mas, essa assembléia convocada 
pelo sindicato, só tem é muita conversa mole. Não vejo esse 
sindicato ter forca para conseguir nada. E vou logo avisando: soube 
que estão querendo fazer greve. Eu não participo de greve. Venho 
dar aula normalmente. Os pais de vocês já estão cientes”. 
 

 

Por conta própria não utilizava o livro didático distribuído pela secretaria de 

educação e passou a utilizar, na sua prática de alfabetização, algumas atividades 

da cartilha “Escrevendo Corretamente”, de Gerusa Martins, editora Casa Brasileira. 
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Ao vir me mostrar algumas atividades que fazia uso na sua prática perguntei-

lhe aonde ela tinha conseguido a cartilha e falou-me: 
 

“Foi em uma capacitação. A capacitadora distribuiu para os grupos 
recortar figuras para fazer jogos. Quando eu vi esse livro, não deixei 
as colegas cortarem e guardei para mim. O pessoal da secretaria 
não sabe o que é uma sala de aula não! A gente escolhe um livro e 
nos mandam outro. É dinheiro perdido, porque aqui na escola, pelo 
menos nas séries iniciais, ninguém usa os livros que eles mandam. 
Eu mesmo só uso algumas coisas. Quando os textos são bons eu 
leio para os alunos”. 
 

 

Dizia adorar ler, prática que tinha desde pequena. Sua preferência era por 

livros espíritas e de filosofia. Informou já ter lido livros de filosofia de Platão e 

Aristóteles. Relatou-me que lia muito pouco textos de educação e os que já havia 

lido e apreciado para realizar trabalhos da Faculdade, eram os de Magda Soares. 

Quanto a jornais e revistas, comentou: A revista Nova Escola era a sua preferida na 

década de 80 e 90, hoje ... 

 
 ... “A Revista Nova Escola na década de 80 e 90 eu não deixava de 
comprar. Mas agora não acrescenta muita coisa, não. Só tem coisas 
da região Sul. É outra realidade, muito diferente da nossa”. 
 

 

Se sua preferência era pela atividade de leitura, a escrita, pelo contrário, era 

o seu grande dissabor. Certo dia, ao circular pela sala, a professora aproximou-se 

de onde eu estava e viu que havia muitas anotações no meu caderno e fez o 

seguinte comentário: 

 
“Admiro quem gosta de escrever, porque eu detesto. Na faculdade, 
as professoras diziam que a minha dificuldade para escrever é 
porque eu penso muito. Não me peça nada escrito, que eu tenho 
horror! Meu planejamento é todo na cabeça. Vinte e três anos de 
ensino já deu para memorizar tudo na cabeça. Você viu, eu articulo 
tudo: geografia, português, ciências, matemática.Todo estagiário 
que vem observar as minhas aulas fica bestinha com a minha 
articulação. Eles ficam me pedindo planejamento e eu lhes 
respondo: tá tudo na cabeça”. 
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2.2.2 Caracterização da escola 2 e perfil da professora 

 
A escola 2 estava situada na mesma RPA6 e foi fundada no dia 26 de março 

1988. Por estar situada em um bairro em que a comunidade é politicamente 

organizada, a sua construção foi fruto das reivindicações dos moradores do bairro 

ao poder municipal, representados pelo Conselho de moradores. Houve ampliação 

da escola entre os anos de 2003 e 2004, contando com o apoio da comunidade 

organizada e suas lideranças. 

Quanto à estrutura física, esta possuía 12 salas de aula (2 no térreo ‘prédio 

principal’ e 6 no 1º andar). Além destas, havia 4 que tinham sido construídas há 5 

anos, tendo como referência o ano em que foi realizada a coleta (2008). Dispunha, 

ainda, de biblioteca ou sala de leitura (reformada no ano da pesquisa, que merece 

destaque pelo belo ambiente acolhedor para leitura e espaço bem aproveitado para 

uso das crianças), sala de professores (com ar condicionado), laboratório de 

informática, secretaria, diretoria, sala de coordenação, área de recreação 

(descoberta), quadra de esporte (coberta),13 cozinha com refeitório, 12 banheiros 

(10 para alunos e 2 para funcionários), laboratório de informática, depósito para 

material didático e de limpeza e uma sala, onde funcionava o Centro de Cultura 

Chico Science.14 

Foram realizadas, no ano de 2008, 651 matrículas sendo: 80 no Grupo V, (2 

turmas pela manhã e 2 à tarde), 51, 46 e 18 nos 1ºs, 2ºs e 3ºs anos do ciclo I, 

respectivamente, 153 e 214 nos 1ºs e 2ºs anos do ciclo II, 56 nos módulos II e 33 no 

módulo III da EJA. No caso do módulo I, funcionava, na ocasião da pesquisa, o 

programa “Brasil Alfabetizado”. Havia, ainda, 2 “professoras alfabetizadoras”15 (um 

no horário da manhã, outro, à tarde). Estes atendiam o 3º ano do ciclo I e 2º ano do 

ciclo II. A escola funcionava em 3 turnos com 12 turmas pela manhã e à tarde e 3 à 

noite.  

No concernente aos recursos humanos, a escola possuía 3 estagiários de 

secretaria, 1 estagiária de sala de aula (atuava no 1º ciclo), as estagiárias do projeto 
                                                 
13 Local onde costumavam realizar os eventos, festividades da escola, além das atividades 

esportivas. 
14 Tratava-se de uma sala reservada para dança. Os alunos tinham esse espaço disponível para 

realizar os ensaios musicais e aos sábados funcionavam as atividades da Escola Aberta. 
15 Projeto que se constituía enquanto alternativa encontrada pela Prefeitura para trabalhar com os 

alunos que apresentavam dificuldades de aprendizagem, sobretudo nas áreas de língua portuguesa 
e matemática. O ensino prestado pelo “professor alfabetizador” parecia indicar uma boa avaliação 
pelos diferentes profeissionais e atores envolvidos na escola. 
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“Mais”16 (variavam entre 4 e 6, dada a situação dos rodízios entre as escolas), 1 

docente do Programa Professor Alfabetizador, 2 estagiários de informática (manhã 

e tarde), estagiárias da educação especial (havia 3 vagas, mas, naquele ano 

atuaram 4, considerando o rodízio que existia), diretora, vice-diretora, assistente de 

direção, uma coordenadora que atendia somente o turno manhã, 21 professores 

(atuando na educação infantil, ensino fundamental e EJA, seis destes atuavam em 

dois horários. A escola contava com uma estagiária de sala de aula que assumiu 

uma turma do 1º ciclo, no segundo semestre, 9 funcionários que atuavam na 

cozinha e 6 vigilantes. As aulas eram ministradas nos períodos da manhã (07:30 às 

12:00h.) à tarde (13:30 às 18:00h.) e à noite (19:00 às 21:30h.). 

A escola tinha também conselho escolar, o qual funcionava com todos os 

segmentos: pedagógico, financeiro e administrativo e as reuniões aconteciam 

bimestralmente. Organizava, também, conforme orientação da prefeitura, 4 

conselhos de ciclo, ao longo do ano. Em seguida, realizava o “plantão 

pedagógico”.17 Assim como em todas escolas, houve eleição para dirigente. No 

caso dessa instituição, só houve uma chapa. Todos os segmentos podiam votar, 

assim como alunos, a partir de 11 anos. Além das reuniões já citadas, a escola 

fazia, ainda, duas reuniões ao longo do ano, envolvendo a direção e os pais dos 

alunos.  

Entrevistamos e acompanhamos o trabalho de uma professora do 1º ano do 

1º ciclo que atuava no horário da tarde. O critério de escolha foi que desenvolvesse 

uma prática pedagógica de alfabetização na qual se fazia uso de atividades que 

promoviam a capacidade dos alunos de refletir sobre as palavras enquanto 

sequências sonoras. A mestra cursou o ensino fundamental I e II em escola 

particular, assim como o mesmo ocorreu com o ensino médio para o curso normal 

médio e antigo “científico”. Concluiu o curso de Pedagogia na UFPE (Universidade 

Federal de Pernambuco) em 2002 e era pós-graduada em Psicologia da Educação 

(curso de especialização). 

 

                                                 
16 MAIS – Movimento das Aprendizagens Interativas. Projeto que selecionava estudantes de 

Pedagogia para atuar como estagiários em escolas da RMER. Originalmente eles deveriam receber 
orientação semanal para poder planejar atividades e analisar suas ações, mas isto não acontecia. 
Era comum os estagiários assumirem a condução das turmas quando os professores faltavam ou 
precisavam se ausentar da sala de aula. 

17 Nesse momento, as professoras apresentavam aos pais os resultados dos filhos nas atividades 
realizadas, quer dizer, o rendimento, as expectativas para o ano-ciclo, entre outros aspectos.  
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No que se refere aos anos de experiência no magistério até 2008, ano em 

que ocorreu a coleta de dados, a professora possuía 12 anos, dos quais 7 com 

dedicação exclusiva à rede de ensino municipal. Ela nunca havia exercido cargo de 

coordenação pedagógica nem cargo administrativo, todavia expressou o desejo em 

vários momentos. Trabalhou como professora de educação infantil na rede 

particular, antes de ingressar na rede municipal. Desde que iniciou a sua função de 

professora, sempre atuou nas séries de alfabetização, hoje 1º ano do 1º ciclo. Dizia 

serem essas as únicas turmas com que ela se identificava, no exercício do 

magistério. Sua trajetória nos últimos 4 anos tinha sido sempre de lecionar no 1º 

ano do 1º ciclo. 

No momento da pesquisa, trabalhava nos turnos da manhã e tarde, pois tinha 

dois contratos na própria rede municipal. Confidenciou que no ano seguinte (2009) 

não queria mais atuar nos dois turnos como professora, pois já estava se sentindo 

cansada. Iria se submeter a uma seleção para ser assistente de direção na mesma 

escola, já que haveria uma vaga, por motivo de aposentadoria da titular do cargo.  

Com uma prática voltada para alfabetizar na perspectiva do letramento, 

declarou fazer um trabalho em que fazia uso diariamente da diversidade textual. 

 
“Ler para mim é uma das melhores coisas que aprendi na minha 
vida. Quando leio, gosto de imitar os personagens - você já deve ter 
percebido ao acompanhar as minhas aulas - e sempre procuro 
diversificar os gêneros. Mas o meu gênero predileto é o poema, 
adoroooo..., recitar!” 
 

 

Diferentemente da professora da escola A, suas atitudes eram mais flexíveis 

com os alunos. Isso não quer dizer que deixava as crianças sem limites, mas, 

muitas vezes, não conseguia controlar o grupo. Fazia uso de recursos tecnológicos 

e tinha uma postura politizada. No seu calendário da sala, já havia um símbolo que 

indicava a cor do dia em que aconteceriam as assembleias da categoria dos 

professores. Na véspera da data, mandava um comunicado para os pais, avisando 

que no dia seguinte não haveria aula, porque teria assembleia.  

Dizia que seu objetivo principal com a turma era o desenvolvimento da 

autonomia das crianças, pois acreditava que, só assim, poderia alcançar seus 

objetivos pedagógicos: o ler e o escrever e os usos destes recursos por seus alunos 

em seu convívio social. 
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Para alcançar aqueles objetivos, a professora já vinha colocando em prática 

algumas atividades em torno do ensino do sistema alfabético, com ênfase nas 

atividades que ajudavam os alunos a refletir sobre as palavras como sequências 

sonoras. Para isso, fazia uso de poesia, músicas, parlendas e jogos para trabalhar 

com rimas. 
 
“Na minha prática eu trabalho muito com rimas. Sempre gostei de 
trabalhar, antes mesmo de saber que ajudava as crianças a 
compreender um dos princípios do sistema de escrita. Acredito que 
seja porque desde criança gosto muito de poesia”. 
 

 

Sua rotina seguia um planejamento. Em quase todas as observações, a 

mestra registrou a agenda do dia no quadro e diversificava muito as atividades. 

Assim como a professora da escola A, escrever era uma atividade muito difícil, 

segundo a professora. Certa vez declarou:  

 

“Tenho vontade de registrar minha prática, e enviar para uma revista 
para divulgar, mas só em pensar o tempo que vou levar para 
escrever... eu desisto. Quem sabe se eu consigo mudar de idéia e 
voltar a estudar, fazer um mestrado...  
 

 

Assim, além de as professoras terem práticas distintas, foram escolhidas por 

serem consideradas boas alfabetizadoras nas escolas em que atuavam. Esse dado 

foi atestado pelo histórico de sucesso de seus alunos, ao final do ano letivo. 

A comparação das turmas de alfabetização permitiu contrastar as atividades 

desenvolvidas pelas professoras e examinar a relação daquelas práticas no 

processo de aquisição do sistema de escrita alfabético.  

 

2.2.3 Quem eram os alunos? 
 

Participaram deste estudo 40 crianças das duas escolas municipais: 23 (vinte 

e três) da escola A e 17 (dezessete) da escola B. A idade dos alunos, no início do 

ano, situava-se na faixa de 6 e 7 anos. Eles eram pobres ou pertenciam à classe 

média baixa18, viviam em contextos desfavorecidos (favela) e, em sua grande 

maioria, moravam, em casas com 4 a 7 pessoas. As profissões de seus pais eram 

                                                 
18 O instrumento para a coleta desses dados encontra-se no Anexo III. 
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pedreiro, encanador, empregada doméstica, manicure, zelador, marceneiro, 

ambulante, auxiliar de enfermagem, soldado e porteiro, entre outras. Vale ressaltar 

que a maioria das crianças das escolas pesquisadas eram alunos que já estudavam 

em ambas as escolas desde os 5 anos de idade. Contudo, na escola 1 quatro 

crianças eram novatas. Interessante é que na escola 1, das 23 crianças, 10 crianças 

participavam de reforço no horário da tarde, em uma escolinha particular da 

comunidade. Ademais, participavam de atividade extra-classe, nos sábados, através 

do Projeto Escola Aberta. Diziam fazer atividades de música, dança, teatro e 

futebol.  

O nível de escolaridade dos pais variava de analfabeto a ensino médio. Para 

as tarefas de casa, tinham ajuda das mães, ou dos irmãos ou da professora da 

escola do reforço. 

Durante a pesquisa, de fevereiro a dezembro de 2008, todas as crianças 

apresentaram boa assiduidade. Os casos de desistência e transferência neste 

intervalo de tempo, em ambas as escolas, foram excluídos de nossa amostra.  

Registre-se que, da primeira à última coleta, todas as crianças foram 

bastante receptivas à realização das tarefas propostas, tendo sido muito gratificante 

ter acompanhado o desenvolvimento destes alunos nas diferentes atividades. 

 

2.3 Descrevendo a rotina geral nas duas salas de aula 
 

Nesse momento nos deteremos na descrição de aspectos que fizeram parte 

do cotidiano das práticas das duas professoras e que se destacaram como 

relevantes do ponto de vista da rotina. Freire (1998) nos chama a atenção para o 

lugar que ocupa a rotina na organização e condução do trabalho pedagógico pelo 

seu grau de sistematicidade, já que se trata da ação pela ação, mas inclui também 

a possibilidade da ação-reflexão. 

Leal (2009) assinala que a rotina engloba a intencionalidade do ato de 

planejar, sua função de automonitoração, de selecionar o que ensinamos e 

aprendemos, de considerar os conhecimentos prévios dos alunos, de organizar o 

tempo e o espaço. Nessa concepção, a autora enfatiza que o planejamento da 

rotina pedagógica acopla tanto a natureza dos objetos de ensino quanto os 

conhecimentos e habilidades que os educandos precisam aprender, conforme 
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proposições curriculares das diferentes áreas de conhecimento e as capacidades 

dos alunos, suas vivências, suas experiências, desejos (LEAL, 2009, p. 6). 

Descreveremos a seguir o que foi priorizado nas atividades de “Rotina 

Pedagógica” nas duas práticas das duas professoras observadas, que doravante 

denominaremos como Professora A e Professora B. 

 
2.3.1 Como a professora A organizava a sua rotina? 

 

Durante todo o período de observações, a professora A desenvolveu, todos 

os dias, uma sequência de atividades bem definidas na sua rotina. Após o “Bom dia” 

e a oração comunitária no pátio da escola, sob o comando da coordenação da 

escola, as crianças iam para a sala e ficavam sentadas, nos lugares já previamente 

definidos pela professora, até o momento da mesma iniciar as atividades do dia. 

Após guardar os materiais, a mestra convidava os alunos para rezar e era feita 

novamente outra oração, no caso, o “Santo Anjo”. Nesse momento, as crianças se 

posicionavam de pé, com as mãos juntas e em total silêncio para fazer a oração sob 

o comando da professora. É interessante destacar que, não só nessa instituição, 

esse procedimento ocorria no interior da sala e em espaços externos, como já 

mencionado, e os cânticos e rezas estavam vinculados sempre a uma religião, a 

católica. Acreditamos que essa questionável opção deve-se à legitimação dessa 

prática nas nossas instituições escolares, desde o período de colonização do nosso 

país. 

Em seguida a essa atividade era realizada a contagem dos alunos. Esta era 

feita da seguinte forma: era escolhida alguma criança da sala para realizar a 

contagem dos meninos e meninas e do total das crianças da sala. Contudo, o 

registro no quadro era feito pela professora, que registrava as quantidades, com 

números, bolinhas, tracinhos, e no segundo semestre, foi introduzida a escrita da 

quantidade por extenso ao lado do número. Esse procedimento se deu em todas as 

observações realizadas. Para a professora essa era uma atividade articulada com a 

área de matemática, já que nesse momento ela estava trabalhando quantidades e 

representações numéricas. Essa atividade também estava articulada ao controle da 

frequência, para o momento do lanche. Uma funcionária da escola costumava 

passar nas salas computando o número de alunos presentes. 
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Após a contagem, a mestra se dirigia para o quadro e começava a fazer a 

escrita do cabeçalho, iniciando pelo nome da escola, e aproveitava para fazer os 

seguintes questionamentos: 

 

Prof: Qual o nome da escola? 
 
Als: Escola X-Y19 
 
Prof: Qual a capital de Pernambuco? 

Als: Recife. 

Prof: Em que país nós moramos? 

Als: Brasil 

Prof: Qual bairro vocês moram? 

Als: Boa Viagem. 

Prof: Qual localidade? 

Als: X-Y. 

Prof: Muito bem!  

 

Em seguida, perguntava para as crianças o dia e mês do ano: 

 

Prof: Qual a data de hoje? Ontem foi 15, então hoje é... ? 

Als: 16 

Prof: 16 de que mês? 

Als: Março. 

Prof: Março? Vamos repetir os meses que já se passaram: janeiro, 

fevereiro, março e abril. Hoje é 16 de abril de 2008. Qual o dia da 

semana? 

Als: Terça. 

Prof: Terça foi ontem. Hoje é quarta. Vamos repetir: segunda, terça, 

quarta. Depois de quarta? 

Als: Quinta. 

Prof: E depois de quinta? 

Als: Sexta e sábado. 

 
                                                 
19Por questões éticas, omitimos este tipo de informação. 
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À medida que os alunos respondiam, era feito o registro no quadro e em 

seguida era realizada a leitura coletiva. Essa foi uma das atividades que se 

constituiu num item priorizado nas práticas observadas. A mesma ocorria tanto nas 

atividades registradas no quadro, quanto nas atividades mimeografadas. 

Após a escrita do cabeçalho, normalmente a docente propunha o trabalho 

envolvendo os eixos da língua, com ênfase nas atividades do SEA (Sistema de 

Escrita Alfabética). No caso específico dessa professora era priorizado o eixo da 

escrita. 

A Chamada na Caderneta era realizada diariamente. Às vezes acontecia no 

inicio da aula ou após o recreio e a mestra dizia ser uma exigência da Secretaria de 

Educação Municipal. Certa vez, ao terminar de fazer a chamada, em voz alta, dos 

alunos, a professora veio para junto de mim e fez o seguinte comentário: 

 
“... Veja, toda a minha vida coloquei um ponto azul para a presença e 
um pontinho vermelho para quem faltasse à aula. Agora a orientação 
é para colocar um C para presença e um F para falta. E isso, é para 
fazer desde o início do ano. Você já pensou? Ter que fazer isso 
desde fevereiro? As pessoas que trabalham nas equipes de ensino 
não entendem de educação, pois nunca estiveram numa sala de 
aula.O discurso é só falando: por que Ana Teberosky disse que é 
para fazer assim, Emília Ferreiro, que eu não agüento mais, diz que 
é para deixar o menino escrever do seu jeito, Magda Soares diz que 
é para investir no letramento e o que a gente faz não presta?Não que 
essas pessoas não sejam estudiosas da educação, mas é que ficar 
só lá na frente citando o que os outros dizem é muito bom.Quero ver 
é vir para uma sala de aula trabalhar com as inúmeras dificuldades 
que enfrentamos e que você mesma está vendo”. 

 

Como podemos perceber, entre as inovações didáticas que conhecia e as 

informações validadas cientificamente, a professora buscava fazer uso, na sua 

prática do seu saber-fazer profissional.  

Reportando-nos as outras tarefas, as atividades propostas tanto para casa, 

como as de classe, na maioria das vezes, eram corrigidas individualmente pela 

professora. As crianças faziam uma fila e, uma por uma, a mestra fazia a correção 

da atividade e dava o visto na tarefa.  

A atividade de tarefa de casa teve maior incidência no primeiro semestre haja 

vista o quantitativo das ocorrências terem sido correspondentes às dez observações 

realizadas no primeiro semestre. Entretanto no segundo semestre, o quantitativo 
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dessa atividade decaiu, sugerindo, assim como outras atividades, uma queda no 

ritmo das atividades vivenciadas pela professora.  

Quanto à Observação dos Cadernos, sempre acontecia quando as crianças 

acabavam de copiar a tarefa do quadro ou após a correção da Tarefa de Casa. 

Estas, nas poucas vezes que ocorreram, durante o período de observação, eram 

mimeografadas/xerocadas. Na maioria das vezes eram atividades de matemática 

(fixação da tabuada) ou cópia de palavras trabalhadas na sala. A professora 

pesquisava, no horário do recreio, atividades no livro didático conforme seu 

depoimento: 

“Como não levo trabalho para casa, na hora do recreio pego meus livros 

que sempre uso e mando a secretaria xerocar.” 

Observamos uma ênfase maior dada às atividades de correção da tarefa de 

classe. Como na prática da professora as atividades eram quase sempre realizadas 

no caderno, a professora não prescindia do seu visto. A correção da tarefa de casa, 

na turma 1, era feita pela própria professora, no caderno do aluno, e, quando havia 

erro, era socializado no quadro e refeito pela própria professora, para o aluno 

reelaborar no caderno, ou seja, a ênfase era dada ao “modelo correto”. 

Os momentos da merenda e recreio eram diários e todas as crianças tiveram 

a oportunidade de participar. Elas se organizavam em fila, com as mãozinhas para 

trás, e dirigiam-se para o refeitório, acompanhadas pela docente. Em seguida 

brincavam no pátio, ou poderiam ir à biblioteca da escola, escutar histórias lidas pela 

coordenadora da biblioteca. Como o número de alunos para frequentar a biblioteca 

era limitado, muitas crianças ficavam chorando, querendo entrar na sala. Esse 

intervalo correspondia a 30’ minutos. Esse espaço do lanche e recreio foi priorizado 

em todas as observações20. 

Em seguida, os alunos retornavam à sala e davam continuidade à atividade 

iniciada antes do recreio, ou uma nova atividade era proposta, mas, predominaram, 

em quase todas as observações, as atividades de Língua Portuguesa. Durante o 

período das observações, as crianças em nenhum momento foram convidadas a 

cantar, a não ser, o parabéns para você, quando era anunciado, pelas próprias 

crianças, que era dia do seu aniversário. No entanto, as atividades de desenho e 

pintura foram bastante presentes no cotidiano da prática pedagógica. Essas 

                                                 
20 Infelizmente ainda existem, em nossa realidade, algumas escolas ou salas de aula da rede pública, 

em que o recreio e a merenda são feitos no interior das próprias salas. 



 105

atividades tinham objetivos definidos e não poderiam acontecer sem que fossem 

monitoradas pela mestra. As crianças pintavam quase que diàriamente desenhos 

xerocados de personagens de histórias, como também, representavam o que estava 

escrito na frase através do desenho, pois, segundo a professora “era uma forma de 

avaliar se o aluno sabia interpretar a frase”. Nas 20 observações realizadas somente 

duas vezes, as crianças tiveram a oportunidade de fazer desenhos livres e mesmo 

assim, foi para realizar trabalhos para serem apreciados pela professora. Nesse 

momento de desenhos “livres” as crianças relutavam, argumentando não saber 

fazer, pois, elas teriam que priorizar a forma em detrimento da criatividade. E, caso o 

desenho não atendesse aos critérios definidos pela mestra, teria que ser refeito. No 

entanto, quando as crianças diziam não saber representar o que lhes havia sido 

solicitado para desenhar, a professora apresentava modelos para os alunos. 

Certa vez, após a exploração de uma gravura em que os animais estavam 

realizando um piquenique, antes de distribuir a atividade para as crianças 

realizarem, a docente falou: “Muito bem! Agora vou distribuir a tarefa para vocês 

pintarem bem bonito, sem garrancho e com boa apresentação”. Ademais, as cores: 

preta, marrom e branco, não podiam ser utilizada nos desenhos, porque ela não 

gostava. Antes de pintar o macaco que estava no desenho, uma criança perguntou 

para a professora se podia pintar o macaco da cor preta e esta respondeu para o 

grupo: “Vocês já sabem que eu não quero nada pintado de preto ou marrom. 

Detesto essas cores”. Em vários momentos, pude observar as expressões de 

tristeza das crianças e lágrimas nos seus olhos. 

Quanto ao uso de Jogos, uma única vez foi realizada essa atividade, contudo, 

foi feita no final da aula, para esperar a hora de tocar para a saída. Já as atividades 

de Brincadeiras nessa turma, só se deram sob a orientação da professora na 

semana de Criança, tendo em vista que foram atividades planejadas juntamente com 

as outras turmas da escola. Na sala de aula foram poucos os momentos em que as 

crianças tiveram a oportunidade de brincar.  

A professora não admitia indisciplina e primava pela forma. Os alunos tinham 

lugares definidos pela mestra para sentar, mas a organização do espaço era por 

nível de aprendizagem: fracos, médios e fortes. Os “fracos” sentavam-se na primeira 

fila, os “médios” na segunda fila e os “fortes” nas cadeiras laterais.  

Muitas vezes, as crianças “fracas” gastavam todo o período da manhã para 

fazer a cópia das atividades do quadro, ou não conseguiam realizar a atividade. Os 
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“fortes ” eram elogiados e os “fracos”, que necessitavam de ajuda, ficavam isolados 

no seu lugar. 

Quanto à colaboração dos alunos, a professora algumas vezes chamava uma 

aluna para distribuir os cadernos dos colegas e o interessante é que era sempre a 

mesma criança: aquela que se destacava na aprendizagem da leitura e escrita. 

Outra grande preocupação da professora era com a Postura dos alunos. 

Todos os dias, antes dos alunos iniciarem a atividade de cópia, a docente chamava 

a atenção dos mesmos para a postura, ao sentar (que deveria ser com a coluna 

ereta), a posição das pernas e dos braços em cima da mesa, assim como a forma de 

pegar o lápis e a posição do caderno. Outra exigência era de que as crianças 

deveriam sentar com as pernas juntas.  

Por fim, em várias das observações realizadas, foram presenciadas 

atividades de relaxamento, de que a professora fazia uso no final da aula a partir do 

seguinte procedimento: as crianças eram solicitadas a ficar com a cabeça baixa 

sobre a banca e a mestra ficava circulando pela sala falando enunciados relaxantes 

( pensem que vocês estão ouvido o barulho das ondas do mar, etc) . Essa atividade 

me pareceu ser uma forma da mestra manter a disciplina no final da aula, quando as 

crianças já estavam cansadas e começavam a se agitar. O tempo gasto nessa 

atividade chegava a ser em média de 15 a 20 minutos e algumas crianças chegavam 

até a dormir sobre a mesa.  

As atividades de matemática foram muito poucas trabalhadas. O conteúdo 

trabalhado nessa área de conhecimento, dava ênfase ao ensino da tabuada da 

adição em que as crianças teriam de fazer a soma das tabuadas de 1, 2, 3, 4, no 

caderno, para depois ser corrigido coletivamente. Esta foi a única atividade, durante 

todo o ano letivo; a correção era feita pela professora se dava coletivamente.  

Como podemos perceber, a rotina dessa professora era uma rotina escolar 

que contemplava uma sequência de atividades que visavam a organização do 

tempo, apoiada sobretudo na reprodução de atividades diárias, em que as 

estratégias de trabalho propostas eram sempre as mesmas. A atividade pedagógica 

pareceu basear-se numa dimensão mais “intuitiva”, a partir da experiência da 

professora.  
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2.3.2 Como a professora B organizava a sua rotina? 
 

Assim como a professora A, a professora B desenvolveu uma prática em que 

estabelecia uma sequência de atividades bem definidas na sua rotina.  

Após o “Boa tarde” e a oração ou cantos religiosos, no pátio da escola, sob a 

coordenação da diretora ou da vice-diretora, as crianças se dirigiam à sala, 

acompanhadas pelas professoras. Ao chegar na sala, as crianças corriam para as 

mesinhas e guardavam o seu material. Não havia determinação de lugares, 

contudo, as crianças sentavam-se a partir de suas preferências. A mudança de 

lugar só ocorria caso a mestra tivesse planejado alguma atividade em grupo que 

necessitasse estabelecer interações entre as crianças de forma mais produtiva, a 

partir dos níveis de conceitualização da escrita. Após guardar os materiais, os 

alunos eram convidados pela professora para fazer a rodinha.  

A formação da Rodinha era uma atividade constante da professora da turma 

B. Todos os dias, logo que as crianças entravam na sala de aula, a primeira coisa 

que faziam após colocar o material escolar na mesa era pegar as cadeiras para 

formar a Rodinha, juntamente com a professora. A grande maioria das atividades 

propostas pela professora na sua Agenda foi realizada na Rodinha. As crianças só 

voltavam para se sentar nas suas mesinhas quando iam fazer alguma atividade 

escrita ou jogar em pequenos grupos. 

Em seguida, a mestra convidava as crianças para rezar, no entanto, era 

permitido que elas optassem se queriam fazer a oração em pé ou sentados. Após, a 

oração do “Santo Anjo”, sempre era realizado um pedido por alguém ou por alguma 

coisa que se quisesse alcançar. Assim como na outra instituição, as canções e as 

rezas estavam vinculadas à religião católica. 

Dando prosseguimento às atividades da rotina, a docente convidava o grupo 

para fazer a agenda. A sistemática era a seguinte: 

 

Prof: Vamos agora fazer a nossa agenda? 

E, começou a escrever no quadro: 

AGENDA DE   /  /  

Prof: Qual a atividade que vamos iniciar nosso trabalho? 

Als: RODINHA 

Prof: RODINHA, já fizemos, não é mesmo? 
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Als: CALENDÁRIO COLETIVO; 

Prof: e depois? 

Als: ESCOLHA DOS AJUDANTES DO DIA; 

Prof: E depois? 

Als: CONTAGEM DOS ALUNOS; 

Prof: DEVOLUÇÃO DOS LIVROS EMPRESTADOS; 

Als: LEITURA DE TEXTO; 

Prof: Hoje faremos a LEITURA DE UMA POESIA. E depois, gente? 

Als: MERENDA;  

Prof: E depois? 

Als: TAREFA DE CLASSE MIMEOGRAFADA. 

Prof: E depois? 

Als: RECREIO. 

Prof: E será que vai dar tempo de fazer tarefa toda antes do recreio? 

Als: Não! 

Prof: Então, vamos concluir a TAREFA DE CLASSE. Mas, e depois? 

Als: EXPLICAÇÃO DA TAREFA DE CASA. 

Prof: Teremos hoje AVISO 

 

Vale registrar que, sempre ao final da aula, a professora convidava as 

crianças para avaliar se todas as atividades haviam sido realizadas fazendo uma 

retomada do que havia sido trabalhado, muitas vezes solicitando para as crianças 

falar o nome dos textos lidos, da merenda do dia, do nome do jogo trabalhado etc. 

Assim, a professora, ao escrever a sua rotina no quadro, com esse procedimento, 

ajudava os alunos a se organizar e monitorar o tempo e, por outro lado, aprendiam a 

avaliar suas ações e a desenvolver maior responsabilidade. 

Após a elaboração da agenda, com a participação dos alunos, para fazer a 

atividade do calendário, a docente convidava as crianças para sentarem-se no 

chão, junto do cartaz que estava pregado na parede e pedia que elas observassem 

os símbolos e as cores correspondentes a cada data, para poder marcar no 

calendário. Esse era um momento bastante significativo, pois não se trabalhava 

simplesmente a medida de tempo, mas, também, era solicitado que as crianças 

refletissem sobre o tamanho e sons iniciais e finais das palavras como podemos 

verificar a seguir: 
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Prof: Vocês estão reparando alguma coisa diferente no calendário? 

Als: mudou a cor. 

Prof: Ah! Mudou a cor porque o mês mudou. Agora estamos no mês de 

março. Quantos pedacinhos têm a palavra Março? 

Al: MAR-ÇO, 2.  

Prof: E fevereiro? 

Als: (em coro) FE-VE-REI-RO, 4. 

Prof: E janeiro? 

Als: (em coro): JÁ-NEI-RO, 3. 

Prof: JANEIRO termina com o mesmo som de FEVEREIRO? 

Als: (em coro) Termina! 

Al: Termina com O. 

Prof: Então, hoje é o dia...? vamos contar a partir do primeiro dia do mês? 

Al: 1, 2, 3 

 

A professora explorava a legenda de cores do calendário em que cada cor 

indicava o que o dia representava. Por exemplo: quadrado azul representava que é 

dia de aula; quadrado laranja, dia que só o turno da manhã tem aula por ser dia de 

Assembleia da Categoria dos Professores; quadrado vermelho representava os 

domingos e feriados e quadrado verde dia de atividades da Escola Aberta. A 

professora como podemos perceber, levava as crianças a localizar informações no 

calendário, ajudando-as a perceber as finalidades desse gênero textual.  

A escolha dos ajudantes do dia acontecia diariamente e sempre seguia a 

sequência do alfabeto. Esse era também um momento em que as crianças tinham a 

oportunidade de refletir sobre alguns dos princípios do SEA (Sistema de Escrita 

Alfabética). Era trabalhada a sequência do alfabeto, a identificação e nomeação de 

letras como, também, a escrita de palavras com reflexão. Os nomes dos ajudantes 

do dia eram registrados na lousa pela professora que conduzia todo um trabalho de 

reflexão sobre o tamanho e as correspondências grafofônicas das palavras. Ao 

fazer a escolha, diariamente, dos alunos que iam ajudá-la mais efetivamente na 

jornada escolar, a professora valia-se de uma regra já estabelecida: a ordem 

alfabética da lista da chamada. Assim, os alunos já sabiam os colegas que seriam 

escolhidos. Muitas vezes nomeavam os nomes antes da professora iniciar a 

atividade. O interessante é que depois da definição dos nomes, a docente 
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aproveitava para fazer um trabalho de comparação da quantidade de sílabas e 

letras e de produção de outras palavras que começavam ou terminavam com o 

mesmo som do nome dos alunos. Ou seja, a professora, incorporava o trabalho com 

o eixo da linguagem na sua rotina. 

Em seguida era feita a contagem dos alunos. A professora buscava 

diversificar a forma de contar a frequência dos alunos, ora contando com as 

crianças os meninos e as meninas e registrando na lousa, ora, fazendo uso do QVL 

(Quadro Valor de Lugar), ou a partir de adivinhas, para posterior registro. 

Diferentemente da prática da professora A as atividades de desenho, 

assumiam sua função representativa estética, já que nessas atividades as crianças 

podiam se expressar livremente. As atividades com Jogos ora tinham objetivos 

definidos, ora eram “jogos livres”, utilizados no final da aula, para esperar o toque de 

saída. No entanto, as brincadeiras dirigidas pela professora faziam parte do 

planejamento, juntamente com as outras atividades. Essas eram realizadas na sala 

ou no Pátio da escola. Certa vez, a professora resolveu fazer a leitura do livro de 

literatura infantil “Branca de Neve e os sete anões”21 embaixo de uma árvore no 

pátio externo da escola e, em seguida, ela convidou as crianças para organizar a 

apresentação do texto. Esse foi um momento de muita interação entre as crianças, 

pois elas trabalharam em pequenos grupos, ficando cada uma responsável por uma 

atividade: cenário, vestuário, escolha dos personagens e definição dos horários dos 

ensaios. As atividades com os jogos eram realizadas na Rodinha sob a orientação 

da professora ou nos diferentes grupos em que era proposto os jogos que refletiam 

sobre os sons e tamanho das palavras, elaborados pelo CEEL22. Por outro lado, 

havia no armário da professora, uma caixa com diferentes jogos lúdicos como: 

dominó, jogo de memória, bingo, pega vareta, módulos de encaixe, dentre outros, 

em que as crianças ao final da aula poderiam ter livre acesso. 

As atividades de Tarefa de Casa, assim como as da professora A, tiveram 

maior incidência no primeiro semestre, haja vista o quantitativo apresentado durante 

as observações: primeiro semestre 7, segundo semestre 3, sugerindo, assim, como 

já anunciado, uma queda no ritmo das atividades vivenciadas pelas professoras.  

                                                 
21 Branca de Neve e os Sete Anões. Reprodução para a língua portuguesa pela gráfica Record 

Editora. Rio de Janeiro: Guanabara, 1968. Tradução: BRANCO, Gilda Castelo. Coleção Sacy.  
22CEEL - Centro de Estudos em Educação e Linguagem da UFPE (Universidade Federal de 

Pernambuco). 
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Essa redução das atividades em ambas as professoras parece confirmar o 

cansaço expressado pelas mestras, assim como a debilidade física, tendo em vista 

as licenças para tratamento de saúde: todas as duas professoras solicitaram para se 

afastar por quinze dias das suas funções.  

As atividades de Tarefa de casa muitas vezes eram 

mimeografadas/xerocadas. A elaboração prévia desse material parecia estar 

vinculada a um planejamento que precedia as aulas, pois a mestra já chegava na 

sala com as atividades preparadas.  

Correção Coletiva pouco se fez presente nas duas turmas, pois, as mestras 

priorizaram, nas suas práticas, a correção individual. No entanto, a professora B ora 

fazia a correção no momento em que a criança perguntava se a palavra estava 

escrita certa (convidava a criança a refletir sobre a letra que faltava ou sobre o som 

que estava representado), ora mandava as crianças fazerem uma fila para fazer a 

correção individual e dar o visto nas tarefas. Durante o período de observação não 

foi registrado nenhum momento de correção de tarefa de casa ou de classe que 

fosse feita coletivamente.  

A música era uma atividade quase que diária na turma da professora B. Essa 

atividade ora fazia parte do trabalho com os diferentes gêneros textuais, ora 

acontecia no início da aula após o momento da Oração inicial. As crianças adoravam 

participar e, muitas vezes, mesmo já estando realizando outras atividades, algumas 

ficavam cantarolando baixinho, em seus lugares.  

A Hora da Leitura foi uma atividade muito frequente na turma 2, tendo em 

vista ter ocorrido em quase 100% durante as observações. Realmente o gosto e 

prazer pela leitura era algo que a professora buscava desenvolver nas crianças. No 

momento da escrita do Roteiro do dia, as crianças nunca se esqueciam do momento 

da leitura e sempre perguntavam qual a leitura que iria ser feita naquele dia. 

Compreendemos que, por esse motivo, tais atividades foram permanentes nessa 

sala, durante as observações. Segundo Leal (2009), “as atividades permanentes são 

intervenções pedagógicas organizadas de forma que há certa repetição de 

procedimentos num intervalo de tempo”. A autora continua sua reflexão enfatizando 

que essas atividades ajudam o professor a controlar, insistir em objetivos 

necessários a alcançar, bem como ter ciência dos objetivos já alcançados ao longo 

de um determinado período (LEAL, 2009, p. 6). 
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As atividades de matemática, assim como na turma 1, foram muito poucas 

trabalhadas. Acredito que os conceitos matemáticos eram trabalhados a partir das 

outras situações do cotidiano, tais como: Calendário, Contagem dos alunos, 

quantidade de sons das palavras, tendo em vista, “ a articulação das áreas” que as 

professoras diziam realizar. Diferentemente da turma 1, que trabalhava as continhas 

a partir de tabuadas que a professora perguntava de cor, as continhas eram 

realizadas com o auxílio do quadro valor de lugar. Ademais, vale ressaltar que em 

nenhuma das turmas foram feitas propostas a partir de situações - problema. 

Assim como podemos perceber, a professora B, tinha uma rotina claramente 

definida. Ela demonstrava ter clareza tanto em relação às atividades a serem 

realizadas, quanto à utilização do tempo dispensado a cada uma das atividades. 

Entendemos que esse procedimento, além de ser um fator de segurança, serve para 

orientar as ações das crianças (e das professoras) e favorece a previsão de 

situações que possam vir a acontecer. Não podemos esquecer que as atividades 

organizadas contribuem, direta ou indiretamente, para a construção da autonomia: 

competências que perpassam todas as vivências das crianças. 

Entendemos que é necessário um planejamento de rotina na escola, a fim de 

garantir bons encaminhamentos didáticos que atendam aos diferentes níveis de 

aprendizagem. Como indica Leal (2009, p. 13), com essa opção o professor 

assegurará uma prática consciente e refletida. 
 

2.4. Procedimentos e instrumentos metodológicos adotados na pesquisa 
 
Foram utilizados os seguintes procedimentos metodológicos: 

 
2.4.1 Entrevista  

 
Realizamos entrevistas semi- estruturadas, individuais, com as 2 professoras 

das 2 escolas que atuavam no 1º ciclo. Utilizamos a entrevista, por ela ser um dos 

instrumentos básicos da pesquisa qualitativa que permite a captação imediata e 

corrente da informação desejada (LÜKDE; ANDRÉ, 1986). Objetivando apreender 

quais concepções permeavam a prática dessas professoras, e analisar quais 

atividades elas consideravam essenciais no processo de alfabetização, priorizamos 

questões como: Quais seriam os encaminhamentos didáticos adotados, a fim de 
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garantir a apropriação do sistema de escrita alfabética pelos aprendizes? Que 

atividades utilizava voltadas para a apropriação do Sistema de Escrita Alfabética? 

Considerava importante ensinar letras aos alunos? Considerava importante 

atividades que ajudassem os alunos a avançar em suas habilidades de reflexão 

fonológica? Como organizava as aulas, considerando os diferentes ritmos de 

aprendizagem dos alunos?, dentre outras.23  

Consideramos relevante verificar, também, o que priorizaram no ensino de 

língua no 1º e 2º semestres, as opções “pedagógicas” adotadas, ou seja, como 

procediam às formas de organização na sala de aula, assim como as escolhas 

didáticas: conteúdos trabalhados, a relevância atribuída aos mesmos, as fontes de 

pesquisa a que recorriam (livro didático, suportes, cartilhas, etc.), de que modo os 

“registros24” ajudavam ou não nas formas de avaliação em língua portuguesa, como 

a avaliação ocorria, etc. 

Do mesmo modo que no caso das observações, realizamos as entrevistas de 

acordo com a disponibilidade das professoras. 

As entrevistas foram realizadas na sala de aula, durante o período em que as 

crianças estavam participando de outras atividades, em um ambiente bastante 

tranqüilo no meio do ano letivo. Acreditamos que esse contexto interferiu na 

maneira como se expressaram acerca desses aspectos da prática pedagógica.  

Antes de iniciar cada entrevista, a pesquisadora conversou um pouco acerca 

do objetivo e das temáticas gerais que faziam parte da entrevista. O tempo das 

entrevistas individuais variou entre 1hora e 1hora e 30 minutos.  

 

2.4.2 Diagnoses 
 

O exame longitudinal foi realizado no início, no meio e no final do ano letivo 

de 2008. Vale ressaltar que as atividades propostas às crianças foram todas 

realizadas em uma sala cedida pela direção para a realização da pesquisa, o que 

permitiu-nos a não-interferência de pessoas ou ruídos que pudessem atrapalhar o 

som do áudio ou a ocorrência de dispersão por parte das crianças. As atividades 

foram aplicadas individualmente, no horário das aulas, através de negociação prévia 

com as professoras de cada escola. O período de aplicação de todas as atividades, 

                                                 
23 Conferir Anexo I: Roteiro de Entrevista 
24 Instrumento para orientar, acompanhar e avaliar o desempenho dos alunos. 
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em cada escola, correspondeu em média de duas a três semanas e gastávamos 15 

a 20 minutos com cada criança a cada dia. Inicialmente foi aplicada a atividade de 

escrita e conhecimento do nome das letras em uma mesma sessão e, em dois 

momentos distintos, as atividades de consciência fonológica. Como o quantitativo 

das atividades de consciência fonológica era maior (12 atividades), e exigia da 

criança um maior esforço cognitivo, decidimos que, no primeiro momento, seriam 

aplicadas 6 atividades e as outras 6 em um segundo momento.  

 

2.4.3 A avaliação do nível de compreensão do Sistema de Escrita Alfabético 
 

Para entendermos melhor como ocorria a apropriação do S.E.A, tomamos 

como base os estudos realizados por Ferreiro e Teberosky (1985) sobre a 

psicogênese da escrita. De acordo com essas autoras, e como já foi revisado em 

seção anterior, os aprendizes passariam por estágios evolutivos, durante o 

processo de aquisição da notação escrita, antes de compreender, de fato, o S.E.A. 

Para saber o que pensa o aprendiz sobre o sistema de escrita, é preciso solicitar 

que ele escreva palavras, frases ou textos que não lhes foram ensinados 

previamente e pedir a ele que os leia logo depois de grafá-los. Pesquisas 

transversais e longitudinais (FERREIRO, 1990; FERREIRO; PALÁCIOS, 1987) 

mostram que essas produções escritas têm evolução perfeitamente previsível e 

que, para a maioria dos autores e pesquisadores, se organizam em quatro 

hipóteses ou níveis os quais se voltam para a relação que o aprendiz estabelece 

entre a linguagem falada e a escrita.  

A fim de acompanhar a evolução das crianças das classes observadas, 

aplicamos uma atividade de escrita alfabética, “ditado de palavras”. Esta foi a 

primeira atividade realizada com as crianças. O instrumento utilizado com as 

crianças foi elaborado pelo CEEL, para uso em seus cursos de formação 

continuada para professores de séries iniciais. O instrumento, inspirado em Ferreiro 

e Teberosky (1985), era constituído de 8 gravuras relativas a palavras com 

quantidades de sílabas diferentes (2 monossílabas, 2 dissílabas, 2 trissílabas e 2 

polissílabas), tal como proposto por Ferreiro e Teberosky (1985). A atividade 

aplicada encontra-se no anexo IV.  

Após a escrita, as crianças foram solicitadas a ler as palavras, apontando as 

grafias produzidas pois, buscávamos diagnosticar o nível de elaboração da notação 
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alfabética que tinham alcançado, conforme a teoria da psicogênese. Na primeira 

coleta participaram 25 crianças da escola 1 e 18 da escola 2. Na segunda e terceira 

coleta da escola, três crianças saíram da escola 1 e só 23 crianças participaram de 

todas as atividades até o final da coleta. Na escola 2, na primeira coleta 

participaram 18 crianças e na segunda e terceira coleta 17. Uma criança a partir do 

segundo semestre saiu da escola 2. 

Como já anunciado anteriormente, todas as crianças foram muito receptivas 

em participar das atividades, não tendo sido apresentado nenhum tipo de 

resistência.  

 

2.4.4 Atividades de conhecimento do nome das letras 
 

Num segundo momento aplicamos as atividades de conhecimento do nome 

das letras. Nosso objetivo foi investigar como o conhecimento do nome das letras 

interagia com a compreensão da escrita alfabética e com o desenvolvimento das 

habilidades fonológicas, durante a aprendizagem da leitura e escrita. Para tal 

propósito, foi feito uso das seguintes atividades: Identificação de letras; Nomeação 

de letras e Produção de letras.  

 
1. Atividade de nomeação das letras 

 

A primeira atividade de letras feita com as crianças foi a de nomeação. A 

pesquisadora misturava 27 cartelas com as letras e colocava num monte sobre uma 

superfície. Pegava uma letra de maneira aleatória e pedia que a criança a 

nomeasse, perguntando: “que letra é essa”? À parte, foram feitas anotações quanto 

à confirmação (ou não) do nome correto da letra. O repertório de estímulos incluía 

as 26 letras do alfabeto e o Ç.  

O material utilizado foram cartelas de letras de imprensa maiúsculas e papel 

para anotação das respostas (Vide Anexo V). 
  

 2. Atividade de identificação das letras 
 

Assim como na atividade anterior, a pesquisadora misturava as cartelas de 

letras de imprensa maiúscula, colocava todas as letras em cima de uma superfície e 



 116

pedia para a criança mostrar onde estava determinada letra, como por exemplo, 

“onde está a letra J?” Isso foi feito com todas as letras do alfabeto e a criança 

apontava ou pegava a letra e a pesquisadora anotava a resposta dada. Tivemos a 

preocupação em colocar as letras em ordem aleatória, tendo em vista que algumas 

crianças poderiam saber de cor a ordem alfabética das mesmas. 

 

3. A atividade de produção das letras  
 

A última atividade deste tipo aplicada foi a de produção das letras. Era 

entregue à criança uma tira de papel de máquina registradora, dobrada em 27 

partes, onde ela deveria escrever, em cada parte exposta, as letras solicitadas pela 

pesquisadora. Tivemos todo o cuidado para que as crianças não visualizassem as 

letras que já haviam escrito, para evitar que copiassem a mesma letra. À parte, era 

anotado em uma folha de papel o que a criança escrevia para cada letra solicitada. 

O repertório de letras foi o mesmo das atividades anteriores, ou seja, todas as 26 

letras do alfabeto e o Ç.  

 

2.4.5 Atividades de Consciência Fonológica  
 
As últimas atividades realizadas com as crianças foram as de Consciência 

Fonológica. Assim como nas atividades anteriores, todos os alunos pesquisados 

foram submetidos a 12 (doze) tarefas de consciência fonológica nos três momentos 

distintos: no início, no meio e final do ano letivo. Isso permitiu-nos observar nas 

crianças a gênese e evolução de competências metalinguísticas e suas relações 

com a psicogênese da escrita e o conhecimento do nome das letras, além de 

possibilitar ver como tal interação se refletiu no aproveitamento das crianças 

durante a alfabetização.  

Para isso, foram selecionadas e reelaboradas atividades usadas por Morais e 

Lima (1989), Morais (2004), Leite (2006), para avaliar diferentes habilidades de 

reflexão fonológica. Para o planejamento das atividades foram considerados os 

critérios de elaboração utilizados pelo CONFIAS25 (2003), observando-se os 

seguintes cuidados: 

                                                 
25 MOOJEN, S. et al. Consciência Fonológica: Instrumento de Avaliação Seqüencial. São Paulo: Casa 

do Psicólogo, 2003.  
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 - selecionar palavras que faziam parte do vocabulário da criança; 

 -utilizar nos itens de identificação e produção silábica, fonêmica e 

rima figuras correspondentes às palavras-modelo, para auxiliar a 

memória das crianças e obter um instrumento lúdico; 

 -usar, nos itens de identificação, palavras sem relação semântica 

com a palavra-modelo, para evitar a interferência de fatores 

semânticos (p. ex: para a palavra-modelo “camelo”, não foi oferecido 

o nome de outro animal nas opções); 

 -atentar para o número de sílabas das palavras, prevalecendo as 

estruturas consoante-vogal e consoante-vogal-consoante; 

 -adotar, na maioria dos casos, uma progressão do número de 

sílabas das palavras utilizadas dentro de cada item; 

-manter a tonicidade e o mesmo número de sílabas nas palavras-

modelo e nas palavras a serem selecionadas, nos itens de 

identificação silábica e fonêmica; 

-contemplar, no item de identificação de rima, diferentes tipos de 

rima, tais como: última sílaba (coraÇÃO-injeÇÃO); última sílaba e 

vogal da penúltima (ovELHA-abELHA); duas últimas sílabas 

(marTELO-casTELO) e parte da última sílaba (flOR-dOR); 

-evitar o uso de fonemas oclusivos do português (/p,b,t,d,k,g/) na 

tarefa de segmentação fonêmica. 

 

Os sujeitos, periodicamente, foram submetidos às seguintes tarefas que 

avaliavam a consciência fonológica: 

1. Separação oral de sílabas;  

2. Contagem de sílabas na palavra; 

3. Identificação de palavras maiores que outras;  

4. Produção de palavras maiores que outras; 

5. Identificação de palavras que começam com a mesma 

sílaba; 

6. Produção de palavras que começam com a mesma sílaba; 

7. Identificação de palavras que rimam com a mesma sílaba; 

8. Produção de palavras que rimam com a mesma sílaba; 
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9. Identificação de palavras que começam com o mesmo 

fonema; 

10. Produção de palavras que começam com o mesmo 

fonema; 

11. Separação de fonemas nas palavras; 

12. Contagem de número de fonemas na palavra. 

 

Todas as crianças das duas professoras foram submetidas às 12 atividades 

que mediam as habilidades fonológicas 26. Em cada encontro eram aplicadas 

individualmente 6 tarefas e o tempo gasto para a realização de todos os itens da 

tarefa foi de 15 a 20 minutos a cada dia. 

Em cada tarefa, eram oferecidos, a princípio, dois exemplos em que era 

realizada a operação solicitada sobre a palavra em questão. Posteriormente, 

realizavam-se dois itens-treino, em que se fornecia feedback para as crianças, 

tentando ajudá-las a compreender o que se lhes estava pedindo. Finalmente, eram 

apresentados 4 (quatro) itens-exame, havendo em alguns casos (tarefas de 3 a 10) 

a solicitação de que justificassem verbalmente as suas respostas. 

Nas tarefas de segmentação e contagem de sílabas e fonemas, foram 

colocadas à disposição dos alunos fichas (em formato de quadrado) emborrachadas 

(seis no total), indicando-lhes que poderiam ser utilizadas como apoio, durante as 

ações de segmentar ou contar as unidades em questão.  

Nas demais tarefas – de identificação e produção de palavras com aliteração 

em posição inicial, quer no nível da sílaba ou do fonema, como também na de 

identificação e produção de rima - a fim de reduzir a sobrecarga de memória de 

trabalho, apresentamos o conjunto de palavras-estímulo, usando gravuras que as 

ilustravam. A cada coleta, as gravuras eram trocadas, para reduzir a memorização 

dos estímulos por parte das crianças. A seguir, apresentaremos o procedimento 

para a realização de cada atividade de consciência fonológica. 

 
 
 
 

                                                 
26 As atividades, assim como os procedimentos a serem utilizados no momento da aplicação, 

encontram-se no anexo VI. 
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1. Atividade de separação oral de sílabas 
 

O material utilizado para essa atividade foi uma relação de palavras e 6 

fichinhas emborrachadas. A pesquisadora solicitava à criança que falasse a palavra 

como se ela estivesse partida em pedaços e para cada pedaço de som ela poderia, 

se quisesse, puxar uma fichinha que correspondesse às unidades sonoras da 

palavra. 

  
2. Atividade de contagem de sílabas na palavra 

 
Assim como na atividade anterior, foram distribuídas fichas como suporte 

para a contagem correspondente às unidades sonoras da palavra. Foi solicitado que 

a criança contasse e dissesse quantos pedaços tinha a palavra. 

 

3. Atividade de identificação de palavras maiores que outras  
 

Foram apresentados pares de palavras e cartões com gravuras referentes às 

palavras de cada par. Em seguida a entrevistadora falava o nome das duas figuras 

e solicitava que a criança dissesse qual era a palavra maior e justificasse como 

havia descoberto que a palavra era maior que a outra. 

 

4. Atividade de produção de palavras maiores que outras  
  

Nessa atividade a entrevistadora produzia uma palavra e solicitava que a 

criança dissesse outra palavra que fosse maior do que a palavra dita. Em seguida 

pedia-se para justificar o “porquê”. 

 
5. Atividade de identificação de palavras que começam com a mesma sílaba 

 
A cada vez foram apresentados cartões com gravuras referentes a um 

quarteto de palavras, dentre as quais, duas compartilhavam a mesma sílaba inicial. 

A entrevistadora dizia o nome das quatro figuras e solicitava para a criança dizer 

quais eram as duas palavras que começam com o mesmo som ou pedaço, 

justificando o “porquê. 



 120

6. Atividade de produção de palavras que começam com a mesma sílaba 
  

Essa atividade consistia em a entrevistadora produzir uma palavra e solicitar 

que a criança dissesse outra que começasse com o mesmo som ou pedaço. Em 

seguida ela deveria justificar o “por quê” a palavra começava com o mesmo som ou 

pedaço. 

  

7. Atividade de identificação de palavras que rimam  
 

Foram apresentados cartões com gravuras referentes a um quarteto de 

palavras, dentre as quais, duas compartilhavam o mesmo final. A entrevistadora 

dizia o nome das quatro figuras e solicitava para a criança dizer quais eram as duas 

palavras que terminavam com o mesmo som ou pedaço, justificando o “porquê” 

  

8. Atividade de produção de palavras que rimam  
 

Essa atividade consistia em a entrevistadora dizer uma palavra e solicitar 

para a criança dizer outra que terminasse com o mesmo pedaço ou som. Em 

seguida ela deveria justificar o “porquê”. 

 

9. Atividade de identificação de palavras que começam com o mesmo fonema 
 

A entrevistadora mostrava para a criança um cartão que continha um 

quarteto de gravuras referentes a palavra e perguntava quais as palavras que 

começavam com o mesmo sonzinho inicial. Em seguida a criança deveria justificar a 

sua resposta. 

 

10. Atividade de produção de palavras que começam com o mesmo fonema 
 
Nessa tarefa a entrevistadora produzia uma palavra e solicitava à criança 

dizer outra que começava com o mesmo sonzinho pequenininho que iniciava a 

palavra. Da mesma forma que na atividade anterior, era solicitado que a criança 

explicitasse o por quê a palavra começava igual. Caso a criança produzisse 
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palavras com toda a sílaba inicial igual, a examinadora insistia que só o primeiro 

sonzinho pequenininho deveria ser igual. 

 
11. Atividade de separação de fonemas nas palavras 

 
Foram dadas à criança seis fichinhas emborrachadas27 e o entrevistador dizia 

a palavra e solicitava para a criança repetir como se ela estivesse partida em 

sonzinhos bem pequeninhos. Para cada sonzinho ela deveria puxar uma ficha. 

 

12. Atividade de contagem de número de fonemas na palavra 
 
A última tarefa de consciência fonológica consistia em a criança, podendo 

recorrer ao auxilio das fichinhas, contar quantos sonzinhos pequenos tinham as 

palavras que lhe eram faladas. 

 

2.4.6 Observações de aula 
 

Estudos recentes têm buscado entender o trabalho do professor não só 

valorizando o saber acadêmico/científico, mas, também, passou-se a valorizar os 

diferentes aspectos da história individual e profissional do professor, reconhecendo 

e considerando a construção dos saberes envolvidos na docência, a fim de 

relacioná-los com a sua formação. De acordo com Nunes (2001), os novos estudos 

educacionais passaram então a reconhecer o professor como sujeito dotado de um 

saber e de um fazer, e é na análise dos valores e princípios que orientam a ação 

docente que estão os elementos principais para a compreensão dos fundamentos 

da prática cotidiana do professor. 

Tendo como ponto de partida analisar como as professoras alfabetizadoras 

realizavam sua atuação docente, frente às atividades orientadas para o trabalho de 

apropriação do sistema de escrita, nosso desafio foi buscar compreender as 

práticas singulares no cotidiano escolar de cada professora. Como os professores 

no cotidiano da sala de aula organizavam o trabalho pedagógico, de forma a ajudar 

as crianças a refletir sobre os princípios do sistema de notação alfabética? Quais 

                                                 
27 O uso dessas fichas tinha como objetivo ajudar as crianças a pronunciar os fonemas um a um. 
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atividades de reflexão fonológica eram trabalhadas na alfabetização? Que 

atividades eram propostas para que as crianças evoluíssem de hipóteses mais 

primitivas para hipóteses mais avançadas? Como se dava o trabalho de 

conhecimento do nome das letras (nome e forma) na aprendizagem da leitura e 

escrita? 28 

Acreditamos que essas questões poderiam ser melhor exploradas a partir do 

acompanhamento das professoras em suas salas de aula, espaço privilegiado de 

ensino e pesquisa que nos permitiria apreender as certezas, os conflitos, as 

fabricações, já que só quem mergulha nesse universo pode melhor entender a 

lógica que o rege.  

Considerando que a observação possibilita “um contato pessoal e estreito do 

pesquisador com o fenômeno pesquisado [...] e a experiência direta é sem dúvida o 

melhor teste de verificação de um determinado fenômeno” (LUDKE; ANDRÉ, 1986, 

p. 26), acompanhamos a prática de duas professoras, já apresentadas, que 

atuavam no 1º ano do 1º ciclo, na ocasião da coleta de dados em 2008 nas 2 

escolas, escola 1 e escola 2. As observações de aula foram realizadas de acordo 

com a disponibilidade e organização semanal das professoras29, contudo, não foi 

mantido o mesmo dia da semana para todas as observações. Naquele ano, além do 

recesso de julho (15 dias), houve uma greve realizada pelos professores no mês de 

março, o que desencadeou necessidade de algumas mudanças, que se 

adequassem ao campo de pesquisa.30 As observações tiveram início no final do 

mês de fevereiro e finalizaram em dezembro daquele mesmo ano. Logo no início do 

ano letivo mantivemos contato com as escolas, para conhecer e conversar com as 

direções e professoras sobre os objetivos da pesquisa. Em seguida elas nos 

apresentaram aos grupos - classe, e, fazendo uso de uma linguagem mais 

coloquial, procuramos adequar as informações do trabalho a ser realizado ao nível 

das crianças. Quanto a esse aspecto, André (2005, p. 60) destaca: ...”como vão ser 

                                                 
28 Como nossa pesquisa foi longitudinal, através do exame das práticas pedagógicas e das 

concepções das professoras, buscamos estabelecer relações entre aqueles desempenhos das 
crianças no processo de apropriação da escrita alfabética.  

29 Na escola A, por exemplo, a professora não delimitou os dias definidos para as observações. Dizia  
estar disponível para qualquer dia da semana. Na escola B, pelo contrário, a professora definiu a 

terça feira como o dia da observação da prática e quando era sugerido a possibilidade de outra data, 
parecia não aprovar muito a ideia.  

30 A professora da escola A, não aderiu à greve. No segundo semestre, adoeceu e tirou 15 dias de 
licença. A professora da escola B  participou da greve e no mês de novembro  também se afastou 
de licença médica. Mesmo ocorrendo esses imprevistos, a pesquisa não sofreu alteração no 
quantitativo das coletas definidas para o levantamento dos dados, a cada semestre letivo. 
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os contatos iniciais do pesquisador, de sua forma de entrar em campo, de sua 

aceitação, de sua interação com os participantes é fundamental para o bom 

desenvolvimento do estudo.” 

Assim, desde o início foi possível criarmos um vínculo amigável com os dois 

grupos-classe e com as professoras. Com estas, realizamos conversas informais 

sobre suas práticas e, de algum modo, fomos parte integrante dessas turmas, 

durante o período de observação. Para isso, procuramos manter-nos na posição de 

observador, sem, contudo, evitar interações com os sujeitos da sala, sabendo que 

não há uma observação neutra, pois, o que se vê faz parte de uma escolha de 

quem vê.  

Apesar de termos um roteiro de alguns aspectos relevantes a serem 

observados durante a permanência nas salas de aula, optamos por realizar as 

observações sem manipular, modificar ou mesmo limitar o meio ou os 

comportamentos dos participantes. Nesse caso, observamos e registramos os 

eventos que efetivamente ocorriam na sala de aula (VIANNA, 2007, p. 48). 

Na medida em que se iniciavam as observações, a pesquisadora não só 

procurava registrar todos os eventos num diário de campo, mas, também, fazia 

gravações em áudio, que foram transcritas, posteriormente. Além disso, coletamos 

também as atividades impressas utilizadas pelas professoras na aprendizagem do 

sistema de escrita alfabética.  

Inspirados em Bailey (1994), buscamos seguir seus encaminhamentos no 

sentido de que o registro das observações, ou seja, as notas de campo, relatassem 

o máximo de observações possíveis no dia-a-dia, ou seja, aquilo que ocorreu, 

quando ocorreu, em relação a que ou a quem estava ocorrendo, quem disse, o que 

foi dito e que mudanças ocorreram no contexto. 

Como adverte André (2005), “o processo de investigação da sala de aula se 

fará basicamente por intermédio da observação direta das situações de ensino - 

aprendizagem, assim como por meio da análise do material didático utilizado pelo 

professor e do material produzido pelo aluno”. 

Nesse sentido, fica clara nossa opção por fazer a triangulação dos dados 

obtidos através de diversas fontes, a fim de garantir maior expressividade nos 

resultados. Optamos por analisar inicialmente os resultados das diagnoses, a fim de 

apreender e comparar o desempenho dos alunos das duas professoras no final do 

ano letivo. Num primeiro momento, apresentaremos os níveis de compreensão da 
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escrita alcançados pelos alunos ao longo do ano letivo e, em seguida os indicadores 

de acertos do conhecimento das letras nas tarefas de nomeação, identificação e 

produção. Depois analisaremos o desempenho global obtido pelos sujeitos das 

duas professoras nas doze tarefas que mediam as habilidades fonológicas. Por 

último trataremos das observações de aula, por configurarem situações de 

interatividade reais dos aspectos constitutivos da prática pedagógica (aluno, 

professor, saber). Poderemos, então, entrecruzar os dados, de maneira a analisar e 

comparar os diferentes aspectos que integram a prática docente: o aluno, seu 

desempenho, os registros, o ensino, etc.  

Os instrumentos e procedimentos metodológicos utilizados na presente 

pesquisa nos permitiram, chegar bem próximo da escola e dos alunos, para 

entender como se dá o cotidiano das professoras e sua relação com o objeto de 

ensino e aprendizagem nas duas turmas do 1º ano do 1º ciclo de escolas da rede 

pública municipal de ensino do Recife. Neste sentido, a partir dos seus 

pressupostos, entendemos que o presente estudo é de tipo etnográfico e, em sua 

vertente psicolinguística, uma investigação longitudinal.  

Entendemos que o estudo das práticas dos docentes assumiu uma 

perspectiva etnográfica. De acordo com André (2005, p. 27), etimologicamente 

etnografia significa “descrição cultural”. Para os antropólogos, o termo tem dois 

sentidos: o primeiro seria um conjunto de técnicas que são usadas para coletar 

dados sobre os valores, os hábitos, as crenças, as práticas e os comportamentos de 

um grupo social; e o segundo seria um relato escrito resultante do emprego dessas 

técnicas. O foco dos etnógrafos é a descrição da cultura de um grupo social, 

(práticas, hábitos, crenças, valores, linguagem, significados), e a dos estudiosos da 

educação é com o processo educativo. Segundo a referida autora, o que se tem 

feito é, pois, uma adaptação da etnografia à educação. Para isso, ela elenca 

algumas características, que define o que seja um estudo de tipo etnográfico: a 

observação participante,31 a entrevista intensiva e a análise de documentos.  

André (2005) menciona, ainda, outras características, tais como, a ênfase no 

processo, mais do que os resultados finais; a preocupação com o significado (como 

os sujeitos acompanhados se vêem diante da situação de pesquisa), o trabalho de 

campo (o contato e o período de tempo do pesquisador), a descrição e a indução. 

                                                 
31 Para André (2005) a observação participante, se caracteriza por um grau de interação com a 

situação estudada por parte do pesquisador, afetando-a e sendo por ela afetado (p. 28). 
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CAPÍTULO 3 ANÁLISES DE RESULTADOS I 

 
3 Análise de resultados I: conhecimentos das crianças sobre a escrita 
alfabética, ao longo do ano letivo. 

 
 

Não vá pensar que nós fizemos tudo isso 
sem ajuda. 

Alguns erros são de propósito, outros 
não. 

Legião Urbana32 
 

 

Para uma melhor compreensão dos resultados ligados aos conhecimentos 

dos aprendizes, a análise dos mesmos foi dividida em três partes: 

 1º) Análise da Evolução das Hipóteses de Escrita, em que se buscou 

compreender a evolução conceitual da escrita das crianças, durante o 

processo de aquisição do Sistema de Escrita Alfabética. 

 2º) Análise da Evolução dos Conhecimentos sobre Letras, durante o 

processo de aquisição do Sistema de Escrita Alfabética e suas relações 

com a evolução das hipóteses de escrita. 

 3º) Análise da Evolução das Habilidades Metafonológicas durante o 

processo de aquisição do Sistema de Escrita Alfabética e sua relação 

com hipóteses de escrita e conhecimentos sobre letras. 

Os dados coletados foram submetidos a diferentes análises quantitativas e 

qualitativas, de modo a verificar a evolução dos aprendizes quanto àqueles 

principais aspectos investigados (nível de apropriação da escrita alfabética, 

conhecimento dos nomes das letras e habilidades metafonológicas).  

Apresentaremos as evidências obtidas, seguindo a mesma ordem, agora 

mencionada. 

 

 

 

 
                                                 
32 Da capa do disco “As Quatro Estações”. 
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3.1 Análise da Evolução das Hipóteses da Escrita 
 

Faremos, aqui, a análise dos dados obtidos, buscando compreender a 

evolução conceitual da escrita das crianças das duas escolas, onde foi realizada a 

presente pesquisa. 

 

3.1.1 Distribuição das crianças nos diferentes níveis de escrita, ao longo do 
ano letivo. 

 
As categorias de respostas que detectamos, ordenadas segundo seu nível de 

avanço (de menor a maior) foram as seguintes: a) hipótese pré-silábica em que as 

crianças ainda não conseguiram perceber que o que a escrita representa (nota) no 

papel são os sons da fala; b) hipótese silábica sem valor sonoro, em que as 

crianças ao interpretar suas escritas denotam o intento explícito e sistemático de 

fazer corresponder uma letra para cada sílaba da palavra, mas não havia um 

predomínio de letras usadas com seu valor sonoro convencional; c) hipótese 
silábica com valor sonoro convencional, quando havia uma tentativa da criança 

de atribuir um valor sonoro convencional, de modo que a maioria das letras que 

compunham a escrita correspondia a uma das letras que notava a sílaba oral 

correspondente; d) hipótese silábico-alfabética, fase de transição entre a hipótese 

silábica e a alfabética. Esse estágio se caracterizava pelo fato da criança descobrir 

a necessidade de se fazer uma análise que fosse além da sílaba; e) hipótese 
alfabética, em que o aprendiz já compreendia que cada um dos caracteres da 

escrita correspondia a valores sonoros menores que a sílaba, realizando, assim, 

uma correspondência entre grafema e fonema.  

Ao solicitar a notação das palavras, não encontramos nenhuma criança que 

dissesse que não sabia escrever, como, também, não tivemos nenhuma criança na 

hipótese pré-silábica que representasse a escrita fazendo uso do desenho ou 

escrevesse com números e letras as palavras a serem notadas. Contudo, entre as 

crianças em hipótese pré-silábica registramos vários sub-níveis dessa etapa, desde 

as que estariam em hipóteses sobre a escrita bastante elementares como também, 

aquelas que já usavam letras convencionais e faziam uso dos critérios de 

quantidade mínima de caracteres, variação interna e diferenciação entre as 

diferentes palavras. 
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A presença de traços característicos de mais de um nível de escrita em uma 

mesma atividade tornou, em alguns casos, o diagnóstico mais complexo, contudo, 

como havia oito palavras a serem notadas, categorizamos o nível de escrita 

observando o que era mais frequente no conjunto das oito notações. 

Vale salientar que o fato de o aprendiz se encontrar na hipótese alfabética, 

não implica dizer que ele realizava a escrita correta das palavras, uma vez que 

podia cometer erros decorrentes das propriedades ortográficas da língua (MORAIS, 

2005).  

O presente trabalho, por sua vez, buscou analisar a evolução das escritas 

das crianças, destacando os diferentes desempenhos entre as duas escolas que 

serviram de campo de pesquisa.  

Os gráficos 2 e 3, a seguir, apresentam o percurso evolutivo dos diferentes 

sub-grupos a cada coleta, durante o ano letivo:  
 

GRÁFICOS 2 e 3: Evolução das concepções de escrita dos alunos ao longo do ano 
letivo 
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As investigações de Ferreiro e colaboradores demonstraram que, ao 

contrário do que se pensava, a questão mais complexa da alfabetização inicial é de 

natureza conceitual, e não perceptual, ou seja, a mão que escreve e o olho que lê 

estão sob o comando de um cérebro que pensa sobre a escrita. Escrita essa que 

existe no meio social da criança e com a qual ela toma contato por atos que 

envolvem, de alguma forma, sua participação em práticas sociais de leitura e escrita 

(WEISS, 2000). Corroborando as hipóteses de Ferreiro e Teberosky (1979), como 
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podemos observar nos gráficos 2 e 3, da primeira à última coleta, as crianças 

investigadas em ambas as escolas teriam evoluído, expressivamente, quanto à 

aquisição do sistema de escrita alfabética, não havendo nenhuma regressão, ou 

seja, percebemos uma progressão nas duas turmas, em todas as coletas, e 

nenhuma criança, numa nova ocasião de coleta, “regridiu” para um nível de 

compreensão da escrita inferior ao revelado na coleta de dados anterior. O anexo 

VII traz exemplos das notações produzidas ao longo do ano letivo, por três sujeitos 

que apresentaram diferentes perfis de evolução no domínio da escrita alfabética 

 

3.1.2 Analise dos possíveis efeitos de práticas pedagógicas diferentes, T1 e T2, 
sobre o desenvolvimento da psicogênese (compreensão da escrita alfabética) 

 
Considerando a baixa ocorrência de crianças nas três ocasiões de coleta que 

se encontravam no nível de transição denominado “silábico-alfabético,” decidimos 

incluí-las no grupo dos sujeitos com nível de escrita alfabético. Tal decisão levou em 

conta que aquelas crianças silábico-alfabéticas já teriam começado a compreender 

que, em nosso sistema de escrita, as letras notam segmentos sonoros menores que 

as sílabas. Por outro lado, tratamos também conjuntamente os dois subgrupos de 

sujeitos silábicos SQT (silábico-quantitativo) e SQL (silábico qualitativo) em cada 

coleta. 

As Tabelas de 1 a 3 mostram a distribuição das crianças segundo a hipótese 

de escrita, ao longo do ano letivo, por escola. 

 
Tabela 1 - Distribuição das crianças de acordo com sua hipótese inicial de escrita por 

escola. 
    Escola 

    1,00 2,00 Total 

12 3 15 Pré-

silábica 52,2% 17,6% 37,5%

11 12 23 Silábica 

47,8% 70,6% 57,5%

0 2 2 

 

 

 

Escrita Inicial 

Alfabética

,0% 11,8% 5,0% 

Total  23 17 40 
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Tabela 2 - Distribuição das crianças de acordo com sua hipótese de escrita por 
escola, no meio do ano letivo 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabela 3 - Distribuição das crianças de acordo com sua hipótese de escrita, por 
escola, ao final do ano letivo 

  Escola 

  1,00 2,00 Total 

13 5 18 Silábica 

56,5% 29,4% 45,0% 

10 12 22 

 

 

Escrita Final Alfabética 

43,5% 70,6% 55,0% 

Total  23 17 40 

 

 

Para comparar o desenvolvimento das hipóteses de escrita das crianças das 

duas escolas, ao longo do ano letivo, foi empregado o Teste do Qui-quadrado. 

Houve diferença significativa em termos das hipóteses de escrita da criança no 

início do ano letivo (X2 = 6,69, df = 2, p =, 03). Como podemos observar na tabela 1, 

as duas turmas iniciaram o ano com perfis bem diferenciados. A escola 1 possuía 

no início do ano 52,2% das crianças em nível de escrita pré-silábico, enquanto a 

escola 2 só tinha 17,6% das crianças nesse nível de escrita. Também no nível de 

escrita silábica os percentuais de alunos eram muito diferentes: escola 1 com 47,8% 

das crianças e a escola 2 com 70,6% das crianças. Quanto ao nível de escrita 

alfabética, a escola 1, não apresentou nenhuma criança nesse nível de escrita, 

    Escola 

    1,00 2,00 Total 

2 1 3 Pré-

silábica 8,7% 5,9% 7,5% 

14 9 23 Silábica 

60,9% 52,9% 57,5%

7 7 14 

 

 

Escrita 

Meio Ano 

Letivo Alfabética 

30,4% 41,2% 35,0%

Total  23 17 40 
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enquanto que a escola 2, já iniciou o 1º semestre letivo com duas crianças 

alfabéticas (11,8%). 

Apesar da diferença inicial nas hipóteses de escrita encontradas entre as 

escolas no início do ano letivo, não houve diferença significativa entre as mesmas 

(vide tabela 2) nos níveis de escrita alcançados pelas crianças no meio do ano letivo 

(X2 = 0,53, df = 2, p = 0,76).  

As evidências dos dados na tabela 3 nos mostram que ambas as escolas não 

apresentaram mais nenhuma criança no nível inicial de escrita pré-silábico; no 

entanto, no nível de escrita silábica, a escola 1 tinha 56,5% das crianças e a escola 

2, terminou o ano com apenas 23,4% de crianças neste nível. Já no nível de escrita 

alfabética, podemos observar que em ambas as escolas as crianças tiveram 

desempenhos também diferentes: a escola 1 terminou o ano com 43,5% de crianças 

e a escola 2, com 70,6% de crianças alfabéticas. Devemos, no entanto, ser 

cautelosos a atribuir esta diferença tão somente às práticas pedagógicas. Na escola 

2, 70% das crianças iniciaram o ano letivo em um nível silábico de entendimento do 

sistema de escrita. Por outro lado, na escola 1, 52% das crianças iniciaram a 

alfabetização com uma hipótese pré-silábica, conforme a classificação de Ferreiro e 

Teberosky (1985). 

É possível, no entanto, compararmos, ao longo do ano letivo, o efeito da 

prática pedagógica no desenvolvimento da escrita das crianças que iniciaram a 

alfabetização com uma hipótese silábica de escrita (Tabelas 4 e 5). No início do ano 

letivo, o número de crianças nas duas escolas com este nível de concepção de 

escrita era equivalente (Escola 1 com 11 crianças; Escola 2 com 12 crianças).  

 
Tabela 4 - Distribuição, no meio do ano letivo, das crianças que no início do ano 

tinham uma hipótese silábica sobre a escrita em cada escola 
 

  Escrita Meio Ano Letivo 

  Silábica Alfabética 

Total 

Escola 1 6 5 11 

Escola 2 7 5 12 
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Tabela 5 - Distribuição, ao final do ano letivo, das crianças que no início do ano 
tinham uma hipótese silábica sobre a escrita em cada escola 

 
  Escrita Final 

  Silábica Alfabética Total 

Escola 1 4 7 11 

Escola 2 3 9 12 

 

 

O teste do Qui-quadrado revela que não houve diferença significativa 

atribuível às práticas pedagógicas sobre a compreensão da escrita das crianças que 

iniciaram a alfabetização com um nível de escrita silábica. Os avanços na hipótese 

de escrita das crianças no meio (X2 =, 034, df = 1, p =, 85) e ao final (X2 =, 35, df = 1, 

p =, 55) do ano letivo foram proporcionalmente equivalentes em ambas as escolas. 

Para testarmos se o nível de compreensão de escrita com o qual as crianças 

iniciaram a alfabetização exerce influência no desenvolvimento da escrita, ao final do 

ano letivo, realizamos correlações parciais da escrita das crianças no início do ano 

letivo com a hipótese de escrita das crianças no meio e no final do ano letivo, 

controlando o tipo de escola. As correlações da hipótese de escrita das crianças no 

início do ano letivo correlacionaram-se positivamente com a escrita das crianças no 

meio do ano letivo (r = .49, p = .001) e ao final (r =.40, p = .013). 

Isto sugere que o desempenho inicial (isto é, o nível de compreensão inicial 

sobre a escrita alfabética) teria produzido também efeitos importantes sobre a 

evolução dos alunos, ao longo do ano letivo. Ferreiro e Teberosky (1985) e Ferreiro 

e Palacios (1982), ressaltam o fato de que uma criança começar o ano letivo de 

alfabetização com uma hipótese silábica, seria um prognóstico de sucesso no 

aprendizado do SEA. Por outro lado, como veremos no capítulo seguinte, um 

subgrupo de alunos da escola 1 tinha, fora da escola, três seções semanais de 

reforço à alfabetização. Dos 23 (vinte e três) alunos da professora da escola 1, 10 

(dez) crianças participavam de reforço escolar em uma escola da comunidade, com 

duração de duas horas, três vezes por semana. Ao acompanhar a prática 

pedagógica da professora do reforço, constatamos que a concepção e sistemática 

de ensino era a mesma da professora da escola 1. Na realidade, as crianças eram 

novamente expostas a uma prática de repetição e memorização de letras, sílabas, 

palavras e frases. Entretanto, a professora do reforço, gostava muito de ler, e, 
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relatou-me que ... “antes de ensinar as atividades de aprendizagem das letras, eu 

sempre leio um livro de literatura infantil para meus alunos”. Como podemos 

observar, mesmo sendo uma professora leiga33, a “mestra” criava situações de 

inserção das crianças na cultura escrita, que as beneficiavam no processo de 

alfabetização.  

 

3.2 Análises dos conhecimentos nas tarefas relativas a letras 
 
3.2.1 Análise do conhecimento de letras: dificuldade relativa entre as tarefas ao 
longo do ano letivo e influência das práticas pedagógicas 

 
INICIO DO ANO 

 

A tabela 6 apresenta os resultados obtidos por ocasião da primeira coleta.  

 
Tabela 6 - Desempenho das crianças das duas escolas nas tarefas de conhecimento 

de letras na primeira coleta de dados 
 

Escola 
 1 2 
 M DP M DP 
Nomeação 0,48 0,32 0,46 0,31 
Identificação 0,43 0,31 0,44 0,30 
Produção 0,39 0,32 0,40 0,29 

 
 

A análise de variância realizada indicou a existência de diferença significativa 

entre as tarefas de conhecimentos de letras, no começo do ano letivo: 

(FGreenhouse-Geisser (1,75; 66,32) = 18,17, p <.001.). Uma comparação a 

posteriori entre as médias (Bonferroni) revelou que os sujeitos tiveram rendimento 

mais alto na tarefa de Nomeação que nas demais. Por sua vez, a tarefa de 

Identificação também foi menos complexa para as crianças que a tarefa de 

Produção de Letras. 

Não houve diferença significativa entre as escolas (F (1; 38) = .00, p = 

.99).Tampouco houve diferença significativa na interação entre escolas e tarefas 

(FGreenhouse-Geisser (1,75; 66,32) = .62, p = .52). 
                                                 
33 A professora não tinha graduação em pedagogia nem formação de magistério. Havia concluído 

todo o Ensino Fundamental. 
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MEIO DO ANO 

 
A tabela 7 apresenta os resultados obtidos por ocasião da segunda coleta.  

 
 

Tabela 7 - Desempenho das crianças das duas escolas nas tarefas de conhecimento 
de letras na segunda coleta de dados 

 
Escola 

 1 2 
 M DP M DP 
Nomeação 0,65 0,28 0,67 0,32 
Identificação 0,61 0,32 0,67 0,31 
Produção 0,59 0,31 0,63 0,33 

 

A análise de variância realizada indicou a existência de diferença significativa 

entre as tarefas de conhecimentos de letras, no meio do ano letivo (FGreenhouse-

Geisser (1,67; 62,64) = 18,17, p <.001.). Uma comparação a posteriori entre as 

médias (Bonferroni) revelou uma diferença de rendimento significativa dos sujeitos 

apenas na tarefa de Nomeação com relação à Produção.  

Não houve diferença significativa entre as escolas (F (1; 38) = 16, p = .69). 

Tampouco houve diferença significativa na interação entre escolas e tarefas 

(FGreenhouse-Geisser (1,67; 62,64) = .66, p = .49). 

 

FINAL DO ANO LETIVO 
 

A tabela 8 apresenta os resultados obtidos por ocasião da terceira coleta.  
 

Tabela 8 - Desempenho das crianças das duas escolas nas tarefas de conhecimento 
de letras na terceira coleta de dados 

 
Escola 

 1 2 
 M DP M DP 
Nomeação 0,74 0,27 0,84 0,23 
Identificação 0,70 0,29 0,82 0,26 
Produção 0,67 0,31 0,81 0,28 

 

A análise de variância realizada, indicou a existência de diferença significativa 

entre as tarefas de conhecimentos de letras, no final do ano letivo (FGreenhouse-

Geisser (1,67; 62,64) = 18,17, p <.001.). Uma comparação a posteriori entre as 
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médias (Bonferroni) revelou que os sujeitos tiveram rendimento mais alto na tarefa 

de Nomeação do que nas tarefas de Identificação e Produção. Por sua vez a tarefa 

de Identificação foi mais fácil do que a de Produção. 

Não houve diferença significativa entre as escolas (F (1; 38) = 1,89, p = .18). 

Tampouco houve diferença significativa na interação entre escolas e tarefas 

(FGreenhouse-Geisser (F (2; 76) = 1,64, p = .20). 

Em síntese, ao longo do ano letivo observou-se a tendência de que produzir 

letras ditadas fosse sempre mais difícil que as outras tarefas. No início e no final do 

ano, a tarefa de nomeação também se revelou significativamente mais fácil que a de 

identificação de letras. Tal como prevíamos, nomear e identificar são tarefas de 

reconhecimento com sentidos inversos: diante de uma forma identificada dizer seu 

nome e diante de um nome identificar a forma que lhe é equivalente. Em ambas, 

existe um modelo externo disponível (a letra apresentada para ser nomeada ou as 

letras do alfabeto dentre as quais o exemplo singular deve ser selecionado). Já 

produzir letras implicaria outras operações cognitivas: ante a escuta do nome da 

letra, evocar seu formato e reproduzi-lo manualmente no papel, sem um modelo 

externo (e sem poder consultar as letras que tinha notado antes, no caso de nossa 

pesquisa).  

 

3.2.2 Análise do desenvolvimento de cada tarefa relativa a conhecimento de 
letras durante o ano letivo e o papel das práticas pedagógicas 

 
NOMEAÇÃO 

 

A tabela 9 apresenta os resultados obtidos na tarefa de Nomeação, nas três 

coletas.  
Tabela 9 - Desempenho das crianças das duas escolas na tarefa de Nomeação de 

Letras ao longo do ano letivo 
NOMEAÇÃO  

C1 C2 C3 
 M DP M DP M DP 

ESCOLA 1 0,48 0,32 0,65 0,28 0,74 0,27 
ESCOLA 2 0,46 0,31 0,67 0,32 0,84 0,23 

 

Segundo a análise de variância realizada, o desempenho das crianças variou 

significativamente ao longo do ano (FGreenhouse-Geisser (1,56; 59,45) = 80,07, p 
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<.001.). A comparação a posteriori entre as médias (Bonferroni) revelou que a cada 

coleta as crianças avançaram significativamente na tarefa. 

Não houve diferença estatística significativa entre as escolas. (F (1; 38) = . 19, 

p =67), nem na interação entre escola e desempenho nas tarefas (FGreenhouse-

Geisser (1,56; 59,45) = 2,8, p = .08). 

Observa-se, no entanto, que em relação às práticas pedagógicas o nível de 

significância encontrado (0.08), ficou muito próximo àquele convencionado (.05), 

indicando um expressivo progresso das crianças na escola 2 em nomear letras ao 

longo do ano letivo 

 
 
IDENTIFICAÇÃO  

 
 

A tabela 10 apresenta os resultados obtidos na tarefa de Identificação, nas três 
coletas.  

 
 
Tabela 10 - Desempenho das crianças das duas escolas na tarefa de Identificação de 

Letras ao longo do ano letivo 
 
IDENTIFICAÇÃO  

C1 C2 C3 
 M DP M DP M DP 

ESCOLA 1 0,43 0,31 0,61 0,32 0,70 0,29 
ESCOLA 2 0,44 0,30 0,67 0,31 0,82 0,26 

 
 
 

Como podemos observar, segundo a análise de variância realizada, o 

desempenho das crianças variou significativamente ao longo do ano (FGreenhouse-

Geisser (1,65; 62,59) = 85,95, p <.001.). A comparação a posteriori entre as médias 

(Bonferroni) revelou que a cada coleta as crianças avançaram significativamente na 

tarefa. 

Não houve diferença significativa entre as escolas. (F (1; 38) = . 44, p =51), 

assim como tampouco na interação entre escola e desempenho nas tarefas 

(FGreenhouse-Geisser (1,65; 62,59) = 2,20, p = .13). Novamente observa-se uma 

tendência de maior progresso em identificação de letras nas crianças da escola 2. 

Se a tarefa de identificar letras,34 torna-se mais fácil para as crianças da escola 1, a 
                                                 

34 Segundo critérios Psicométricos (PASQUALI, 1997);  
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mesma tarefa no entanto, se apresenta como muito mais fácil para as crianças da 

escola 2.  

 
PRODUÇÃO  

 
 

A tabela 11 apresenta os resultados obtidos na tarefa de Produção, nas três 
coletas.  

 
 

Tabela 11 - Desempenho das crianças das duas escolas na tarefa de Produção de 
Letras ao longo do ano letivo 

 
PRODUÇÃO  

C1 C2 C3 
 M DP M DP M DP 

ESCOLA 1 0,39 0,32 0,59 0,31 0,67 0,31 
ESCOLA 2 0,40 0,29 0,63 0,33 0,81 0,28 

 
 

Segundo a análise de variância realizada, o desempenho das crianças variou 

significativamente ao longo do ano. (FGreenhouse-Geisser (1,67; 63,38) = 86, 45, p 

<.001.). A comparação a posteriori entre as médias (Bonferroni) revelou que a cada 

coleta as crianças avançaram significativamente na tarefa. 

Houve interação significativa entre escola e produção (FGreenhouse-Geisser 

(1,67; 63,38) = 3,77, p < .04). Ao final do ano letivo, a escola 2 alcançou um 

progresso maior em relação à escola 1, conseguindo 81% de acertos na tarefa, 

enquanto a escola 1 só obteve 67%. Até o meio do ano, a performance das duas 

escolas foi equivalente na tarefa.  

Em síntese, vimos que, independentemente da tarefa, as crianças evoluíam 

de maneira significativa em função do tempo de escolaridade, observando-se que 

segundo o critério psicométrico da dificuldade relativa da tarefa (PASQUALI,1997; 

MOUSINHO, CORREA 2009), as tarefas de conhecimento de letras tornam-se mais 

fáceis para as crianças da escola 1, sendo , no entanto, consideradas bastante 

fáceis para as crianças da escola 2, ao final do ano letivo.  

3.2.3 Análise da correlação entre o conhecimento do nome das letras e os 
níveis de escrita ao longo do ano letivo. 
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INÍCIO DO ANO 
 

Os resultados obtidos ao examinarmos as correlações relativas à primeira 

coleta de dados aparecem na tabela 12, a seguir: 
Tabela 12 - Correlações entre as médias de acertos em tarefas de conhecimento de 

letras e os níveis de escrita dos alunos no início do ano letivo. 
 

  Escrita Inicial 

 Correlação de 
Pearson 

,503** 

(Bicaudal) ,001 

Nomeação de letras 1 

     N 40 

Correlação de 
Pearson  

,544** 

(Bicaudal) ,000 

Identificação de letras1

       N 40 

 Correlação de 
Pearson 

,544** 

(Bicaudal) ,000 

Produção de letras 1 

       N 40 
**. Correlação significativa no nível 0.01 (Bicaudal). 

 
 

Podemos ver que, já no início do ano, encontramos correlações significativas 

entre os níveis de escrita dos alunos e os conhecimentos revelados nas três tarefas 

com letras. 

 

MEIO DO ANO 
 

Examinando a tabela 13, observa-se que no meio do ano letivo os 

coeficientes de correlação se mostraram mais altos (0,743; 0,776 e 0,846 

respectivamente para Nomeação, Identificação e Produção). Os níveis de 

significância foram sempre inferiores a 0,001. 
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Tabela 13 - Correlações entre as médias de acertos em tarefas de conhecimento de 
letras e os níveis de escrita dos alunos no meio do ano letivo. 

 
 

FIM DO ANO 
 

Examinando a tabela 14, observa-se que final do ano letivo os coeficientes 

de correlação se mostraram ainda mais altos que no meio do ano letivo (0,846; 

0,860 e 0,899 respectivamente para Nomeação, Identificação e Produção). Os 

níveis de significância foram sempre inferiores a 0,001.  
 
Tabela 14 - Correlações entre as médias de acertos em tarefas de conhecimento de 

letras e os níveis de escrita dos alunos no final do ano letivo 
 

  Escrita Final 

    Correlação de  Pearson ,846** 

     (Bicaudal) ,000 

Nomeação de  
 letras 3    

                   N 40 

  Correlação de Pearson ,860** 

           (Bicaudal) ,000 

Identificação de 
letras 3 

                N 40 

 Correlação de Pearson ,899**,  

       (Bicaudal) ,000 

Produção de 
letras 3 

              N 40 
 

  Escrita Meio do Ano Letivo 

 Correlação de 
Pearson 

,743** 

(Bicaudal) ,000 

Nomeação de 
 letras 2 

       N 40 

 Correlação de 
Pearson 

,776** 

(Bicaudal) ,000 

Identificação de 
letras 2 

        N 40 

 Correlação de 
Pearson 

,846** 

(Bicaudal) ,000 

Produção de 
 letras 2 

        N 40 
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Como podemos observar os níveis de escrita e o conhecimento de letras 

estiveram correlacionados significativamente em todas as etapas do ano letivo.  

Ademais, cabe ressaltar que: a) as correlações se tornaram mais fortes a 

cada coleta de dados e; b) na segunda e terceira coletas, as correlações entre a 

capacidade de produzir letras e o nível de escrita tendiam a ser mais altas que as 

observadas nas outras duas tarefas de conhecimento de letras. Como veremos, 

futuramente, em nossas análises qualitativas, interpretamos que a maior correlação 

entre a capacidade de produzir letras e compreender a escrita alfabética não é 

gratuita. Ela teria a ver com um efetivo domínio das propriedades do sistema 

alfabético de escrita, algo que não seria obrigatório quando o aprendiz apenas 

nomeia ou identifica letras que lhe são apresentadas.  

 
3.2.4 Análise das relações entre conhecimento de letras e nível de escrita no 
final do ano, quando se controla a consciência fonológica 
 

Continuando com nossas análises, nos indagamos:  
 

Quando controlamos a consciência fonológica no final do ano, o 

conhecimento de letras continuava se correlacionando com o nível de 

escrita final? 
 
 

A tabela 15 apresenta as correlações encontradas ao praticarmos tal controle. 
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Tabela 15 - Correlações entre o conhecimento de letras e nível de escrita no final do 

ano, quando se controla a Consciência Fonológica 
 

Controle de Variáveis Escrita Final 

Correlação 1,000

Significante (Bicaudal) . 

Escrita Final 

             df 0

Correlação ,731

Significante (Bicaudal) ,000

Nomeação 3 

              df 35

Correlação ,755

Significante (Bicaudal) ,000

Identificação3 

              df 35

Correlation ,799

Significance (2-tailed) ,000

 

Produção3 

df 35

 
Como evidenciado na tabela acima, o conhecimento de letras se 

correlacionava com o nível de escrita final, mesmo quando controlamos a 

consciência fonológica.  

 

3.2.5 Análise da relação entre acerto no conhecimento do nome de letras e seu 
valor sonoro convencional 

 
As evidências apresentadas e discutidas nessa seção ilustram os dados 

encontrados quando nos perguntamos: Das letras que produzia quantas o sujeito 

usava, ao escrever as oito palavras do ditado (MÃO, SOL, DADO, LÁPIS, JANELA, 

PETECA, BICICLETA e TELEVISÃO) e quantas pareciam ser usadas com valor 

sonoro convencional? 

Como podemos observar as crianças teriam que representar foneticamente 

12 letras constituintes das palavras acima citadas. Após a escrita de cada palavra, 

era-lhes pedido que lessem o que haviam notado. À parte, eram registradas as 

verbalizações que frequentemente acompanham a escrita. Ao modalizarmos nosso 

julgamento (“pareciam ser usadas com valor sonoro convencional”), adotamos um 
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julgamento conservador. Se as letras usadas pela criança estivessem presentes na 

grafia convencional das palavras, computávamos como “potencial emprego com 

valor sonoro convencional”. É evidente que, no caso das crianças com hipóteses 

mais primitivas poderíamos estar atribuindo uma intenção ou conhecimento que não 

tiveram. Mas, pareceu-nos mais adequado adotar este parâmetro que decidir, 

arbitrariamente, sobre a convencionalidade ou não das letras escolhidas pelos 

sujeitos, exigindo que aparecessem na ordem correta de notação daquelas palavras 

Para auxiliar a interpretação dos dados, optamos por realizar a análise 

separadamente por coleta: C1, C2 e C3. Nossa análise teve como enfoque a escola 

1, tendo em vista, possuir não só uma quantidade maior de alunos, assim como, 

maior concentração de alunos com hipótese de escrita pré-silábica, no início do ano. 

O quadro 1, a seguir, descreve, para a primeira ocasião de coleta, a 

distribuição dos sujeitos nos níveis de hipótese de escrita, classificados segundo a 

proposta mais detalhada de Ferreiro et al (1982). 

Os dados analisados foram ordenados, consoante a seguinte classificação: 

“PRODUZ” se refere aos acertos que a criança teve ao ser solicitada a notar as 27 

letras do alfabeto. A categoria “USA”, corresponde à quantidade de letras que a 

criança representou ao notar as oito palavras ditadas independentemente de valor 

sonoro (número máximo seria 12). E “VALOR” corresponde à quantidade de letras 

com valor sonoro que a criança representou em suas notações (número máximo 

seria 12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 142

 
Quadro 1 - Relações entre capacidade de notar letras (produção) e seu uso com valor 

sonoro convencional na 1ª coleta de dados 
 

SUJEITO PRODUZ USA VALOR 
1. DAISE 

PS 
08 03 01 

2. YURI 
PS 

03 02 - 

3. VITOR 
PS 

09 02 01 

4. MIRELA 
PS 

03 02 04 

5. MAIARA 
PS 

02 02 01 

6. KETHULEN 
PS 

20 02 01 

7. JOSEANE 
PS 

15 - - 

8. BRENO 
          PS 

04 02 01 

9. JOICE 
PS 

04 02 01 

10. SAMUEL 
PS 

02 01 - 

11. GISELE 
SQT 

03 04 02 

12.ISABELLE 
         SQT 

14 01 01 

13.JOSÉ  PAULO 
SQT 

18 03 03 

14.JUSCELINO 
SQT 

26 04 03 

15.MICHELLE 
SQT 

25 02 01 

16. PEDRO 
SQT 

02 02 01 

17.TAINÁ 
SQT 

03 01 01 

18. DANIEL 
SQT 

22 05 04 

19. THIAGO 
SQT 

14 03 02 

20.ELISANGELA 
SQL 

25 08 08 

21. CAMILE 
SQL 

09 04 04 

22. PAÔLA 
SQL 

05 04 04 

23. KILMA 
      SQL 

21 07 07 

 PS (pré-silábico); SQT (silábico-quantitativo); SQL (silábico-qualitativo). 

 

Como podemos observar, no início do ano, os sujeitos com hipóteses iniciais 

de escrita PS(Pré-silábica), produziam um número menor de letras, com exceção de 
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uma criança que já apresentava, nesse período, um conhecimento de um total de 20 

letras do alfabeto. Quanto ao uso e valor sonoro, como sabemos, por definição, os 

pré-silábicos não usariam valor sonoro convencional, daí a baixa incidência na 

categoria “valor”. 

É interessante destacar que a criança que nesse nível de escrita possuía um 

repertório alto de letras, para notar as palavras do ditado, utilizou uma sílaba para 

cada palavra notada, ou seja, para mão (BA), para sol (BI), para dado (BE), para 

lápis (BO), para janela (BU) e para as outras três palavras peteca, bicicleta e 

televisão, reiniciou a sequência silábica (BA, BE, BI). Essa representação sugere 

que a criança internalizou a memorização dos “padrões silábicos” adquiridos talvez 

pela prática pedagógica da educação infantil, haja vista que essa coleta foi 

realizada no início do semestre letivo. 

Por outro lado, uma criança com um repertório fixo, notava uma letra para 

cada palavra, do ditado, para três palavras introduziu indícios de fonetização inicial, 

realizando a seguinte notação: 

 Mão -  E     

Sol  -   E 

Dado   -   A 

Lápis   -    A 

Peteca  -  E 

Televisão  - A 

Bicicleta  -  A                                                     (sujeito 06) 

 

Como podemos observar, essa criança mesmo estando numa hipótese 

primitiva inicial quanto a compreensão do sistema de escrita, já conseguia fazer uso 

de duas vogais, constituídas de sons abertos, mas que poderiam ter sido usadas 

aleatoriamente. Como só foi um sujeito que apresentou tal habilidade, não 

podemos generalizar e afirmar, como outros pesquisadores (CARDOSO-MARTINS; 

BATISTA, 2005) que a hipótese silábica não seria a primeira manifestação da 
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compreensão que a escrita representa a fala. Dizemos isso, a partir do 

“conservadorismo” da nossa análise. 

Quanto às crianças no nível de escrita SQT (Silábico-quantitativo), dos 

9(nove) sujeitos nesse nível de escrita, 5 (cinco) detinham mais de 50% de 

conhecimento das letras, no entanto, o uso e valor sonoro nas suas notações 

escritas foram muito baixos, como era de se esperar nessa fase de escrita. Os 

possíveis acertos de fonetização apresentados nos escritos das crianças se deram 

no som inicial ou final das palavras com a representação da vogal A, como 

podemos observar nas seguintes produções: 

 Dado - AP, AM (sujeito 11; sujeito 13) 

 Lápis - AM, AT, AF (sujeito 12; sujeito 15; sujeito 19) 

Janela - AFA, ADA, CML (sujeito 14; sujeito 17; sujeito 18) 

 Bicicleta - LBSA (sujeito 16) 

 

Como sintetizado por Ehri (1992, 2002), a criança inicialmente só seria 

capaz de processar relações letra-som para algumas letras nas palavras, talvez a 

primeira e a última letras.  

Em contraponto, os dados das crianças no nível de escrita SQL (Silábico-

qualitativo), conforme mencionado no nosso trabalho, apontaram que, mesmo não 

detendo um repertório grande de letras, nessa hipótese de escrita, evidenciou-se 

uma equivalência constante entre uso e valor sonoro das letras. Novamente, as 

representações com maior incidência se deram com o emprego das vogais. 

Observamos que somente nas palavras peteca e janela, é que o uso das 

consoantes se fez presente em três notações de duas crianças, como podemos ver 

a seguir: 

 Janela – JNL (sujeito20) 

 Peteca - PTK (sujeito 20) 

 Bicicleta – IILT (sujeito 22)  
 

Nos seus estudos, Ferreiro (1986, p. 47), ao analisar as características 

dessas correspondências qualitativas, afirma que “as vogais são mais bem utilizadas 
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que as consoantes, mas que não se exclui a possibilidade de encontrarmos escritas 

silábicas baseadas em consoantes”. 

A seguir prosseguiremos com as mesmas análises na segunda coleta a partir 

do quadro 2. 
Quadro 2 - Relações entre capacidade de notar letras (produção) e seu uso com valor 

sonoro convencional na 2ª coleta de dados 
 

SUJEITO PRODUZ USA VALOR 
1. SAMUEL 

PS 
03 02 01 

2. YURI 
PS 

06 03 01 

3. MAIARA 
SQT 

07 04 02 

4. MIRELA 
SQT 

07 04 02 

5. VITOR 
SQT 

12 05 02 

6. PEDRO 
           SQT 

06 02 01 

7. JOICE 
SQT 

07 03 05 

8. ISABELLE 
          SQT 

19 04 03 

9. GISELE 
SQT 

08 03 03 

10. DAISE 
SQT 

10 02 01 

11. THIAGO 
SQL 

16 06 05 

12.JOSÉ PAULO 
         SQL 

21 07 06 

13.TAINÁ 
SQL 

13 06 06 

14.BRENO 
SQL 

14 06 06 

15. JOSEANE 
SQL 

22 06 06 

16. PAÔLA 
SQL 

13 06 06 

17.JUSCELINO 
ALF 

27 12 12 

18. KETHULEN 
ALF 

27 12 11 

19. KILMA 
ALF 

26 11 11 

20.MICHELE 
ALF 

27 12 11 

21. ELIZANGELA 
ALF 

27 12 11 

22. DANIEL 
ALF 

27 12 11 

23. CAMILE 
      ALF 

25 12 11 

PS (pré-silábico); SQT(silábico-quantitativo); SQL (silábico-qualitativo); ALF (alfabético) 
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Na segunda coleta, nossos dados evidenciaram que os sujeitos na hipótese 

de escrita SQT (Silábico-quantitativo), já detinham um maior conhecimento das 

letras do que na coleta anterior. Essa evidência parece ter a ver com o tempo de 

escolaridade, já que a segunda coleta foi realizada no início do segundo semestre 

letivo. Assim como na coleta anterior, os sujeitos quando usaram letras com 

possível valor sonoro convencional, tenderam a representar fonetização nas letras 

iniciais e finais, e nesse momento a vogal E também se fazia presente, juntamente 

com a vogal A. Por outro lado, as palavras janela e peteca, novamente, tiveram 

predomínio das consoantes; contudo, um dado interessante é que essas 

consoantes representadas não obedeciam a uma ordem linear de fonetização na 

palavra, mas, os sons das letras que constituíam os seus escritos, faziam parte da 

fonetização das palavras, conforme podemos observar nos dois casos em que isso 

ocorreu: 

 

 Janela – NJA (sujeito 04) 

 Peteca - TKP (sujeito 08) 

 Sol - OU, ÇL (sujeitos 08 e 09) 

  

Vale à pena destacar que os sujeitos foram classificados como SQT 

(silábico quantitativo), porque, em mais de 50% das suas notações, na maioria das 

sílabas não havia valor sonoro convencional. Eram SQT (Silábico-quantitativo) no 

conjunto, mas nesses casos, poderia ter compreensão SQL (Silábico-qualitativo). 

Quanto às crianças no nível de escrita SQL (Silábico- qualitativo), suas 

notações, novamente, mostraram equivalência entre uso e valor sonoro, com 

fonetização não só com predomínio de vogais, mas, também, as crianças faziam 

maior uso de consoantes, como destacamos abaixo: 

 

 LÁPIS 

             LI (sujeito 11) 

             AI  (sujeito 13; sujeito 14; sujeito 15) 

              AE (sujeito 12; sujeito 16) 

           

JANELA   

           AEA (sujeito 12; sujeito 13; sujeito 16) 
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           AEL(sujeito 11) 

           JEL (sujeito 14; sujeito 15) 

 

PETECA    

                ETC (sujeito 11) 

                EEA (sujeito 12; sujeito 13; sujeito 16) 

                PEH (sujeito 14) 

                ETH (sujeito 15) 

 

BICICLETA 

                   IIEA (sujeito 13; sujeito 16) 

                   IIET (sujeito 11; sujeito 12) 

                   ICLT (sujeito 14) 

                   ISLA  (sujeito 15) 

 

TELEVISÃO   

                    TEIÃO (sujeito 13; sujeito 16) 

                     EEFÃO (sujeito 11; sujeito 12) 

                     ELIÃO  (sujeito 14; sujeito 15) 

 

Isto parece indicar, mais uma vez, a evidência de que, na hipótese silábica, 

as crianças, representam as semelhanças sonoras com predomínio das vogais, 

contudo, à medida que estabelecem interações com o uso das letras, elas também 

buscam representar nos seus escritos as letras cujos sons consonantais são 

capazes de detectar na pronúncia das palavras. 

Quanto às crianças em hipótese de escrita ALF (Alfabética), os dados nos 

apontaram para uma pequena oscilação para baixo, na correspondência entre uso e 

valor sonoro nas notações por elas produzidas. As sílabas com consoante e vogal 

foram mais fáceis para as crianças representar a fonetização. As evidências dos 

dados com descenso se deram pela omissão de letras nas sílabas complexas, no 

final das palavras, nas escritas dos monossílabos (em que algumas crianças ainda 

tiveram dificuldade de refletir sobre a palavra) como também em variação dialetal, 

expressas nas suas notações. Vale destacar que a menor proporção de letras com 

valor sonoro convencional (em relação aos SQL), deve-se ao fato de que, para os 
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sujeitos ALF (Alfabéticos) verificou-se a convencionalidade no nível de todos os 

fonemas e não das sílabas, como podemos observar: 

 

LAPIS 

             LAPI (sujeito 19) 

BICICLETA  

                  BICILETA (sujeito 20) 

                  BRICICRETA (sujeito 21) 

MÃO                   

                 ÃOU (sujeito 17)                  

SOL   

                SOU (sujeito 23) 

TELEVISÃO 

                 TELEVISAU (sujeito 18) 

                 

Os dados apontaram também que as sílabas CV apresentaram-se como 

mais fáceis do que as outras estruturas silábicas tais como CVC (como em PIS), 

CCV (como em CLE) e CVV como em (SÃO, MÃO, SOL). 

A seguir, apresentaremos essas análises qualitativas, considerando o 

desempenho dos alunos no final do ano letivo: 
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Quadro 3 - Relações entre capacidade de notar letras (produção) e seu uso com valor  
sonoro convencional  na 3ª coleta  de dados 

 
PS (pré-silábico); SQT (silábico-quantitativo); SQL (silábico-qualitativo); SAL (silábico- 
alfabético); ALF (alfabético) 

 

As crianças que concluíram o ano no nível de escrita SQT (Silábico-

quantitativo), como podemos observar, em relação à primeira e à segunda coletas, 

SUJEITO PRODUZ USA VALOR 
1. MAIARA 
          SQT 

10 05 02 

2. YURI 
SQT 

11 03 01 

3. PEDRO 
SQT 

07 03 02 

4. SAMUEL 
SQT 

03 02 01 

5. MIRELA 
SQT 

07 03 - 

6. DAISE 
           SQT 

14 03 01 

7. ISABELLE 
SQT 

05 02 01 

8. JOICE 
          SQT 

19 04 03 

9. BRENO 
SQL 

17 06 06 

10. GISELE 
SQL 

14 05 05 

11. TAINÁ 
SQL 

16 07 06 

12.PAÔLA 
         SQL 

14 06 06 

13.VITOR 
SQL 

18 06 06 

14.JOSÉ PAULO 
SAL 

21 11 09 

15. THIAGO 
SAL 

26 11 09 

16. JOSEANE 
SAL 

26 09 08 

17.JUSCELINO 
ALF 

27 12 12 

18. KETHULEN 
ALF 

27 12 12 

19. KILMA 
ALF 

26 11 11 

20.MICHELE 
ALF 

27 12 12 

21. ELIZANGELA 
ALF 

27 12 11 

22. DANIEL 
ALF 

27 12 12 

23. CAMILE 
      ALF 

26 12 12 
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demonstraram que o tempo de escolaridade pouco alterou os índices quantitativos 

de acertos. Elas produziram em média menos de 50% das letras do alfabeto e, na 

notação das 12 letras que constituíam as palavras do ditado, as crianças tiveram 

desempenhos muito baixos. No entanto, nas suas notações, já se evidenciava um 

maior uso de fonetização das vogais no início, no meio e no final, com relação as 

duas outras coletas como podemos perceber nos exemplos abaixo: 

 

             DADO 

                        AP (sujeito 01) 

                       AIRO (sujeito 02) 

                       AT    (sujeito 03) 

             LÁPIS  

                        LA (sujeito 07) 

                        PATI (sujeito 01) 

             JANELA 

                           IATEIA (sujeito 06) 

                          ATA      (sujeito 03) 

             PETECA  

                            IEO ((sujeito 08) 

             TELEVISÃO  

                                 SLIO (sujeito 04) 

 

Assim como nas coletas 1 e 2, no caso dos SQL (silábico-qualitativos), os 

dados evidenciavam novamente uma equivalência sonora adequada entre uso e 

valor sonoro, com predominância do uso e valor sonoro das vogais como observado 

nas notações a seguir: 

          

MÃO  

                   ÃA (sujeito 9) 

                  AU  (sujeito 10) 

                 AO  (sujeito 13) 

        SOL  

                OO     (sujeito 11) 

                OU     (sujeito 10) 
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       DADO  

                 AO     (sujeito 9; sujeito 11) 

                AU     (sujeito 10; sujeito 12) 

      LAPIS  

                   AI     (sujeito 9; sujeito 11; sujeito 12) 

                   LI     (sujeito 10; sujeito 13) 

     JANELA  

                   AEA     (sujeito 9; sujeito 11) 

                   AEL     (sujeito 10; sujeito 12) 

                  JEA      (sujeito 13) 

      PETECA  

                   PTK     (sujeito 13) 

                   ETA     (sujeito 11) 

                   PEA     (Sujeito 12) 

                   EEA     (sujeito 9) 

      BICICLETA  

                    ICEA     (sujeito 13) 

                     IILA     (sujeito 10; sujeito 12) 

                     IIEA     (sujeito 9) 

       TELEVISÃO  

                           TEIÃO       (sujeito 13) 

                           EEVAU      (sujeito 10) 

                           ELIÃU       (sujeito  12) 

                          TLIÃO        (sujeito 11) 

 

Quanto aos sujeitos SAL (Silábico-alfabéticos), a “omissão” das letras, 

característica dessa hipótese de escrita, justifica a diferença nos dados 

apresentados entre uso e valor sonoro das letras, como podemos perceber nos 

escritos das crianças abaixo: 

 

MÃO 

            MÕ     (sujeito 15) 

SOL  

           OU     (sujeito 14) 
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LAPIS 

              LAPI     (sujeito 16) 

JANELA 

               JAELA     (sujeito 16) 

PETECA  

              PETCA     (sujeito 14) 

BICICLETA  

                  BICILETA     (sujeito 14; sujeito 15; sujeito 16) 

TELEVISÃO 

                    TELEVIAU (sujeito 16;) 

                     TLEVIÃO (sujeito 15) 

 

Em contrapartida, dentre as 7 (sete) crianças em hipótese ALF (Alfabética) de 

escrita, somente duas não apresentaram equivalência entre uso e valor sonoro das 

letras. Essa ocorrência se deu na omissão de letras no final da palavra e na 

representação das sílabas complexas em que a criança fazia uso da estratégia de 

buscar letras que possam substituir aquelas que desconhece ou esquece para 

representar nas palavras como no exemplo a seguir: 

 

                   LAPIS  

             LAPI (sujeito 19) 

 

BICICLETA 

 BICIQLETA  (sujeito 21) 

 

Em síntese, parece-nos que os resultados da nossa pesquisa sugerem, assim 

como em estudos realizados anteriores (LEITE, 2006), que as crianças brasileiras 

cujas produções se orientaram por critérios silábicos, escrevem as palavras 

fonetizando as letras conhecidas, com predomínio nas suas representações do som 

das vogais, não se excluindo a possibilidade de encontrarmos escritas silábicas 

baseadas em consoantes. 

O conhecimento das letras parece facilitar para as crianças silábicas analisar 

o oral, não só do ponto de vista quantitativo, mas, também, qualitativo, o mesmo não 

acontecendo para as crianças pré-silábicas. A pouca competência de análise do oral 
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não lhes permitiria utilizar os conhecimentos que possuíam sobre o nome das letras 

para mobilizar na procura da correspondência entre o oral e o escrito. Nossa 

pesquisa, assim como outros estudos (MARTINS; SILVA, 1999), parece evidenciar 

que a compreensão de que as letras representam sons é determinante para o 

número de acertos nas escritas das palavras. 

Os resultados do nosso estudo também sugerem que à medida que as 

crianças evoluíam para níveis de escrita mais avançados, a tendência era crescer o 

número de acertos quanto à fonetização das letras.  
 

3.3 Desempenho global nas tarefas que mediam as habilidades 
metafonológicas  
 
3.3.1 Tratamento dos dados: categorização das respostas das crianças nas 
diferentes tarefas 
 

Após cada coleta, os dados obtidos nas doze tarefas metafonológicas foram 

transcritos e o critério adotado para a sua análise teve como base a quantidade de 

erros e acertos cometidos pelos sujeitos, bem como as justificativas dadas por eles. 

Nas análises comparativas que consideraram o efeito tempo, levamos em conta o 

nível de conhecimento que possuíam no início da pesquisa e o que passaram a 

demonstrar até a última coleta. 

No caso da tarefa de produção de palavras com fonema inicial igual, 

adotamos um critério conservador, assim como Morais (2004) e Leite (2006), no 

sentido de só aceitar como acertos os casos em que a palavra verbalizada pelo 

sujeito contivesse apenas o mesmo fonema que era apresentado pela examinadora, 

e não houvesse uma semelhança de toda a sílaba inicial. Isto era explicado aos 

sujeitos durante os itens de exemplo e treino, no começo daquela tarefa, como já 

registramos no capítulo destinado à metodologia.  

 

3.3.2 Desempenho global das crianças, nas diferentes tarefas metafonológicas, 
ao longo do ano letivo 

 
A tabela 16, abaixo, sintetiza o desempenho que os alunos das duas turmas 

obtiveram em cada prova de CF ao longo do ano letivo. 
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Tabela 16 – Média de acertos dos alunos das duas turmas nas tarefas de Consciência 
Fonológica, nas três ocasiões de coleta de dados 

1.S.O.S.= Separação Oral de Sílabas; 2.C.O.S.= Contagem Oral de Sílabas; 3.I.P.M.= 
Identificação de Palavras Maiores; 4.P.P.M.= Produção de Palavras Maiores; 5.I.P.S.i.= 
Identificação de Palavras com Sílaba Inicial ; 6.P.P.S.I.= Produção de Palavras com Sílaba 
Inicial; 7.I.P.R.= Identificação de Palavras que Rima; 8.P.P.R.= Produção de Palavras que 
Rima; 9.I S.F.P Separação de Fonemas nas Palavras; 10. .C.F.P.= Contagem de Fonemas nas 
Palavras; 11. I.P.M.F=Identificação de Palavras com mesmo Fonema; 12. P.P.M.F=Produção 
de Palavras com Mesmo Fonema. 
 

Analisando a tabela 16, podemos perceber que a tarefa de separação oral de 

sílabas e a de contagem oral de sílabas, foram fáceis para as crianças, tendo em 

vista, a elevada média do total de acertos em ambas as escolas durante todo o ano 

letivo: S.O.S (M=91;96;100) e C.O.S. (M=89;95;99). Isto confirma dados já 

evidenciados em outras pesquisas realizadas tanto com crianças como com adultos 

brasileiros (MORAIS; LIMA, 1989; CAVALCANTE; COSTA; MORAIS, 2004; 

MORAIS, 2004; LEITE, 2006; PESSOA, 2007). Analisando o desempenho nas 

tarefas de separação oral de sílabas e contagem oral de sílabas, pode-se afirmar 

que ambas não pareciam apresentar grandes dificuldades para os sujeitos, desde o 

início do processo de alfabetização, sendo um excelente indicativo de que já 

possuíam, desde cedo, algum nível de consciência fonológica quanto à contagem e 

separação de sílabas, independentemente do tipo de prática pedagógica de que 

participavam. De um modo geral, os resultados da tabela 16 nos sugerem, tal como 

já evidenciado (FREITAS, 2004; MORAIS, 2004, 2009; LEITE, 2006), que a 

consciência fonológica se apresenta em vários níveis, partindo de alguns mais 

TAREFA INICIO DO ANO MEIO DO ANO FINAL DO ANO 
 M DP M DP M DP 

1.S.O.S. 91 0,19 96 0,12 100 0,00 

2.C.O.S. 89 0,21 95 0,14 99 0,52 

3.I.P.M; 77 0,28 89 0,23 98 0,52 

4.P.P.M. 79 0,28 92 0,17 97 0,16 

5.I.P.S.I. 53 0,35 74 0,32 88 0,23 

6.P.P.S.I. 42 0,38 67 0,40 88 0,29 

7.I.P.R. 44 0,33 69 0,32 87 0,23 

8 P.R.R. 21 0,27 39 0,33 75 0,32 

9. S.F.P. 24 0,39 24 0,39 24 0,05 

10.C.F.P. 24 0,39 24 0,39 24 0,05 

11. P.M.F. 31 0,30 42 0,36 63 0,34 

12.P.P.M.F. 0,3 0,10 0,6 0,18 0,10 0,16 



 155

simples para outros mais complexos, como bem podemos constatar nos índices 

decrescentes quanto às habilidades das crianças em analisar e segmentar os 

fonemas.  

Outro ponto que merece destaque na análise é a evolução temporal dos 

sujeitos, no sentido de avanços evidentes ao longo do ano letivo e a não-presença 

de índices gerais de regressão, quanto ao desenvolvimento das habilidades 

metafonológicas investigadas. 

 
3.3.3 Análise da dificuldade relativa das tarefas de consciência fonológica em 
cada coleta 
 

Nossas análises, neste bloco, incidirão na busca de respondermos as 

seguintes questões: 

I) as diferentes tarefas que usamos para avaliar habilidades 

metafonológicas tinham graus de complexidade variados? 

II) Caso sim, os padrões de dificuldade relativa encontrados, no início 

do ano letivo, se mantinham ao longo do mesmo, ou mudavam, à 

medida que as crianças da escola A e escola B avançavam na 

aprendizagem da leitura e escrita? 

 

A partir da Análise de Agrupamento (Cluster) foi examinada a dificuldade 

relativa das tarefas de consciência fonológica para cada etapa do ano letivo, em 

que foi realizada a coleta de dados. Nessa análise, as tarefas de consciência 

fonológica foram agrupadas em função da proximidade entre elas, tendo como 

parâmetro o desempenho das crianças oriundas das duas escolas. No primeiro 

momento foram formados pequenos grupos de tarefas mais próximas. Em seguida, 

tarefas ou mesmo grupos de tarefas foram novamente vinculados a outro grupo 

mais próximo de tarefas, tendo sido constituído um agrupamento maior. Esse 

trabalho ocorreu, sucessivamente, até que todos os grupos fossem reunidos em um 

só agrupamento final, com todas as tarefas de consciência fonológica realizadas 

pelas crianças de ambas as escolas. O resultado dessa análise é apresentado 

graficamente através de um dendrograma. Merecem atenção, nesse estudo, os 

primeiros agrupamentos realizados, pois estes indicam, de forma mais incisiva, a 
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proximidade das tarefas em função de sua dificuldade relativa tanto para as 

crianças da escola A como para as da escola B. 
 

Início do Ano Letivo  
 
Na Figura 1 é apresentado o dendrograma resultante da Análise de 

Agrupamento para as tarefas de consciência fonológica realizadas pelas crianças, 

no início do ano letivo. Para auxiliar a interpretação do dendrograma, a Tabela 

tarefas, descrevendo as suas médias de acerto.  
 

Figura 1. Dendrograma da Análise do Agrupamento para as Tarefas de Consiciência 
Fonológica realizadas no Início do Ano letivo início do Ano Letivo. 

 
* * * H I E R A R C H I C A L C L U S T E R  A N A L Y S I S * * *  
 
 Dendrogram using Average Linkage (Between Groups) 
 
                         Rescaled Distance Cluster Combine 
 
    C A S E      0         5        10        15        20        25 
  Label     Num  +---------+---------+---------+---------+---------+ 
 
  sepfp1p     5   -+-----+ 
  confp1p     6   -+     +---+ 
  propmf1p    4   -------+   +---+ 
  propr1p    11   -----------+   +-----------+ 
  idpmf1p    12   ---------------+           +---------------------+ 
  propsi1p    9   -----------+-----+         |                     | 
  idepr1p    10   -----------+     +---------+                     | 
  idepsi1p    8   -----------------+                               | 
  sepos1p     1   -+-------+                                       | 
  cotos1p     2   -+       +-+                                     | 
  idepm1p     3   ---------+ +-------------------------------------+ 
  propm1p     7   -----------+ 

 
 
Tabela 17 - Média (M) e Desvio-Padrão (DP) para as diversas tarefas de   consciência 

fonológica realizadas no início do ano letivo. 

 
Nota: Escore máximo em cada tarefa = 4. 
SOS= separação oral de sílabas; COS =contagem oral de sílabas na palavra; IPM = identificação de 
palavras maiores que outras; PPM = produção de palavras maiores que outras; IPSI = identificação 
de palavras que começam com a mesma sílaba; PPSI = produção de palavras que começam com a 
mesma sílaba; SFP = separação de fonemas nas palavras; CFP = contagem de número de fonemas 
na palavra; IPMF= identificação de palavras que começam com o mesmo fonema; PPMF =produção 
de palavras que começam com o mesmo fonema.  

 

 SOS COS IPM PPM IPSI PPSI IPR PPR SFP CFP IPMF PPMF
M  91 89 77 79 53 42 44 21 24 24 31 0,3 
DP 0,19 0,21 0,28 0,28 0,35 0,38 0,33 0,27 0,39 0,39 0,30 0,10 
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Como podemos observar a figura 1 descreve, inicialmente, a formação de três 

agrupamentos distintos. Tomando como referência o desempenho das crianças na 

tabela 17, podemos distinguir esses agrupamentos, conforme se segue, das tarefas 

mais fáceis do que aquelas que apresentam um maior grau de dificuldade para as 

crianças, naquela etapa do ano letivo.  

O Grupo 1, formado pelas tarefas de separação (SOS), contagem oral de 

sílabas (COS), identificação de palavras maiores (IPM) e produção de palavras 

maiores (PPM) é constituído pelas tarefas que foram de mais fácil realização pelas 

crianças.  

O Grupo 2 é formado pelas tarefas de identificação (IPSI) e produção de 

palavras com mesma sílaba inicial (PPSI), e identificação de palavras que rimam 

(IPR). Estas tarefas foram realizadas pelas crianças, naquela etapa do ano letivo, 

com relativa dificuldade.  

No Grupo 3, estão as tarefas que se apresentavam como as de mais difícil 

realização pelas crianças: a identificação de palavras com o mesmo fonema inicial 

(IPMF), produção de palavras que rimam (PPR), produção de palavras com mesmo 

fonema inicial (PPMF), separação de fonemas (SFP) e a contagem de fonemas 

(CFP).  

 
Meio do Ano Letivo 

 

Na Figura 2, é apresentado o dendrograma resultante da Análise de 

Agrupamento para as tarefas de consciência fonológica realizadas pelas crianças na 

metade do ano letivo. Novamente, para auxiliar a interpretação do dendrograma, a 

Tabela 18, a seguir, mostra a média de acertos (e o desvio-padrão) para cada uma 

das tarefas de consciência fonológica.  
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Figura 2. Dendrograma da Análise do Agrupamento para as Tarefas de Consciência 
Fonológica realizadas na metade do Ano Letivo 

 
    * * * H I E R A R C H I C A L  C L U S T E R   A N A L Y S I S * * *  
 
 Dendrogram using Average Linkage (Between Groups) 
 
                         Rescaled Distance Cluster Combine 
 
    C A S E      0         5        10        15        20        25 
  Label     Num  +---------+---------+---------+---------+---------+ 
 
  sepfp2p     5   -+-----+ 
  confp2p    12   -+     +-------------+ 
  propmf2p    4   -------+             +---------------------------+ 
  propr2p     6   -------------------+-+                           | 
  idpmf2p     7   -------------------+                             | 
  sepos2p     1   -+-+                                             | 
  cotos2p     2   -+ +---------+                                   | 
  idepm2p     3   -+-+         +-----+                             | 
  propm2p    11   -+           |     |                             | 
  idepr2p     8   -----+-------+     +-----------------------------+ 
  idepsi2p   10   -----+             | 
  propsi2p    9   -------------------+ 

 
  

Tabela 18 - Média (M) e Desvio-Padrão (DP) para as diversas tarefas de consciência 
fonológica realizadas na metade do ano letivo. 

 
Nota: Escore máximo em cada tarefa = 4. 
SOS= separação oral de sílabas; COS =contagem oral de sílabas na palavra; IPM = identificação de palavras 
maiores que outras; PPM = produção de palavras maiores que outras; IPSI = identificação de palavras que 
começam com a mesma sílaba; PPSI = produção de palavras que começam com a mesma sílaba; SFP = 
separação de fonemas nas palavras; CFP = contagem de número de fonemas na palavra; IPMF= identificação 
de palavras que começam com o mesmo fonema; PPMF =produção de palavras que começam com o mesmo 
fonema.  

 
O dendograma (Figura 2) descreve, inicialmente, a formação de quatro 

agrupamentos segundo o grau de dificuldade que as tarefas apresentaram para as 

crianças das duas escolas. Distingue-se neste período o grupo de tarefas mais 

nitidamente quanto ao grau de dificuldade de tarefas mais fáceis do que aquelas que 

apresentam um maior grau de dificuldade. 

O Grupo 1 era formado pelas tarefas de separação oral de sílabas (SOS), 

contagem oral de sílabas (COS), identificação de palavras maiores (IPM) e produção 

de palavras maiores (PPM), que assim como os dados apresentados no início do 

ano letivo, essas tarefas novamente foram as de mais fácil realização pelas crianças. 

 SOS COS IPM PPM IPSI PPSI IPR PPR SFP CFP IPMF PPMF
M    96 95 89 92 74 67 69 39 24 24 42 0,6 
DP 0,12 0,14 0,23 0,17 0,32 0,40 0,32 0,33 0,39 0,39 0,36 0,18 
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O Grupo 2 era formado pelas tarefas de identificação e produção de sílaba 

inicial (ISI) e de identificação de palavras que rimam (IPR), tarefas que foram 

realizadas com relativa facilidade pelas crianças.  

No Grupo 3 encontram-se as tarefas de identificação de palavras que tem o 

mesmo fonema inicial (IPMF) aliadas a tarefa de produção de palavras que rimam 

(PPR). Estas tarefas foram realizadas pelas crianças naquele período letivo, com 

relativa dificuldade.  

No grupo 4, encontram-se as tarefas que se apresentaram como as de mais 

difícil realização pelas crianças: a de produção de palavras com mesmo fonema 

inicial (PPMF), contagem de fonemas (CFP) e separação de fonemas na palavra 

(SFP).  

 
FINAL DO ANO LETIVO 

 
Na Figura 3, é apresentado o dendrograma resultante da Análise de 

Agrupamento para as tarefas de consciência fonológica realizadas pelas crianças no 

final do ano letivo. Novamente, para auxiliar a interpretação do dendrograma, a 

Tabela 19 a seguir mostra a média de acertos (e o desvio-padrão) para cada uma 

das tarefas de consciência fonológica.  
 

Figura 3. Dendrograma da Análise do Agrupamento para as Tarefas de Consciência 
Fonológica realizadas no final do Ano Letivo 

 
 * * * H I E R A R C H I C A L C L U S T E R A N A L Y S I S * *  
 
 Dendrogram using Average Linkage (Between Groups) 
 
Rescaled Distance Cluster Combine 
 
    C A S E      0         5        10        15        20        25 
  Label     Num  +---------+---------+---------+---------+---------+ 
 
  sepos3p     1   -+ 
  cotos3p     2   -+ 
  propm3p     7   -+---+ 
  idepm3p     3   -+   +---------+ 
  propsi3p    9   ---+ |         | 
  idepr3p    10   ---+-+         +---------------------------------+ 
  idepsi3p    8   ---+           |                                 | 
  propr3p    11   -------+-------+                                 | 
  idpmf3p    12   -------+                                         | 
  sepfp3p     5   -+-----+                                         | 
  confp3p     6   -+     +-----------------------------------------+ 
  propmf3p    4   -------+ 
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Tabela 19 - Média (M) e Desvio-Padrão (DP) para as diversas tarefas de consciência 
fonológica realizadas no final do ano letivo. 

 
Nota: Escore máximo em cada tarefa = 4. 
SOS= separação oral de sílabas; COS =contagem oral de sílabas na palavra; IPM = identificação de palavras 
maiores que outras; PPM = produção de palavras maiores que outras; IPSI = identificação de palavras que 
começam com a mesma sílaba; PPSI = produção de palavras que começam com a mesma sílaba; SFP = 
separação de fonemas nas palavras; CFP = contagem de número de fonemas na palavra; IPMF= identificação 
de palavras que começam com o mesmo fonema; PPMF =produção de palavras que começam com o mesmo 
fonema.  
 

 
 

Podemos distinguir 3 agrupamentos, a partir do dendograma da figura 3. 

O Grupo 1 era constituído pelas tarefas consideradas de fácil realização pelas 

crianças. Faziam parte desse grupo as tarefas de separação e contagem oral de 

sílabas (SOS; COS), identificação e produção de palavras maiores (IPM;PPM), 

identificação e produção de palavra com mesma sílaba inicial (IPSI;PPSI) e 

identificação de palavras que rimam (IPR). 

No Grupo 2, estão incluídas as tarefas de produção de rimas (PPR) e de 

identificação de palavra com fonema inicial igual (IPMF), que nesse período letivo 

ainda eram tarefas realizadas com relativa dificuldade pelas crianças. 

No Grupo 3, apareceram três tarefas de consciência fonêmica consideradas 

como de maior dificuldade pelas crianças, durante todo o ano letivo: a tarefa de 

produção de palavras com mesmo fonema (PPMF), contagem de fonemas (CFP) e 

separação de fonemas na palavra (SFP). 
Diante das evidencias dos dados, se retomarmos as duas perguntas 

formuladas no início dessas análises, podemos afirmar, assim como já evidenciado 

por outro estudo (MORAIS, 2010), que desde o início da pesquisa havia evidentes 

diferenças quanto à complexidade relativa de algumas tarefas, quando comparadas 

a outras, ao longo do ano letivo.  

Ademais, o que nos parece muito importante destacar é que alguns padrões 

de dificuldade relativa se mantiveram durante todo o ano letivo.  

Outro dado que nos chama a atenção é que as tarefas que requeriam a 

capacidade de isolar fonemas um a um - isto é, a separação oral de fonemas (SOS) 

e a contagem de fonemas nas palavras (COF) - e a produção de palavras com 

mesmo fonema inicial (PPMF), se revelaram extremamente complexas durante todo 

 SOS COS IPM PPM IPSI PPSI IPR PPR SFP CFP IPMF PPMF
M    100 99 98 97 88 88 87 75 24 24 63 0,10 

 
DP 0,00 0,52 0,52 0,16 0,23 0,29 0,23 0,32 0,05 0,05 0,34 0,16 
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o período letivo, até mesmo no final do ano letivo - quando 80% dos aprendizes já 

tinha compreendido a natureza alfabética de nossa escrita -, de modo que as médias 

de acerto, em ambas tarefas, eram sempre inferiores a 45%.  

Esses dados remetem a evidências obtidas em outras pesquisas que, usando 

ou não um tratamento de dados semelhantes, examinaram a capacidade de alunos 

das séries iniciais contarem e pronunciarem, em voz alta, os fonemas de palavras. 

Em recente estudo, Mousinho e Correa (2009), adotando os critérios de uma análise 

psicométrica, também verificaram que, para um grupo de crianças leitoras, a 

separação oral de fonemas ficava no patamar mais alto de dificuldade e que a tarefa 

de identificação de fonemas também tinha um grau de dificuldade acima do médio. 

Pesquisas acompanhando alunos desde o final da educação infantil (FREITAS, 

2004) e acompanhando alunos durante o ano letivo de alfabetização (LEITE, 2006), 

também constataram a mesma tendência evidenciada por nossa análise. 

Por outro lado, vimos que as habilidades de separar (SOS) e contar (COS) 

sílabas de palavras já pareciam estar bem desenvolvidas desde o início do ano 

letivo, bem como, em um grau um pouco menor, as habilidades de identificar e 

produzir palavras maiores que outras (IPM, PPM). Como afirma Morais (2009), 

essas evidências sugerem que, ao ser capaz de escandir e computar as sílabas de 

palavras, os aprendizes, de início, não necessariamente usam aquelas habilidades 

para refletir sobre o tamanho das palavras, comparando a quantidade de sílabas 

orais que têm. Evidências idênticas foram obtidas em estudos desenvolvidos por 

Morais (2004), Leite (2006) e Pessoa (2007). A relação entre aquelas duas 

habilidades, geralmente não estudada por outros pesquisadores que tratam da 

consciência fonológica, parece-nos muito importante. 

Também julgamos importante observar que as tarefas que mediam a 

capacidade de identificar e produzir palavras com segmentos sonoros iniciais iguais 

(sílabas ou fonemas) revelaram maior dificuldade que as habilidades comentadas no 

parágrafo anterior.  

Com relação às habilidades de identificar e produzir rimas (IPR e PPR), 

percebemos que desde o início do ano letivo a habilidade de produzir rimas (IPR), 

apresentou-se como de mais dificuldade para os aprendizes. No entanto, no final do 

ano letivo, as habilidades de identificar e produzir rimas, já apresentavam resultados 

médios equivalentes.Nesse sentido, as evidencias apontam que a habilidade para 
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perceber semelhanças sonoras estava presente nas crianças, embora, os resultados 

indicassem maior facilidade para detectar os segmentos iniciais das palavras. 

Gostaríamos de ressaltar a tendência geral, durante as duas primeiras 

ocasiões de coleta de dados, de as crianças acharem mais difícil identificar palavras 

com o mesmo fonema inicial (IFI) que identificar palavras com a mesma sílaba inicial 

(ISI).  

Para melhor interpretarmos as diferenças de dificuldade relativa observada 

nas duas primeiras coletas entre as habilidades de identificar e produzir palavras que 

começavam com um mesmo fonema (IFI e PFI), um dado qualitativo precisa ser 

considerado: em vários casos, quando solicitadas a produzir uma palavra que 

tivesse aliteração no fonema inicial, o que as crianças faziam, de fato, era dizer uma 

palavra que continha toda a sílaba inicial da palavra-estímulo apresentada pelo 

pesquisador. Uma tendência idêntica tinha sido observada em estudos prévios 

realizados por Morais e Lima (1989) e foi replicada nos estudos de Leite (2006), 

Pessoa (2007) e Morais (2010).  

 

3.3.4 Análise da influência das práticas pedagógicas das duas escolas no 
desempenho das crianças nas diferentes tarefas de Consciência Fonológica, 
ao longo do ano letivo 

 
Foram examinadas as diferenças nos desempenhos das crianças nas 

diferentes tarefas de consciência fonológica ao longo do ano letivo, no sentido de 

avaliar a influência das práticas pedagógicas existentes nas duas escolas sobre o 

desenvolvimento das habilidades de análise fonológica. Conforme mostram as 

tabelas 20, 21 e 22, não houve diferença estatisticamente significativa no 

desempenho das crianças de ambas as escolas, no inicio do ano letivo. Tampouco 

houve diferença estatisticamente significativa no desenvolvimento da consciência 

fonológica como decorrência das práticas pedagógicas realizadas nas escolas 

pesquisadas quer na metade (tabela 21) quer ao final do ano letivo (tabela 22). 
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Tabela 20 - Desempenho das duas turmas nas habilidades de Consciência fonológica 
no início do ano letivo 

 Escola A Escola B    
Habilidade Fonológica M DP M DP df t P 

Separação oral de sílabas 0,89 0,21 0,94 0,17 38 -0,81 0,42 
Contagem oral de sílabas 0,83 0,24 0,95 0,13 38 -1,81 0,78 
Identificação de palavra maior 0,72 0,32 0,85 0,22 38 -1,49 0,14 
Produção de palavra maior 0,76 0,29 0,82 0,29 38 -0,68 0,49 
Identificação de palavra com mesma 
sílaba inicial 

0,51 0,34 0,56 0,38 38 -0,42 0,69 

Produção de palavra com mesma 
sílaba inicial 

0,38 0,40 0,47 0,36 38 -0,73 0,47 

Identificação de palavra que rima 0,38 0,29 0,53 0,37 38 -1,41 0,16 
Produção de palavra que rima 0,16 0,24 0,28 0,30 38 -1,34 0,19 
Identificação de palavra com mesmo 
fonema inicial 

0,34 0,33 0,28 0,26 38 0,59 0,56 

Produção de palavra com mesmo 
fonema inicial 

0,21 0,72 0,44 0,13 38 -0,69 0,50 

Separação de fonemas na palavra 0,23 0,52 0,25 0,00 - - - 
Contagem de fonemas na palavra 0,24 0,52 0,25 0,00 - - - 

 
 

Tabela 21 - Desempenho das duas turmas nas habilidades de Consciência Fonológica 
no meio do ano letivo 

 
 Escola A Escola B    
Habilidade Fonológica M DP M DP df t P 

Separação oral de sílabas 0,97 0,11 0,95 0,13 38 0,29 0,77 
Contagem oral de sílabas 0,94 0,15 0,95 0,13 38 -0,22 0,82 
Identificação de palavra maior 0,89 0,20 0,90 0,29 38 -0,07 0,94 
Produção de palavra maior 0,92 0,14 0,93 0,21 38 -0,05 0,96 
Identificação de palavra com mesma 
sílaba inicial 

0,68 0,35 0,81 0,27 38 -1,20 0,24 

Produção de palavra com mesma 
sílaba inicial 

0,69 0,41 0,63 0,40 38 0,49 0,62 

Identificação de palavra que rima 0,64 0,31 0,76 0,32 38 -1,22 0,22 
Produção de palavra que rima 0,33 0,31 0,48 0,35 38 -1,51 0,13 
Identificação de palavra com mesmo 
fonema inicial 

0,47 0,37 0,37 0,35 38 0,85 0,39 

Produção de palavra com mesmo 
fonema inicial 

0,54 0,13 0,73 0,25 38 -0,32 0,75 

Separação de fonemas na palavra 024 0,52 0,25 0,00 - - - 
Contagem de fonemas na palavra 0,24 0,52 0,25 0,00 - - - 
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Tabela 22 - Desempenho das duas turmas nas habilidades de Consciência Fonológica 
no final do ano letivo 

 
 Escola A Escola B    
Habilidade Fonológica M DP M DP df t P 

Separação oral de sílabas 1,00 0,00 1,00 0,00 - - - 
Contagem oral de sílabas 0,99 0,05 1,00 0,00 - - - 
Identificação de palavra maior 0,99 0,52 0,95 0,18 38 0,83 0,40 
Produção de palavra maior 0,96 0,16 0,98 0,06 38 -0,69 0,49 
Identificação de palavra com mesma 
sílaba inicial 

0,87 0,24 0,90 0,23 38 -0,36 0,71 

Produção de palavra com mesma 
sílaba inicial 

0,85 0,30 0,93 0,21 38 -0,92 0,36 

Identificação de palavra que rima 0,84 0,23 0,91 0,21 38 -1,03 0,30 
Produção de palavra que rima 0,67 0,32 0,85 0,28 38 -1,82 0,07 
Identificação de palavra com mesmo 
fonema inicial 

0,56 0,35 0,72 0,29 38 -1,49 0,14 

Produção de palavra com mesmo 
fonema 

0,09 0,16 0,11 0,29 38 0,27 0,78 

Separação de fonemas na palavra 0,25 0,00 0,23 0,60 - - - 
Contagem de fonemas na palavra 0,24 0,52 0,25 0,00 - - - 

 
 

É importante, no entanto, ressaltar, que na tarefa de produção de palavras que 

rimam o nível de significância alcançado (0,07) sugere que os alunos da Escola B 

tinham menos dificuldades nessa tarefa.  

Ainda no caso de identificação de fonemas iniciais, adotando os critérios 

psicométricos, esta tarefa guardava ainda uma dificuldade relativa para as crianças 

da escola 1, sendo no entanto considerada mais fácil para as crianças da escola 2. 

 
3.3.5 Análise das relações entre conhecimento de letras e consciência 
fonológica 
 
 Início do ano letivo 

  

Conforme apresentado na tabela 24, o conhecimento de letras 

correlacionava-se positivamente com todas as medidas de CF, que envolviam a 

análise de sílabas e do tamanho de palavras. Houve correlações positivas também 

entre habilidades de CF com fonemas e a identificação e a produção de letras. As 

habilidades fonológicas aplicadas a rimas só se correlacionaram positivamente com 

a tarefa de identificação de letras.  
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Tabela 23 - Correlação entre Conhecimento de letras e Consciência Fonológica no 
início do ano letivo 

  silábica fonêmica palavra rima nomlet 1  idenlet1 prolet1

Correlação de Pearson  1 ,347* ,560** ,526** ,653** ,658** ,661**

Bicaudal  ,028 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000
silábica 

N 40 40 40 40 40 40 40
Correlação de Pearson  ,347* 1 ,421** ,341* ,373* ,405** ,430**

Bicaudal ,028  ,007 ,031 ,018 ,010 ,006
fonema 

N 40 40 40 40 40 40 40
Correlação de Pearson  ,560** ,421** 1 ,333* ,607** ,562** ,547**

Bicaudal ,000 ,007  ,036 ,000 ,000 ,000
palavra 

N 40 40 40 40 40 40 40
Correlação de Pearson  ,526** ,341* ,333* 1 ,242 ,316* ,251

Bicaudal ,000 ,031 ,036  ,133 ,047 ,119
rima 

N 40 40 40 40 40 40 40
 Correlação de Pearson  ,653** ,373* ,607** ,242 1 ,976** ,961**

Bicaudal ,000 ,018 ,000 ,133  ,000 ,000
Nomeação1  

N 40 40 40 40 40 40 40
1 Correlação de Pearson ,658** ,405** ,562** ,316* ,976** 1 ,977**

Bicaudal ,000 ,010 ,000 ,047 ,000  ,000
Identificação 

N 40 40 40 40 40 40 40
Correlação de Pearson  ,661** ,430** ,547** ,251 ,961** ,977** 1

Bicaudal ,000 ,006 ,000 ,119 ,000 ,000  
Produção1 

N 40 40 40 40 40 40 40

*. Correlação é significativa no nível de 0.05 (bicaudal) 

**. Correlação é significativa no nível de 0.01(bicaudal) 

 

 

 
MEIO DO ANO LETIVO 

 
Segundo a tabela 25, vemos que os dados sobre conhecimentos de letras e 

as tarefas de consciência fonológica sempre se correlacionavam significativamente. 

Com base neste resultado, podemos, então, afirmar que o conhecimento das letras e 

as habilidades de consciência fonológica são, ambas, indispensáveis, uma a outra, 

no meio do ano letivo. 
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Tabela 24 - Correlação entre Conhecimento de letras e Consciência Fonológica no 
meio do ano letivo 

Bicaudal  silábica2 fonêmica2 rima2 palavra2 nomlet2 idenlet2 prolet2

Correlação de Pearson  1 ,596** ,598** ,757** ,758** ,760** ,744**

Bicaudal  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

silábica 

     N 40 40 40 40 40 40 40
Correlação de Pearson  ,596** 1 ,451** ,453** ,632** ,688** ,713**

Bicaudal ,000  ,003 ,003 ,000 ,000 ,000
fonema 

     N 40 40 40 40 40 40 40
Correlação de Pearson  ,598** ,451** 1 ,508** ,607** ,640** ,669**

Bicaudal ,000 ,003  ,001 ,000 ,000 ,000
rima2 

     N 40 40 40 40 40 40 40
 Correlação de              
Pearson  

,757** ,453** ,508** 1 ,636** ,620** ,596**

Bicaudal ,000 ,003 ,001  ,000 ,000 ,000

palavra2 

N 40 40 40 40 40 40 40
Correlação de Pearson  ,758** ,632** ,607** ,636** 1 ,979** ,951**

Bicaudal ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 ,000
nomeação2 

N 40 40 40 40 40 40 40
Correlação de Pearson  ,760** ,688** ,640** ,620** ,979** 1 ,964**

Bicaudal ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  ,000
identificação2 

N 40 40 40 40 40 40 40
Correlação de Pearson  ,744** ,713** ,669** ,596** ,951** ,964** 1
Bicaudal ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  

produção2 

N 40 40 40 40 40 40 40
 
**. Correlação é significativa no nível de 0.01 (bicaudal). 

 

 

NO FIM DO ANO LETIVO 
 

Ao estabelecermos a correlação entre conhecimento de letras e consciência 

fonológica em dezembro (vide tabela 26), os dados evidenciaram que os 

desempenhos nas três tarefas de conhecimento de letras e as medidas de CF se 

correlacionavam significativamente sempre. Note-se que as correlações mais baixas 

envolveram as habilidades de CF ligadas ao tamanho das palavras e as que 

refletiam sobre fonemas. 
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Tabela 25 - Correlação entre Conhecimento de letras e Consciência Fonológica no 
final do ano letivo 

  silábica3 fonemica3 rima3 palavra3 nonlet3 idenlet3 prolet3

Correlação de Pearson 1 ,405* ,739* ,659 ,717 ,689 ,722

Bicaudal  ,010 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

silábica3 

      N 40 40 40 40 40 40 40
Correlação de Pearson  ,405** 1 ,593** ,373* ,529** ,557** ,588**

Bicaudal ,010  ,000 ,018 ,000 ,000 ,000
fonêmica3 

     N 40 40 40 40 40 40 40
Correlação de Pearson  ,739** ,593** 1 ,490** ,739** ,720** ,808**

Bicaudal ,000 ,000  ,001 ,000 ,000 ,000
rima3 

       N 40 40 40 40 40 40 40
Correlação de Pearson  ,659** ,373* ,490** 1 ,423** ,444** ,460**

Bicaudal ,000 ,018 ,001  ,006 ,004 ,003
palavra3 

      N 40 40 40 40 40 40 40
Correlação de Pearson  ,717** ,529** ,739** ,423** 1 ,981** ,980**

Bicaudal ,000 ,000 ,000 ,006  ,000 ,000
nomeação3 

       N 40 40 40 40 40 40 40
 Correlação de    Pearson ,689** ,557** ,720** ,444** ,981** 1 ,982**

Bicaudal ,000 ,000 ,000 ,004 ,000  ,000
identificação3

      N 40 40 40 40 40 40 40
Correlação de Pearson  ,722** ,588** ,808** ,460** ,980** ,982** 1
Bicaudal ,000 ,000 ,000 ,003 ,000 ,000  

produção3 

      N 40 40 40 40 40 40 40
 
**. Correlação é significativa no nível de  0.01 (bicaudal). 
*. Correlação é significativa no nível de 0.05  (bicaudal). 
 
 

 
3.3.5.1.  Análise das relações entre conhecimento de letras e consciência 
fonológica, a partir do controle do nível de escrita em cada etapa 

 

Prosseguindo com nossas análises, nos indagamos: quando controlamos o 

nível de escrita em cada etapa do ano letivo, a Consciência Fonológica e o 

Conhecimento de Letras continuariam a se correlacionar? 

Os dados sumarizados nas Tabelas 26, 27 e 28 revelam que o nível de 

escrita teria exercido influência em algumas das correlações observadas 

anteriormente entre os 4 tipos de habilidades de consciência fonológica e as três 

tarefas de conhecimento de letras. Controlado o nível de escrita, vemos que ao 

longo de todo o ano letivo se mantiveram fortes as correlações entre habilidades de 

reflexão silábica e as três tarefas com letras, ao passo que nunca foram 
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significativas as correlações entre habilidades fonêmicas e as tarefas sobre letras. 

No caso das habilidades de CF que refletem sobre o tamanho das palavras, as 

correlações tenderam a ser quase sempre significativas. Já as habilidades de CF 

envolvendo rimas só começaram a correlacionar-se com os conhecimentos ligados a 

letras a partir do meio do ano o letivo.  
 
 

INÍCIO DO ANO 
Segundo a tabela 26, vemos que os dados sobre conhecimentos de letras e 

as tarefas de consciência fonêmica ou de rimas não se correlacionavam 

significativamente. Correlações positivas foram encontradas com todas as tarefas de 

CF que envolviam sílabas e com a maioria daquelas que implicavam avaliar o 

tamanho de palavras.  
 

Tabela 26 - Correlação entre Conhecimento de letras e Consciência Fonológica no 
meio do ano letivo 

Control Variables silábica fonêmica palavra rima 

Correlação ,505 ,249 ,425 ,011
Significante (bicaudal) ,001 ,126 ,007 ,946

Nomeaçõa1 

          df 37 37 37 37
Correlação ,489 ,278 ,324 ,086
Significante (bicaudal) ,002 ,086 ,044 ,602

Identificação1 

           df 37 37 37 37
Correlação ,494 ,310 ,302 -,002
Significante (bicaudal) ,001 ,055 ,062 ,991
             df 37 37 37 37

Escrita Inicial 

Produção1 

   

 

 
MEIO DO ANO LETIVO 

 

Os dados da tabela 27 demonstram um quadro semelhante, no qual não se 

mostraram significativas as correlações entre o desempenho nas tarefas que 

mediam conhecimentos de letras e a consciência fonêmica. Diferentemente do início 

do ano letivo, agora tais conhecimentos se correlacionavam significativamente tanto 

com todas as tarefas que avaliavam o tamanho das palavras e que envolviam rimas. 
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Tabela 27 - Correlação entre CF e Conhecimento de Letras com controle do nível de 
Escrita no meio do ano letivo 

 
 
FINAL DO ANO LETIVO 

 

Ao examinarmos a correlação entre conhecimento de letras e consciência 

fonológica em dezembro (vide Tabela 28), tendo controlado o nível inicial de escrita, 

os dados evidenciaram que os desempenhos nas três tarefas de conhecimento de 

letras e algumas medidas de CF (silábica e palavra) se correlacionavam 

significativamente sempre. Note-se que, mesmo no final do ano letivo, não eram 

significativas as correlações com a consciência fonêmica.  
 

Tabela 28 - Correlação entre CF e Conhecimento de Letras com controle do nível de 
Escrita no final do ano letivo 

 
Controle de Variáveis silábica3 fonêmica3 rima3 palavra3 

3  Correlação ,602 -,020 ,253 ,360

    Significante (bicaudal) ,000 ,903 ,120 ,024

Nomeação 

df 37 37 37 37

Correlação 
Significante (bicaudal) 

,547 ,027 ,172 ,410

 ,000 ,870 ,295 ,010

Identificação3 

df 37 37 37 37

Correlação ,673 ,052 ,407 ,489

Significante (bicaudal) ,000 ,754 ,010 ,002

df 37 37 37 37

Escrita 
Final 

Produção 3 

df 37 37 37 0

 
 

Control Variables silábica2 fonêmica2 rima2 palavra2

Correlação ,523 ,180 ,313 ,475

Significante (bicaudal) ,001 ,274 ,053 ,002

Nomeação2 

             df 37 37 37 37

Correlação ,513 ,264 ,359 ,447

Significante (bicaudal) ,001 ,104 ,025 ,004

Identificação2

           df 37 37 37 37

Correlação ,446 ,238 ,397 ,405

Significante (bicaudal) ,004 ,144 ,012 ,011

Escrita Meio Ano Letivo 

Produção 2 

             df 37 37 37 37
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3.3.6 Análise qualitativa do desempenho dos sujeitos nas Tarefas de 
Habilidades Metafonológicas 

 
Faremos, agora, uma análise qualitativa de cada tarefa, em que serão tratados 

detalhes observados nos protocolos das respostas dos sujeitos com diferentes níveis 

de escrita. Esse investimento deve-se ao fato de tentarmos contribuir para a 

ampliação do debate entre consciência fonológica e psicogênese da escrita. Como 

denunciam Vernon e Ferreiro (1999), os estudiosos que analisam o desenvolvimento 

de habilidades fonológicas, muitas vezes, negligenciam o papel da escrita nesse 

processo, tratando as crianças como leitoras ou não leitoras, desconsiderando as 

ricas variações encontradas em seu modo de refletir sobre as unidades da língua e 

suas características (MORAIS, 2005).  
A análise a seguir foi dividida em três etapas: na primeira, faremos a análise 

das atividades 1, 2, em que nos deteremos em analisar os erros e acertos mais 

comuns entre as crianças, ao segmentarem palavras em sílabas e contar sílabas de 

palavras. Na segunda etapa, nossa análise incidirá sobre as justificativas 

apresentadas pelas crianças durante a realização das tarefas de habilidades 

metafonológicas de números 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 que envolvem a identificação e 

produção de palavras maiores, de rimas, de palavras com aliteração inicial no nível 

da sílaba e do fonema.  

A análise das justificativas das crianças nessas tarefas foi um meio que 

buscamos de acessar seus conhecimentos explícitos verbais sobre as unidades de 

nossa língua. 

Após a análise das justificativas apresentadas pelas crianças durante a 

realização dessas tarefas, tivemos como procedimento seu agrupamento por 

semelhança, a fim de facilitar a análise. Os resultados serão apresentados em 

quadros para facilitar a visualização dos dados. Nesses quadros aparece o número 

de ocorrências daquela justificativa em determinada tarefa nos diferentes momentos 

da coleta dos dados. O escore de cada atividade variou de 0 a 4 e as justificativas 

foram ainda divididas em dois grupos: Erros e Acertos. Esses grupos de erros e 

acertos foram estabelecidos de acordo com a resposta dada na tarefa proposta à 

criança, que poderia ser errada ou certa. É importante ressaltar que consideramos 

acerto quando a criança respondia a prova conforme o solicitado, 

independentemente do tipo de justificativa dada por ela no momento da aplicação 
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do teste ser este coerente ou não. Por esta razão, é possível encontrar a mesma 

justificativa para respostas consideradas corretas e para aquelas consideradas 

erradas. 
Na última etapa, analisaremos as atividades 11 e 12, examinando os 

diferentes desempenhos das crianças, ao segmentarem e contarem fonemas de 

palavras. 

 
3.3.6.1 Análise Qualitativa do Desempenho na Separação oral de sílabas 

 

O quadro 4, a seguir, sintetiza os tipos de erros encontrados nessa tarefa. 

 

Quadro 4 - Tipo de ocorrência de justificativas na atividade de SOS 

PS = pré-silábico SQT= silábico-quantitativo 
 

Vimos que essa tarefa foi fácil para as crianças de ambas as escolas. Os 

erros produzidos foram predominantemente constatados nas crianças com uma 

compreensão pré-silábica e silábica quantitativa de nosso sistema de escrita. O que 

se pode perceber é que os erros das crianças de ambos os grupos se concentraram 

mais nas palavras dissílabas, a que elas tenderam a adicionar, oralmente, uma 

sílaba, quando produziam a segmentação, de modo que repetiam a vogal (por 

exemplo [ca-fe-e], [ta-tu-u,]. Já nas palavras trissílabas e polissílabas, ao errar, 

tenderam a pronunciar conjuntamente duas ou três sílabas [pa-saro] [ ven-ti-lador]. 

Como observado previamente por Morais (2004) e Leite (2006), parece que esses 

efeitos estão relacionados à extensão e ao padrão de tonicidade das palavras. 

 
3.3.6.2 Análise Qualitativa do Desempenho na Contagem oral de sílabas. 
 

Como já discutido, essa atividade pode ser considerada como um pouco 

mais difícil para as crianças pré-silábicas do que a anterior. No entanto, para os 

 Escola 1 Escola 2 
 PS SQT PS SQT 
Ca-fe-e-
acrescenta vogal 

0 6 09 02 02 

Pás-saro 
Deixa de separar 
uma sílaba 

04 07 03 05 

Outros 02 03 02 01 
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sujeitos da escola 2, a tarefa de contagem oral de sílabas parece ter sido um pouco 

mais fácil, haja vista o percentual de acertos (separação oral de sílabas 63%, contra 

69% de contagem oral de sílabas). Lembramos que, nessa turma, a professora 

contava diariamente as unidades sonoras das palavras, sempre que escrevia na 

lousa. Julgamos também que a utilização de fichas de borracha para esse grupo de 

sujeitos parece ter contribuído para eliminar a dificuldade adicional da operação de 

contagem. Para os sujeitos da escola 1, foi constatado, novamente, um provável 

efeito da tonicidade (por exemplo [ca-a-fé] e [ca-a-fe-e] e da extensão da palavra 

[es-pa-nador] sobre o tipo de segmentação praticado, quando ocorriam erros na 

contagem. A análise dos protocolos revelou que o número de sílabas que a criança 

atribuiu à palavra refletiu o modo como a tinha segmentado oralmente, fosse esse 

correto ou errado. Quando não ocorria, ela fazia uma segmentação oral correta e 

parecia equivocar-se ao contar as sílabas (por exemplo, o sujeito pronunciou [es-

pa-na-dor] e disse: “5 pedacinhos”). 

 

3.3.6.3 Análise Qualitativa do Desempenho na Identificação de palavras 
maiores 

 

O quadro 5 apresenta as justificativas dadas pelas crianças nas diferentes 

tarefas. Os resultados foram apresentados em quadros, para facilitar sua 

visualização. Nesses quadros, aparecem as diferentes justificativas dadas pelas 

crianças nas quatro questões da tarefa distribuídas entre acertos e erros. Essas 

verbalizações foram usadas como indicadores adicionais na análise qualitativa do 

processamento realizado pelas crianças, mas não definiram a atribuição de acertos 

e erros para as respostas dadas. 
 

Quadro 5 - Tipo de ocorrência de justificativas na atividade IPM 
A 
 

Não 
responde 

 
 
 

 

B 
Dá 

justificativa 
que não 

demonstra 
reflexão 

metafonoló
gica 

C 
Porque é 

(sem 
explicitar) 

D 
“Pensando na 

cabeça” 
“Contando o 

sonsinho (não 
explicita) 

E 
Tem mais 
sílabas ou 
pedacinh

o 

F 
“Tem mais 

letra” 
(sem dizer 
quantas) 

G 
Conta nos 

dedos 
(explicita 
contando) 

H 
Justifica 

estabelecendo 
comparação 

entre o 
número de 
sílabas das 

palavras 
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O quadro 6 sintetiza as respostas das crianças ao longo do ano letivo. 
 

 Quadro 6 - Tipos de justificativas dadas pelas crianças das Escolas na atividade de 
IPM 

PS=pré-silábico; SQT=silábico quantitativo; SQL=silábico qualitativo; SAL=silábico-alfabético; ALF=alfabético 
 

 
Como podemos perceber no quadro 6, os sujeitos de ambas as escolas, que 

tiveram menor número de acertos foram os pré-silábicos, havendo, ainda, forte 

incidência de erros referentes ao realismo nominal (por exemplo, ao identificar as 

palavras: cama e telefone, o aluno justificava cama como palavra maior por ser 

“grandona”). 

É interessante destacar que, para a escolha da palavra maior, a maioria dos 

sujeitos, tanto da escola 1 como da escola 2, segmentavam em voz alta o par de 

palavras, contavam nos dedos e comparavam a quantidade de sílabas, justificando 

pela resposta: ”porque contei nos dedinhos”. As crianças em hipótese pré-silábica 

apresentaram também, em sua grande maioria, a justificativa sumária “porque é”. Já 

entre as crianças em hipótese silábica, silábica - alfabética e alfabética de ambas as 

escolas, observamos que, além de contar a quantidade de sílabas das palavras, 

explicitavam suas respostas, justificando como podemos ver nos exemplos a seguir: 

 

                 Escola 1 
  En: Agora CAMA ou TELEFONE, qual a palavra maior? 

  Escola 1 Escola 2 

  C1 C2 C3 C1 C2 C3 
Hipóteses        

PS Acerto 8C;13B;2D; 

10G;1H 

7B - 2B;2C;2F 

4G 

  

 Erro 4B;5C;2D; 

3E 

1B - 2B;2C;2F 4C  

SQT Acerto 4B;3D;15G; 

8H 

2B;1C;3D 

4G;8H 

7E;16G; 

8H 

1B;2D;4E 

3F;17G;12H

4F;7G 

4H 

1C;4G;8H

 Erro 3D;3E 6B;7C;1D 1E 1F 1B;2C;2G 3C 

SQL Acerto 12G;4H 4D;16G;4H 12G;8H 2A;4H 8G;8H 3G;1H 

 Erro    2A   

SAL Acerto  4F;16G;4H 8G;4H; 4H 8H 4G;8H 

 Erro       

ALF Acerto  4H 8G;20H 4H 4H;8G 36H 
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  C: TELEFONE. 

  En: Como você descobriu? 

  C: Contei nos dedos. Vê TE-LE-FO-NE 4. É mais maior que     

  CA-MA, que só  é 2. 

  En: Qual a maior, CARAMBOLA ou LARANJA?  

  C: CARAMBOLA. 

  En: Como você descobriu?  

  C: Contei nos dedos e descobri que é maior; 

  En: Qual a palavra maior, GILETE ou LÁPIS?  

  C: GILETE.  

  En: Como você descobriu?  

  C: Vê: GI-LE-TE 3; LÁ-PIS, 2. Gilete é mais maior. 

  En: E agora, MICROFONE ou BORBOLETA. 

  C: MICROFONE e BORBOLETA 

  En:  Como  você descobriu que são iguais?   

C: Contei com meus dedos. Eu não erro uma, não é? 

                                                            (Sujeito 23) 

 

 Escola 2 

 En: Agora, CAMA ou TELEFONE? 

 C: CA-MA, 2, TE-LE-FO-NE, 4. TELEFONE. 

 En: Como você descobriu? 

 C: Contei nos dedos, e tem 4 sonsinhos. 

 En: Muito bem. Agora, CARAMBOLA ou LARANJA? 

 C: CARAMBOLA. 

 En: Como você descobriu?  

 C:Contei nos dedos. CARAMBOLA, 5 e LARANJA, 3.  

 En: E agora, GILETE ou LÁPIS?  

 C: GI-LE-TE, 3 LÁ-PIS, 2.GILETE é maior. 

 En: Como você descobriu? 

 C: GILETE tem 3 e LÁPIS tem 2. 

 En: E agora, MICROFONE e BORBOLETA.  

 C: MI-CRO-FO-NE, 4, BOR-BO-LE-TA, 4. guais... 

  



 175

En: Como você descobriu? 

C: Os dois tem 4 sonsinhos. São do mesmo tamanho! 

 

(sujeito 10) 

 

3.3.6.4 Análise Qualitativa do Desempenho na Produção de palavras maiores  
 

A seguir apresentaremos o quadro 7 com as diferentes justificativas dadas 

pelas crianças. 

 
Quadro 7 - Tipo de ocorrência de justificativas na atividade PPM 

A 
É igual 

B 
Dá 

justificativ
a que não 
demonstra 

reflexão 
metafonol

ógica 

C 
Porque é 

(sem 
explicitar)

D 
“Pensando na 

cabeça” 
“Contando o 

sonsinho (não 
explicita) 

E 
Tem mais 
sílabas ou 
pedacinho 

F 
“Tem mais 

letra” 
(sem dizer 
quantas) 

G 
Conta nos 

dedos 
(explicita 
contando) 

H 
Justifica 

estabelecendo 
comparação 

entre o número 
de sílabas das 

palavras 

 
 
 

Logo abaixo podemos observar as sínteses das justificativas dadas pelas 

crianças ao longo do ano letivo. 
 
Quadro 8 - Tipos de justificativas dadas pelas crianças das escolas na tarefa de PPM 
 

  Escola 1 Escola 2 

  C1 C2 C3 C1 C2 C3 
Hipóteses        

PS Acerto 8B;9C; 13E 5B - 4B;1C;4F   

    Erro  4B;11C; 

3E 

3B - 3C;4F 4B  

SQT Acerto 8B;5F;11G; 

8H 

3B;4C;7E 

8H;4G 

4D;4E;16G 

8H 

4A;2B;5D 

12E;8F;2G 

2B;4C;4F 

4H; 

3C;4E;8F 

 Erro 3F;1G 1B;4C;1E  2A;3D;2G 4B;2C 1C 

SQL Acerto 4G;8H 4D;16G;4H 4F;4G;12H 3A;4H 8G;8H 1G;3H 

 Erro 2B;1E;1H   1A   

SAL Acerto - 4F;8G;12H 4G;8H 4H 8G;8H 4G;8H 

 Erro       

ALF Acerto - 4H 28H 4H 12H 36H 

 Erro       
   PS=pré-silábico; SQT=silábico quantitativo; SQL=silábico qualitativo; SAL=silábico-alfabético; ALF=alfabético 

 



 176

     

Nesta tarefa, observamos que os sujeitos do nível pré-silábico, de ambas as 

escolas, diferentemente de outros resultados já apresentados (MORAIS, 2004; 

LEITE, 2006) tiveram uma média de acertos um pouco superiores. Assim como na 

tarefa de identificação de palavras maiores, também houve certa incidência de erros 

relacionados ao realismo nominal, já registrado por Carraher e Rego (1981), Morais 

(2004), Leite (2006), como, por exemplo, ao justificar que a palavra leão é maior 

que a palavra pé, “porque ele é grandão” e que ônibus é maior que ponte, “porque 

leva muita gente”. 

Entre os demais sujeitos da escola 2, pertencentes aos diferentes níveis de 

escrita e cujos desempenhos se revelaram claramente superiores, seus acertos 

foram sobretudo justificados pela segmentação oral das palavras em sílabas, isto é, 

o sujeito produzia a palavra e, em seguida, a segmentava, buscando auxílio nos 

dedos, para contar a quantidade de sílabas, tanto da palavra-estímulo como da por 

ele sugerida. Era interessante observar, no momento da realização da tarefa, o 

esforço cognitivo das crianças em refletir e nomear as palavras, eliminando aquelas 

alternativas que produziam e que não correspondiam a uma quantidade de sílabas 

maior que a da palavra-estímulo, como no exemplo abaixo: 
 
Escola 1 

En: Agora me diga uma palavra maior do que CAMA. 

C: VENTILADOR. 

En: Por quê? 

C: CAMA tem 2 e VENTILADOR tem 4. 

En: Agora me diga uma palavra maior do que PÉ. 

C: MÃO. MÃ-O 2, MÃO, não, só é uma. CA-BE-ÇA, 3. CABEÇA. 

En: Muito bem, por quê? 

C: Porque tem 3 sons. 

En: E uma palavra maior do que a palavra LOJA. 

C: BRAÇO.BRA-ÇO, 2, não... PER-NA 2, também não! Ah! Tu 

deixa eu pensar mais?Já sei: CA-DEI-RA, 3. CADEIRA. Acertei! 

En: por quê? 

C: CADEIRA tem 3 sons, é maior que LOJA que tem só 2. 

(sujeito 03) 
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Por outro lado, na turma da professora da escola 2, os sujeitos, em níveis de 

escrita mais avançados, na sua grande maioria, utilizaram como justificativa, a 

quantidade de letras das palavras para explicar o porquê da palavra ser maior, como 

podemos observar no exemplo a seguir: 

 

                    Escola 2     

En: Bom então me diga uma palavra maior do que a palavra PÉ. 

C:ELEFANTE. 

En: Por quê? 

C: Porque tem muitas letras. 

En: E uma palavra maior do que a palavra LOJA. 

C: FOGÃO. Não.. espera... FO-GÃO, 2, LO-JÁ, 2.  

Tá errado, vou dizer outra. PASSARINHO. 

En: Por quê PASSARINHO? 

C: Porque  PASSARINHO tem 4 sílabas e LOJA tem duas. 

PASSARINHO tem mais letras que LOJA. 

                                                                              (sujeito 02) 

Observamos que o desempenho dos sujeitos, quanto às justificativas 

apresentadas, talvez esteja relacionado com a prática pedagógica das professoras. A 

professora da escola 2 investia na reflexão das palavras quanto às unidades sonoras, 

ao nível da sílaba, enquanto a professora da escola 1 trabalhava mais atividades em 

que os alunos teriam que não só separar as sílabas, mas, também, contar a 

quantidade de letras das palavras. 

É interessante ressaltar que na sequência das justificativas dadas pelas 

crianças de ambas as escolas, ao longo do ano letivo, foi percebido que à medida 

que evoluíam nas suas hipóteses quanto à compreensão do sistema de escrita, 

também apresentavam justificativas mais explícitas com relação à compreensão da 

palavra constituída de mais unidades sonoras. 

 

3.3.6.5 Análise Qualitativa do Desempenho na Identificação de palavras que 
começam com a mesma sílaba  
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Os quadros 9 e 10 ilustram os tipos e distribuição de justificativas 

encontradas. 
 Quadro 9 - Tipo de ocorrência de justificativas na atividade IPSI  

 
A 

Não 
responde. 

B 
Dá justificativa 

que não 
demonstra 

reflexão 
fonológica. 

C 
Porque é. 

(sem explicitar) 

D 
São iguais, começa 
com o mesmo som, 
são parecidas com 

o mesmo som. 
 

(não explicita) 

E 
 

Fala a letra inicial. 
 

(explicitando) 

F 
 

Fala as sílabas 
iniciais 

 
(explicitando) 

  
 

 
Quadro 10-Tipos de justificativas dadas pelas crianças das escolas na tarefa de IPSI 

 
  Escola 1 Escola 2 

  C1 C2 C3 C1 C2 C3 
Hipóteses        

PS Acerto 1A;6B;3C; 

3D;1E; 

 

      3B 

- 3B;3C 3B  

 Erro 16B;13C;5D 5B - 5B;3C;2D 1B  

SQT Acerto 2B;14D;6E 1B;5C;6D 1C;19D 2A;1C;17D

4E;1F 

2B;1C;4E 

6D 

1C;9D

 Erro 6B;8D 3B;11C;6D 3C;9D 2A;3C;10D 2B;3C;2D 3C;3D

SQL Acerto 6D;4E;4F 14D;4E 4E;14D 1A;1D 8E;5F 4D 

 Erro 2D 6D 2D 3D;3A 2D;1E  

SAL Acerto  10D;5E;8F 4D;8F 3E 8D;8F 4D;8E

 Erro  1D  1E   

ALF Acerto  4F 28F 4F 4E;8F 36F 

 Erro       
                 
PS=pré-silábico; SQT=silábico quantitativo;SQL=silábico´qualitativo;SAL=silábico-alfabético;ALF=alfabético 

 

Como pudemos perceber, diferentemente de segmentar as palavras em suas 

sílabas e contá-las, identificar a sílaba inicial revelou-se um pouco mais difícil para 

os grupos dos sujeitos pré-silábicos e silábico-quantitativos, de ambas as escolas, 

do que para os alunos dos outros níveis de escrita mais elaborados. Os índices 

apresentados tão diferenciados mostram que ter desenvolvido ao menos uma 

hipótese silábica qualitativa de escrita parecia criar grandes diferenças naqueles 

resultados como podemos ver no exemplo abaixo. 
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        Escola 1 

 

         En: E agora, LUPA, JARRO, LUVA, BOCA.  

         C: LUPA e LUVA. 

         En: Por quê? 

         C: Porque tem  o mesmo  sonsinho, LU e L U. 

        En: E agora, ABRIDOR, ALICATE, CHAVEIRO e VESTIDO.  

         C: ABRIDOR e ALICATE. 

         En: Por quê? 

         C: Porque tem o mesmo sonsinho A e A.. 

        En: Agora, MANTEIGA, ESPADA, TIGELA e MANGUEIRA.  

         C: MANTEIGA e MANGUEIRA. 

         En: Por quê? 

         C: Porque tem o mesmo sonsinho, MAN e MAN. 

        En: E agora, CASA, ILHA, SACO, CARRO.  

         C: CARRO e CASA. 

        En: Por quê? 

       C: Porque tem o mesmo sonsinho, CA e CA. 

                                                            (sujeito 11) 

 

Um dado que podemos destacar é que à medida que as crianças de ambas 

as escolas (escola 1 e escola 2) avançavam nas hipóteses de escrita, também 

aumentava a sua capacidade para explicitar verbalmente as sílabas que 

apresentavam aliteração.  

 

3.3.6.6 Análise Qualitativa do Desempenho na Produção de palavras que 
começam com a mesma sílaba 

 

Os tipos de justificativas encontrados e sua distribuição aparecem nos 
quadros 11 e 12. 
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Quadro 11 - Tipo de ocorrência de justificativas na atividade PPSI  
 

A 
Não 

responde. 

B 
Dá justificativa 

que não 
demonstra 

reflexão 
fonológica. 

C 
Porque é. 

(sem explicitar) 

D 
São iguais,começa 
com o mesmo som, 
são parecidas com 

o mesmo som. 
 

(não explicita) 

E 
 

Fala a letra inicial. 
 

(explicitando) 

F 
 

Fala as sílabas 
iniciais 

 
(explicitando) 

  
 
 
Quadro 12 - Tipos de justificativas dadas pelas crianças das escolas na tarefa de PPSI 

 
  Escola 1 Escola 2 

  C1 C2 C3 C1 C2 C3 
Hipóteses        

PS Acerto 16B;4E;4C 2B - 1B;1C;3D; 

2F 

  

 Erro 4A;14B; 

6E 

6B - 3B;3C;1D 

2F 

4B  

SQT Acerto  

7D;3E;4F 

 

11D 3C;12D 11D;4E 1B;5D;3E 1C;7D 

 Erro 7B;14D;1E 4B;5D;12C 1C;16D 4A;8C;13D 3B;4C;4D 

 

3C;5D 

SQL Acerto 10D;1F 15D;8F 2E;15D 3A;4F 8D;1E 4D 

 Erro 3E;2D 1D 2E;1D 1A 4D;3E  

SAL Acerto  16D;8E 8D;4F 3D 4E;8D;4F 4D;8E 

 Erro    1D   

ALF Acerto  4F 28F 4F 4D;4E;4F 12D;23F 

 Erro      1F 

 
            PS=pré-silábico; SQT=silábico quantitativo; SQL=silábico qualitativo; SAL=silábico-alfabético; ALF=alfabético 

 

 

Foram computadas como corretas apenas as respostas em que as crianças 

produziam uma palavra cuja sílaba inicial era exatamente igual à palavra-estímulo. 

Como podemos observar, para algumas crianças de níveis de escrita iniciais da 

escola 2, pré-silábicos e silábico-quantitativos, foi muito mais difícil produzir que 

identificar palavras com aliteração na sílaba inicial. Este mesmo dado foi também 

percebido na pesquisa realizada com crianças por Leite (2006) e Morais (2010), na 

qual se aplicavam tarefas semelhantes às utilizadas no presente estudo.  
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Também no exame dos protocolos foi constatado que tanto na escola 1 como 

na 2 na situação de produção, a capacidade de justificar explicitando verbalmente a 

aliteração aumentava à medida que os sujeitos apresentavam hipóteses de escrita 

mais avançadas.  

Quando os pré-silábicos conseguiam acertar, no momento de justificar 

verbalizavam “porque é,” ou repetiam que “começa com o mesmo sonzinho”. No 

entanto, foi observado que as crianças da escola 2, desde o início das atividades, 

mesmo estando no nível inicial de escrita, apresentaram verbalizações mais ricas, 

ao dizer o que teriam pensado sobre as palavras. Ademais, as crianças em níveis 

de escrita mais avançadas (silábico-alfabético e alfabético), ao justificar, tendiam a 

explicitar, verbalmente, quais eram as sílabas iniciais idênticas e ainda nomeavam 

outras palavras que iniciavam com a mesma sílaba.  

 

           Escola 2 

 

En: Me diga  uma palavra que começa com o mesmo som 

inicial de ALHO. 

C: ALHO, ANEL,  A-A-A-A-NEL. 

En: Agora uma que comece igual a MACACO. 

C: MA de MAR, MA de MARCOS, MA de MARIPOSA. 

En: Por quê? 

C: Porque todas começam com  MA, de MARCOS. 

En: Uma que comece igual a CIGARRO. 

C: CINEMA, CIGANA  

En: Por quê? 

C: porque tem CI de CIGARRO. 

En: Uma que comece igual a PICOLÉ. 

C: PIA, PIRULITO, PI-PI-PI-A. Porque começa igual a PICOLÉ. 

En: Por quê começa igual a Picolé?? 

C: Porque tem PI. 

 

Assim como já evidenciado em outras pesquisas (LEITE, 2006; CABRAL, 

2008) os sujeitos do nível silábico-qualitativo também justificavam explicitando a 

aliteração produzida que tinha semelhança sonora com relação apenas à vogal 



 182

inicial (por exemplo, para uma palavra que começasse igual a alho, diziam sapato e 

para uma que começasse igual a macaco, diziam gato, justificando que eram 

parecidas, porque começavam com “A”.  

Por fim, como evidenciado anteriormante, os alunos dos níveis silábico-

alfabético e alfabético de ambas as escolas, revelaram ótimo desempenho de 

acertos e capacidade de justificativas verbais bem elaboradas. Como podemos 

perceber, esse êxito, quase constante, era o resultado de um grupo de sujeitos que 

já compreendeu o funcionamento do nosso sistema de escrita e já escrevia 

empregando as letras do alfabeto português com seus valores convencionais. Isto 

era evidenciado em algumas justificativas, já encontradas em outras pesquisas 

(MORAIS, 2004; LEITE, 2006) nas quais as crianças ressaltavam a sílaba idêntica, 

mas também, a letra inicial (por exemplo: para cigarro, um sujeito disse cinema, 

justificando “porque tinha o C” e para picolé, disse pimenta, justificando “porque tem 

a mesma letra P”). Isto não foi observado em sujeitos com níveis de escrita menos 

desenvolvidos. 

 

3.3.6.7 Análise Qualitativa do Desempenho na Identificação de palavras que 
rimam  

 
Os dados obtidos nessa análise qualitativa são ilustrados pelos quadros 13 e 

14. 
 
 
Quadro 13 - Tipo de ocorrência de justificativas na atividade IPR 

 
A 

Não justifica. 
B 

Dá justificativa que 
não demonstra 

reflexão 
metafonológica. 

C 
Porque é. 

(sem 
explicitar) 

D 
Porque 

começa com 
o mesmo 
sonzinho. 

E 
São iguais, 

tem o mesmo 
som final, são 

parecidas 
com o mesmo 

som. 
(não explicita)

F 
Termina com 

a mesma 
sílaba ou 
pedaço. 

(não 
explicita) 

G 
Fala as 
sílabas 
finais. 

(explicita) 
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Quadro 14 - Tipos de justificativas dadas pelas crianças das escolas na tarefa de IPR 
 

  Escola 1 Escola 2 

  C1 C2 C3 C1 C2 C3 
Hipóteses        

PS Acerto 9C;5E 3C - 6C;2E 3E  

 Erro 4B;21C;9E 5D - 3C;5F 1E  

SQT Acerto 6D;7E;8F 11E 3D;15E 1C;2D;9E 

4F 

1C;9E;1F 4C;10E 

 Erro 7D;8E 4B;4C;13E 1D;13E 7C;6D;11C 4A;3C;2D 

 

4C;2E 

SQL Acerto 2D;7E 10E;3F 4D;14E 4E;4F 9E;5F 4E 

 Erro 4D;3E 4D;6E;1F 2E  2E  

SAL Acerto  7E;13F 4E;8F 2F 16F 12F 

 Erro  3E;1F  2F   

ALF Acerto  1E 6F;22G 4F 11F 19F;16G

 Erro  3E   1F 1F 
 
PS=pré-silábico; SQT=silábico quantitativo;SQL=silábico´qualitativo;SAL=silábico-alfabético;ALF=alfabético 

 

 

Nesta atividade observamos que os alunos do nível pré-silábico e silábico 

quantitativo da escola 1 tiveram dificuldade de identificar as rimas das palavras, 

parecendo em suas justificativas “não demonstrar reflexão fonológica” ou fazer a 

“troca da identificação entre o som final pelo som inicial”. Por outro lado, o 

desempenho dos sujeitos da escola 2 foi qualitativamente melhor contra os da 

escola 1. Novamente, como já enunciado, a relação com a prática pedagógica da 

professora parecia refletir no desempenho dos sujeitos. Na análise dos protocolos 

de ambas as escolas os alunos utilizavam dos mesmos argumentos, ao acertar ou 

errar, predominando as justificativas “termina com o mesmo sonzinho,” “porque são 

iguais” ou “porque são parecidas”.  

Por outro lado, nos níveis de escrita mais avançados, tanto os sujeitos da 

escola 1 como da escola 2, apresentaram resultados muito próximos não só pelos 

índices de acertos, mas também por distinguir as unidades silábicas ou maiores que 

as sílabas, como pudemos observar nos seguintes exemplos abaixo. 

Ao apresentar o desenho das quatro figuras INJEÇÃO, CACHORRO, 

TOMATE, CORAÇÃO, para identificar quais eram as duas palavras que terminava 

com o mesmo som, duas crianças de nível alfabético responderam: 
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Escola 1 

C: INJEÇÃO e CORAÇÃO. 

En: Por quê? 

C: Terminam com ÇÃO (Ç – Ã – O). 

En: E agora: OVELHA, APITO, ORELHA e JANELA. 

C: OVELHA e ORELHA. 

En: Por quê?  

C: Porque os dois terminam com ELHA. Veja: ORELHA – 

ELHA; OVELHA – ELHA. 

En: E agora: MARTELO, JABUTI, GOIABA, CASTELO. 

C: MARTELO e CASTELO. 

En: Por quê? 

C: Porque veja: MARTELO – TELO; CASTELO – TELO. 

Terminam com as mesmas sílabas. 

En: E agora, JANELA, CINZEIRO, COLETE e PANELA. 

C: JANELA e PANELA 

En: Por quê? 

C: Olha: JANELA – NELA; PANELA – NELA. 

 

Escola 2: 

 

C: INJEÇÃO e CORAÇÃO. 

En: Por quê? 

C : Terminam com ÇÃO igual a PORÇÃO, LIÇÃO . 

En: E agora: OVELHA, APITO, ORELHA e JANELA. 

C: OVELHA e ORELHA. 

En: Por quê?  

C: Porque os dois terminam igual a VELHA, ABELHA, tudo 

termina com ELHA. 

En: E agora: MARTELO, JABUTI, GOIABA, CASTELO. 

C: MARTELO e CASTELO. 

En: Por quê? 

C: Porque MARTELO termina igual a CASTELO – TELO.Tem 

também PASTELO. Tudo termina igual. 



 185

En: E agora, JANELA, CINZEIRO, COLETE e PANELA. 

C: JANELA e PANELA 

En: Por quê? 

C: Olha: JANELA – NELA; PANELA – NELA. É igual. Tem 

mais: CANELA, MANERA...eita!, MANERA, não! MANERA 

termina com NERA Apague do seu papel e desligue o 

gravador. 

 

 

3.3.6.8 Análise Qualitativa do Desempenho na Produção de Palavras que 
rimam  

 

Os tipos de justificativas e sua distribuição na presente tarefa aparecem nos 

quadros 15 e 16. 
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Quadro 15 - Tipo de ocorrência de justificativas na atividade PPR 

 
 

A 
Não justifica. 

B 
Dá justificativa 

que não 
demonstra 

reflexão 
metafonológica. 

C 
Porque é. 

(sem explicitar) 

D 
Porque 

começa com 
o mesmo 
sonzinho. 

E 
São iguais, 

tem o mesmo 
som final, são 
parecidas com 
o mesmo som. 
(não explicita) 

F 
Termina com 

a mesma 
sílaba ou 
pedaço. 

(não explicita) 

G 
Fala as 
sílabas 
finais. 

(explicita) 

  
 

 
Quadro 16 - Tipos de justificativas dadas pelas crianças das escolas na tarefa de PPR 

 
  Escola 1 Escola 2 

  C1 C2 C3 C1 C2 C3 
Hipóteses        

PS Acerto 2E 1E - 1C   

 Erro 4B;24C;15E; 

3F 

7E - 3C;4B;8D 4C  

SQT Acerto 5E;1F 1C;4E 1D;9E 1C;7E;4F 3E;3F 2D;4E 

 Erro 8B;15D;4E; 

3F 

11C;4D;12E 9D;13E 2A;10C;16E 4A;4C;2E 

4F 

4C;2D;4E 

SQL Acerto 4E 4E;2F 13E 4E 4F;3E 2E 

 Erro 8E;4F 4D;8E;6F 7E 4E 6E;3F 2E 

SAL Acerto  3E;9F 4E;4F - 12F 3E;8F 

 Erro  4D;6E;2F 4F 4F 4F 1E 

ALF Acerto - 3F 16F;12G 4E 8F;4G 25F;10G 

 Erro  1F    1F 

 
            PS=pré-silábico; SQT=silábico quantitativo; SQL=silábico qualitativo; SAL=silábico-alfabético; ALF=alfabético 

 

 

Nesta atividade o desempenho das crianças das duas escolas (escola 1 e 

escola 2), nos seus diferentes níveis conceituais de escrita, foi inferior ao registrado 

na atividade anterior de identificação de palavras que rimam, exceto no nível 

alfabético de escrita das crianças de ambas as escolas, que apresentaram quase o 

mesmo percentual de acertos. No entanto, nos outros níveis, ambas as escolas 

apresentaram desempenho inferior só registrado na tarefa anterior. Neste caso, os 

sujeitos necessitavam utilizar um maior número de operações cognitivas, mais 

complexas: deviam, compreender o que é rima, para, em seguida, identificar a rima 

na palavra-estímulo e, finalmente, resgatar em um universo de palavras, de seu 

léxico mental, uma que possuísse a rima correspondente.  
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Nos níveis de escrita iniciais a tendência dos sujeitos, quando não 

identificavam os segmentos compartilhados, era adotar as justificativas “por que é” 

ou “porque são iguais”. Já os com níveis de escrita qualitativamente mais altos 

conseguiram verbalizar “por que tem o mesmo som final“ ou “porque termina com a 

mesma sílaba”; ou explicitavam a rima compartilhada. 

Nessa tarefa podemos observar que o grupo que teve melhor desempenho foi 

o dos alfabéticos. As justificativas dos acertos, neste caso, recaíram principalmente 

na afirmação “termina com a mesma sílaba x”. No entanto encontramos crianças que 

já faziam excelentes verbalizações como essa criança com nível de escrita silábico 

qualitativo da escola 2:  

 

En: Me diga uma palavra que termine igual a PAPEL. 

C: PAPEL? ANEL. 

En: Muito bem, por quê? 

C: Porque os dois são parecidos no final, termina com EL. 

En: E uma que termine igual a SAPATO. 

C: GATO. 

En: Por quê? 

C: Porque terminam com ATO. Vê: SAPA-TO, ATO, GATO, 

ATO; BETO, ETO. 

En: Muito bem! Por quê? 

C: Porque os dois terminam com o mesmo som. 

En: Uma que termine igual a VIOLÃO. 

C: MELÃO. 

En: Por quê? 

C: Porque os dois são parecidos no final. Termina com ÃO. 

En: E uma que rima com GENTE. 

C: JATO. Não, DENTE. 

En: Muito bem, por quê? 

C: Porque os dois são parecidos GENTE, DENTE.  
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3.3.6.9 Análise Qualitativa do Desempenho na Identificação de palavras com o 
mesmo fonema inicial  
 

Para ilustrar os tipos de justificativas encontrados e sua distribuição nos dois 

grupos de sujeitos, ao longo do ano, apresentaremos os quadros 17 e 18, abaixo: 
 

Quadro 17 - Tipo de ocorrência de justificativas na atividade IPMF 

A 
Não 

justifica. 

B 
Dá justificativa 

que não 
demonstra 

reflexão 
fonológica. 

C 
Por que é. 

(sem 
explicitar) 

D 
Tem o 

mesmo som 
final. 
(sem 

explicitar) 

E 
Começa igual, 
começa com o 
mesmo som ou 
pedacinho, são 

parecidas com o 
mesmo som. 

(sem explicitar) 

F 
Pensando 

com a 
cabecinha 

G 
Fala a sílaba 

inicial. 
(explicita) 

H 
Começa com a 
mesma letra. 

(explicita) 

 
 

 Quadro 18 - Tipos de justificativas dadas pelas crianças das escolas na tarefa IMF 
 

  Escola 1 Escola 2 

  C1 C2 C3 C1 C2 C3 
Hipóteses        

PS Acerto 4B;4C;4F;  - -   

 Erro 6B;18C;12F 4D;4F - 4B;4C;4F 

4H 

4C  

SQT Acerto 4D;5F 3C;4F 1D;8F 3C;1D;6F 4F;2G 1C;2E;2F

 Erro 4D;15F;8E 4B;9C;4E 

8F 

3D;20F 5C;3D;22F 4A;4C;6F 

 

3C;2E;6F

SQL Acerto 1E;2F;5G 4F;1H 7F 2F 1F;4E 4F 

 Erro 3E;4F;1G 4D;12F;3H 13F 6F 4D;7F  

SAL Acerto  4E;16F; 1E;5G 1G 2G 8G 

 Erro  4F 3E;3G 3G 6G 4G 

ALF Acerto  4H 4E;24H 4H 8H 28H 

 Erro     4G 8G 
 
PS=pré-silábico; SQT=silábico quantitativo; SQL=silábico qualitativo; SAL=silábico-alfabético; ALF=alfabético 

 

 
Como já discutido previamente, constatamos nesta tarefa uma queda de 

desempenho dos sujeitos da escola 2 de níveis de escrita pré-silábicos, silábico-

quantitativos, silábico-qualitativos e silábico-alfabéticos, em comparação com a 

escola 1 nos mesmos níveis conceituais de escrita. Como podemos observar o 
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grupo que apresentou melhor desempenho em ambas as escolas foi o dos 

alfabéticos. Contudo, vale registrar que em nenhum momento os sujeitos – mesmo 

os que já escreviam alfabeticamente – justificaram suas escolhas corretas 

pronunciando isoladamente os fonemas iniciais do par de palavras. Este resultado, 

como idêntico ao de outras pesquisas (MORAIS, 2004; CAVALCANTI; COSTA; 

MORAIS, 2004; LEITE 2006), corrobora certa incapacidade generalizada das 

crianças para operar explicitando verbalmente os fonemas. 

Na maioria dos casos, os alunos de nível pré-silábico, silábico quantitativo e 

silábico-qualitativo referiam-se às sílabas iniciais das palavras justificando ”começa 

com o mesmo pedacinho” ou que “são parecidas com o mesmo som”. As crianças 

de níveis silábico-alfabético e alfabético, na maioria dos casos de acertos, 

justificaram suas repostas dizendo o nome da letra inicial do par de palavras, como, 

por exemplo, MENINO – MALETA, SAPO – SELO, RODA – RATO, e verbalizavam 

justificando que “começa com a mesma letra” ou que “começa com o mesmo 

pedacinho”. 

 

3.3.6.10 Análise Qualitativa do Desempenho na Produção de palavras com 
fonemas iniciais iguais 

 
Para ilustrar os tipos de justificativas encontrados e sua distribuição nos dois 

grupos de sujeitos, ao longo do ano, apresentaremos os quadros 19 e 20 abaixo: 
 

Quadro 19 - Tipo de ocorrência de justificativas na atividade PPMF 

A 
Não 

justifica. 

B 
Dá justificativa 

que não 
demonstra 

reflexão 
fonológica. 

C 
Por que é. 

(sem 
explicitar) 

D 
Tem o mesmo 

som final. 
(sem explicitar)

E 
Começa igual, 
começa com o 
mesmo som ou 
pedacinho, são 

parecidas com o 
mesmo som. 

(sem explicitar) 

F 
Pensando 

com a 
cabecinha 

G 
Fala a sílaba 

inicial. 
(explicita) 

H 
Começa 
com a 

mesma 
letra. 

(explicita)
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Quadro 20 - Tipos de justificativas dadas pelas crianças das escolas na tarefa PPMF 
 

PS=pré-silábico; SQT=silábico quantitativo;SQL=silábico´qualitativo;SAL=silábico-alfabético;ALF=alfabético 
 

 

Como já evidenciado em outras pesquisas (MORAIS, 2004; CAVALCANTI; 

COSTA; MORAIS, 2004; LEITE, 2006), o desempenho dos alunos nesta tarefa em 

ambas as escolas foi muito baixo. Isso nos revelou que produzir aliterações 

envolvendo apenas o fonema inicial foi muito difícil para todos os sujeitos, inclusive 

para os de nível alfabético. A maioria das crianças teve como erro frequente produzir 

uma palavra que tinha toda a mesma sílaba inicial da palavra-estímulo. Entre os 

sujeitos alfabéticos e silábico-alfabéticos verificou-se, também, uma grande redução 

na capacidade de justificar suas respostas, consideradas corretas, e novamente as 

justificativas recaíram na sílaba inicial ou diziam “porque começa com a mesma 

letra”. 

Para os sujeitos pré-silábicos da escola 2 a tarefa foi impossível, tendo eles 

apresentado desempenho nulo. Registre-se que os sujeitos, em níveis silábico-

quantitativos e qualitativos das duas escolas, utilizavam independentemente da 

palavra estar correta, da justificativa “começa com o mesmo som“ ou que “são 

parecidas com o mesmo som”. 

Diante da imensa dificuldade apresentada por todos os sujeitos, cremos que a 

reflexão sobre fonemas iniciais isolados constitui uma grande dificuldade para os 

aprendizes, independentemente do nível de compreensão de escrita ou da prática 

pedagógica desenvolvida pela professora. 

  Escola 1 Escola 2 
  C1 C2 C3 C1 C2 C3 

Hipóteses        

PS Acerto   - - - - 
 Erro 4A;4B;24C; 

16F 
4D;4F - 4B;4C;8F 

 
4C - 

SQT Acerto -  4F 3F   
 Erro 4D;16F;16E 4B;12C;16E 4D;24F 8C;4D;4E 

21F 
4A;4C;12E 4C;4D;4E 

4F 
SQL Acerto - 2H 1F - - - 

 Erro 4E;4F;8G 22F 19F 1A;7F 8D;8F 3F;1E 
SAL Acerto - 2F;2E 1F - 2H 1F;3H 

 Erro  1A;17F;2E 4E;7F 4E 14G 7F;1G 
ALF Acerto - 2H 24H - 4H 2H;6H 

 Erro  2G 4G 4F 4D;4F 28E 
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3.3.6.11 Análise Qualitativa do Desempenho na Separação de fonemas na 
palavra 

 

Nessa tarefa todos os alunos, tanto da escola 1 como da escola 2 em seus 

diferentes níveis, tiveram desempenhos, praticamente iguais. Todavia, reafirmamos 

mais uma vez, num exame mais refinado das respostas, confirma-se que 100% dos 

acertos corresponderam à segmentação de um monossílabo constituído por duas 

vogais (eu), intencionalmente selecionado para integrar os quatro itens de exame. 

Se considerarmos que as vogais isoladas constituem sílabas em português, 

podemos interpretar que as crianças tiveram êxito na tarefa atual não porque 

estavam realizando, necessariamente, uma segmentação fonêmica, mas sim, uma 

segmentação silábica. 

Na maioria dos casos de erros (75%), de ambas as escolas, os alunos 

tenderam a segmentar as palavras em sílabas. Isto se observou entre os sujeitos de 

todos os diferentes níveis de compreensão da escrita, de modo que, ao longo das 

coletas, não encontramos uma tendência definida na melhoria dessa habilidade de 

segmentação entre os sujeitos examinados. No entanto, podemos ressaltar algumas 

peculiaridades. Por um lado, vimos que os erros nos quais as crianças 

pronunciavam a palavra sem qualquer segmentação, ocorreram mais em sujeitos 

que se encontravam nos níveis pré-silábicos, silábico quantitativo e silábico 

qualitativo. Recordemos que tal conduta não se revelou nas tarefas de separação e 

contagem de sílabas, quando as crianças de ambas as escolas nestes mesmos 

níveis de compreensão da escrita, tiveram percentuais bastante elevados de acertos 

(quando eram solicitadas a operar sobre sílabas).  

Já os alunos silábico-alfabéticos e alfabéticos encontravam como solução 

dizer, uma a uma, as letras com que escreviam a palavra em foco. Todos esses 

procedimentos observados nos desempenhos das crianças já foram verificados em 

outros estudos com crianças e adultos brasileiros (MORAIS; LIMA, 1989; 

CAVALCANTI; COSTA; MORAIS, 2004; MORAIS, 2004; LEITE, 2006) e crianças 

espanholas (TEBEROSKY et al., 1993). Tal fato nos leva, mais uma vez, a perceber 

que, realmente, o nível dos fonemas é o mais complexo a ser alcançado pelos 

aprendizes e que talvez não esteja acessível para verbalização para a maioria dos 

sujeitos. 
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3.3.6.12 Análise Qualitativa do Desempenho na Contagem do número de 
fonemas na palavra 

 

Nesta tarefa, o desempenho dos sujeitos de ambas as escola (escola 1 e 

escola 2), foi praticamente o mesmo. Apenas na escola 1, é que os níveis de escrita 

pré-silábico e silábico-quantitativo apresentaram um percentual menor. Mais uma 

vez, a maior parte dos acertos, para todos os grupos, incidiu sobre o item do exame 

que era o monossílabo (“ai”) que, como já mencionado antes, poderia ser tratado 

como não composto por unidades exatamente fonêmicas (do ponto de vista 

psicológico), já que as vogais isoladas constituem sílabas em português. 

Constatamos que, dentre os erros cometidos nesta tarefa, pelos sujeitos de 

ambas as escolas, a tendência predominante foi contar as sílabas das palavras 

(cerca de 75% das respostas). Em segundo lugar de frequência, encontramos as 

respostas em que as crianças (especialmente as de níveis pré-silábico, silábico-

quantitativo e qualitativo), pronunciavam e contavam repetidamente uma sílaba ou 

vogais finais dos monossílabos CV (por exemplo: para NÓ [no – ó]. Estes resultados 

são idênticos aos encontrados por Morais (2004) e Leite (2006), ao analisar alunos 

com diferentes níveis de hipótese de escrita, no início da série de alfabetização.  

 
3.3.7 Síntese das evidencias relativas à Consciência Fonológica 

 

No sentido de recapitular, brevemente, aspectos desse terceiro bloco de 

análises, retomaremos as principais evidências obtidas nas seções que trataram 

dos desempenhos das crianças nas duas escolas. Assim iniciaremos pela 

dificuldade das diferentes tarefas que mediram as habilidades fonológicas ao longo 

do ano letivo, em seguida, abordaremos a influência das práticas pedagógicas no 

desempenho das crianças nas diferentes tarefas, a relação entre consciência 

fonológica e psicogênese da escrita, a relação entre conhecimento das letras e a 

consciência fonológica e, por fim, alguns aspectos da análise qualitativa do 

desempenho dos sujeitos nas diferentes tarefas. 

Entendemos que assim como já evidenciado em outras pesquisas (FREITAS, 

2004; MORAIS, 2004, 2010; LEITE, 2006; MOUSINHO; CORREA, 2009), a 
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consciência fonológica se apresentou em vários níveis, partindo de alguns mais 

simples para outros mais complexos. A tarefa de separação silábica mostrou-se 

muito fácil, por outro lado, as tarefas de consciência fonêmica (separação de 

fonemas na palavra, contagem de fonemas na palavra, identificação do mesmo 

fonema inicial e produção de mesmo fonema inicial), foram consideradas de 

realização difícil para as duas turmas. Desde o início do ano foram evidentes as 

diferenças quanto à complexidade de algumas tarefas que se mantiveram ao longo 

do ano letivo. 

Ademais, as nossas evidências apontaram que a relação entre a 

aprendizagem da notação escrita e o desenvolvimento da consciência fonológica 

parece ser recíproca. Como assinala Morais (2004, 2010), o desenvolvimento de 

habilidades metafonológicas seria uma condição necessária para a apropriação da 

escrita alfabética, mas não é uma condição suficiente. 

No que diz respeito à influência das práticas pedagógicas no 

desenvolvimento das habilidades fonológicas, de acordo com nossos dados, não 

houve evidência de diferença significativa dos modos de ensinar sobre os 

desempenhos dos alunos. 

No conjunto dos dados referente às relações entre consciência e os níveis de 

escrita dos sujeitos, observamos uma enorme variação de desempenhos das 

crianças, na maioria das tarefas metafonológicas. As crianças de níveis de escrita 

mais avançados apresentaram melhores desempenhos nas tarefas 

metafonológicas, mas nossas análises qualitativas indicaram que alguns 

aprendizes, apesar de ainda estarem com hipóteses silábicas, tinham bons 

resultados na maioria das tarefas metafonológicas. Nesse sentido, questionamos os 

partidários da concepção de que a consciência fonológica, por si só, capacitaria as 

crianças em fase de aquisição da escrita a fazerem uma correta utilização das 

pistas grafêmicas. 

Em contraposição, conforme nossos dados apontaram, o conhecimento de 

letras correlacionou-se positivamente nas duas turmas em todas as tarefas de 

consciência fonológica, durante todo o ano letivo. Interessante é que as correlações 

mais baixas envolveram as atividades que refletiam sobre fonemas, seguida das 

habilidades que refletiam sobre o tamanho de palavras. Por outro lado, as 

habilidades que envolviam rima só começaram a se correlacionar com as tarefas de 

conhecimento de letras a partir do meio do ano letivo. 
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A respeito das análises qualitativas dos desempenhos dos sujeitos nas suas 

justificativas verbais, que uma criança pode acertar nas tarefas de consciência 

fonológica, mas não ser capaz de verbalizar os critérios que usou, por exemplo, 

para identificar palavras que começam com o mesmo fonema. 
Observando os erros nas diferentes tarefas nossas análises indicaram que, 

no caso da tarefa de separação de sílabas, os erros tenderam a se concentrar em 

duas categorias: as crianças deixavam de separar uma sílaba em palavras 

polissílabas ou trissílabas (por exemplo, /ven/ /ti/ lador/ /pás/ /saro/) e, nas palavras 

dissílabas, tenderam a acrescentar uma sílaba, repetindo a vogal final de uma 

palavra (por exemplo, /ca/ /fe/e/). Esta última solução foi bem mais frequente entre 

crianças pré-silábicas e entre algumas silábicas.  

Quanto à tarefa de contagem de sílabas, vimos que os erros se vinculavam, 

mais frequentemente, àquelas formas de escandir equivocadamente as sílabas das 

palavras e, menos vezes, ao fato de a criança computar um número maior ou menor 

que os segmentos que acabara de pronunciar, assim, como já evidenciado em 

outras pesquisas (MORAIS, 2010).  

No caso da segmentação e contagem de fonemas, tivemos um quadro que 

atesta, claramente, a dificuldade de nossos sujeitos isolarem aqueles segmentos 

sonoros. Esclarecemos, novamente, que, em ambas tarefas, uma das quatro 

palavras itens de exame eram monossílabos VV (eu, oi, ui, ai,). Os poucos acertos 

verificados, durante todo o ano letivo, recaíram sobre as respostas dadas àqueles 

itens. Como as vogais isoladas constituem sílabas no português, questionamos se, 

ao escandir os sons daqueles monossílabos, as crianças estariam, do ponto de 

vista psicológico, efetuando uma segmentação, de fato, fonêmica.  

As crianças tenderam a revelar uma evidente incapacidade de pronunciar 

isoladamente os fonemas de outros tipos de palavras, com estrutura CVCV (por 

exemplo, vela), CVV (por exemplo, rua) ou CV (por exemplo, vó). Nesses casos, os 

erros produzidos pelos sujeitos de todos os níveis de hipótese de escrita consistiram, 

principalmente, em segmentar as palavras em sílabas. Entre as crianças pré-

silábicas, encontramos mais casos de repetição das palavras sem qualquer 

segmentação e, entre as que tinham alcançado o nível alfabético e silábico-

alfabético, encontramos a pronúncia dos nomes das letras que constituíam as 

palavras. Essa conduta, já registrada em outros estudos feitos com crianças 

brasileiras (MORAIS; LIMA, 1989; MORAIS, 2010), mas também com crianças 
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falantes do espanhol e do catalão (TEBEROSKY et al., 1993), como afirma Morais 

(2010), não é mencionada pela maioria dos autores que aplicam a tarefa de 

segmentação fonêmica, o que nos leva a questionar se estariam aceitando a 

soletração como sinônimo de segmentação em fonemas.  

Quanto ao resultado levemente superior observado na tarefa de contagem de 

fonemas entre os sujeitos alfabéticos e silábico-alfabéticos, ao final do ano letivo, 

também pareceu ligado à contagem das letras das palavras. Embora, nessa tarefa, 

não solicitássemos às crianças que falassem algo em voz alta, ou que justificassem 

suas respostas, muitas daquelas que se encontravam nos níveis de escrita mais 

avançados ficavam caladas, como se estivessem pensando na escrita das palavras, 

antes de dizer um número, ou diziam os nomes das letras que compunham as 

palavras. Nos casos de respostas erradas, a tendência era, mais uma vez, escandir 

oralmente as palavras em sílabas. 

Prosseguindo, quando lhes pedimos para refletir sobre o tamanho das 

palavras, as crianças apresentaram justificativas verbais diferentes, conforme os 

diferentes níveis de escrita. A grande maioria das respostas dos alunos com 

hipótese alfabética ou silábica era justificada com uma explicitação da quantidade de 

sílabas das duas palavras em jogo, ou com uma afirmação de que a palavra X tinha 

mais segmentos. As poucas verbalizações que demonstravam que a criança estava 

usando um raciocínio próprio do realismo nominal (CARRAHER; REGO, 1981), isto 

é, considerando o tamanho ou outras propriedades físicas e funcionais dos 

referentes, se concentraram em dois alunos que ainda estavam no nível pré-silábico.  

Que evidências obtivemos, ao analisar as verbalizações produzidas nas 

tarefas de identificação e produção de palavras que compartilhavam a mesma sílaba 

inicial? Considerando os dados as nossas análises, vimos que, no caso da tarefa de 

identificação, para justificar as respostas corretas, as crianças diziam a sílaba que 

era igual ou pronunciavam as duas palavras em foco, isolando as sílabas iniciais 

iguais (ou as pronunciavam de forma alongada ou em um tom mais alto). Em alguns 

casos de acerto, afirmavam algo mais genérico (“porque começa igual”, “ porque tem 

o mesmo pedaço”, “porque tem as mesmas letras”), sem identificar qual sílaba inicial 

era igual.  

Novamente, os casos de erro vinculados ao realismo nominal foram 

observados entre alunos que permaneciam no nível pré-silábico ou silábico.  
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Quanto às verbalizações formuladas para as respostas dadas na tarefa de 

produção de palavras que começavam com a mesma sílaba inicial, no final do ano 

letivo, as justificativas também isolavam ou realçavam toda a sílaba inicial comum 

compartilhada ou diziam que as duas palavras começavam igual ou tinham “os 

mesmos pedaços”, “mesmo sonzinho” ou as “mesmas letras “, sem dizer quais eram. 

Os sujeitos pré-silábicos tendiam a produzir palavras cujos referentes eram 

parecidos no mundo real. As crianças silábicas apresentaram erros devidos ao fato 

de o aluno realizar outra operação metafonológica (por exemplo, buscar palavras 

que fossem maiores ou que compartilhassem a mesma vogal da sílaba inicial e não 

aquela sílaba inteira). Este último tipo de resposta, segundo Morais (2010), sugere 

um refinado processamento, guiado pela análise dos sons vocálicos, muito comum 

entre crianças que atingiram uma hipótese silábica de escrita e que já se preocupam 

em usar letras com valor sonoro convencional.  

Com relação à identificação das palavras que rimam, as evidências dos dados 

apontaram que as justificativas não foram tão elaboradas quanto as apresentadas 

nas atividades de identificação de palavras que começam com o mesmo som. No 

entanto, as crianças em níveis de escrita mais elaborados apresentaram altos 

índices de acertos, assim como, nas suas justificativas, conseguiam distinguir as 

unidades silábicas ou maiores que a sílaba. 

Quanto à produção de palavras que rimam, o desempenho dos sujeitos foi 

inferior ao da tarefa de identificação, exceto para as crianças de nível de escrita 

silábico-alfabético e alfabético. Como já anunciado, essa habilidade requeria da 

criança utilizar um maior número de operações cognitivas para apresentar êxito na 

tarefa. A tendência dos sujeitos nos níveis iniciais foi apresentar as justificativas “por 

que é” ou “porque são iguais”. Por outro lado, as crianças em níveis de escrita 

qualitativamente mais altos faziam uso de verbalizações como “porque termina com 

a mesma sílaba” ou explicitavam a rima compartilhada. 

Na tarefa de identificação de palavras com o mesmo fonema, vimos, 

claramente, que em várias ocasiões as crianças não estavam manipulando fonemas 

ou apenas fazendo isto. Mesmo os sujeitos alfabéticos não tendiam a pronunciar 

isoladamente os fonemas com que as palavras começavam. Em lugar de fazer isso, 

tendiam a pronunciar as sílabas iniciais. Também foi alto o número de verbalizações 

em que diziam o nome da letra comum no início das palavras. Estes dados 

demonstram que, apesar de estarem operando sobre fonemas, tanto que produziam 
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acertos, nossas crianças já alfabetizadas não tinham como conduta espontânea 

segmentar fonemas das palavras.  

Finalmente, na tarefa de produção de palavras que começavam com o 

mesmo fonema inicial, a maioria dos acertos das respostas das crianças, 

correspondiam, na realidade, a palavras que começavam com toda a sílaba inicial da 

palavra-estímulo. Lembramos, mais uma vez, que, durante os itens de exemplo e de 

treino, o experimentador insistiu sobre o ponto de que as duas palavras que 

formavam o par deveriam ter no começo “apenas o primeiro sonzinho pequenininho 

e não todo o primeiro pedaço”. Nas verbalizações formuladas por nossos alunos, 

encontramos justificativas semelhantes às oferecidas para a tarefa de identificação 

de palavras que começavam com a sílaba inicial igual. Mas, agora, também 

curiosamente, as crianças com hipótese alfabética se referiram muito mais à letra 

inicial compartilhada pelas duas palavras. Assim como em já evidenciado em outras 

pesquisas (MORAIS, 2004, 2010; LEITE, 2006; PESSOA, 2007), de modo ainda 

mais explícito, demonstravam estar se valendo da imagem gráfica das palavras que 

recuperavam, em lugar de pronunciar os fonemas que elas notavam. 

Reiteramos que as análises qualitativas nos ajudaram a ver que, de fato, 

apesar da tendência geral de um melhor desempenho nas atividades de reflexão 

fonológica aparecer entre alunos com hipótese de escrita mais elaborada, tal relação 

não se dava linearmente para todos os sujeitos que investigamos.  
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CAPÍTULO 4 ANÁLISE DE RESULTADOS II 
 
4 Análises de resultados II: As práticas de alfabetização das duas docentes 
pesquisadas. 

Eu escrevo sem esperança de que o 
que eu escrevo altere qualquer coisa. 
Não altera em nada... Porque no 
fundo a gente não está querendo 
alterar as coisas. A gente está 
querendo desabrochar de um modo 
ou de outro35... 
 

Clarice Lispector  

 

Para o tratamento de nossos dados provenientes das observações nas duas 

salas de aula, usamos a análise de conteúdo temática (BARDIN, 1977), a qual 

consiste numa metodologia de tratamento de dados qualitativos.  

A autora sugere que a análise de conteúdo deve ser desenvolvida por temas 

(análise temática categorial) e envolver as seguintes etapas: pré-análise, análise do 

material (codificação e categorização da informação), e tratamento dos resultados, 

inferência e interpretação.  

Nessa mesma linha de pensamento, Franco (2005) afirma que a pré-análise 

é o momento inicial através do qual o pesquisador fará os primeiros contatos com 

os materiais, buscando organizar, sistematizar os “preâmbulos”, a fim de subsidiar 

os alicerces às etapas subsequentes, através da definição das unidades de análise. 

No entanto, a etapa da categorização é marcada por uma classificação dos 

elementos, baseada em analogias e significados predominantes no material 

analisado. Ainda, segundo Franco (2005, p. 57), “a criação de categorias é o ponto 

crucial da análise de conteúdo”. Esta etapa requer um grande esforço e 

sensibilidade do pesquisador, já que não existe um caminho pré-definido para 

orientá-lo, portanto, em geral este “segue seu próprio caminho, baseado em 

conhecimentos e guiado por sua competência, sensibilidade e intuição” (FRANCO, 

2005, p. 58). 

A autora destaca, ainda, que “a possibilidade de se realizar uma sólida 

análise acerca do conteúdo ‘oculto’ das mensagens e de suas entrelinhas, direciona 

o pesquisador para além do que pode ser identificado, quantificado e classificado 

                                                 
35 Epígrafe utilizada no memorial de Katharine Moucherek. 
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para o que pode ser decifrado mediante códigos especiais e simbólicos” (FRANCO, 

2005, p. 24). 

A descrição – parte integrante do processo de análise – segundo Franco 

(2005), se constitui no resultado do primeiro contato com o material. Já a 

interpretação constituiria a última fase, período em que se atribui significação às 

características do material analisado. Num processo intermediário, apreendemos a 

inferência “que vai permitir a passagem explícita e controlada da descrição à 

interpretação” (FRANCO, 2005, p. 25-26). Para a autora, ela é “a razão de ser” da 

análise de conteúdo, visto que confere à análise relevância teórica e implica, 

necessariamente, num processo de comparação entre os dados, característica que 

a coloca num estágio superior à descrição. 
 

4.1 O tratamento de dados relativos às atividades priorizadas nas práticas 
pedagógicas 

 

Para a análise das atividades das duas professoras foram consideradas as 

40 observações realizadas em sala de aula, durante todo o ano letivo. No primeiro 

semestre tivemos 10 observações em cada turma, perfazendo um total de 20 

observações em cada semestre. Estas foram transcritas e categorizadas a partir 

dos seguintes eixos: atividades de Apropriação do Sistema de Escrita Alfabética 

(SEA), atividades de Leitura, compreensão e Produção de textos. Em cada eixo, 

elencamos um conjunto de subcategorias relacionadas à maior incidência das 

atividades realizadas pelas duas professoras. A amostra nos permitiu apreender 

certas variações quanto às práticas realizadas, considerando as atividades 

específicas no processo de aquisição do sistema de escrita alfabético. Como 

práticas pedagógicas diferentes influenciariam o desenvolvimento da compreensão 

da escrita alfabética, das habilidades de reflexão fonológica e o conhecimento do 

nome das letras, durante a aprendizagem da leitura e escrita? 

A fim de responder essa questão, o exame das práticas pedagógicas, ora 

tratadas, está ancorado, na análise dos eixos da língua: Ensino do Sistema de 

Escrita Alfabética (SEA), Ensino de Leitura, Compreensão e Produção Textuais. 

Objetivando analisar a relação entre os dados das observações e as 

concepções das professoras acerca de aspectos como a articulação entre os vários 

eixos de ensino de língua (sistema de escrita alfabética, leitura, compreensão e 
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produção textuais), os saberes que consideravam necessários de serem apropriados 

pelos aprendizes na alfabetização, na área de língua, entre outras questões, 

recorremos, também, nesse estudo, a alguns depoimentos presentes nas entrevistas 

realizadas com as docentes, no início e meio do ano letivo. A realização das 

entrevistas, nos permitiu, também, apreender algumas das opções didáticas e 

pedagógicas das professoras. 

 

4.2 Análise das atividades dos eixos de ensino da Língua 
 

Passaremos a analisar o bloco das atividades voltadas à apropriação do 

Sistema de Escrita Alfabética (SEA). Destacamos que este possui várias 

subcategorias relacionadas à leitura, escrita, cópia, contagem, partição, nomeação, 

identificação, produção, comparação, exploração, diferenciação. As unidades 

linguísticas analisadas em cada uma delas foram: letras, sílabas, palavras, frases e 

textos. 

No tocante à prática de leitura, buscamos observar, a partir das práticas, se 

as crianças estiveram expostos a atividades de leitura de letras com e/ou sem o 

auxílio das professoras, leitura de sílabas, leitura de palavras com e/ou sem auxílio, 

leitura de frases com e/ou sem auxílio. Do mesmo modo, no que diz respeito às 

atividades de escrita, verificamos se o educando foi solicitado a escrever letras, 

sílaba (inicial, medial e final) de palavra, escrever palavra com auxílio da professora, 

escrever palavra a partir de letra, sílaba ou palavra dada, se realizou escrita 

“espontânea”36 de palavras, escrita de palavra com o uso do alfabeto móvel, escrita 

de frase, escrita do nome. 

No rol dessas atividades que focavam o SEA, identificamos, também, a 

unidade linguística privilegiada para a realização da “cópia”: Cópia de letra, de 

sílaba, de palavra, de frase ou cópia de texto. Posteriormente, observamos se as 

mestras priorizaram as atividades de partição oral de sílabas em letras, partição oral 

de palavras em letras, partição oral de palavras em sílabas, partição oral de frases 

em palavras, partição escrita de palavras em letras, partição escrita de palavras em 

sílabas e partição escrita de frases em palavras. 

                                                 
36 Estamos considerando como escrita “espontânea” atividades como a do “ditado mudo”, cuja escrita 

é norteada pelo desenho, a escrita “livre” em que a professora orienta o aluno a escrever um 
determinado número de palavras, dentre outras. 
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Ainda no bloco das atividades do sistema de notação alfabética, focamos 

nossa atenção nas atividades de diferenciação de letras/palavras/números, 

nomeação de letras em posição inicial, medial, final e identificação de letras em 

posição “x”, identificação de letra “x” em posição “x”, identificação de letras (iguais) 

em palavras, identificação de letras em sílabas, identificação de sílabas em posição 

“x” com e sem correspondência escrita, identificação de palavras que possuem a 

letra “x” em posição “x”, identificação de palavras que possuem a sílaba “x” em 

posição “x”, identificação de aliteração/rima com e sem correspondência escrita. 

No que diz respeito às atividades de comparação, priorizamos: comparação 

de sílabas quanto ao número de letras, comparação de palavras quanto ao número 

de sílabas, comparação de palavras quanto ao número de sílabas, comparação de 

palavras (letras iguais/diferentes), comparação de palavras (sílabas 

iguais/diferentes), comparação com escrita convencional (auto-avaliação). 

Apreendemos, também, as atividades de exploração, enfocando: os 

diferentes tipos de letras, o formato das letras, as vogais, consoantes e dígrafos, 

direção da escrita, ordem alfabética, relações som/grafia. 

Por se tratar de uma pesquisa centrada no 1º ano do 1º ciclo, entendemos 

como relevante ainda a ordenação de palavras para frases ou ordenar frases para 

formar texto. 

 
 4.3 Atividades do Sistema de Escrita Alfabética (SEA) 

 

A seguir destacaremos as atividades de apropriação do Sistema de Escrita 

Alfabética desenvolvidas pelas duas professoras no decorrer das 20 observações. 

Para fins didáticos, inicialmente representamos na tabela 30 as atividades de Leitura 

e Escrita de letras, sílabas, palavras e frases. 
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 4.3.1 Atividades do Sistema de Notação Alfabética: Leitura e Escrita 

 
Tabela 29 - Frequência absoluta de Atividades de Apropriação do Sistema de Escrita 

Alfabética nas duas turmas observadas. Leitura e escrita de letras, sílabas, palavras e 
frases 

 
 ESCOLA 1 ESCOLA 2 

CATEGORIAS 1º 
semestre

2º 
semestre

 
Total 

1º 
semestre 

2º 
semestre 

 
Total 

1. Leitura de letras/alfabeto com 
auxílio 

04 07 11    

2. Leitura de letras/ alfabeto sem 
auxílio 

01 03 04 01 06 07 

3. Leitura de sílabas 09  09 01  01 
4. Leitura de palavras sem auxílio 07 08 15 08 07 15 
5. Leitura de palavras com auxílio 10 10 20 07 03 10 
6. Leitura de frases com auxílio 07  07 04 02 06 
7. Leitura de frases sem auxílio 02 01 03 06 01 07 

 
8. Escrita de palavra com auxílio 

da professora 
07 07 14 03 07 10 

9. Escrita de palavra a partir de 
letra sílaba dada 

01 01 02  04 04 

10. Escrita de palavra como 
souber (espontânea) 

   01 02 03 

11. Escrita de palavras com uso 
do alfabeto móvel 

 03 03    

12. Escrita de frase 07  07 06  06 
13. Escrita do nome 10 10 20 09 06 15 
Total de tarefas 65 50 115 46 38 84 

 
 

Como podemos observar, as atividades de leitura e escrita de letras, sílabas, 

palavras e frases foram exploradas pelas professoras ao longo do ano letivo, 

contudo, com intensidade diferente. No primeiro semestre, a frequência das 

atividades ocorreu de forma bem maior do que no segundo semestre. Na escola 1, 

a professora copiava o alfabeto no quadro e convidava as crianças para fazer a 

leitura das letras. O procedimento consistia em primeiro ser feita a leitura em voz 

alta pela mestra e, na segunda vez, as crianças a acompanhavam, repetindo as 

letras. O passo seguinte era a identificação das letras apontadas pela professora. 

Somente duas vezes, durante o período das observações é que as crianças tiveram 

oportunidade de fazer a leitura do Alfabeto sem auxílio da professora. 

Diferentemente, a professora da escola 2 investia em situações de leitura do 

alfabeto sem auxílio, trabalhando a partir do contexto da escolha dos ajudantes do 

dia com os nomes dos alunos como podemos ver a seguir: 
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Prof: Gente, vamos fazer uma retomada do alfabeto. Que letra é essa?  

Als: A letra A. 

Prof: A letra A começa com o nome de quem? 

Als: Adeildo;  

Prof: E essa letra? 

Als: Letra B. 

Prof: Na letra B não temos nenhum coleguinha, e essa letra qual é? 

Als: Letra C. 

Prof: Na letra C temos Cibelle e Cláudia, na letra D e E, também não 

temos ninguém. 

E continuando perguntou: 

Prof: E essa? 

Als: Letra F.  

Prof: Na F temos alguém? 

Als: Fabiano e Francielle 

Prof: E com a letra G? 

Als: Gabriele, Grazielle e Guilherme 

Prof: Com a letra H não temos ninguém, com I também não e com a 

letra J? 

Als: José, José Richard, Josilene e Júlia 

Prof: Com a letra K também não temos ninguém e que letra é essa? 

Als: Letra L. 

Prof: Temos algum coleguinha com a letra L? 

Als: Leomar e Luiz Guilherme 

Prof: E essa? 

Als: Letra M 

Prof: E com o M? 

Als: Maria Elioenay Vitória e Michel 

Prof: N não temos, P e Q também não. E essa letra? 

Als: Letra R. 

Prof: E com R? 

Al: Roberto e Rogério Carlos 

Prof:Vamos lá? 

Als: S,T,U,V,W,X,Y e Z .Não temos ninguém. 
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Vemos portanto que, através da leitura de letras do alfabeto, a professora 

praticou outra atividade que, como veremos, será mais frequente na turma A: a 

nomeação de letras. 
A atividade de leitura de sílabas ocorreu exclusivamente na escola 1. Sempre 

que a professora definia qual seria a letra do dia a ser trabalhada, o passo seguinte 

era a escrita das vogais, para que os alunos juntassem com a letra escolhida, como 

podemos observar: 

A, E, I, O, U, ÃO 
D= DA, DE, DI, DO, DU, DÃO. 
F= FA, FE, FI, FO, FU, FÃO  

 

A sistematicidade das atividades na escola 1 era sempre a mesma: 

nomeação de letras, sílabas, palavras e frases que eram escritas no quadro pela 

mestra, em seguida os alunos eram convidados a realizar a leitura, acompanhados 

da professora, para em seguida fazer a cópia do que estava escrito no quadro, para 

posterior leitura individual.  

É importante frisar que em ambas as turmas as atividades eram realizadas 

primeiramente junto com a professora e depois as crianças respondiam. A partir do 

segundo semestre, quando várias crianças já estavam na hipótese silábico-

alfabética e alfabética é que as professoras solicitavam que os alunos realizassem a 

leitura sem ajuda. Provavelmente tal prática pode justificar o fato da categoria escrita 

de palavra como souber ter aparecido somente uma única vez no segundo semestre 

na turma da escola 1 e duas vezes na turma da escola 2.  

A categoria uso do alfabeto móvel, somente foi trabalhada na turma da escola 

2, no entanto foram muito poucas as oportunidades em que seu uso se fez presente 

na prática. Esse recurso foi utilizado em situações de aprendizagem da escrita dos 

nomes dos alunos e se fez presente apenas no primeiro semestre.  

Já a categoria escrita do nome foi bastante trabalhada e exigida em ambas as 

turmas. Na turma da escola 1, após cada atividade, a professora solicitava que as 

crianças escrevessem, no final de cada atividade, seus nomes, sem auxílio e 

àquelas crianças que não sabiam ainda escrever de memória, ela ditava as letras 

para a criança escrever. Na turma da escola 2, além dos nomes estarem em um 

cartaz na sala e no alfabeto colocado na parede com letras maiúsculas de imprensa, 

em cima de cada letra estava o nome dos alunos correspondente à letra inicial. 

Ademais, cada criança possuía uma ficha com o seu nome escrito nos dois tipos de 
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letras (imprensa maiúscula e manuscrita) e essa sempre era distribuída pelos 

ajudantes do dia, no momento da realização das tarefas.  

Com relação à categoria escrita de palavras, as crianças poucas vezes 

escreviam de forma espontânea. Como podemos observar, a maioria das palavras 

que eram escritas pelos alunos sempre tinham a intervenção das professoras, ou 

sucediam a sua intervenção. Isso fica evidente na fala da professora da escola 2, na 

15ª observação, quando, foi indagada por que não realizava atividades de escrita 

espontânea: 
“Eu acho mais produtivo as crianças me dizerem as letras e eu ir 

escrevendo. Acredito que eles aprendem mais dessa forma”. 

 

Apenas duas vezes, no segundo semestre, a mestra da escola 2 solicitou que 

os alunos escrevessem “do jeito que sabiam”, e não comparou suas escritas com a 

escrita convencional. No entanto, a professora da escola 1, em uma única vez 

durante o período de observação, trabalhou uma atividade em que as crianças 

teriam que notar o nome dos desenhos, mas, logo que as crianças concluíram a 

atividade, a mestra escreveu as palavras na lousa para fazerem a auto-correção. 

Dessa forma, apesar das categorias de escrita de palavras aparecerem como 

realizada, as crianças geralmente escreviam com auxílio das professoras. 

Seguiremos analisando as evidências quanto às atividades de cópia 

priorizadas nas práticas das professoras. 
 

4.3.2 Atividades do Sistema de Notação Alfabética: Cópia 
 

 A tabela 30 abaixo trás dados de análise referente a essa atividade. 
Tabela 30 - Frequência absoluta de Atividades de Cópia de letra, sílaba, palavra e 

frase nas duas turmas observadas 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 ESCOLA 1 ESCOLA 2 

CATEGORIAS 1º 
semestre 

2º 
semestre 

 
Total 

1º 
semestre

2º 
semestre 

 
Total 

1. Cópia de letra 06 02 08    
2. Cópia de sílaba 08 01 09    
3. Cópia de palavra  10 05 15 08 05 13 
4. Cópia de frase 09 03 12 06  06 
5. Cópia de texto       
Total de tarefas 33 11 44 14 05 19 
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Analisando os dados da tabela, constatamos que a professora da escola 1 

priorizou, em suas aulas, a cópia de palavras e frases, atividades que foram 

registradas na maioria das observações do primeiro e segundo semestre.  

Como já dito, sua sequência consistia no estudo das vogais, sílabas, palavras 

e frases e cópia dessas unidades da língua. Apesar de a professora não considerar 

essa atividade como cópia, pois, sempre dizia para os alunos: “não quero aluno 

copista e sim aluno que saiba ler e escrever”, sua prática mostrava uma contradição. 

A sistemática da mestra geralmente seguia uma ordem: escrita no quadro, leitura e 

cópia. Como não utilizava um livro didático específico, parecia recorrer sempre ao 

ensino das sílabas, palavras e frases. Cabe ressaltar que a cópia para a professora 

era uma atividade importante, pois segundo ela “só se aprende escrever 

escrevendo.” Em uma das observações, após todo o processo de soletração da 

leitura de palavras, a professora mandou que os alunos copiassem as palavras do 

quadro. Antes de iniciar a cópia, um aluno perguntou à professora se era para copiar 

também o cabeçalho e a mestra respondeu: 

 

Prof: É para copiar tudo que está no quadro, começando pelo 

nome da escola e não esqueçam no final de assinar. 
 

Os alunos começaram a copiar as palavras e observei como se comportavam 

durante a atividade. Esse tempo da cópia era uma ocasião de interações 

interessantes. Como essa observação foi realizada no mês de abril, a grande 

maioria das crianças, pedia ajuda aos seus pares, pois, como havia muitas 

informações no quadro, elas ficavam sem saber “onde estavam na escrita”. O 

interessante é que as crianças que estavam sendo solicitadas a ajudar se 

levantavam e iam até o quadro para mostrar para os colegas qual a palavra que eles 

deveriam escrever. Aquelas que já estavam com mais habilidade de copiar, 

rapidamente terminavam a tarefa.  

Essa prática diária correspondia a mais da metade do tempo gasto com as 

atividades de apropriação do Sistema de Escrita Alfabética. Coerentemente com sua 

concepção de ensino e aprendizagem, a professora da escola 1, afirmava que a 

cópia era um momento muito importante de aprendizagem. Segundo Anne- Marie 

Chartier (2007, p. 56), os jovens professores têm dificuldade em imaginar que a 

cópia possa ter sido um tempo de aprendizagem, de apropriação ou de 
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automatização de múltiplos saberes (gráficos, ortográficos, sintáticos, disciplinares), 

já que vêem nela apenas uma reprodução mecânica consumidora de tempo e 

cognitivamente vazia. 

Por outro lado, na turma da professora da escola 2 apareceu com alguma 

frequência a cópia de palavra nas atividades propostas aos alunos. Contudo, 

diferentemente da professora da escola 1, que enfatizava o grafismo, a cópia nessa 

sala se prestava, muitas vezes, a uma atividade de leitura. Os alunos copiavam 

textos, espaços de um texto, copiavam palavras de um texto, copiavam seus nomes 

das fichas, copiavam para explorar a ordem alfabética e a lista dos nomes dos 

colegas.  

Como veremos no decorrer das análises, assim como as outras atividades 

dos eixos da língua, observamos que a atividade de cópia, decaiu sensivelmente no 

segundo semestre, na turma da professora da escola 1.  

Seguiremos analisando as unidades priorizadas nas atividades de partição de 

frases em palavras e de palavras em letras e sílabas. 

 

4.3.3 Atividades do Sistema de Notação Alfabética: Partição 

 

Traduzindo-se numa importante forma de oportunizar às crianças a refletirem 

sobre as relações entre partes orais e partes escritas no sistema de notação 

alfabética, as atividades de partição só apareceram com evidencia na turma da 

professora da escola 2. Priorizamos a análise das dimensões oral e escrita no 

interior dessas atividades. Para isso, recorremos às categorias de partição oral de 

sílabas em letras, partição oral de palavras em letras, partição oral de palavras em 

sílabas e partição oral de frases em palavras; além dessas, registramos a frequência 

das tarefas que priorizaram a partição escrita de palavras em letras, partição escrita 

de palavras em sílabas, assim como a partição escrita de frases em palavras. Segue 

tabela com a análise realizada.  
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Tabela 31 - Frequência absoluta de Partição de frases em palavras e de palavras em 
letras e sílabas nas duas turmas observadas. 

 
 ESCOLA 1 ESCOLA 2 

CATEGORIAS 1º 
semestre

2º 
semestre

 
Total

1º 
semestre 

2º 
semestre

 
Total

1. Partição de palavras em 
letras 

 01 01    

2. Partição oral de palavras em 
sílabas 

01 03 04 08 07 15 

3. Partição oral de frases em 
palavras 

   02 02 04 

4. Partição escrita de palavras 
em letras 

      

5. Partição escrita de palavras 
em sílabas 

01 01 02 01 01 02 

6. Partição escrita de frases 
em palavras 

      

Total de tarefas 02 05 07 11 10 21 
 
 

Como podemos identificar, essas categorias foram pouco significativas para a 

turma da escola 1, e, bastante trabalhadas na escola 2, em várias oportunidades. Na 

turma da escola 1, durante o período de observação as crianças praticamente não 

tiveram oportunidade de refletir oralmente sobre as unidades sonoras das palavras. 

Durante as 20 observações realizadas, somente foram propostas duas atividades de 

partição de escrita de palavras em sílabas, que consistiam em contar quantas letras 

e sílabas tinham as palavras e essa atividade aconteceu após a correção no quadro 

das palavras da atividade de um ditado, como podemos ver a seguir: 

  
                               
                                1-MOLA 
         
                                2-BOLO 
                                
                              3- GOLA 
 
                              4-CAMA   
              
                              5- COMIDA 
                              

 

Em outro momento, após a leitura de um texto, a professora trabalhou a 

seguinte atividade: 
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Prof: Vamos ler as palavras do quadro antes de copiar. 

 

E apontando para as palavras começou a fazer a leitura acompanhada pelas 

crianças: 

Prof: Vamos ler? SA-PO. Quantas letras? 

Als: 4 

Prof: E quantas sílabas? 

Als: 2 

Prof: Qual é a segunda palavra? 

Als: GA-TO 

Prof: Quantas letras? 

Als :4 

Prof: Quantas sílabas: 

Als: 2 

Prof: A terceira palavra. 

Als: BO-DE 

Prof: Quantas letras? 

Als: 4 

Prof: Quantas sílabas? 

Als: 2 

 
Por outro lado, na turma da professora da escola 2, esse trabalho era quase 

que diário. No primeiro semestre, a professora propunha, diariamente, essa reflexão 

com os nomes dos alunos, durante a escolha dos ajudantes do dia, no momento de 

fazer o calendário, nas palavras dos títulos das leituras (antes de iniciar a leitura dos 

textos), como podemos observar nestas atividades: 

 
                   Prof: Quantos pedacinhos tem a palavra Março? 

Als: Mar-ço, 2 

Prof: E Fevereiro? 

Als: Fe-ve-rei-ro, 4 

Prof: E Janeiro? 

Als: Já-nei-ro 3   
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Em outra atividade da escolha dos ajudantes do dia, a professora aproveitava 

esse momento para contar as sílabas das palavras: 
 

Prof: O nome de Cybelly tem quantos sons? 

Als: Cy-be-lly, 3 

Prof: E o de Cláudio tem quantos sons? 

Als: Cláu-dio, 2 

 
Como podemos constatar, as professoras utilizavam com frequências 

diferentes artifícios para alfabetizar os alunos. Ora realizavam atividades de reflexão 

ao nível da letra, ora no nível da sílaba. Mesmo utilizando procedimentos distintos, 

as professoras buscavam trabalhar atividades que ajudava a promover nos alunos a 

capacidade de refletir sobre as palavras enquanto sequência sonora. 

Percebemos que a professora da escola 2, usava mais a reflexão sobre a 

quantidade de sons nas palavras, talvez em virtude das recentes discussões sobre a 

importância dessa habilidade para a aprendizagem da leitura e escrita. Na entrevista 

ela explicitou claramente:  

 “Trabalhar os sons e a quantidade de sons das palavras é muito 

importante para a criança entender que as palavras são formadas por 

unidades sonoras e ajuda a elas a entender o sistema de escrita: que as 

letras têm sons, que cada som corresponda uma letra e muitas outras 

coisas importantes para aprender a ler e escrever”.  

 

Dando prosseguimento as análises, passaremos ao bloco da nomeação e 

identificação de unidades reais e escritas, em que esse conhecimento se destaca 

como de grande importância para que as crianças compreendam que os sons do 

oral são representados por letras convencionais.  
 

4.3.4 Atividades do Sistema de Notação Alfabética: Nomeação e Identificação 

de letras e sílabas 
 

A tabela 32 apresenta os dados sintetizados das duas turmas. 
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Tabela 32 - Frequência absoluta de Diferenciação, Nomeação, Identificação de letras, 
sílabas e palavras nas duas turmas observadas. 

 
 ESCOLA 1 ESCOLA 2 

CATEGORIAS 1º 
semestre

2º 
semestre

 
Total

1º 
semestre 

 2º 
semestre

 
Total

1. Diferenciação de 
letras/palavras/números 

10 02 12 05 01 06 

2. Nomeação de letras em 
posição (inicial, medial, 
final) 

15 10 25 05 07 12 

3. Identificação de letras em 
posição (inicial, medial, 
final) 

07 14 21 03 06 09 

4. Identificação de letras 
iguais em palavras 

 02 02  01 01 

5. Identificação de letras em 
sílabas 

 01 01 01  01 

6. Identificação de sílabas 
em posição (inicial, 
medial, final) com 
correspondência escrita 

07  07 04  04 

7. Identificação de sílabas 
em posição (inicial, 
medial,final) sem 
correspondência escrita 

01 02 03    

8. Identificação de palavras 
que possuam a letra X em 
posição(inicial, medial, 
final) 

08 09 17 07 02 09 

9. Identificação de palavras 
que possuam a sílaba X 
em posição (inicial, 
medial, final) 

02 02 04    

Total geral de tarefas 50 42 92 25 17 42 
 
 

Como apontado na tabela 32, quase todas as categorias foram trabalhadas 

por ambas as turmas das duas escolas. Entretanto, como já indicado nas outras 

atividades, no segundo semestre o quantitativo da realização das mesmas decaiu 

para quase 50%. A professora da escola 1, durante o primeiro semestre, sempre que 

fazia a contagem dos alunos e escrevia a quantidade no quadro, distinguia com 

cores diferentes as letras dos números. Certo dia, no primeiro semestre ela 

perguntou aos alunos:  

 

Prof: Vocês sabem por que eu sempre coloco os números de 

cor vermelha? 
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 Als: É para ficar mais bonito! 

Als: Para ficar colorido! 

Prof: Não é para ficar bonito não! O meu objetivo é que vocês 

façam a distinção entre o que são letras e números. É para 

vocês saberem que letras é diferente de números.  

 

E, em todas as observações, a professora fazia o mesmo procedimento de 

uso de cores diferentes para escrever a quantidade dos alunos que estavam 

presentes na sala. No segundo semestre ela novamente perguntou aos alunos: 

 

 Prof: Por que os números estão de cor vermelha? 

Als: Para a gente saber que letra é diferente de números. 

Prof: É para vocês saberem que, para escrever as palavras 

usamos as letras e para escrever quantidades usamos os 

números. 
 

Na turma da escola 2, essa reflexão foi pouco realizada, contudo, no 

momento da escrita da data do dia da agenda e na escrita do cabeçalho, a 

professora chamava a atenção para essa categoria.  

Quanto à categoria de nomeação e identificação de letras em diferentes 

posições, ambas as professoras a trabalhavam sistematicamente. Na turma da 

escola 1, ao iniciar o trabalho com as letras, a professora sempre escrevia primeiro a 

letra no quadro e perguntava para os alunos :  

 

 Prof: Que letra é essa? 

 Als: é a letra B 

 Prof: e se eu juntar com essa? Que letra é essa? 

 Als: é o A. B com A, faz BA 

 Prof: E se eu juntar com essa? Que letra é essa? 

 Als: É o U.  

Prof: Então, BA com U fica como? 

Als: BAÚ! 
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Assim como a professora da turma da escola 1, a da turma da escola 2, 

também trabalhava a nomeação e identificação de letras em várias situações da 

Rotina, como podemos observar no momento da atividade da escolha do ajudante 

do dia : 

 

Prof: Ontem o ajudante do dia foi Júlia. Júlia começa com que 

letra? 

Als: Com a letra J (jota). 

Prof: Depois do J (jota) vem qual letra? 

Als: A letra L (ele). 

Prof: Quais os colegas que começam com a letra L (ele)? 

 
 

As categorias identificação de letras iguais em palavras, identificação de 

letras em sílabas, identificação de sílabas em posição inicial, medial e final, assim 

como a categoria de identificação de palavras que possuam a sílaba X em posição 

inicial, medial e final, foram muito pouco trabalhadas nas turmas das duas escolas. 

Ambas as professoras sempre priorizavam a identificação das letras iniciais nas 

palavras. O interessante é que na turma da professora da escola 1, o encadeamento 

das atividades de ensino da aquisição do sistema de notação alfabética era iniciado 

pela letra, e em seguida, o investimento era na repetição e memorização dos 

padrões silábicos. No entanto, no momento da escrita das palavras, a mestra 

sempre solicitava que as crianças dissessem uma palavra que começasse pela letra 

que estava sendo ensinada. A ênfase nesse momento era dada ao nome da letra e 

não ao som que iniciava a palavra.  

Da mesma forma, a professora da turma da escola 2 priorizava a letra inicial 

no momento da escrita das palavras no quadro, em detrimento da reflexão do som 

inicial das palavras.  

Como vimos, embora ambas as professoras tenham identificado letras das 

grafias essas prática não nos pareceu alicerçada em uma perspectiva reflexiva sobre 

os sons constituintes das palavras. 

Como podemos observar, na tabela 33, a categoria de identificação de 

sílabas com correspondência escrita (inicial, medial e final), somente apareceu na 

turma da escola 1, tanto no primeiro semestre como no segundo, isso porque, após, 
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a leitura das palavras escritas no quadro, a tarefa das crianças era para separar as 

sílabas ou circular a sílaba indicada pela professora. Em todas as oportunidades 

trabalhadas, predominava a identificação da sílaba no início ou no final das palavras. 

Como já anteriormente anunciado, a categoria de identificação de palavras 

que possuam uma letra em posição (inicial, medial e final), foi bastante trabalhada 

nas duas turmas. Isto foi também evidenciado nas falas das duas professoras, ao 

responderem, na entrevista, se achavam importante ensinar as letras aos alunos:  

 

Prof A: 

“A criança tem que conhecer o alfabeto, o nome das letras, pela minha 

experiência em alfabetização, isso é muito importante!” 

 

Prof B: 

“Ai meu Deus do céu! Ensinar as letras é importantíssimo, 

importantíssimo! 

 
 

A seguir analisaremos o bloco das atividades de identificação e produção de 

rimas e aliteração habilidades importantes para a criança compreender a relação 

entre partes sonoras e partes escritas das palavras. 

 

4.3.5 Atividades do Sistema de Notação Alfabética: Identificação e Produção de 

rimas e Aliteração. 

 

A tabela 33 traz os dados referentes a essas atividades. 
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Tabela 33 - Frequência absoluta de Atividades Identificação e produção de rima e 
aliteração nas duas turmas observadas. 

 
 ESCOLA 1 ESCOLA 2 

CATEGORIAS 1º 
semestre

2º 
semestre

 
Total

1º 
semestre 

 2º 
semestre

 
Total

1. Identificação de rima 
com correspondência 
escrita 

 04 04  02 02 

2. Identificação de rima 
sem correspondência 
escrita 

 04 04  02 02 

3. Produção de rima com 
correspondência escrita 

 01 01    

4. Identificação de 
aliteração com 
correspondência escrita 

03 03 06    

5. Identificação de 
aliteração sem 
correspondência escrita 

02 05 07  04 04 

6. Produção de aliteração 
com correspondência 
escrita 

05  05 01  01 

Total de enunciados 10 17 27 01 08 09 
 

 
Observamos, nessa tabela 33, que os dados evidenciam uma maior 

predominância da categoria de identificação de rimas com correspondência escrita e 

sem correspondência escrita na turma da professora da escola 2. 

Essas atividades de consciência fonológica apareceram muito pouco nas 

observações, salvo o trabalho com rimas que a professora daquela turma priorizava 

na sua prática pedagógica, mas o trabalho consistia na reflexão oral dos sons das 

palavras. Durante o período de observação, poucas vezes a professora trabalhou 

atividades em que os alunos pudessem ver a forma escrita. Quase todo o trabalho 

de reflexão das palavras semelhantes era feito oralmente. Até mesmo quando fazia 

uso dos jogos elaborados pelo CEEL,37 a mestra priorizava os jogos de análise 

fonológica sem apresentar as formas escritas das palavras.  

As suas atividades eram voltadas para os textos poéticos, músicas, 

parlendas, trava-línguas e nesse momento ela aproveitava para incentivar as 

crianças a identificar e produzir rimas oralmente. Certa vez, a escola estava 

                                                 
37 O Centro de Estudos em Educação e Linguagem produziu esse recurso didático (jogo) com o 

objetivo de fornecer exemplos de atividades que favorecessem a aprendizagem do sistema de 
notação alfabética. 
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vivenciando um Projeto sobre os poetas pernambucanos e a professora havia 

escolhido trabalhar a música Frevo nº 1 do poeta Antonio Maria. A música estava em 

um cartaz e as palavras que rimavam estavam grifadas. Após as crianças terem 

cantado a música, a professora perguntava: 

 

Prof: Qual a palavra que rima com retardados? 

Als: cansados.  

Prof: A rima é ados. Retardados, Cansados. E com Vassouras? 

Als: Tesouras 

Prof: Qual é a rima? 

Als: ouras. 

Prof: muito bem! Vamos continuar... 

 

Além das atividades de identificação de rima, a professora também 

perguntava oralmente:  

 

 Prof: Congelador rima com? 

Als: Ventilador 

Prof: E Pão? 

Als: Fogão, mamão, sabão... 

 

Ao adotar tal procedimento de trabalhar textos que as crianças conheciam de 

cor, a professora ajudava as crianças a aprender a correspondência entre a cadeia 

do oral e o texto escrito, já que elas teriam a oportunidade de descobrir cada palavra 

do texto impresso, com os espaços em branco que separam a frase em unidades 

diferentes do oral. Lamentavelmente, isso não ocorreu muito nos dias em que 

observamos suas aulas. 

Dar ênfase ao trabalho com rimas e aliterações se constituiria, assim, num 

rico momento de reflexão acerca das relações grafofônicas das palavras (cf. 

MORAIS; LEITE, 2005). Portanto, um forte aliado para as crianças entenderem o 

funcionamento de nosso sistema de escrita.  

Na turma da escola 1, a não ocorrência dessas atividades poderia estar 

relacionada à não compreensão da professora sobre a importância do 

desenvolvimento dessas habilidades para a aprendizagem do sistema de escrita 
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alfabética, como expresso durante a entrevista quando perguntei sobre a 

importância de trabalhar atividades de Consciência Fonológica: 

 

Prof: ( )... “Já ouvi falar sobre isso em um curso que eu fiz na UFPE. Mas, 

prefiro fazer do meu jeito que eu sempre fiz, nos meus 23 anos como 

alfabetizadora”.  

 

A categoria de identificação de aliteração com correspondência escrita e sem 

correspondência escrita foi muito pouco trabalhada pelas duas professoras. A não-

sistematização dessas atividades talvez estivesse relacionada ao trabalho 

sistemático das professoras envolvendo a identificação das letras. 

Destacaremos, a seguir, a análise das atividades de comparação quanto ao 

número de letras e sílabas trabalhadas na prática pedagógica das duas professoras. 

 

4.3.6 Atividades do Sistema de Notação Alfabética: Comparação de 
quantidades e semelhança gráficas (de unidades linguísticas) 

 

Analisamos a frequência de tarefas de comparação de sílabas e palavras 

quanto ao número de letras, comparação de palavras quanto ao número de sílabas, 

comparação de palavras quanto a letras iguais/diferentes, comparação de palavras 

quanto às sílabas iguais/diferentes e comparação da escrita do aluno com a escrita 

convencional, objetivando a auto-avaliação. Segue, portanto, tabela com as 

frequências absolutas e análise das principais evidências obtidas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 218

Tabela 34 - Frequência absoluta de Atividades de Comparação quanto ao número de 
letras e sílabas nas palavras nas duas turmas observadas. 

 
 ESCOLA 1 ESCOLA 2 

CATEGORIAS 1º 
semestre

 2º 
semestre

 
Total

1º 
semestre 

2º 
semestre 

 
Total

1. Comparação de sílabas 
quanto ao número de 
letras 

      

2. Comparação de 
palavras quanto ao 
número de sílabas 

   01  01 

3. Comparação de 
palavras quanto à 
presença de letras 
iguais/diferentes 

 03 03  01 01 

4. Comparação de 
palavras quanto à 
presença de sílabas 
iguais/diferentes 

      

5. Comparação com 
escrita convencional 
para auto-avaliação 

   01 02 03 

Total de tarefas  03 03 02 03 05 
 
 

Os dados indicam que as categorias de comparação de sílabas quanto ao 

número de letras e comparação de palavras quanto à presença de sílabas 

iguais/diferentes não foram contempladas na prática das duas professoras durante o 

período de observação. Cremos que isto ocorreu por as professoras acharem que 

esse tipo de tarefa, exigia da criança uma compreensão mais refinada das 

propriedades do sistema de notação alfabética e as crianças, segundo as 

professoras, teriam ainda o 2º ano do 1º ciclo para dar continuidade ao processo de 

alfabetização. Vale registrar que na turma da professora da escola 2, no que diz 

respeito à categoria de comparação de palavras quanto a presença de letras 

iguais/diferentes, as atividades propostas para esse trabalho foram realizadas no 

livro didático com podemos ver a seguir: 

 

 Prof: Vocês vão pintar agora as letras que são diferentes em cada par: 

MALA BOLA MOLA BALA CANECA RODA 
MOLA ROLA ROLA BOLA BONECA ROLA 
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A professora dessa turma fazia uso em algumas situações do livro didático38 

para trabalhar atividades de sistematização da escrita alfabética e para fazer 

algumas leituras de textos. Certa vez, a professora comentou que, no seu 

planejamento, fazia uso do livro didático duas vezes por semana na sala de aula e 

como tarefa de casa, relatando: 

 

...“mesmo as crianças ainda não alcançando as atividades do 

livro, sei que tenho que usar. E depois, os pais cobram muito a 

atividade no livro.”  

 

Reservamos o debate acerca do uso ou não uso do livro didático, para esse 

bloco da seção. Este foi um dos itens enfocados nas entrevistas individuais 

realizadas com as professoras no final do ano letivo de 2008. Antecipamos, de início, 

que a professora da escola 1, de um modo geral, não se mostrava satisfeita, por 

vários motivos, com o livro didático adotado: a não participação na escolha, a não 

identificação com a proposta desse material, o nível “avançado” das atividades 

propostas para o perfil da turma trabalhada, dentre outras razões revisadas num 

estudo sobre o tema realizado por Morais e Albuquerque (2005) eram suas queixas 

para não usar o livro didático que os alunos tinham. 

Diferentemente da outra colega da escola 1, a professora da escola 2, 

participou da escolha do livro didático na escola e afirmou, durante a entrevista, que 

no momento da elaboração do seu planejamento diário priorizava dois dias da 

semana para trabalhar com este recurso didático. 

Destacaremos, a seguir, as análises das atividades trabalhadas na 

exploração e ordenação de letras, palavras e frases. 

 

4.3.7 Atividades do Sistema de Notação Alfabética: Exploração e Ordenação 

 
Compondo a seção que trata das atividades de exploração e ordenação, nos 

preocupamos em analisar se houve, no conjunto das práticas acompanhadas, a 

exploração dos diferentes tipos de letras, a exploração do formato das letras, a 

exploração das vogais, consoantes e dígrafos, a exploração da direção da escrita, 

                                                 
38 Leitura Viva- programa de leitura e escrita-Alfabetização, de Maria Alice Setúbal, editora Formato. 
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da ordem alfabética, assim como das relações som/grafia das palavras estudadas e 

a ordenação de palavras para formar frases ou ordenar frases para formar texto. 

Seguimos abaixo com a análise das principais evidências obtidas a partir da tabela 

35. 
 

Tabela 35 - Frequência absoluta de Atividades de Exploração e Ordenação de letras, 
palavras e frases nas duas turmas observadas. 

 

 
 

Quase todas essas categorias, como podemos observar, ambas as turmas 

tiveram a oportunidade de trabalhar. No entanto, na turma da escola 1, a professora 

investia muito no uso dos diferentes tipos de letras, não só para escrever como 

também para ler. No início do ano ao escrever as letras no quadro, representava em 

seus diferentes tipos e dizia que alternava o uso: um dia usava letra de imprensa 

maiúscula e no outro a letra cursiva ou misturava, como podemos conferir nessa 

tarefa escrita no quadro: 

 

Ba, Be, Bi, Bo, Bu, 

Prof: (apontando para as letras): Essa letra é maiúscula ou 

minúscula? 

 ESCOLA 1 ESCOLA 2 
CATEGORIAS 1º 

semestre
2º 

semestre
 

Total 
1º 

semestre 
2º 

semestre 
 

Total 
1. Exploração dos 

diferentes tipos de 
letras 

08  08 04 02 06 

2. Exploração da 
ordem alfabética 

01 10 11  08 08 

3. Exploração de 
vogais, consoantes e 
dígrafos 

06  06 02  02 

4. Exploração da 
relação som/grafia 

05 04 09 08 08 16 

5. Exploração da 
direção da escrita 

06 04 10 04 04 08 

6. Exploração do 
formato das letras 

04  04 02  02 

7. Ordenação de 
palavras para formar 
frases ou ordenar 
frases para formar 
texto 

    01 01 

Total de tarefas 30 18 48 20 23 43 
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 Als: O B (bê) é maiúsculo e as vogais são minúsculas. 

 

Em outro momento a mestra disse para os alunos: 

 

Prof: Hoje eu vou escrever só com letra cursiva. 

 

Após escrever no quadro as palavras em letra cursiva, a professora perguntou 

para as crianças: 

 

Prof: A palavra Escola mudou por que eu mudei de letra? 

Als: Não! 

Prof: Vejam como essa letra é mais charmosa! 

Al: Eu não sei fazer essa letra, não! 

Prof: Eu já disse a vocês que aqui nessa sala nós não temos 

esse negócio de não saber fazer. Estamos aqui é para aprender. 

No começo, todos nós temos dificuldades, mas, depois, 

aprendemos.  
 

Diferentemente, a professora da turma da escola 2, só fazia uso da letra de 

imprensa maiúscula, durante todas as atividades realizadas na coleta dos dados. No 

entanto, no segundo semestre, ao realizar uma atividade no livro didático, o poema 

estava escrito em letra cursiva e, no momento da realização da tarefa, as crianças 

não conseguiam fazer, dizendo que não sabiam ler aquela letra. A professora então 

falou: 

 

 Prof: Esse tipo de letra chama-se cursiva. Quando vocês 

estiverem no próximo ano, no 2º ano do 1º Ciclo, vocês vão 

aprender a escrever com esse tipo de letra. 

 
A exploração da ordem alfabética, como podemos observar, na Tabela 35, 

somente uma vez foi trabalhada na sala da professora da escola 1 e quase que 

diariamente na turma da escola 2. Essa atividade diária como já vimos, era realizada 

no momento da escolha dos ajudantes do dia, pois, para essa escolha, era seguida 
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a sequência do alfabeto. Ademais, tal atividade era realizada também, no momento 

de sistematização do trabalho com as letras como podemos ver a seguir: 

 

Prof: Vou começar a perguntar pelo nome das letras e em 

seguida vocês vão dizer o nome de um animal que começa 

com a letra que eu perguntar, está bem? 

Als: Tá; 

Prof: Que letra é essa? 

Als: A de ABELHA 

Prof: E essa? 

Als: B de BORBOLETA; 

Prof: E essa? 

Als:C de CADELA; 

Prof: E essa? 

Als: D de DINOSSAURO; 

Prof: Essa? 

Als:É de ELEFANTE 

Prof: E essa? 

Als: F de FORMIGA 

Prof:E essa? 

Als: G de GATO; 

Prof: E essa? 

Als: H de HIPOPÓTAMO 

Prof: E essa: 

Als:I de IGUANA; 

Prof: E essa? 

Als: J de JACARÉ; 

Prof: K, não tem nenhum animal, e essa? 

Als:L de LEÃO; 

Prof: E essa? 

Als:M de MACACO; 

Prof: Essa? 

Al: N de NAVIO; 

Al: N de NENO, o peixinho; 
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Prof: E essa? 

Als: O de OVELHA; 

Prof: Essa? 

Als: P de PATO; 

Prof: E essa: 

Als: Q de QUEIJO, que o RATO come; 

Prof: E essa: 

Als:R de RATO; 

Prof: E essa? 

Als: S de SAPO; 

Prof:E essa? 

Als: T de TATU; 

Prof: E essa? 

Als: U de URUBU; 

Prof:E esse? 

Als: V de VACA 

Prof: W não tem; E esse? 

Als:X de XIXI; 

Prof: Y não tem animal com essa letra, e esse? 

Als: Z de BEZOURO; 

Prof: Mas BEZOURO começa com B, não é com Z; 

Als: Mas tem Z em ZOURO; 

 

Tal atividade relativa a identificação da letra e sua correspondência sonora, 

limitava-se a refletir oralmente sobre as palavras constituídas por tal letra. Não foi 

observada durante a coleta de dados, nenhuma atividade de sistematização escrita 

em que as crianças pudessem fazer o mesmo juntamente com a notação escrita. 

A exploração de vogais, consoantes e dígrafos foi mais frequente na turma da 

professora da escola 1. A sequência utilizada pela professora para a aprendizagem 

do sistema de escrita alfabética contemplava a exploração de “vogais” e 

“consoantes”. Em uma das observações, - realizada no mês de outubro, - a 

professora, logo após fazer a chamada dos alunos, dirigiu-se à turma e falou: 
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Prof: Hoje eu vou fazer uma revisão das famílias silábicas, 

porque tem alguns alunos que estão esquecidos. 

 

 E escreveu na lousa a letra B e perguntou para os alunos: 

Prof: Que letra é essa? 

Als: B 

 

Em seguida a professora escreveu as vogais A, E, I, O, U e perguntou: 

 

Prof: E essas letras? 

Als: A, E, I, O, U 

Prof: Muito bem! E B com A? 

Als: BA, BE, BI, BO,BU 

Depois escreveu a letra C e perguntou: 

Prof: E essa letra? 

Als: C 

Prof: C com A? 

Als: CA, QUE, QUI, CO, CU. 

Prof: Não é QUE e QUI, não, é CE e CI. 

 E escreveu a letra D e perguntou: 

Prof: E essa? 

Als:D 

Prof: D com A? 

Als: DA, DE, DI, DO, DU 

 

E a mestra continuou revisando as famílias silábicas até a letra L. 

Concluída a reflexão sobre as letras e as sílabas feita oralmente e registrada 

na lousa, a mestra logo em seguida solicitava que as crianças copiassem no 

caderno. A professora focalizava a atenção sobre os constituintes observados (letra 

inicial, vogal, sílabas, traçados das letras, etc) em detrimento da reflexão fonológica. 

Quanto ao ensino de “sílabas complexas” segundo a professora, só ocorreria 

no 2º ano do 1º ciclo como enfatizado, certa vez pela docente no momento da 

escrita do cabeçalho: 

 



 225

ESCOLA XXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Prof: Qual é a capital de Pernambuco? 

Als: Recife. 

A mestra registrou a palavra RECIFE, e perguntou aos alunos: 

Prof: E a data de hoje? 

Als: 2 de Junho. 

 

Novamente a professora perguntou: 

 

Prof: Como se escreve JULHO? 

Al: J e U, JU 

 

 A mestra registrou JU e perguntou: 

 

Prof: E LHO? 

Al: O. 

Al: LO 

Prof: L, H, O, LHO, esse padrão vocês vão aprender só no 

próximo ano. 

 

Como podemos observar na Tabela 35, a categoria de exploração da relação 

som /grafia só foi mais trabalhada nas duas turmas no segundo semestre. Essas 

tarefas foram mais evidenciadas em atividades mimeografadas, utilizadas pelas 

professoras na sala de aula, nas tarefas do livro didático e nos jogos trabalhados.  

A professora da turma da escola 2 realizou uma atividade que solicitava que 

as crianças recortassem em revistas nomes que começassem com a mesma letra 

para formar grupos num quadro e também fez diversas vezes uso de jogos em que 

havia palavras com lacunas para completar com as letras que estavam faltando. A 

turma da escola 1 trabalhou atividades de listas de palavras escritas no quadro pela 

professora para circular as palavras que começavam com a letra X ou com a sílaba 

X que estavam sendo ensinadas como correspondência som-grafia. 

Já a exploração da direção da escrita foi realizada pelas professoras das duas 

turmas, sempre que faziam atividades de leitura. A professora da escola 1 possuía 

uma régua grande e, no momento de fazer a leitura das atividades elaboradas no 
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quadro, indicava a direção da escrita para que as crianças realizassem a leitura. Por 

outro lado, a professora da escola da turma 2, nos momentos da leitura dos textos, 

buscava mostrar a direção da escrita apontando com o dedo para a sequência 

escrita, assim como, no momento da leitura de atividades realizadas na lousa.  

Já a categoria de ordenação de palavras para formar frases ou ordenar frases 

para formar textos somente aconteceu uma única vez na turma da escola 2, em uma 

atividade de montagem de uma parlenda. A professora priorizava, na sua prática, 

textos que a criança sabia de cor.  

Como sabemos, os textos que constituem a cultura de quase todas as 

crianças pequenas (as parlendas, as poesias e as canções), deveriam ter lugar 

especial na alfabetização. Além da sua estrutura rítmica variada, são textos curtos e 

longos, que, rapidamente, as crianças aprendem, tendo um papel essencial para 

compreender a relação entre partes escritas e partes sonoras. Descobrindo por 

escrito um texto que conhecem de cor, as crianças são motivadas a colocar em 

correspondência a cadeia oral e o texto escrito. 

Em se tratando do 1º ano do 1º ciclo, entendemos que ambas as professoras 

priorizavam o ensino de língua, com um maior investimento nas propriedades do 

sistema de notação alfabética para, só então, os alunos serem expostos a atividades 

centradas nos eixos de leitura, compreensão e produção textuais. 

Inferimos que essas escolhas didático- pedagógicas não são aleatórias, já 

que há uma intencionalidade voltada à construção da escrita alfabética pela criança, 

nessa etapa de escolarização. 

Explicitaremos, a seguir, as principais evidências do bloco referente às 

atividades de leitura, compreensão e produções textuais. 
 

4.4 Atividades de Leitura, Compreensão e Produção textuais 
 
 
4.4.1 Atividades de leitura de textos 

 
 

Nesse eixo de ensino de língua, nossa análise está voltada para verificar se a 

leitura fazia parte da prática pedagógica das professoras e como era realizada pela 

professora e pelos alunos. A partir das práticas observadas, houve espaço para as 

atividades de leitura de textos? 

A seguir, apresentamos a tabela 36 com a síntese dos dados obtidos. 
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Tabela 36 - Frequência absoluta de Atividades de leitura de Texto nas duas turmas 
observadas. 

 ESCOLA 1 ESCOLA 2 
CATEGORIAS 1º 

semestre 
2º 

semestre 
 

Total
1º 

semestre 
2º 

semestre 
 

Total 
1. Leitura de texto pela 

mestra 
03 10 13 07 09 16 

2. Leitura de texto pelo 
aluno 

02 04 06 01 07 08 

3. Leitura de texto 
coletiva (condução 
da mestra) 

 05 05 03 06 09 

4. Leitura de texto 
coletiva (sem 
condução da 
mestra) 

 01  02  02 

5. Leitura silenciosa       
6. Leitura Livre 01 05 05  02 02 
Total geral de tarefas  06 25 29 13 24 37 

 
 

Como podemos perceber, a leitura de textos em ambas as escolas, foi, na 

sua grande maioria, realizada pelas professoras e ocorreu numa frequência bem 

menor na escola 1. Na escola 2 quase em todos os dias observados. Na turma da 

escola 1 a professora normalmente escolhia o livro a ser lido no momento da aula. 

Certa vez, após a correção individual da tarefa escrita dos alunos, a professora 

avisou-os, que iria até a biblioteca, buscar um livro para ler. Logo em seguida, 

retornou dizendo que a bibliotecária havia saído e levado a chave da biblioteca e 

que então iria escolher uma história do Livro Didático (Alfabetização-Vivência e 

Construção-PNLD 2007,de Cláudia Miranda) para fazer a leitura. Levou algum 

tempo para escolher e comentou:  

 

Prof: Vou ler para vocês a história do Macaco e a Banana! 

 

Demorou alguns instantes antes de iniciar a leitura e disse: 

 

Prof: Gente eu estou procurando o nome da pessoa que escreveu a 

história e não estou encontrando. Ah! Achei. Essa história faz 

parte do folclore brasileiro. A pessoa que escreveu foi Heloiza 

Pietro. 
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A professora começou a contar a história e, quando se perdia recorria ao 

texto e lia para os alunos. É interessante destacar que a professora da escola 1, no 

primeiro semestre letivo, no momento da leitura, não fazia a leitura do livro, mas, 

sim, contava a história referente ao texto a ser lido. Isto é, muitas vezes os alunos 

não vivenciavam a leitura de textos escritos.  

Diferentemente, a professora da escola 2, no momento da escrita do roteiro 

no quadro, já definia qual seria o tipo de leitura e o gênero a ser lido naquele dia. 

Antes de iniciar a leitura, tinha como senha uma música que cantava, a fim 

dosalunos se organizarem e prestarem atenção à leitura. Em seguida, ela 

apresentava o livro e fazia a leitura do título: 

 

Prof: O livro que escolhi hoje para ler para vocês é um livro que 

gosto muito, pois, a história é muito bonita. Seu nome é O 

MENINO NITO. A autora é Sônia Rosa.  

 

Como já comentamos, naquelas ocasiões em que ocorreram as leituras de 

textos, predominaram as realizadas pelas professoras. pois, não encontramos 

grandes diferenças, a não ser no primeiro semestre, quando presenciamos 3 

momentos de leitura realizada pela professora da escola 1. Isto se explicaria, 

segundo a professora da escola 1 porque, no seu ponto de vista, as crianças ainda 

eram muito pequenas para ler individualmente, ( ) ...“estão iniciando a aprendizagem 

das letras e não sabem ainda ler para o grande grupo39”. Acreditamos que poderiam 

ter sido criadas oportunidades em que as crianças pudessem realizar pseudo-

leituras dos textos após a leitura realizada pelas professoras. 

A categoria de leitura de texto pelo aluno, na escola 1, foi realizada pouco e 

informalmente, sem que tenha sido uma solicitação da professora para que os 

alunos realizassem tal atividade. O registro desses momentos aconteceu em 

situações que as crianças desejavam anunciar para os colegas e para mim que já 

sabiam ler. Daí, elas pegavam folhetos na rua e traziam para a sala, para ler em voz 

alta. Na turma da escola 2, como as crianças, tomavam livros emprestados para 

fazer a leitura em casa, no dia da devolução, a mestra solicitava que duas ou três 

crianças realizassem a leitura para o grupo. No entanto, no primeiro semestre, como 

                                                 
39 Fala da professora da escola 1, ao ser perguntada como realizava a leitura na sala. 
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as crianças ainda liam as palavras escandindo, ou mesmo devagar, os colegas 

reclamavam e pediam para a professora fazer a leitura ou que a colega contasse a 

história. Já, no segundo semestre, como a habilidade de leitura de algumas crianças 

já estava mais desenvolvida, as crianças tiveram várias oportunidades de realizar a 

leitura para os colegas. Os que já dominavam as correspondências fonográficas 

conseguiam realizar a leitura com muita expressividade e àqueles que ainda tinham 

dificuldades na leitura, a professora solicitava que eles lessem as músicas, 

parlendas e trava-línguas que sabiam de cor, sem função avaliativa. 

A leitura de texto coletiva, durante o primeiro semestre, não aconteceu 

nenhuma vez na turma da escola 1. Tal ausência, talvez, tenha a ver, com a prática 

da professora que era mais voltada pata a “tomada de leitura individual”, a fim de 

verificar se as crianças já estavam sabendo “decodificar”.  

Na escola 2, as crianças participavam muito de atos de leitura coletivamente. 

A professora buscava sempre fazer com que os alunos decorassem as músicas, as 

parlendas, os trava-línguas, e as poesias trabalhadas em sala de aula. Como esses 

textos sempre ficavam expostos em um cartaz, as crianças tinham a oportunidade 

de lê-los sempre que desejassem ou fossem solicitadas para realizar a leitura sem 

auxílio da professora. Nesse caso ocorriam correções quanto a algumas 

“inadequações”, como por exemplo, na pronúncia das palavras, ou na omissão de 

sílabas.  

A categoria de leitura silenciosa, não se fez presente em nenhuma das duas 

turmas e a categoria de leitura livre foi muito pouco trabalhada, tanto na turma da 

escola 1 como na escola 2. Nesse sentido, podemos observar que na turma da 

escola 1 somente uma única vez, no primeiro semestre, é que as crianças puderam 

ter opção na sala de aula, de escolher um livro de literatura infantil, para fazer a 

leitura livre. Contudo, vale ressaltar que, o contexto de realização de tal atividade foi 

para esperar a chegada dos colegas que estavam atrasados, a fim de a professora 

dar início à aula. Nesse dia, a frequência estava muito baixa e a professora falou: 

 

 Prof: Fiquem olhando os livros, pois, pode ser que algum 

colega ainda venha para a aula. Não quero começar as 

atividades, porque se alguém chegar eu vou ter que repetir 

tudo de novo.  
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Assim como na turma da escola 1, na escola 2, a categoria de leitura livre 

também ocorreu quando as crianças concluíam uma atividade: 

 

 Prof: Quem já terminou a tarefa pegue um livrinho na estante, e, quem 

ainda não terminou trate de concluir. 

 

Ou nos momentos finais do horário de saída, tal como: 

 

Prof: Arrumem os materiais e depois peguem um livrinho para 

ficar lendo, até o horário de tocar. 

 

Como podemos ver, a partir dessas verbalizações, a leitura livre, relacionada 

ao prazer, ao deleite, não se constituiu em uma prioridade nas duas práticas 

observadas.  

 

4.4.2 Leitura de Enunciados 
 
Nesse eixo de ensino da língua, nos preocupamos em verificar como a leitura 

de enunciados era conduzida pela professora. Vejamos, a seguir, como as 

professoras enfocaram as atividades de leitura de enunciados. 
 

 
Tabela 37 - Frequência absoluta de Atividades de Leitura de Enunciados nas duas 

turmas observadas. 
 

 ESCOLA 1 ESCOLA 2 

CATEGORIAS 1º 
semestre 

2º 
semestre 

 
Total

1º 
semestre

2º 
semestre 

 
Total 

1. Leitura de 
enunciados pela 
mestra 

06 06 12 06 06 12 

2. Leitura de 
enunciados pelo 
aluno 

 01 01 01 01 02 

3. Leitura coletiva de 
enunciados 

01 01 02 03 02 05 

Total geral de tarefas 07 08 15 10 09 19 
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Como ilustrado na tabela, assim como na categoria analisada anteriormente, 

a leitura de enunciados apresentou maior frequência quando feita pela mestra. Em 

ambas as turmas, aconteceu no momento da orientação das tarefas de classe e de 

casa, ou durante a correção das atividades, como podemos observar na turma da 

escola 2: 

 

Prof: Tarefa de classe. Localize na lista abaixo, as palavras 

ditadas pela professora e pinte nas cores indicadas.  

 

Ao terminar a leitura a mestra perguntou aos alunos: 

 

Prof: é para fazer o quê? 

Als: é para pintar. 

Prof: Antes de pintar é para circular a palavra que eu ditar. 

 

Na turma da escola 1, a categoria de leitura de enunciados pelo aluno, 

durante o período das observações, teve o seguinte encaminhamento no único 

episódio em que ocorreu: 

 

 Prof: Guardem tudo que está em cima da mesa e prestem 

atenção. Vou pedir a uma colega de vocês para distribuir outra 

tarefa de classe e quero que vocês tentem descobrir o que é 

que vocês devem fazer. 
 

As crianças receberam a tarefa e ficaram olhando para tentar descobrir o que 

deveriam fazer . A mestra então perguntou: 

 

Prof: E aí, já descobriram o que é para fazer? 

Als: Escrever os numerais. 

Prof: E que desenhos são esses que estão na tarefa? 

Als: Um jardim. 

Prof: Um jardim? Isso é uma horta! Tem alface, repolho e 

coentro. E o que é que vocês devem fazer? 

Als:Escrever os numerais até 19. 
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Prof: Muito bem! Pelo que vejo vocês estão muitos sabidos. 

Todos vocês vão escrever os números e depois pintar as 

verduras. 

 

Na turma da escola 2, a professor, num de dois dias, teve o seguinte 

procedimento: 
 

 Prof: Vamos explicar a Tarefa de Casa. Júlia leia para os 

colegas o primeiro enunciado. 

Júlia: (fazendo a leitura) Consulte o banco de palavras e copie 

as palavras que rimam com as que estão abaixo. 

Prof: Entenderam? Vocês vão consultar o banco de palavras, 

cantar a música e ver qual é a palavra que vai ser colocada no 

espaço em branco. 

 

A categoria de leitura coletiva de enunciados se fez muito pouco presente na 

prática pedagógica das duas professoras. Na turma da escola 1, certa vez, na 

décima terceira observação, a professora, após a chamada em voz alta, pediu para 

uma aluna distribuir as atividades e falou: 

 

Prof: Vocês vão logo observando o que está na folha, olhem 

bem as figuras, tentem ler o que está escrito, que depois eu 

vou dizer o que é para fazer. 

 

E levantou-se e começou a circular pela sala e disse: 

 

Prof: Por favor sentem-se direIto, com postura correta, as 

pernas fechadas e vamos começar a ler. Por favor, me 

acompanhem na leitura. 

 

A professora iniciou a leitura da atividade acompanhada pelos alunos e, após, 

explicou o que as crianças deveriam realizar na tarefa. Esta, consistia, em separar 

as sílabas e palavras. Observei que algumas crianças não haviam entendido o 
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comando e não deram início à atividade. A professora, ao ver que alguns alunos não 

estavam fazendo a tarefa, perguntou: 

 

Prof: Por que não estão fazendo? Eu não já mandei começar? 

Al: Eu não sei o que é que eu devo fazer. 

Prof: Como não sabe? Eu não já expliquei? 

 

A criança ficou calada e a mestra foi até o quadro, copiou a questão igual à 

que estava na tarefa e explicou novamente o que as crianças deveriam fazer.  
Na turma da escola 2, essa categoria se dava sempre no momento da 

realização de um jogo, em que a professora falava: 

 

Prof: Antes de começar a jogar, vamos, todos juntos, fazer a 

leitura das regras do jogo. 

 

Como pudemos apreender até o momento, assim como em outras pesquisas 

(ALBUQUERQUE; FERREIRA; MORAIS, 2005; OLIVEIRA, 2010), as atividades 

nesse eixo de ensino da língua, desenvolvidas pelas duas professoras foram 

preponderantes se comparadas às mesmas atividades realizadas pelas crianças. 

Vejamos a seguir, o trabalho desenvolvido pelas mestras quanto a 

compreensão oral de textos. 

 

4.4.3 Atividades de compreensão oral de textos. 
 

Nessa seção, priorizamos algumas modalidades de compreensão oral de 

textos, tais como a existência de (re)contos de textos ou de “histórias” pelos alunos 

e/ ou professora, bem como examinamos se, durante a leitura ou (re)conto, houve 

preocupação em pesquisar coletivamente, significados de alguma(s) palavra(s) 

lida(s) nos textos enfocados. Segue tabela com frequência absoluta dessas 

categorias. 
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Tabela 38 - Frequência absoluta de Atividades de Compreensão oral nas duas turmas 
observadas. 

 
 ESCOLA 1 ESCOLA 2 

CATEGORIAS 1º 
semestre 

2º 
semestre 

 
Total 

1º 
semestre 

2º 
semestre 

 
Total 

1. (re)contagem de texto, 
“história”, pelo aluno 

01 03 04 01 01 02 

2. compreensão oral do 
texto(antes, durante e após 
leitura) 

03 08 11 07 08 15 

3. compreensão/ interpretação 
escrita 

    01 01 

4. reflexão coletiva de 
significados de palavras do 
texto lido pela professora e/ou 
pesquisa, vocabulário 

03 02 05 04 04 08 

5. exploração de características 
do gênero textual trabalhado 

 03 03  01 01 

Total geral de tarefas 07 16 23 12 15 27 
 
 

A categoria de reconto de história pelo aluno foi mais evidenciada na turma da 

escola 2, do que na turma da escola 1. Como já enunciado, anteriormente, na 

análise de outras categorias, no segundo semestre, foram muito poucas as 

oportunidades que as crianças tiveram de realizar recontos. As situações que 

ocorreram, na turma da escola 2, foram após a leitura de histórias da literatura 

clássica (Chapeuzinho Vermelho, Branca de Neve e os sete anões, João e Maria) 

conhecidas pelas crianças, em que era solicitado, aleatoriamente, que os alunos 

fizessem o reconto da história, após, a leitura realizada pela professora.  

No primeiro semestre, a categoria de compreensão oral de texto, foi mais 

trabalhada na turma da professora da escola 2, tendo em vista que a mesma lia, 

quase que diàriamente, para os alunos. No entanto, no segundo semestre, ambas 

as professoras investiram na leitura de textos. Na turma da escola 1, nas atividades 

de compreensão oral de textos, a professora priorizava mais, questões de opinião e 

aproveitava para defender valores morais, como podemos observar em situações 

que ocorreram durante o período de observação: 

 

Prof: Hoje vou fazer uma leitura de uma história e depois 

vamos fazer a interpretação do texto. Vamos todos prestar 

bastante atenção na leitura.  
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A professora iniciou a leitura sem informar para os alunos o nome do livro, 

nem a sua autoria. Consegui ler o título que era “A história do Tatu”. As crianças 

ficaram atentas à leitura. A história falava de um tatu que não sabia tocar nenhum 

instrumento e que decidiu ser cantor, no entanto a sua voz era muito ruim. O tatu 

então começou a tocar no seu casco e como fazia muito barulho foi convidado para 

fazer parte da banda de música fazendo uso do próprio corpo como instrumento 

musical.  

 A professora concluiu a leitura e falou: 

 

Prof: Estão vendo que sempre podemos fazer alguma coisa na 

vida? 
 

E a mestra começou a falar sobre algumas questões morais e éticas, sobre a 

importância de o aluno estudar para ser alguém na vida. Em seguida, começou a 

fazer perguntas aos alunos: 

 

Prof: Se vocês fossem abelhas vocês teriam dado uma 

oportunidade ao Tatu? 

Als: Sim! 

Al: Ajudaria, pois, com o seu casco ele fez uma bateria 

juntamente com a abelha. 

Prof: O Tatu conseguiu realizar o seu sonho? 

Als: (em côro) Conseguiu! 

Prof:Vocês viram que ele queria tocar um instrumento e como 

não conseguiu, ele encontrou outra saída e realizou seu sonho 

de participar da banda.E para que vocês possam realizar seus 

sonhos é necessário estudar muito. 

Prof: Vocês gostaram da história? 

Als: Gostamos! 

 

Em outra ocasião, após as crianças retornarem do momento de leitura na 

biblioteca, vivido com a coordenadora responsável, ao sentar nos seus lugares, a 

professora perguntou: 
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Prof: Vocês gostaram da leitura de hoje? 

Als: Gostamos. 

Prof: Qual foi o nome da história? 

Als: O Menino que aprendeu a ver. 

Prof:Por que ele não sabia ver? Era porque ele era cego? 

Als:Não! Era porque ele não sabia ler. 

Prof: Vocês estão vendo como é importante a gente saber ler? 

Para aprender a ler a gente precisa prestar atenção às aulas, 

fazer as atividades e não faltar às aulas, não é mesmo? 

Als: Éééé´....  

 

A professora da turma 2, em quase todos os seus momentos de atividades de 

leitura, investia na utilização de estratégias de leitura diversificadas, e buscava 

ativar, na memória dos alunos, conhecimentos prévios relevantes, antecipação de 

sentidos, identificação do tema, como podemos observar nas situações abaixo. 

A professora sentou na Rodinha, levantou o livro, mostrou para os alunos e 

fez a seguinte pergunta: 

 

Prof: Quem conhece esse livro? 

 

Algumas crianças responderam que conheciam e gritaram: 
 

Als: O nome é “QUE MISTÉRIO!” 

Prof: E ele fala sobre o quê? Vocês se lembram? 

Als: De um mistério! 

Prof: O que será um mistério? 

Al: É um segredo! 

Al: É um monstro! 

Al: É um tesouro! 

Prof: Será? Como vamos descobrir? 

Al: Depois da leitura. 

Al:No final da história 

Prof: Bom, gente, esse livro é de Mary França e Heliardo 

França. Acho que Mary França é a autora e Heliardo a pessoa 
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que fez os desenhos do livro. Não tenho certeza, porque não 

tem nada escrito que identifique quem é o autor. A editora é 

Ática. Posso começar a fazer a leitura? 

Als: Pode! 

 

A mestra iniciou a leitura, e em alguns momentos, fazia interrupções, porque 

alguns alunos não estavam prestando atenção à leitura. Logo que os alunos 

voltaram a se concentrar, a leitura foi retomada e, com muita expressividade, a 

professora conseguiu envolver os alunos na magia da leitura. As crianças interagiam 

com o texto, respondendo as questões feitas pela professora e inferindo seus pontos 

de vista acerca dos personagens. Ao final da leitura, todos aplaudiram a história e 

foram realizar outra atividade. 

 Em outro momento, essa categoria se apresentou da seguinte forma: 

 

Prof: Vamos começar a leitura? 

Als: Vamos! 

Prof: Boca de forno, forno, tirando bolo, bolo seu rei mandou 

dizer que todo mundo fizesse silêncio para escutar a leitura. 

 

E levantou-se do seu lugar na Rodinha e foi desligar o ventilador que estava 

fazendo barulho. Uma criança então comentou: 

 

Al: Vai ser pior porque está todo mundo com calor! 

 

A mestra não deu ouvidos ao aluno e falou: 

 

Prof:Vamos começar: Qual é o nome do livro? 

Als: O BAILE DO MENINO DEUS! 

Prof: E do que será que ele vai falar? 

Al: De Deus... 

Al: De um baile... 

Al: Do menino Jesús! 

Prof: Esse livro tem vários capítulos. Hoje nós vamos estudar o 

Capítulo 1. 
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Daí, a mestra começou a fazer a leitura dos capítulos nomeando cada título. 

 

Prof: O primeiro capítulo é BOCA DE FORNO; 

O segundo é JOSÉ e MARIA; 

O terceiro é A BURRINHA ZABILIM 

A quarta é A PORTA SE ABRE 

A quinta é A CASA DESAPARECE 

E o sexto é O BAILE SONHADO. 

Prof: Alguém está lembrado dos autores que falei no início? 

Al: Maria, José, Deus... 

Prof: Esses são personagens. O autor é Ronaldo Brito e a 

ilustração é de Rosinha. Como aqui dentro da sala está muito 

quente nós vamos fazer a leitura embaixo da árvore do 

Pátio....Mas... agora estou pensando, que talvez não vá dar 

certo, porque tem a música para colocar. 

Al: A gente vai e depois você coloca a música, professora. 

Prof: Ok! Então vamos! 

 

 E a mestra mandou os alunos fazerem uma fila e saímos para o pátio. Ao 

chegar, as crianças se sentaram no chão e a docente falou: 

 

 

Prof: A história fala de uns meninos que estão procurando a casa em que 

Jesus nasceu. 

 

E pegou o livro, mostrou para as crianças a figura e perguntou: 

 

Prof:Quem são esses aqui?  

Als: José e Maria; 

Prof: E o que eles estão fazendo? 

Als: Andando de cavalo... 

 

A professora, então falou:  
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Prof: Vou começar a fazer a leitura a partir do segundo capítulo porque é 

onde começa a história. 

 

E começou a fazer a leitura do texto. As crianças estavam dispersas e a 

mestra, para fazer com que eles prestassem atenção, interrompeu a leitura e 

começou a fazer perguntas sobre o texto, como a seguir: 

 

Prof: Fábio, o que é que José e Maria estão procurando? 

Al: Uma casa; 

Al: Uma carroça; 

Prof: Eles estão procurando uma pousada. Vocês sabem para 

quê? 

Al: Para dormir. 

Prof: Eles estão procurando uma Pousada para o bebê 

nascer... 

Al: E cadê o bebê? 

Prof: Ainda vai nascer. O bebê está na barriga da mãe. 

Al: Quando meu irmão ia nascer fui eu quem foi chamar o táxi 

para minha mãe ir para o hospital. 

 

A mestra deu prosseguimento à leitura do texto e as crianças mostraram-se 

mais interessadas na leitura, ficando atentas ao texto. A estratégia utilizada pela 

professora surtiu efeito e as crianças se envolveram na leitura, tendo participado até 

das situações solicitadas pela mestra, para imitar cenas da história.  

A categoria de compreensão/interpretação escrita, não foi trabalhada na 

turma da escola 1, tendo em vista que, para a professora, as crianças ainda não 

sabiam fazer interpretação escrita como relatado durante a entrevista: 

 

“Primeiro eu leio o texto com eles, depois que eu leio o texto, 

eu faço a interpretação oral, porque eles ainda não sabem 

fazer a interpretação escrita, daí eu faço a interpretação oral, 

cada um diz o que achou do texto, dá sua interpretação, e 

depois desse texto lido e da interpretação oral eu passo para o 

desenho, porque se ele compreendeu o texto, se ele soube o 
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que está escrito ali, se ele teve uma compreensão, nem que 

seja mínima, ele sabe fazer o desenho sobre aquilo.”  

 

Na turma da escola 2, essa categoria, somente aconteceu uma única vez, 

durante uma atividade proposta no Livro Didático. Ademais, inicialmente foi realizada 

na lousa, para depois as crianças copiarem no livro. Me parece, que essa atividade 

foi muito pouco trabalhada em ambas as turmas, tendo em vista, que as professoras 

consideravam que as crianças ainda não tinham autonomia, na alfabetização, para 

realizar a tarefa escrita. Vejamos como se expressou a professora da turma da 

escola 2, ao ser perguntada, na entrevista, sobre as atividades que realizava, 

fazendo uso do texto:  

 

“Eu faço mais interpretação de texto oral. Faço interpretação de 

texto oral por que eles ainda são muito pequenos para fazer 

interpretação escrita. A interpretação oral de texto tem um 

resultado imediato, e a apropriação da língua tem um resultado 

mais demorado. Por isso, busco investir mais no prazer de ler, 

pelo prazer de sentar e escutar, pelo prazer da importância de 

ler, de viajar na leitura”. 

  

Quanto à categoria de reflexão coletiva de significados de palavras do texto 

lido pela professora e/ ou pesquisa, vocabulário, ocorreu em ambas as turmas, 

contudo, na turma da professora da escola 1, a professora investia no significado 

das palavras isoladas, como podemos observar: 

 

Prof: Digam duas palavras com a família do D. 

Al: DATA. 

Prof: E o que é DATA? 

Al: É o número. 

Al:é o dia do mês. 

Prof: Muito bem! Agora outra palavra com 3 sílabas. 

Al: DITADO. 

Prof: E o que é DITADO? 

Al: Palavras. 
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Prof: Só palavras? 

Al: É quando o professor dita as palavras para a gente 

escrever. 

Prof: Muito bem! Agora com a família do F. 

Al: FIADO. 

Prof: E o que é FIADO? 

Al: Quando a pessoa vai comprar e não tem dinheiro e vai 

pagar depois. 

Prof: Muito bem! Mas tem outro significado para a palavra 

FIADO que é quando a pessoa só conversa besteira. A gente 

diz que ela está com conversa fiada. Digam outra palavra. 

Al:FÍGADO. 

Prof: Não quero mais palavras com FI. Quero com as outras 

sílabas. 

Al: FUBA. 

Prof: E o que é FUBA? 

Al: É uma massa que a gente coloca água e um pouco de sal e 

depois vai para o fogo para a gente comer. 

Prof: E de que é feita a FUBA? 

Al: Do milho. 

Prof: Muito bem! Digam agora com a família do G. 

Al: GELO; 

Al: GELADEIRA. 

Prof: E o que é GELADEIRA? 

Al:Serve para colocar as coisas dentro. 

Prof: Serve para conservar as coisas, para não estragar. Digam 

outra palavra com G. 

Al: GUITARRA 

Prof: GUITARRA começa com G, mas no quadro não tem a 

sílaba GUI e pode confundir. Digam outra palavra. 

Al: GALINHA. 

Prof: E o que é uma GALINHA? 

Al:é um animal. 

Al: é uma ave. 
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Prof: Que tipo de animal? De pelo ou de pena? 

Al: De pelo. 

Al: De pena. 

Prof: Se é uma ave é de penas. 
 

Na turma da professora 2, essa categoria se refletiu em diferentes situações 

de leitura de poemas, de músicas e de histórias. 

 

Prof: Agora prestem atenção que eu vou parar a música e 

vocês vão dizer qual foi a palavra que eu parei, ok? 

E novamente ligou o som e parou na palavra AGASALHO e 

perguntou para as crianças: 

Prof:Todo mundo encontrou? 

Als: Sim! 

 

As crianças levantaram dos seus lugares e foram mostrar para a professora 

se era aquela a palavra, a fim de que ela pudesse confirmar se estava certo ou 

errado. Ela respondia se estava certo ou errado e falava: 

 

Prof: Agora copiem a palavra AGASALHO no quadrinho de 

número 1. Vocês sabem o que é AGASALHO? 

Al: É um casaco de frio. 

Prof: A palavra AGASALHO no poema é no sentido de José 

buscar abrigo. Depois vocês podem desenhar embaixo da 

palavra, o local que José encontrou para se abrigar. 

 

Em outro momento, ao fazer a leitura de um texto, a professora teve o 

seguinte procedimento: 

 

Prof: E quem era José no texto? 

Al: Era o filho... 

Prof: Era o filho ou o pai? 

Al: Era o pai. 
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Prof: Ele estava procurando uma estrebaria. Vocês sabem o 

que é uma ESTREBARIA? Vamos procurar no dicionário? 

E a docente foi até a estante e pegou o dicionário e perguntou: 

Prof: Estrebaria começa com que letra? 

Als: Começa com E. 

Prof: Vocês já conhecem o Dicionário, não é? Todas as 

palavras estão organizadas em ordem alfabética. 

 

E a professora passou as páginas até chegar na letra E, e falou: 

 

Prof: Depois do A, vem qual letra? 

Als: B; 

Prof: E depois? 

Als:C; 

Prof: E depois do C? 

Als: D; 

Prof: E depois do D? 

Als: A letra E; 

Prof: Qual a letra que vem depois do E na palavra 

ESTREBARIA? 

Al: A letra S; 

Prof: Vamos então procurar... Ah! Achei! Aqui está: 

ESTREBARIA... 

 

A professora virou o dicionário para as crianças e fez a leitura: 

 

Prof: O significado de ESTREBARIA é o lugar onde se cria 

cavalo. 
 

Por fim, a última categoria desse bloco, exploração de características do 

gênero textual trabalhado, praticamente não foi trabalhada em ambas as turmas. Na 

turma da escola 1, mesmo a professora, tendo investido, no segundo semestre, em 

leitura de textos, em nenhum momento houve referência aos gêneros trabalhados. 



 244

Na turma da escola 2, no final do ano letivo a professora havia planejado para 

aquele dia a leitura de um jornal e fez uso da seguinte estratégia:  

 

Prof: Como é o nome desse Jornal? 

Al: Jornal da Tarde. 

Prof: Prestem atenção! O nome está aqui. 

 

E apontou para o nome do Jornal e as crianças leram: 

 

Als: FOLHA DE PERNAMBUCO. 

Prof: O jornal é do dia 25 de novembro de 2008. De quando é 

esse Jornal? 

Als: De hoje! 

Prof: Todos os dias os jornalistas levam uma porção de 

notícias para a redação e lá, eles colocam no Jornal. Depois, o 

Jornal vai para as bancas para ser vendido e as pessoas terem 

acesso as notícias. No jornal há várias sessões, política, 

esporte, economia, coluna social, diversão... Prestem bem 

atenção na notícia que eu vou ler: 

MACDONALD’S abre 700 vagas em todo o Brasil.  

O que essa notícia está querendo dizer? 

Al: Que tem trabalho para o povo. 

Prof: Muito bem! Vamos continuar a ouvir as notícias... 
 

A mestra fez a leitura de uma notícia de um acidente aéreo e perguntou: 

 

Prof: Vocês viram falar nesse acidente? 

Al: Eu vi na Televisão. 

Al: Eu vi minha mãe falando. 

Prof: Essa primeira folha do Jornal é onde estão as notícias 

mais importantes que vai ser tratada dentro do Jornal. Vamos 

ver onde está o Caderno Grande Recife para sabermos mais 

sobre as notícias da primeira página.  
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E a docente abriu a página do jornal no caderno Grande Recife e leu a 

seguinte manchete: 

 

Prof: Moradores querem indenização das suas casas... Vocês 

sabem o que é INDENIZAÇÃO? 

Al: é o aluguel da casa... 

Al: é quando a pessoa é presa. 

Prof: Vou pegar o Dicionário para vermos o que quer dizer a 

palavra INDENIZAÇÃO. 

 

E levantou-se da cadeira, pegou o Dicionário na estante e fez perguntas para 

os alunos, como no exemplo há pouco mencionado. Em seguida começou a ler a 

notícia. 

A seguir, vejamos o trabalho desenvolvido quanto à produção escrita 

desenvolvida pelas duas professoras. 

 

4.4.4 Atividades de Produção Textual 
 

Nessa seção, priorizamos algumas modalidades de produção de textos, tais 

como: produção individual (incluindo as que enfocavam, apenas, a escrita de final de 

história), produção textual com auxílio da professora, produção de texto coletiva e se 

houve, no conjunto das observações, o cuidado em explorar as características e 

funções dos gêneros textuais trabalhados. Segue tabela com as principais 

evidências obtidas. 

 
Tabela 39 - Frequência absoluta de Atividades de Produção Escrita nas duas turmas 

observadas 
 

 ESCOLA 1 ESCOLA 2 

CATEGORIAS 1º 
semestre 

2º 
semestre 

 
Total

1º 
semestre 

2º 
semestre 

 
Total

1. Produção individual de 
texto 

    03 03 

2. Produção de texto com 
auxílio do professor 

    03 03 

3. Produção de texto coletivo     01 01 
Total geral de tarefas     07 07 
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Como podemos observar, as categorias elencadas nesta tabela, só foram 

contempladas na prática pedagógica da professora da turma 2, e isto somente 

aconteceu no segundo semestre, a partir do mês de outubro. 

Segundo relatado pela professora, as crianças nesse momento, é que 

estavam em “condições” de produzir textos. Conforme já anunciado, na sua prática 

ela dava ênfase no trabalho com a diversidade de gêneros textuais, principalmente 

com textos que as crianças sabiam de cor. Daí as produções estarem mais voltados 

para esse tipo de texto, como podemos observar a seguir: 

 
 

Prof: Vamos iniciar a tarefa de classe no caderno. Vamos dizer 

mais uma vez algumas parlendas, para não se esquecer de 

escrever nenhuma palavra, ok? 
 

As crianças que já estavam alfabéticas rapidamente escreveram a parlenda, 

sem ajuda da professora. Esta, circulava pela sala, acompanhando a realização da 

atividade. Como havia um grupo que estava com dificuldades de iniciar a atividade, a 

professora sentou-se junto das crianças para orientá-las na escrita das palavras. 

Cada uma fazia individualmente a sua tarefa e observei que aquelas que estavam 

em hipótese menos avançada na escrita copiavam do colega ao lado. Contudo, 

havia crianças que não deixavam que o colega olhasse para a sua escrita, chegando 

até, a ficar debaixo da mesa para que o colega não pudesse olhar e copiar. 

Também, existiam crianças que relutavam em fazer a tarefa, dizendo que não 

sabiam escrever. 

No entanto, nesse contexto de heterogeneidade, o interessante é que 

algumas crianças que já haviam concluído a atividade emprestavam seus cadernos 

para os coleguinhas, que estavam em hipótese de escrita menos avançada, fazerem 

a tarefa. As interações se estabeleciam independentemente da professora. Consegui 

ter acesso a algumas parlendas escritas pelas crianças que estavam sentadas 

próximo de mim: 

 
(Aluno 12): 

LÁ EM CIMADO TELADO 

TEI UMCOPO DI VENENU 

CEM BEBEU MORREU 
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U AZARFOISEU. 

 

(Aluno 5) 

 LÁ ME CIMADOTELADO 

TEIOCOPODIVENENO 

QEIBEBEUMOREU 

UASAFOICEU 

 

(Aluno 8) 

OGIE DO MIGO PEDECAXIBO 

CAXIBO E DIORO BATENOTORO 

UTOROEVALEITE BATEMAGEITE 

AGEITEFRACO CANOBURACO 

UBURACUEFUDE ACABOCIOMODO. 

 

(Aluno 14) 

UASOICU (o azar foi seu) outra criança 

 

(Aluno 2) 

ERA UMA BUXA 

AMEIA NOITENU CAITELO MAU ASOBAO 

COU A FACA NAMAU 

PACANOMATEHANO PAU 

PACANOMATEHANO PAU 

PACANO MATEHANO PAU 
 

 

A categoria de produção de texto com auxílio do professor, geralmente se 

dava no momento da produção individual, em que a professora ficava junto do grupo 

de crianças que resistiam a produzir ou com aqueles que estavam em hipóteses de 

escrita menos avançadas. Nesse momento, a professora, diversificava as atividades, 

para atender os diferentes níveis conceituais de escrita, como por exemplo, realizava 

tarefas com duplas produtivas (silábico-qualitativos com os silábico-alfabéticos), os 

alfabéticos, muitas vezes ajudavam a esse grupo, ou ficavam realizando outra 

atividade.  



 248

Por fim, a categoria de produção de texto coletivo, só foi realizada uma única 

vez, no momento de elaboração de um aviso para os pais, como indicado abaixo: 

Certo dia, os alunos retornaram do recreio e entraram correndo na sala. A 

professora pediu que eles se acalmassem e disse para eles tirarem a garrafa e 

beber água. Pegou uma agenda escolar e disse para os alunos retirarem as suas 

agendas da bolsa. A professora pediu então, para eles lhe acompanharem e irem 

passando as folhas dos dias já transcorridos, até chegar ao dia 22. Após esse 

momento, a mestra solicitou que os ajudantes do dia distribuíssem os lápis grafites 

com os alunos. Em seguida, falou para as crianças que eles iriam copiar na agenda 

um Aviso, para mostrar aos pais, pois no dia seguinte ia haver Assembléia do 

Sindicato dos professores. E fez a seguinte pergunta para as crianças: 

 

Prof: No dia que tem Assembleia tem aula? 

Al: Não! 

Prof :Não tem aula porque a Assembleia é uma reunião muito 

importante do Sindicato e os professores não podem perder, 

este é o motivo porque não vai haver aula. 

 

E dirigindo-se para o quadro começou a escrever, primeiramente perguntando 

às crianças:  

Prof: qual é a data de hoje? 

Als: 22 de abril de 2008.  

 

A mestra começou a registrar e perguntou: 

 

Prof: Como é que eu posso começar o Aviso? O que deve 

constar? 

Al: o recado 

Al: o dia 

Al: a hora. 

Prof: O aviso é para dizer aos pais que amanhã não haverá 

aula, porque vai ter assembleia dos professores. Vamos então 

escrever? Como se escreve a palavra Aviso? Aviso começa 

com que letra? 
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Als: letra A. 

Prof: Muito bem! E, VI? 

Als: V com I 

Prof: E, /zo/? 

Als: Z e O. 

Prof: Esse som é mais difícil para explicar, mas não é com Z 

(zê) não, é com S(esse). Mas como vamos avisar aos pais que 

amanhã não haverá aula? 

Al: Amanhã não vai ter aula... 

Prof: Por que não vai ter aula? 

Als: Porque vai ter assembleia dos professores. 

Prof: Muito bem! Então vamos escrever:  

 

Senhores Pais 

Amanhã não haverá aula por que vai ter assembleia do sindicato dos 

professores. 

 

Após ter escrito o Aviso no quadro com a ajuda dos alunos, a professora foi 

de mesa em mesa fazer um X na folha do caderno, demarcando os espaços que as 

crianças deveriam escrever a palavra AVISO e o restante do texto. Depois foi até o 

quadro, leu novamente a frase, reforçando para as crianças não esquecerem de 

mostrar aos pais. 

Algumas crianças pegaram a agenda e foram sentar próximo ao quadro para 

poder copiar o Aviso. 

Concluindo, percebemos que as práticas das professoras conseguiram de 

certo modo, viabilizar a aprendizagem do SEA (sistema de escrita alfabético), uma 

das prioridades do ensino no início da escolarização. As professoras, fazendo uso 

de diferentes “estratégias “ nas suas práticas, garantiram que a maioria dos alunos 

estivessem no final do 1º ciclo alfabetizados, em crescente processo de apropriação 

da leitura e da escrita. 
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4.5 Síntese das principais evidências das práticas das professoras. 
 
 

Inicialmente, gostaríamos de enfocar nossos principais achados sobre as 

atividades trabalhadas pelas professoras, na prática com os eixos da língua 

portuguesa.  

Ao nos reportarmos às atividades de apropriação do SEA, que foram 

contempladas em quase todos os dias observados, vimos que a frequência da 

vivência dessas atividades ocorreru com maior incidência no primeiro semestre 

letivo. De um modo geral, todas as atividades nos diferentes eixos de ensino, 

apresentaram um índice mais baixo, durante o segundo semestre letivo. 

Neste contexto, mesmo trabalhando concepções distintas de alfabetização, as 

professoras, buscaram, de modo diferente, demonstrar que a maneira como elas 

intervinham na prática pedagógica era inventiva e produtiva, porque não faz sentido 

tratar de forma idêntica as situações encontradas, que valoram distintamente uma e 

outra situação. Como sintetizam Albuquerque, Morais e Ferreira (2008), as 

interpretações dos atores são o que dá significados e sentidos diferentes às 

situações diárias, conforme os eventos e os contextos de cada realidade. 

A professora da escola 1 fazia um trabalho sistemático de apropriação do 

sistema de escrita alfabética, vinculado a métodos tradicionais. Trabalhava, 

diariamente, com memorização de sílabas, cópia de palavras e frases, atividades 

priorizadas na sua prática. A leitura das palavras, também, foi outro item bastante 

trabalhado, bem como as atividades com letras, em que eram priorizadas as tarefas 

de nomeação e identificação. É importante frisar que todas as atividades eram 

realizadas primeiramente junto com a professora no quadro; depois as crianças 

respondiam. Nessa turma, não ocorreu nenhuma situação em que as crianças 

tivessem oportunidade de escrever espontaneamente, pois, segundo a mestra, elas 

ainda não seriam capazes. 

Na contramão dessa perspectiva, a professora da escola 2 realizou atividades 

diferenciadas de apropriação do SEA. Escrita e leitura de palavras, contagem, 

partição, identificação, comparação e formação e exploração de diferentes unidades 

linguísticas, em que os alunos eram solicitados a realizar tarefas em que refletiam 

sobre os princípios do sistema alfabético. 

Enquanto na escola 1 as atividades com as letras se baseavam no ensino 

transmissivo e formal das letras do alfabeto, as crianças da escola 2 foram 
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favorecidas com o contato com as letras na exploração de palavras presentes em 

textos que faziam parte do universo infantil ou, a partir das atividades de Rotina 

desenvolvidas na sala de aula. A prática de ensino e leitura desenvolvida por essa 

professora parecia se preocupar não só com a dimensão da apropriação da escrita 

alfabética, mas, também, com a dimensão do letramento. 

Atividades que promovem o desenvolvimento das habilidades 

metafonológicas só foram priorizadas na prática da escola 2. Sabemos que as 

habilidades envolvendo sílabas e rimas, importantes para o aprendizado da escrita 

alfabética, tiveram lugar especial na prática daquela professora, o que nos permite 

ressaltar o espaço por ela reservado para essa reflexão, explorada nas quadrinhas, 

parlendas, música, poesias, etc. No entanto enfatizamos que a docente, ao mobilizar 

a reflexão fonológica, não apresentava as formas escritas das palavras, realizando 

aquelas tarefas de forma oral. 

É importante frisar que, também na escola 2, todas as atividades eram 

primeiramente realizadas junto com a professora no quadro e depois as crianças 

respondiam. Nesta escola 2, provavelmente, tal prática pode justificar o fato da 

categoria “escrita de palavra como souber”, ter sido tão pouco trabalhada pela 

professora, já que as crianças sempre escreviam com o auxílio da mestra. Tal fato 

se diferencia da categoria leitura de palavras, uma vez que, em ambas as turmas, os 

alunos leram algumas vezes sozinhos. 

Observamos que muitas das categorias de apropriação do SEA foram 

trabalhadas pelas professoras. Entretanto, julgamos que algumas atividades 

mereciam uma maior sistematização, como: contagem de letras de palavras, 

partição escrita de palavras em letras, partição escrita de palavras em sílabas e 

comparação de palavras quanto à presença de sílabas iguais/diferentes, tendo em 

vista o papel que exercem na apreensão de propriedades do SEA.  

Ao nos reportarmos à leitura de textos, verificamos uma alta frequência de 

leitura de textos pelas professoras, mas, ambas as mestras eram quem realizava a 

leitura. As crianças pouco foram desafiadas a ler individualmente. A ausência dessa 

prática foi mais acentuada na sala da professora da escola 1. Esse dado se 

distancia das concepções defendidas por Leal, Albuquerque e Morais (2006), 

quando afirmam a relevância dos professores oportunizarem a seus alunos brincar 

de ler e escrever, mesmo sem terem construído, ainda, a base alfabética da escrita.  
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No que diz respeito à prática de compreensão textual, localizamos uma 

lacuna na prática da professora da escola 1. As poucas ocasiões em que essa 

estratégia foi trabalhada era para que os alunos dessem opinião sobre o texto e a 

mestra destacar valores morais. Por outro lado, a professora da turma 2 investia na 

utilização de estratégias diversificadas de leitura. Brandão (2006) chama a atenção 

para a urgência de conceber a leitura e a compreensão como objetos de ensino e de 

aprendizagem, já que, conforme a autora, não se compreende um texto 

naturalmente. 

Um quadro semelhante verificou-se quanto à prática de produção de textos, 

marcada pela total ausência na turma da professora da escola 1, e com incidência 

muito baixa de produção individual na turma da professora da escola 2. Tal atividade 

ocorreu, somente, no segundo semestre.  

Por outro lado, a produção de textos coletivos não esteve na pauta de 

prioridades de ambas as docentes, durante nossas observações. Com raríssimas 

exceções, essa atividade aconteceu na turma da professora da turma 2, e mesmo 

assim, com a participação de um pequeno grupo de alunos. No entanto foi possível 

perceber que foi criado um contexto para que os conhecimentos envolvidos no ato 

de escrever fossem construídos de forma significativa. A situação partia de uma 

necessidade real de comunicação e as condições de produção incluíam a finalidade 

para a escrita do texto, um destinatário real e a definição de um gênero textual a ser 

produzido.  

De um modo geral, podemos afirmar, que em ambas as escolas, foram 

poucos os momentos em que as crianças tiveram a oportunidade de serem expostas 

à produção de textos. 

Nessa perspectiva, enfatizamos que outras situações poderiam ter sido 

criadas pelos professores em diversas ocasiões que favoreciam a escrita. 

Seguiremos apontando nossas considerações finais. 
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CAPÍTULO 5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 
 
 

RECOMEÇOS 
 
Começar de novo 
E contar contigo 
Vai valer a pena 
Ter amadurecido 
Ter me debatido 
Ter me machucado 
Ter sobrevivido 
Ter virado a mesa 
Ter me conhecido 
Ter virado o barco 
Ter me socorrido 
 

Ivan Lins e Vitor Martins 

 

5.1 Introdução 

 

Ao final de um estudo anterior, realizado no curso de mestrado (LEITE, 2006), 

observamos a necessidade de prosseguir nossas investigações com maior número 

de sujeitos, a fim de apreender as relações entre a consciência fonológica, a 

psicogênese da escrita e o conhecimento dos nomes das letras, durante a 

aprendizagem da escrita alfabética. Além disso, diante desse anseio, diferentemente 

da pesquisa anterior, nos propusemos a analisar também, como práticas 

pedagógicas diferentes de duas professoras da Rede Pública de Ensino, 

influenciariam o desenvolvimento da Psicogênese (compreensão da escrita 

alfabética), das habilidades fonológicas e o conhecimento das letras, durante a 

aprendizagem da leitura e escrita. Para mediar o objetivo geral, foram elaborados 

cinco objetivos específicos. 

Considerando cada um daqueles objetivos, abordaremos, inIcialmente, os 

principais resultados relativos à análise da evolução do nível de conceitualização 

das crianças sobre o sistema de escrita, durante o processo de aprendizagem da 

leitura e escrita. Em seguida, nas subseções seguintes do presente capítulo, 
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enfocaremos as evidências vinculadas a cada um dos outros objetivos. Tanto 

durante a discussão desses tópicos como ao final, refletiremos sobre possíveis 

implicações dessa investigação para a prática pedagógica, analisaremos limites da 

pesquisa e formularemos sugestões para futuros estudos. 

 
5.2 A evolução das concepções das crianças ao longo do ano letivo e os 
possíveis efeitos de práticas pedagógicas diferentes 
 

Ao analisarmos o desempenho das crianças a partir do efeito das diferentes 

práticas pedagógicas, nossos dados indicaram que os aprendizes de ambas as 

escolas pesquisadas, de um modo geral, evoluíram consideravelmente da primeira à 

última coleta, não havendo nenhuma regressão. Como evidenciado por Chartier 

(2010), “na realidade, todas as turmas progridem ao longo do ano letivo, mesmo as 

piores”. O resultado em apreço evidenciou-se pela demonstração de desempenho 

das crianças em suas notações das correspondências fonográficas investigadas. 

Nossas evidências, assim como outros estudos já realizados (LEITE, 2006; 

MORAIS, 2004, 2010), nos permitem avançar na compreensão do que é um objeto 

de conhecimento e como ele é conhecido pelo sujeito que dele se apropria. Como 

assinala Morais (2010), a teoria da Psicogênese da Escrita tem nos ajudado a 

compreendermos o que é a escrita alfabética e a entender como os sujeitos que a 

aprendem a vão concebendo, ao longo de sua aprendizagem. 

Quanto aos efeitos das diferentes práticas, sobre o desenvolvimento da 

Psicogênese, é preciso considerar que havia diferenças significativas, no início do 

ano letivo, em termos de hipóteses de escrita, tendo em vista, que as turmas 

iniciaram o ano letivo com perfis bastante diferenciados. No entanto, no meio do ano 

letivo, os dados não apontaram diferença entre as turmas. Ambas as turmas 

revelaram perfis de desenvolvimento de níveis de escrita muito próximos.  

Na contramão do que fora evidenciado no meio do ano, no final do ano letivo, 

observamos que, embora não tenha atingido a significância estatística, notava-se 

uma diferença expressiva com relação ao desenvolvimento das hipóteses de escrita 

nas duas turmas. As evidências dos dados nos mostraram que, em ambos os 

grupos, não havia mais nenhuma criança no nível de escrita pré-silábica, no entanto, 

no nível de escrita silábica e alfabética, ambas as escolas apresentaram 

desempenhos diferenciados. A escola 2 apresentou um melhor desempenho final 
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com relação ao nível de escrita alfabética. Por conta das diferenças no nível de 

compreensão inicial sobre a escrita alfabética das crianças e da pequena quantidade 

de sujeitos para a realização das análises estatísticas, não nos foi possível atribuir 

com segurança as diferenças à prática docente.  

Levando em conta as duas questões essenciais que, segundo Ferreiro 

(1986), uma criança precisa responder para poder aprender a ler e escrever – o que 

a escrita nota e como cria notações – as crianças da escola 2 teriam iniciado o ano, 

em um nível de compreensão das regras de funcionamento do sistema mais 

avançado do que as crianças da escola 1. Como evidenciado por Ferreiro e 

Teberosky (1985) e por Ferreiro e Palácios (1987), o fato de uma criança começar o 

ano letivo de alfabetização com uma hipótese silábica, seria um prognóstico de 

sucesso no aprendizado do SEA.  

Em concordância com o acima exposto, entendemos que é imperativo pensar 

como, no âmbito da formação de professores é possível capacitá-los a entender, de 

forma pragmática, que o aprendiz precisa reconstruir o conjunto de propriedades do 

SEA, para se alfabetizar e orientar a prática educativa por esses princípios. Como 

bem expressa Morais (2010, p. 52): 

 
A tomada de consciência daquelas propriedades poderia, então, nos 
ajudar, como educadores, a compreender os erros do aprendiz e, o 
que nos parece igualmente importante, nos auxiliar a enxergar o SEA 
como um objeto de conhecimento em si. Um objeto cuja 
aprendizagem exige uma instrução sistemática, através da ajuda 
intencional e planejada por parte dos membros mais experientes da 
cultura, que são os professores. 

 

Apesar dessas considerações, há dois aspectos que registramos como limites 

da teoria da psicogênese da escrita, que precisam ser tratados. 

Em primeiro lugar, a lógica construtivista, subjacente à formulação de 

respostas para as duas questões conceituais importantes (o que da língua oral a 

notação alfabética substitui e como o faz), adota uma visão de estágios muito 

“estrita”, que faz pensar-se que, em cada etapa, o aprendiz sempre funcionaria 

seguindo uma mesma lógica. Nossos dados demonstraram, noutra direção, que em 

vários casos, embora predominasse nas notações de uma criança as características 

de uma etapa (por exemplo, a silábica qualitativa), ao notar certas palavras, na 

mesma ocasião, ela funcionaria conforme outros níveis adotados pela teoria de 
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Ferreiro e Teberosky (por exemplo, escreveria monossílabos com uma hipótese pré-

silabica e certas palavras com hipótese silábico-alfabética). 

Por outro lado, um segundo aspecto que queremos considerar é que a teoria 

atribui um caráter absolutamente secundário ou acessório à consciência fonológica e 

ao domínio das convenções letra-som, ao explicar a apropriação da escrita 

alfabética. Os dados que discutiremos nas seções seguintes demonstram o quanto 

tais vieses precisam ser revistos.  

 

5.3 O conhecimento de letras: dificuldade relativa entre as tarefas ao longo do 
ano letivo e influência das práticas pegagógicas 

 
A segunda conclusão das nossas evidências diz respeito à dificuldade relativa 

das tarefas de conhecimento de letras ao longo do ano letivo. Assim como já 

evidenciado em pesquisa que fizemos anteriormente (LEITE, 2008), o que se 

constatou, neste estudo, foi a existência de diferença significativa entre as tarefas de 

Nomeação, Identificação e Produção de letras, ao longo do ano de alfabetização. Os 

dados revelaram que as crianças de ambas as escolas, em todas as três coletas, 

tiveram rendimentos mais altos na tarefa de Nomeação que nas demais tarefas. Por 

sua vez, a tarefa de Identificação foi menos complexa do que a tarefa de Produção 

de letras, ou seja, produzir letras foi sempre mais difícil que as outras tarefas, pelo 

esforço cognitivo exigido: ao escutar o nome da letra, o aprendiz precisa evocar seu 

formato e reproduzi-lo no papel, sem um modelo externo. 

No que diz respeito à relação entre o desenvolvimento de cada tarefa que 

avaliava o conhecimento de letras e as práticas pedagógicas, nossas análises 

evidenciaram que as crianças evoluíram significativamente em função do tempo de 

escolaridade. No início do ano, a escola 2 indicou um expressivo domínio das 

crianças na tarefa de nomeação de letras. Por outro lado, a tarefa de identificar 

letras no meio do ano letivo, tornou-se mais fácil para as crianças da escola 1, e 

muito mais fácil para a escola 2. Segundo os critérios psicométricos da dificuldade 

relativa das tarefas de conhecimento de letras, as tarefas tornaram-se mais fáceis 

para a escola 1, e bastantes fáceis para a escola 2 ao longo do ano letivo.  

Como já citado anteriormente, segundo a teoria da Psicogênese da Escrita, à 

medida que os sujeitos avançam em sua compreensão sobre como as letras 
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funcionam - especialmente a partir da hipótese silábica “qualitativa” – conseguiriam 

mais êxito na tarefa de produzir letras com valor sonoro convencional. 

Quanto à correlação entre conhecimento do nome de letras e os níveis de 

escrita ao longo do ano letivo, esses níveis de escrita estiveram correlacionados 

significativamente em todas as etapas do ano letivo. Tal evidência foi marcada, em 

primeiro lugar, pelo aumento da correlação apresentada a cada coleta de dados e, 

em segundo lugar, pela mais alta correlação entre a capacidade de produzir letras e 

o nível de escrita, observada na segunda e terceira coletas. À medida que as 

crianças avançavam em seus diferentes níveis de escrita, avançavam também na 

tarefa de produção de letras. Tal relação já havia sido evidenciada em outras 

pesquisas realizadas por Leite (2006 e 2008). 

No que diz respeito à correlação entre conhecimento de letras e nível de 

escrita no final do ano letivo, quando controlada a consciência fonológica, os dados 

evidenciaram que o conhecimento de letras continuava a se correlacionar com o 

nível de escrita final. Diante disto, verifica-se que o domínio progressivo da escrita 

anda de mãos dadas com um avanço nos conhecimento sobre letras. 

Prosseguindo no conjunto de objetivos sobre conhecimento de letras, a 

análise qualitativa sobre a relação entre acerto na produção de conhecimento de 

letras e seu valor sonoro convencional, revelou, assim como em outros estudos 

realizados (LEITE, 2006, 2008), que nem sempre o conhecimento do nome das 

letras garantiria à criança a compreender que as letras representavam sons. Nas 

nossas análises foi constatado que algumas crianças com hipóteses de escrita 

menos avançadas, reconheciam quase todas as letras do alfabeto e, no entanto, não 

as utilizavam como objetos substitutos de segmentos sonoros, ao realizar seus 

escritos. Por outro lado, os dados também revelaram que as crianças que 

apresentaram um maior número de acertos na tarefa de produção de letras, na 

primeira coleta e que estavam na hipótese inicial de escrita, evoluíram mais rápido 

para hipóteses mais elaboradas de escrita. Constatamos, ainda, que a hipótese 

silábica de escrita apresentou-se novamente como momento definidor, em que as 

crianças faziam uso do conhecimento de letras nas suas notações. Diferentemente 

de outras pesquisas (por exemplo, CARDOSO-MARTINS, 2003), nossos resultados 

apontaram que a escrita silábica qualitativa é um importante momento de evidência 

de fonetização da escrita, tendo sido observado o uso não só de vogais, mas, em 

menor proporção, de consoantes, nas notações das crianças. 
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Parece-nos, no entanto, como sintetizam Martins e Silva (1999), que a 

fonetização da escrita implica não só a mobilização estratégica de conhecimentos 

relativos aos nomes das letras, mas requer também o que aquelas autoras 

denominam “algumas intuições” sobre como a organização linear dos sons 

corresponde à sequência espacial das letras, o que poderia refletir alguns avanços 

em relação a uma concepção silábica apenas quantitativa ou em relação àqueles 

casos em que as crianças se preocupam em colocar apenas a primeira letra da 

palavra com valor sonoro convencional. Isto nos parece muito próximo do afirmado 

por Ferreiro (1990, 2003), quando defende que a apropriação do alfabeto implica a 

reconstrução, do aprendiz, de uma série de propriedades do sistema notacional 

alfabético, admitindo-se, ao mesmo tempo, que, a princípio, o aprendiz não dispõe, 

em sua mente, de “fonemas” como unidades isoladas, para analisar os enunciados 

orais que pronuncia. 

Assim, acreditamos que a criança começa inicialmente de um modo mais 

claro a ter noção de que as palavras orais são constituídas por vários componentes 

sonoros (ainda que em nível silábico) e, aos poucos, que cada um desses 

componentes é traduzido por uma letra que representa as propriedades sonoras 

desse segmento, o que provavelmente precederá a compreensão de como as letras 

podem ser usadas nas atividades de leitura e escrita. 

Destacamos, mais uma vez, que as sílabas com consoante e vogal (CV), 

foram mais fáceis para as crianças representarem ”fonetizando”, isto é, usando 

letras com valor sonoro convencional que as sílabas formadas por CVV, CCV, CVC . 

As evidências de desempenhos inferiores, nesses casos, se deram pela omissão de 

letras nas sílabas complexas, no final das palavras, nas escritas dos monossílabos, 

assim, como, na variação dialetal expressa nas suas notações. 

Por fim, os resultados do nosso estudo, também, sugerem que à medida que 

as crianças evoluíam para níveis de escrita mais avançados, a tendência era crescer 

o número de acertos quanto à fonetização das letras. 

Todas essas evidências podem ser vistas como possíveis respostas às 

indagações que frequentemente os docentes nos fazem nos momentos de formação 

continuada: “Devemos ensinar as letras na Educação Infantil? É para trabalhar o 

alfabeto? Devemos começar pelas vogais ou consoantes?” 

Sem esquecer que a função que as crianças ainda não alfabetizadas 

atribuem às letras varia conforme seu nível de compreensão da escrita alfabética - 
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tal como evidenciado nos nossos dados e pelo estudo de Quinteros (1997), vemos 

que as crianças se beneficiarão se tiverem como referentes os nomes das letras, 

para refletirem sobre as relações entre partes faladas e partes escritas das palavras. 

Por outro lado, o mais fácil domínio das vogais parece-nos um dado a ser 

interpretado não só por constituírem um subconjunto menor (em relação às 

consoantes), mas em função da estrutura das sílabas da língua portuguesa: além de 

a sílaba CV ser a mais frequente, são muito raras, em nossa língua, sílabas 

contendo muitas consoantes (por exemplo, CCVCC, como a primeira sílaba de 

“transporte”). 

Interpretamos, assim como Morais (2010), que o conhecimento do nome das 

letras tem um papel importante na alfabetização, já que permite aos alunos referir-se 

metalinguisticamente às unidades da escrita e, ao mesmo tempo, disporem de um 

apoio material par refletir sobre os segmentos das palavras orais . No entanto, não 

existiria uma relação causal direta entre conhecimento das letras e os níveis de 

compreensão de nosso sistema alfabético. 

  

5.4 O desempenho global das crianças, nas diferentes tarefas 
metafonológicas, ao longo do ano letivo. 

 
Ao analisar as variações no que se refere o desempenho das crianças nas 

duas escolas, salientamos que, tal como já evidenciado por outros estudos feitos em 

nosso país (FREITAS, 2004; LEITE, 2006; MORAIS, 2004, 2010; MOUSINHO; 

CORREA, 2009), a consciência fonológica se apresentou em vários níveis, partindo 

de alguns mais simples para outros mais complexos, como verificou-se nos índices 

baixíssimos de acertos revelados nas atividades onde as crianças deveriam contar e 

segmentar fonemas.  

A tarefa de separação silábica mostrou-se extremamente fácil para as 

crianças, como já evidenciado em outras pesquisas realizadas tanto em crianças 

como em adultos brasileiros (MORAIS; LIMA, 1989; CAVALCANTE; COSTA; 

MORAIS, 2004; LEITE, 2006; PESSOA, 2007). Desse modo, somos levados a 

interpretar que as crianças tendem já a apresentar o domínio desta habilidade antes 

mesmo de sua entrada no processo formal de alfabetização. Algo semelhante foi 

observado no desempenho dos sujeitos quanto à capacidade de contar as sílabas 

de palavras escutadas. 
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Num sentido contrário, as tarefas de consciência fonêmica (separação de 

fonemas nas palavras, contagem de fonema nas palavras, identificação de palavras 

iniciando com o mesmo fonema e produção de palavras iniciando com o mesmo 

fonema), foram consideradas de realização difícil para ambas as turmas. 

Diferentemente das tarefas de síntese silábica, algumas habilidades de análise 

fonológica expressas nessas tarefas são de aquisição tardia, ultrapassando o 

período de alfabetização, (cf. MOUSINHO; CORREA, 2009). 

Na análise realizada a partir dos dendogramas, nossos dados evidenciaram, 

desde o início do ano, que havia diferença quanto à complexidade relativa de 

algumas tarefas, quando comparadas a outras, tendo sido destacado que alguns 

padrões de dificuldade relativa se mantiveram ao longo do ano letivo. Assim, as 

tarefas de separação oral de fonemas, contagem de fonemas nas palavras e 

produção de palavras iniciando com o mesmo fonema se revelaram muito 

complexas, durante todo o período letivo. Esses dados corroboram evidências 

obtidas em outros estudos (FREITAS, 2004; LEITE, 2006; MORAIS, 2010; 

MOUSINHO; CORREA, 2009), que constataram a mesma tendência das nossas 

análises. 

Conforme já anunciado anteriormente, na análise dos dados, as atividades de 

separação oral de sílabas e contagem oral de sílabas foram fáceis para as crianças 

das duas turmas pesquisadas. Ademais, os dados evidenciaram que as crianças de 

ambas as escolas apresentaram maior facilidade em realizar as tarefas que 

envolviam a consciência silábica e maior dificuldade nas relacionadas à consciência 

fonêmica, corroborando os resultados de outras pesquisas sobre consciência 

fonológica (MORAIS; LIMA, 1989; FREITAS, 2004; MOUSINHO, CORREA 2009, 

MORAIS, 2004,2010). Interpretamos assim, que não se pode pensar em consciência 

fonológica como algo que as crianças “têm ou não têm”, mas como habilidades que 

são desenvolvidas ao longo da infância. 

Vimos, em seção anterior, que alguns pesquisadores tendem a valorizar as 

habilidades ligadas à consciência fonêmica, tomando-as como requisito e condição 

para as crianças serem alfabetizadas. Esta perspectiva nos parece questionável. 

Vimos, em nosso estudo, que os alunos que já tinham alcançado o nível alfabético 

cometeram vários erros quando lhes era solicitado que identificassem ou 

produzissem palavras que no início compartilhassem apenas o mesmo fonema. 

Também na tarefa de segmentação em fonemas, geralmente era impossível para 
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eles pronunciar em voz alta cada fonema de uma palavra, sem recorrer à imagem 

escrita das mesmas (letras). Interpretamos, assim, que o bom desempenho em 

certas habilidades fonêmicas não constitui um requisito para que os aprendizes 

compreendam as propriedades do “princípio alfabético” e dominem as convenções 

do sistema. 

Diferentemente das atividades com fonemas, as habilidades de separação 

oral de sílabas e contagem oral de sílabas, assim como já evidenciado na análise 

anterior, pareciam estar bem desenvolvidas desde o início do ano letivo. Em um grau 

intermediário, com uma dificuldade um pouco menor, apareciam as habilidades de 

identificar e produzir palavras maiores que outras evidências idênticas foram obtidas 

em estudos desenvolvidos por Morais (2004, 2010), Leite (2006) e Pessoa (2007). 

Por outro lado, as tarefas de identificar e produzir palavras com segmentos 

sonoros iguais (sílabas ou fonemas) revelaram ser de maior dificuldade para as 

crianças. 

Quanto às habilidades de identificar e produzir rimas, apresentaram um 

quadro diferenciado. Percebemos que, no início do ano letivo, a habilidade de 

produzir rimas apresentou-se como de maior dificuldade para os aprendizes. No 

entanto, no final do ano letivo, as habilidades de identificar e produzir rimas já 

evidenciava graus de complexidade equivalentes. Cabe ressaltar que, de uma forma 

geral foi mais difícil identificar fonemas iniciais, que identificar sílabas iniciais iguais 

(ISI), tendência essa observada em estudos anteriores realizados por Morais e Lima 

(1989), Leite (2006), Pessoa (2007) e Morais (2010). 

Nossas evidências reiteraram que a relação entre a aprendizagem da notação 

escrita e o desenvolvimento das habilidades fonológicas parece ser recíproca. Mas, 

tal como explicitado por Morais e Lima (1989) e por Morais (2004, 2006, 2010) se o 

desenvolvimento de habilidades metafonológicas constituiria uma condição 

necessária para a apropriação da escrita alfabética, não seria uma condição 

suficiente. Assim como Ferreiro (1990), para quem o alfabeto é um sistema 

notacional e não um código, entendemos que, para internalizar as regras de 

funcionamento daquele sistema, o aprendiz precisa reconstruir uma série de 

propriedades que não têm a ver apenas com a identificação de segmentos sonoros, 

mas que envolvem a compreensão de relações de correspondência termo a termo, 

de identidade das letras como “classes” e de relações parte-todo entre segmentos 

orais e segmentos escritos (cf. MORAIS, 2010). 
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Por outro lado, não constatamos a influência das práticas pedagógicas das 

duas professoras pesquisadas sobre o desenvolvimento das habilidades 

metafonológicas de seus alunos na maioria das tarefas apresentadas. Como já 

analisado, anteriormente, a professora da escola 2, promovia, na sua prática 

pedagógica, sobretudo o desenvolvimento de habilidades fonológicas de contagem 

dos sons das palavras e atividades com rimas. Tais práticas parecem refletir na 

maior facilidade que as crianças desta escola encontraram em relação às tarefas de 

produção de rima e fonema iniciais 

O exame das relações entre a consciência fonológica e os níveis de escrita 

dos sujeitos (conforme a teoria da psicogênese), apresentou uma enorme variação 

de desempenhos das crianças com hipóteses pré-silábicas, silábicas e alfabéticas, 

na maioria das tarefas metafonológicas, aplicadas durante a pesquisa. Tal como já 

constatado em outras pesquisas (MORAIS; LIMA, 1989; CAVALCANTI; COSTA; 

MORAIS, 2004; FREITAS, 2004; MORAIS, 2004; LEITE, 2006), os resultados nos 

mostraram que as crianças com níveis mais avançados de compreensão do sistema 

de escrita alfabética de ambas as escolas tendiam a apresentar melhores 

desempenhos na maioria das tarefas metafonológicas, mas que alguns de seus 

pares com hipóteses menos avançadas também revelavam bons resultados em 

variadas tarefas de consciência fonológica. Diante de tais evidências, reiteramos 

nosso questionamento de que a consciência fonológica, por si só, capacitaria as 

crianças em fase de aquisição da escrita a fazerem uma melhor utilização das pistas 

grafêmicas, compreendendo as correspondências delas com os fonemas. Se a 

criança deve recorrer ao seu metaconhecimento da língua oral para trabalhar a 

escrita, parece-nos que a relação não é tão simples e que a própria habilidade de 

refletir sobre segmentos orais parece beneficiar-se dos avanços na compreensão 

entre partes escritas e partes faladas. Esta, porém permanece uma questão para 

futuros estudos, que continuem examinando, mais meticulosamente, a controvérsia 

em causa. 

Nossas evidências apontaram que o conhecimento de letras tendeu a 

correlacionar-se positivamente, nas duas turmas, com a grande maioria das tarefas 

de consciência fonológica (CF), durante todo o ano letivo. Quando foi controlado o 

nível de escrita, em cada etapa do ano letivo, para saber se a CF e o conhecimento 

de letras continuariam a se correlacionar, verificamos que o nível de escrita teria 

exercido influência em algumas correlações, de modo que: a) as correlações entre 
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resultados nas habilidades de reflexão silábica e nas três tarefas de letras se 

mantiveram fortes ao longo do ano letivo; b) nunca foram positivas as correlações 

entre desempenhos nas habilidades fonêmicas e nas tarefas de letras; c) nas 

habilidades que refletiam sobre tamanho de palavras, as correlações com as tarefas 

de conhecimentos de letras tenderam a ser quase sempre significativas; d) as 

habilidades que envolviam rimas, só começaram a se correlacionar com o 

conhecimento de letras a partir do meio do ano letivo. 

Ante o exposto, nossos resultados indicaram, assim como os de outros 

estudos (MORAIS, 2004; LEITE, 2006; PESSOA, 2007; MOUSINHO; CORREA, 

2009), que existiriam vários níveis de “consciência” por trás do desempenho das 

crianças de ambas as turmas. Tal como propõe Karmiloff-Smith (1992) para outros 

domínios cognitivos, as análises qualitativas que fizemos das justificativas 

apresentadas pelas crianças nas tarefas de CF demonstraram que suas 

verbalizações expressariam uma série de modos de raciocinar (adotados pelas 

crianças). Encontramos uma tendência a que as “verbalizações mais conscientes”, 

enunciadas pelos aprendizes, estivessem vinculadas a níveis de escrita mais 

avançados. Temos clareza, contudo, que o nível de consciência envolvido nas 

justificativas estudadas, denominado por Karmiloff-Smith (ibid) de “consciente 

explícito verbal” é bastante sofisticado. E reconhecemos que nossos dados também 

revelaram que “quem sabe resolver nem sempre sabe explicar”. 

 
5.5 Considerações adicionais sobre as práticas de alfabetização das duas 
docentes pesquisadas 

 
O objetivo do nosso estudo foi analisar como práticas pedagógicas diferentes 

influenciaram (ou não) a compreensão da escrita alfabética, o desenvolvimento das 

habilidades fonológicas e o conhecimento do nome das letras, durante a 

aprendizagem da leitura e escrita. 

Optamos por aquelas professoras, acreditando que as mesmas tinham 

propostas e metodologias bem distintas em relação ao ensino inicial da leitura e da 

escrita. Encontramos, contudo, algumas similaridades na prática das docentes, ao 

lado, também, de diferenças nas soluções didáticas fabricadas para ensinar a 

notação alfabética.  
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Ao contrastar as duas práticas docentes, um fator que merece ser 

considerado para os desempenhos apresentados pelos alunos, foi o perfil de 

entrada das turmas, uma vez que a maioria dos alunos da professora da escola 1, 

iniciou o ano letivo apresentando uma hipótese pré-silábica de escrita. Como bem 

sabemos, essas crianças teriam que realizar mais esforços para desvendar a lógica 

do sistema de escrita durante o processo de apropriação da escrita. Paralelamente, 

vimos que muitos alunos da mesma escola 1 frequentaram, durante o ano letivo, 

“aulas de reforço” com uma professora particular da comunidade, o que significou 

um outro processo de ensino, que não pudemos controlar. Nosso estudo nos ensina 

que, ao estudarmos as escolas sem poder exercer os controles de um pesquisador 

no laboratório, estamos sujeitos a enfrentar realidades menos assepticamente 

controladas, o que nos obriga a ser mais cautelosos (ou menos ambiciosos), ao 

querermos estabelecer relações de causalidade entre ensino e aprendizagem. 

Percebemos, assim como em outros estudos (CABRAL, 2008; 

ALBUQUERQUE; MORAIS; FERREIRA, 2008), que as duas professoras criavam, 

nas suas salas de aula, suas próprias “teorias de alfabetização” entre as quais 

encontramos similaridades, como o ensino do alfabeto e a sistematicidade com a 

ênfase no ensino das letras. No entanto, vimos que cada docente apresentou 

singularidades em relação ao modo como encaminhava o processo de 

alfabetização, não só no que concerne ao ensino das correspondências 

grafofônicas, mas, também, quanto às relações que estabelecia entre ensino e a 

realização de práticas de leitura e produção de textos. 

Consideramos fundamental que as professoras fizessem uso de um “método 

de alfabetização”, contudo, isso não significa defendermos que continuem utilizando 

os “tradicionais “ métodos, uma vez que conhecemos seus limites. Na nossa 

pesquisa, os dados evidenciaram uma grande dificuldade das crianças em tarefas 

que mediam as habilidades de consciência fonêmica. Daí questionamos os 

partidários dos métodos fônicos, que insistem em atribuir que a consciência 

fonêmica tenha uma relação causal na aprendizagem do SEA. Insistimos que, em 

nosso estudo, mesmo as crianças alfabéticas tiveram desempenhos muito baixos 

nas tarefas de segmentação e contagem de fonemas.  

É oportuno apontar que, no rol das atividades de ensino registradas e 

analisadas, a predominância foi de atividades cujo enfoque era voltado à escrita 

alfabética. As atividades de leitura e escrita de letras, sílabas, palavras e frases, 
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foram exploradas pelas professoras ao longo do ano letivo, ressaltando-se, no 

entanto, que no primeiro semestre a frequência das atividades realizadas por ambas 

as professoras foi bem maior que no segundo semestre. Em todas as atividades 

analisadas a incidência quantitativa foi bastante superior no período do primeiro 

semestre. Percebemos que as crianças que ainda se encontravam em hipóteses de 

escrita iniciais, no início do segundo semestre, tiveram poucas oportunidades de 

intervenção sistemática que as ajudassem a avançar para hipóteses de escrita mais 

elaboradas. Este nos parece um problema de pesquisa e um problema real a ser 

discutido em nossas redes públicas de ensino. Algo de estranho poderia estar 

ocorrendo, no sentido de não assegurar-se, durante a segunda metade do ano 

letivo, o investimento num ensino sistemático para que os alunos continuassem 

sendo auxiliados a construir seus saberes (sobre a língua escrita e sobre sua 

notação) com a mesma ênfase com que os docentes teriam iniciado o ano letivo. 

Com uma prática sistemática relacionada à alfabetização, vinculada a 

métodos tradicionais, a professora da escola 1, trabalhava diariamente com a 

memorização de sílabas, cópia de palavras e frases. Por outro lado, a professora da 

escola 2, desenvolvia uma prática que balanceava mais “alfabetização e letramento”. 

Os dados referentes a sua prática, indicaram que os alunos participavam de 

atividades de leitura e escrita contextualizadas e significativas, evidenciando-se o 

que Leal, Albuquerque e Morais (2006), ressaltam como um processo de 

alfabetização em uma perspectiva de letramento: a necessidade de praticar e refletir 

sobre os gêneros escritos e de se apropriar de Sistema de Escrita Alfabética. 

Acreditamos que a não verificação de diferenças entre as turmas pode ter 

sido atribuída ao instrumento usado na coleta dos dados sobre a compreensão do 

SEA (só media escrita de palavras e não avaliava o nível de correção ortográfica). 

Dessa forma não podemos afirmar que as turmas seriam iguais em habilidades de 

compreensão de leitura, fluência de codificação e produção textual. Entendemos que 

é necessário a realização de futuras pesquisas que contemplem essas habilidades.  

Pensamos que, hoje, as referências científicas são indispensáveis para a 

formação inicial e continuada dos professores. No entanto, sabemos que nem 

sempre o que aparece no discurso da academia pode ser diretamente transposto 

para a sala de aula, assim como sabemos que nem tudo que as professoras 

verbalizam sobre o que fazem é colocado em prática (nas salas de aula). Em nosso 

estudo, as práticas das duas docentes pareciam relacionadas às suas concepções e 
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aos saberes construídos ao longo de suas trajetórias profissionais. As mestras 

expressavam não estar preocupadas em ser rotuladas como “tradicionais” ou 

“construtivistas” e assumiam como discurso algo como: “eu procuro fazer o melhor 

para os meus alunos aprenderem a ler e escrever, não sei se estou acertando, mas, 

estou tentando”.  

Segundo Chartier (2010), o que o professor pode esperar dos pesquisadores 

é que estes privilegiem objetos de pesquisa e metodologias suscetíveis de 

esclarecer, sob alguns aspectos, o trabalho pedagógico. Mas as teorias científicas, 

tal como afirma a autora, nunca poderiam dar conta da complexidade do trabalho 

docente. Nessa perspectiva, concordamos com Morais (2010, p. 113), quando 

pondera:  
 
Para produzir inovações no campo da alfabetização não bastaria, 
nunca, ter uma teoria descritiva do percurso vivido pelo aprendiz, 
como nos forneceu a Psicogênese da Língua Escrita. Mas, tampouco 
cremos que bastaria ter propostas de ação, materializadas em 
seqüências didáticas – como o fazem muitos programas de 
treinamento de consciência fonológica -, sem tratar, de forma 
realista, aquelas questões “pedagógicas” que remetem a decisões 
“mais simples”. Para a professora, uma questão fundamental será, 
sempre, por exemplo, como organizar a turma, para participar de 
determinadas atividades, considerando não só as idealizações da 
teoria psicológica, mas as condições concretas do espaço físico e o 
conhecimento que ela tem sobre as características das trinta 
crianças concretas, que ficam à sua frente, de modo a antever quem 
precisa ser mais supervisionado ou auxiliado, quem deve ou não 
assumir determinadas responsabilidades para um conjunto do grupo-
classe, etc. 

 

Gostaríamos de concluir sublinhando que, a partir do trabalho investigativo, 

tivemos como propósito contribuir para a prática educativa dos professores 

alfabetizadores, pois sabemos, pela nossa experiência como formadora de 

professores, que eles desejam ter oportunidades de se profissionalizar e aprender a 

ensinar melhor às nossas crianças. 
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ANEXOS 

 
 

 ANEXO I ROTEIRO DA ENTREVISTA 
 

1. Quais os encaminhamentos didáticos adotados para trabalhar na turma de 

alfabetização na área de língua para os aprendizes se apropriarem do Sistema 

de Escrita Alfabética? 

 

2. Como você se organiza para as aulas de língua, considerando os diferentes 

ritmos de aprendizagem dos alunos? Que atividades você considera essenciais 

numa turma de alfabetização? 

 

3. Como você costuma realizar as atividades voltadas para a Apropriação do 

SEA considerando os eixos: leitura, escrita e produção de textos? Quais as que 

você realiza com mais frequência?Você acha importante ensinar as letras aos 

alunos? E a reflexão sobre os sons das palavras? O trabalho com textos você 

acha importante em turmas de alfabetização? 

Que atividades você desenvolve utilizando o texto? Quais gêneros você 

trabalha com mais frequência em sala de aula? 

 

4. Como você planeja suas aulas? Semanalmente, mensalmente? Sozinha, 

com as colegas?Como você elabora as atividades realizadas em sala? Onde 

você pesquisa as atividades que utiliza? Qual sua principal fonte de pesquisa? 

Você usa o livro didático?Com que frequência? Para que? O que acha do LD 

adotado?Você participou da escolha? 

 

5. Quais as formas de avaliar na sua prática na 1ª série do 1º ciclo em língua 

portuguesa? 

 

6. O que você costuma registrar? Como você registra? Quando registra?Você 

acha que o tipo de registro realizado está ajudando na organização de seu 

trabalho e na condução das atividades em sala de aula? O registro feito tem 
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ajudado no processo de aprendizagem dos alunos? As formas de registrar 

permitem ajudar na (re) orientação do ensino e, consequentemente, no 

atendimento à diversidade?  

  

7. As turmas de alfabetização não são homogêneas sempre existe 

heterogeneidade no rendimento dos alunos. A que você atribui as diferenças 

existentes no processo de aprendizagem? Como você lida com as diferenças 

na sala de aula? 

 

8. Você já atuou em outras turmas da 1ª série do 1º ciclo?Havia algo diferente 

na maneira de ensinar e avaliar? 

 

9. Quando os alunos erram, o que você faz? 

10. Você sente ou não diferenças dentro do regime de ciclos de aprendizagem 

em relação ao tempo escolar (o tempo que é dado para o aluno aprender, para 

o professor dar conta do que lhe é exigido) e o tempo do aluno? (que não 

necessariamente coincide com o tempo escolar). 

 

11. Como você se organiza com a professora-estagiária nesse trabalho de 

atendimento ao aluno? Há alguma articulação do seu trabalho com o da 

professora-estagiária? De que modo ocorre essa “parceria”? 

15. Na sua escola, como você avalia a atuação do coordenador(a)? Existe um 

acompanhamento sistemático do coordenador(a) junto ao professor? 

Particularmente, você tem a ajuda direta dele(a)? Como ocorre esse trabalho? 

 

16. No contexto da escola em que você trabalha, existe oportunidade de troca 

com as colegas? (concepções, materiais, etc) 
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ANEXO II QUESTIONÁRIO 
DADOS GERAIS: 
Nome Completo da Professora: ___________________________________  

Telefone da Professora:_______________E-Mail:_______________________ 

Série que Ensina:______________________Horário que Ensina:______ 

Nome Completo da Escola:_________________________________________ 

Endereço Completo da Escola:______________________________________ 

Telefone da Escola:__________________Nome da Diretora:______________ 

 

FORMAÇÃO: 
1º grau menor / Ensino Fundamental I:   
Escola Pública (   ) Escola Particular (   ) Pública e Particular (   ) 
 Ano de Conclusão (               ) 

 1º grau maior / Ensino Fundamental II:    

 Escola Pública (   ) Escola Particular (   ) Pública e Particular (   ) 

Escola______________________________________ Ano de Conclusão (              ) 

2º grau / Ensino Médio: 

Escola Pública (   ) Escola Particular (   ) Pública e Particular (   )  

 Ano de Conclusão (        ) Magistério (    ) Científico (    ) Técnico (  )     Ano de 

Conclusão Técnico (         ) 

3º grau:  1º Curso: _____________________ Instituição: _____________ 

Pública (    )   Particular (    ) Ano de Início (             ) Ano de Conclusão (                 ) 

2º Curso: ______________________________ Instituição: ____________ 

Pública (    )   Particular (    ) Ano de Início (             ) Ano de Conclusão (                   ) 

PÓS-GRADUAÇÃO: 
1º Curso: ______________________________ Instituição: _____________ 

Pública (    )   Particular (    ) Ano de Início (     ) Ano de Conclusão (   )                 

2º Curso: ______________________________ Instituição: ____________ 

Pública (    )   Particular (    ) Ano de Início (             ) Ano de Conclusão (                   ) 

 
ATIVIDADES PROFISSIONAIS 

Anos de experiência no magistério: ______________ 

Anos de experiência na Rede Municipal do Recife:__________________        



 279

Séries que lecionou: 

2003_____________2004_____________2005_____________2006______ 

 

Outras Escolas que trabalha:  1º Nome da Escola_____________Estadual  (   ) 

Particular   (   ) Municipal (    ) 

Manhã    (   ) Tarde          (   ) Noite         

                2º Nome da Escola___________________________________ 

Estadual  (   )   Particular(   )   Municipal (    ) 

Manhã    (   )   Tarde      (   )   Noite        (     ) 

Outra atividade profissional: Não        (   )    Sim        (   )     

Qual:___________________________ 

 

Participou de alguma capacitação promovida pela UFPE, prefeitura ou outra 

instituição: 

Sim (   )  As Principais: 

_______________________________________________________ 

Não (   ) Por quê?__________________________________________________ 

 

Participando de alguma capacitação promovida pela UFPE, prefeitura ou outra 

instituição: 

Sim (   )  

Qual?:__________________________________________________________ 

Não (   ) Por quê?__________________________________________________ 

 

Pretende fazer outros cursos: Sim (   ) qual:___________Não (   ) por 

quê:_________________ 

 
                ITENS QUE INFLUENCIAM A PRÁTICA DA PROFESSORA 
Por ordem de prioridade, de 1 a 8 enumere quais dos seguintes itens mais 

influenciam na organização da sua prática enquanto professora de alfabetização.  

[  ] curso de formação 

[   ] capacitações 

[   ] leitura de proposta pedagógica 

[   ] o livro didático 
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[   ] a prática de colegas 

[   ] leitura de textos sobre educação 

[   ] sua própria prática 

[   ] Outras  

 

                 PRÁTICA DE LEITURA DA PROFESSORA 
Lê com frequência:  Sim (   )         Não (   ) Por quê?______________ 

O que costuma ler: 

[   ] livros (romances, policiais, de poesias)  Alguns Títulos:__________ 

[   ] jornais. Com que frequência?_______________________________ 

[   ] Revistas. Quais?_________________________________________ 

[   ] livros didáticos. Quais?____________________________________ 

[   ] livros/textos sobre educação. 

Quais?________________________________________________________ 

[   ] Informações pela Internet_________________________________ 

[   ] Outros: 

_____________________________________________________________ 

 

               INFORMÁTICA 
Possui computador em casa:   Sim (   )   Não (    ) 

Tem acesso a computador em outro local:  Sim (   )  Não (   ) 

 onde:_____________ 

  Acessa a Internet:      Sim (   ) Não (   )   

Com que frequência: _____ 

Utiliza a Internet e o computador para que  fins         

_______________________________________ 
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ANEXO III FICHA DE DADOS  CRIANÇA PESQUISADA / ENTREVISTADA 

 

 

1) NOME: ___________________________________________________ 

2) DATA DE NASCIMENTO: _________________ IDADE: ____________ 

3) SÓ ESTUDA (  )     ESTUDA E TRABALHA (  ) 

4) COM QUEM MORA: ________________________________________ 

ONDE MORA: _______________________________________________ 

TIPO DE MORADIA: __________________________________________ 

COMO É A MORADIA: ________________________________________ 

5) PROFISSÃO E ESCOLARIDADE DO RESPONSÁVEL: ____________ 

__________________________________________________________ 

6) TEM IRMÃOS? (QUANTOS E IDADES): ________________________ 

__________________________________________________________ 

7) ROTINA DE ESTUDO: ______________________________________ 

__________________________________________________________ 

8) REALIZA OUTRAS ATIVIDADES DE CARÁTER EDUCATIVO? ______ 

QUAIS? ___________________________________________________ 

 

II - DADOS ESCOLARES: 
 

1) ESCOLA: (  ) PÚBLICA     (  ) PARTICULAR 

( ) ALUNO NOVATO   (  ) ALUNO ANTIGO 

2) SÉRIE:_______________________ REPETENTE? _________________ 

3) ESCOLARIDADE ANTERIOR: _________________________________ 

__________________________________________________________ 

4) QUANTO À FREQUÊNCIA: (  ) ASSÍDUO  (  ) FALTOSO 

5) PARTICIPA DE ATIVIDADES EXTRACLASSE? ____________________ 

QUAIS? ___________________________________________________ 
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ANEXO IV 
CENTRO DE ESTUDOS EM EDUCAÇÃO E LINGUAGEM 
PROFESSORA: ________________________________________ 
ALUNO (A): ___________________________________________ 
SÉRIE: __________.  DATA: ___/___/___. 
 
AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA 
 
1) ESCREVA O NOME DAS FIGURAS: 

  
 

_______________                __________________        _____________ 

 

 
 

____________________ _______________    __________________ 

 

 

 
  _______________________         _______________________ 
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ANEXO V 

 

Cartela de letras para as atividades de identificação e nomeação das 
letras 

 

   B           F        H           K         Ç             J        M   

 A        Z          V       E        D           W           C     

 O        N      P            S            L           Y           G 

 I            Q           Z         R             U               T 
 

 
Folha de registro das atividades de identificação, nomeação e 

produção de letras (O que o aluno respondia em cada uma das três 
atividades) 

Registro do pesquisador  

A------------------------------------        N------------------------------------ 

B-----------------------------------         O------------------------------------ 

C------------------------------------        P------------------------------------ 

D------------------------------------        Q------------------------------------ 

E------------------------------------         R------------------------------------ 

 F------------------------------------        S------------------------------------ 

G------------------------------------        T------------------------------------ 

H------------------------------------        U------------------------------------ 

I------------------------------------         V------------------------------------ 

J------------------------------------         W------------------------------------ 

K------------------------------------        X------------------------------------ 

L------------------------------------        Y------------------------------------ 

M------------------------------------       Z------------------------------------ 

                                                           Ç------------------------------------ 

 



 284

 
ANEXO VI  

Identificação do sujeito 

                                                                                                      
Nome: _______________________________ 

Idade: _______________________________ 

Atividade 01 

                 ATIVIDADE DE SEPARAÇÃO ORAL DE SÍLABAS 

1- Materiais:  

Relação de PALAVRAS e 6 tampinhas. 

Obs: as tampinhas visam a ajudar a criança a pronunciar as palavras sem 

preocupação de falar rapidamente. 
2- Procedimentos:  

                 Vamos separar os pedaços das palavras com essas tampinhas? 

Exemplo – Veja, eu vou falar a palavra MESA como se ela estivesse partida 

em pedaços. Para cada pedaço que eu disser, eu vou pegar uma tampinha. 

Veja: ME-SA (estabelecer uma correspondência entre cada sílaba e cada 

tampinha). 

Eu vou falar agora outra palavra: CARACOL. Para cada pedaço... (repetir a 

instrução) 

Treino – Agora é sua vez. Eu falo uma palavra e você repete como se ela 

estivesse partida em pedaços. Para cada pedaço da palavra que você falar, 

você pega uma tampinha. Vamos começar? 

a) SOFÁ _____________________________________________________ 

b) BORBOLETA _______________________________________________ 

Tarefa –  

1) TATU 

________________________________________________________ 

2) PÁSSARO 

____________________________________________________ 

3) VENTILADOR 

_________________________________________________ 

4) BOLA 

________________________________________________________ 
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Identificação do sujeito 

Nome: _______________________________ 

Idade: _______________________________ 

 

Atividade 02 

ATIVIDADE DE CONTAGEM DE SÍLABAS NA PALAVRA 

1- Materiais:  

Relação de PALAVRAS e 6 tampinhas. 

Obs: as tampinhas visam a ajudar a criança a pronunciar as palavras sem 

preocupação de falar rapidamente. 
2- Procedimentos:  

Agora nós vamos fazer uma atividade de contar os pedacinhos das palavras. 

Exemplo – Eu vou agora dizer uma palavra e você deverá contar e dizer 

quantos pedaços ela tem. Por exemplo, a palavra VACA tem 2 pedaços. Veja: 

VA-CA (pega uma tampinha para cada sílaba). 

Eu vou fazer agora com outra palavra: JABUTI. A palavra JABUTI... 
(repetir a instrução). 

Treino – Agora é sua vez. Eu vou dizer uma palavra e você vai contar quantos 

pedaços ela tem. Vamos lá? 

a) XAMPU ( ) 

____________________________________________________ 

b) MURIÇOCA ( ) 

_________________________________________________ 

Tarefa –  

1) CAFÉ ( ) 

______________________________________________________ 

2) FÍGADO ( ) 

____________________________________________________ 

3) ESPANADOR ( ) 

_______________________________________________ 

4) VENTO ( ) ____________________________________________________ 
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Identificação do sujeito 

Nome: _______________________________ 

Idade: _______________________________ 

Atividade 03 

ATIVIDADE DE IDENTIFICAÇÃO DE PALAVRAS MAIORES 
1- Materiais:  
Relação com pares de palavras e cartões com gravuras referentes às palavras 
de cada par. 
2- Procedimentos:  
Agora vamos contar pedaços de palavras. Você vai descobrir qual das 
palavras tem mais pedaços. 
Exemplo – (mostrando o cartão) – Escute as duas palavras que eu vou dizer e 
veja qual delas tem mais pedacinhos: GATO e PERCEVEJO. Veja, a palavra 
PERCEVEJO é maior que a palavra GATO porque a palavra PER-CE-VE-JO 
tem 4 pedacinhos, enquanto a palavra GA-TO só tem 2 pedacinhos. 
 Vou dizer agora outras duas palavras: BOLO e BRIGADEIRO. A palavra 
BRIGADEIRO é maior que a palavra BOLO porque... 
Treino – Agora é a sua vez. Eu vou mostrar o cartão, vou falar o nome das 
duas figuras, você repete o nome delas e me diz qual das 2 é a maior palavra. 
 
a) ( ) ALFINETE    ( ) COLHER   ( ) IGUAIS 

b) ( ) URSO    ( ) PAPAGAIO   ( ) IGUAIS  

Tarefa – 

1) ( ) CAMA    ( ) TELEFONE   ( ) IGUAIS 

Como você descobriu? 

_____________________________________________ 

2) ( ) CARAMBOLA  ( ) LARANJA   ( ) IGUAIS 

Como você descobriu? 

_____________________________________________ 

3) ( ) GILETE    ( ) LÁPIS    ( ) IGUAIS 

Como você descobriu? 

_____________________________________________ 

4) ( ) MICROFONE   ( ) BORBOLETA  ( ) IGUAIS 

Como você descobriu? 

_______________________________________________ 
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Identificação do sujeito 

Nome: _______________________________ 

Idade: _______________________________ 

Atividade 04 

 

ATIVIDADE DE PRODUÇÃO DE PALAVRAS MAIORES 
1- Material:  

Relação de PALAVRAS.  
 

2- Procedimentos:  
   
Agora nós vamos trabalhar com palavras grandes e pequenas.  
 
Exemplo – Eu vou dizer uma palavra: ONÇA. Agora eu vou dizer uma palavra 
maior que a palavra ONÇA: TARTARUGA. A palavra TARTARUGA é maior 
que a palavra ONÇA, porque a palavra TAR-TA-RU-GA tem 4 pedaços 
enquanto a palavra ON-ÇA tem 2 pedaços. 
Vou dizer outra palavra: RODA. Agora vou dizer uma palavra maior que a 
palavra RODA: PARAFUSO (explicar como no exemplo acima). 
 
Treino – Agora é sua vez. Eu digo uma palavra e você me diz outra palavra 
que seja maior que a palavra que eu disse. Diga uma palavra maior que a 
palavra: 
 
a) BARCO _______________ Por quê? _______________( BONECA) 

b) CAMA _______________  Por quê? ___________________ 

(TELEFONE) 

 

Tarefa: 

1) PÉ__________________  

Por quê?________________________________ 

2) LOJA __________________ 

 Por quê?_____________________________ 

3) PONTE__________________ 

 Por quê?____________________________ 

4) MAR __________________ 

 Por quê?_____________________________ 
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Identificação do sujeito 

 

Nome: _______________________________ 

Idade: _______________________________ 

 

Atividade 05 

ATIVIDADE DE IDENTIFICAÇÃO DE PALAVRAS QUE COMEÇAM COM A 
MESMA SÍLABA 

1- Materiais:  

Relação com quartetos de palavras, (dentre as quais duas 
compartilham a mesma sílaba inicial) e cartões com gravuras referentes às 
palavras de cada quarteto. 

 
2- Procedimentos:    

Hoje nós vamos fazer uma atividade de identificar quais as palavras 
que são parecidas e as que não são. 
Exemplo – (mostrando o cartão). Escute as palavras que eu vou dizer: Veja: 
BOTA, TIJOLO, LIVRO e LIQUIDIFICADOR. Veja, LIVRO e 
LIQUIDIFICADOR são palavras parecidas. Elas começam com o mesmo 
pedaço. A palavra LIVRO começa com o pedaço LI e a palavra 
LIQUIDIFICADOR também começa com o pedaço LI. 
Eu vou agora falar outras palavras (mostrar o cartão): AVIÃO, ABELHA, 
RELÓGIO e PATO. Veja, AVIÃO e ABELHA (explicar...) 
Treino – Agora é a sua vez. Eu vou mostrar o cartão, vou falar o nome das 
quatro figuras e você vai dizer quais são as duas palavras que começam o 
mesmo pedaço. 
a) ( ) BOLACHA ( ) ESCOVA ( ) BONECA ( ) PALETÓ 
Por quê?______________________________________ 
b) ( ) SAPATO ( ) SACOLA ( ) TAPETE ( ) MACACO 
Por quê?______________________________________________________ 
 
Tarefa: 
1) ( ) LUPA ( ) JARRO  ( ) LUVA  ( ) BOCA 
Por quê?______________________________________________________ 
2) ( ) ABRIDOR ( ) ALICATE ( )CHAVEIRO ( ) VESTIDO 
Por quê?______________________________________________________ 
3) ( ) MANTEIGA ( ) ESPADA ( ) TIGELA  ( ) MANGUEIRA 
Por quê?______________________________________________________ 
4) ( ) CASA ( ) ILHA   ( )SACO  ( ) CARRO 
Por 

quê?________________________________________________________ 
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Identificação do sujeito 

Nome: _______________________________ 

Idade: _______________________________ 

Atividade 06 

ATIVIDADE DE PRODUÇÃO DE PALAVRAS QUE COMEÇAM COM A 
MESMA SÍLABA 
 
1- Material:  

Relação de PALAVRAS. 
2- Procedimentos:  
   A atividade agora vai ser diferente. Eu vou dizer duas palavras que 
começam   com o mesmo pedaço e você vai descobrir quais são. 
 
Exemplo – Veja: Eu vou dizer as palavras: CARETA e CADEADO. A palavra 
CARETA começa com o pedaço CA e a palavra CADEADO também começa 
com o pedaço CA.Vou dizer mais duas palavras que começam com o mesmo 
pedaço: GIRAFA e GIBI.            Veja, a palavra GIRAFA começa... (explicar 
igualmente...). 
Treino – Agora é a sua vez, eu digo uma palavra e você me diz outra que 
comece igual, que começa com o mesmo pedaço. Me diga uma palavra que 
comece como a palavra: 
 
a) PAPAI _________________________________________ (PACOTE) 
Por quê? _________________________________________________ 
 
b) CHUPETA _____________________________________ (CHUVA) 
Por quê? _____________________________________________________ 
 
Tarefa – 
 
1) ALHO___________________________________________________ 
Por quê? 
________________________________________________________ 
2) MACACO 
____________________________________________________ 
Por quê? 
________________________________________________________ 
 
3) CARRO_____________________________________________________  
Por quê? 
________________________________________________________ 
4) PICOLÉ 
______________________________________________________ 
Por quê? 
________________________________________________________ 
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Identificação do sujeito 

 

Nome: _______________________________ 

Idade: _______________________________ 

Atividade 07 

 
ATIVIDADE DE IDENTIFICAÇÃO DE PALAVRAS QUE RIMAM COM A 
MESMA SÍLABA 
 
1- Materiais:  
Relação com quartetos de PALAVRAS dentre as quais duas compartilham a 
mesma sílaba final e cartões com gravuras referentes às palavras de cada 
quarteto. 
 
2- Procedimentos:  

Agora nós vamos identificar quais são as palavras que terminam com o 
mesmo som. Vamos rimar? 
Exemplo – (mostrando o cartão) Escute as palavras que eu vou dizer. Veja: 
CASACO, ESPELHO, ENXADA e TOMADA. Veja, ENXADA e TOMADA são 
parecidas. Elas terminam com o mesmo pedaço. A palavra ENXADA termina 
com o som ADA e a palavra TOMADA também termina com o som ADA. 

Eu vou agora falar outras palavras (mostrar o cartão): CHUPETA, 
DOMINÓ, CANETA e CIGARRO. Veja, CHUPETA e CANETA terminam... 
(mesma instrução) 
Treino – Agora é sua vez. Eu vou mostrar o cartão, vou falar o nome das 
quatro figuras e você vai dizer quais são as duas palavras que terminam com 
o mesmo som. 
a) ( ) BARATA ( ) PIPOCA ( ) GRAVATA ( ) PALHAÇO 
Por 
quê?________________________________________________________ 
b) ( ) CARETA ( ) MORANGO ( ) GAVETA ( ) VASSOURA 
Por quê?____________________________________________________ 
 
Tarefa  
1) ( ) INJEÇÃO ( )CACHORRO  ( ) TOMATE ( ) CORAÇÃO 
Por quê?____________________________________________________ 
 
2) ( )OVELHA ( ) APITO   ( ) ORELHA ( ) IGREJA 
Por quê?_____________________________________________________ 
 
3) ( ) MARTELO ( ) JABUTI   ( )GOIABA  ( )CASTELO 
Por quê?____________________________________________________ 
 
4) ( ) JANELA ( ) CINZEIRO  ( )COLETE  ( ) PANELA 
Por quê?_____________________________________________________ 
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Identificação do sujeito 

Nome: _______________________________ 

Idade: _______________________________ 

 

Atividade 08 

ATIVIDADE DE PRODUÇÃO DE PALAVRAS QUE RIMAM COM A MESMA 
SÍLABA 
1- Material:  
Relação de PALAVRAS. 
 
2- Procedimentos: 
 Vamos continuar a fazer rimas. Eu vou dizer duas palavras que terminam 
com o mesmo pedaço e você vai descobrir quais são. 
 
Exemplo – Veja, eu vou dizer duas palavras: BOTÃO e LIMÃO. A palavra 
BOTÃO termina com o pedaço ÃO e palavra LIMÃO também termina com o 
pedaço ÃO. Vou dizer mais duas palavras que terminam com o mesmo 
pedaço: ARANHA e MONTANHA. Veja: a palavra ARANHA termina com 
ANHA... (mesma instrução). 
 
Treino – Agora é sua vez. Eu digo uma palavra e você diz outra que termina 
igual, que termina com o mesmo pedaço. Me diga uma palavra que termina 
como a palavra: 
a)COZINHA________________________________________(RAIINHA) 
Por quê?______________________________________________             
b)CARECA_______________________________________(BONECA) 
Por que___________________________________________________ 
 
Tarefa – 
1)  PAPEL _____________________________________________ 
Por que?_______________________________________________ 
 
2) SAPATO ____________________________________________ 
                 Por que?   
______________________________________________ 
 
3) VIOLÃO ____________________________________________ 
Por que?__________________________________________________ 
 
4) GENTE _____________________________________________ 
Por que ?_______________________________________________ 
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Identificação do sujeito 

Nome: _______________________________ 

Idade: _______________________________ 

 
Atividade 09 
 
ATIVIDADE DE IDENTIFICAÇÃO DE PALAVRAS QUE COMEÇAM COM O 
MESMO FONEMA 
 
1- Materiais:  
Relação de quartetos de PALAVRAS, (dentre as quais duas compartilham o 
mesmo fonema inicial) e cartões com gravuras referentes às palavras de cada 
trio. 
 
2- Procedimentos:  

Vamos continuar nossa atividade de identificar palavras com o mesmo 
som? Só que agora nós vamos prestar atenção no sonzinho que começa a 
palavra. Exemplo – (mostrando o cartão) – Escute as palavras que eu vou 
dizer: FOGÃO, FITA, PIPA e MESA. Veja, FOGÃO e FITA começam com o 
mesmo sonzinho. O primeiro pedaço não é igual, mas o sonzinho que começa 
o primeiro pedaço é o mesmo. Veja: FOGÃO começa com o sonzinho /f/ e 
FITA também começa com o sonzinho /f/. Agora a gente não está pensando 
no primeiro pedaço inteiro, mas só no sonzinho do começo. 

Eu vou mostrar outro cartão e falar outras quatro palavras. Veja: VOVÓ, 
VACA, FLOR e LATA. Veja, VOVÓ e VACA começam com o mesmo 
sonzinho (repetir a explicação). 
 
Treino: Agora é sua vez. Eu vou mostrar o cartão, vou falar o nome das quatro 
figuras e você vai dizer quais são as duas palavras que começam com o 
mesmo sonzinho: 
a) ( ) ROSA ( ) COLAR  ( ) RALO  ( ) BULE 
Por quê?_________________________________________________ 
b) ( ) XÍCARA  ( ) TELHADO ( ) TECLADO ( ) CENOURA 
Por quê?_________________________________________________ 
Tarefa: 
 
1) ( ) MALA  ( ) BANCO  ( ) MOTO  ( ) DADO 
Por quê?_________________________________________________ 
2) ( ) RODA ( ) PIA  ( ) RATO  ( ) BOLA 
Por quê?_________________________________________________ 
3) ( ) COLA       ( ) SAPO             ( ) GATO     ( ) SELO 
Por quê?_________________________________________________ 
4) ( ) MENINO ( ) CANECA ( ) MALETA ( ) GUITARRA 
Por quê?_________________________________________________ 
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Identificação do sujeito 

Nome: _______________________________ 

Idade: _______________________________ 

 

Atividade 10 

ATIVIDADE DE PRODUÇÃO DE PALAVRAS QUE COMEÇAM COM O 
MESMO FONEMA 
 
1- Material:  
Relação de PALAVRAS partir das quais a criança deverá produzir outras com 
o  mesmo fonema inicial. 
 
2- Procedimentos:  
 Nossa atividade agora será dizer palavras que começam com o mesmo 
sonzinho. 
 
Exemplo – Eu vou dizer duas palavras que começam com o mesmo sonzinho. 
O primeiro pedaço não é todo igual, mas o primeiro sonzinho é. Veja: BOLSA 
e BALEIA. A palavra BOLSA começa com o sonzinho /b/ e a palavra BALEIA 
também começa com o sonzinho /b/. 

Veja, vou dizer mais duas palavras que começam com o mesmo 
sonzinho: GALHO e GUITARRA. A palavra GALHO começa com o sonzinho 
/g/ e a palavra GUITARRA também começa com o sonzinho /g/. 
 
Treino – Agora é a sua vez. Eu digo uma palavra e você me diz outra que 
começa com o mesmo sonzinho. Não é para o primeiro pedaço ser todo igual, 
só o primeiro sonzinho. 
a) NARIZ ______________________________________(NUVEM) 
Por quê? ____________________________________________ 
b) TOALHA ____________________________________ (TAPA) 
Por quê? ___________________________________________ 
Tarefa –  
1) COCO ___________________________________________ 
Por quê? ___________________________________________ 
 
2) JACARÉ ________________________________________ 
Por quê? _________________________________________ 
 
3) PIPOCA ________________________________________ 
Por quê? __________________________________________ 
 
4) VELHO _________________________________________ 
Por quê? __________________________________________ 
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Identificação do sujeito 

 
Nome: _______________________________ 
Idade: _______________________________ 

 
Atividade 11 
 
ATIVIDADE DE SEPARAÇÃO DE FONEMAS NAS PALAVRAS 
 
1- Materiais:  
Relação de PALAVRAS e 6 tampinhas. 
Obs: as tampinhas visam a ajudar a criança a pronunciar as palavras sem 
preocupação de falar rapidamente. 
 
2- Procedimentos:  
 

Vamos fazer uma atividade de descobrir quantos sonzinhos bem 
pequenininhos tem as palavras? 
 
Exemplo – Veja: Eu vou falar a palavra UI como se ela estivesse partida em 
sonzinhos bem pequenininhos. 
Para cada sonzinho da palavra que eu disser, eu vou pegar uma tampinha. 
Veja: /u/ /i/ (pegar uma tampinha para cada fonema).  
Eu vou falar outra palavra: LEI e vou também falar como se ela estivesse 
partida em sonzinhos bem pequenininhos. Veja: /l/ /ê/ /i/ (mesma instrução). 
 
Treino – Agora é a sua vez. Eu falo uma palavra e você repete como se ela 
estivesse partida em sonzinhos bem pequenininhos. Para cada sonzinho que 
você falar, você pega uma tampinha. Vamos começar? 
 
a) MÃO ______________________________________________ /m/ /ã/ /u/ 
b) VELA ____________________________________________ /v/ /é/ /l/ /a/ 
 
Tarefa –  
 
1) VÓ 
__________________________________________________________ 
2) RUA 
_________________________________________________________ 
3) AULA 
________________________________________________________ 
4) EU 
__________________________________________________________ 
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Identificação do sujeito 

 
Nome: _______________________________ 
Idade: _______________________________ 

 
Atividade 12 
 
ATIVIDADE DE CONTAGEM DE NÚMERO DE FONEMAS NA PALAVRA 
 
1- Materiais:  
 
Relação de PALAVRAS e 6 tampinhas. 
Obs: as tampinhas visam a ajudar a criança a pronunciar as palavras sem 
preocupação de falar rapidamente. 
 

2- Procedimentos:  
 Agora vamos fazer uma atividade de contar os sonzinhos pequenos das 
palavras. 
  
Exemplo – Eu vou dizer uma palavra e você deverá contar quantos sonzinhos 
pequenos ela tem. Veja, a palavra REI tem 3 sonzinhos: /r/ /e/ /i/. 
Para cada sonzinho que a gente falar a gente puxa uma tampinha. 
Vou dizer outra palavra. A palavra OU tem 2 sonzinhos: /o//u/ (puxar uma 
tampinha para cada fonema). 
 
Treino – Entendeu? Agora é a sua vez. Eu vou dizer uma palavra e você vai 
contar quantos sonzinhos pequenos ela tem. Vamos começar? 
 

a) CHÃO (  ) ________________________________________ /x//ã //u 
b) MELA (  ) _______________________________________ /m/ /é/ /l/ /a/ 

 
Tarefa –  
 
1) NÓ ( ) 
________________________________________________________ 
2) LUA ( ) 
_______________________________________________________ 
3) CHAVE( ) 
_____________________________________________________ 
4) AI ( ) 
_________________________________________________________ 
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ANEXO VII DIFERENTES PERFIS DE EVOLUÇÃO NO DOMÍNIO DA ESCRITA 
ALFABÉTICA 

 
GABRIELE 
 

 
Na primeira coleta as notações 
escritas de Gabriele eram silábico-
quantitativa. Ao ser solicitada a ler 
seu escrito, começou a 
estabelecer a relação entre a 
quantidade de sons das palavras 
realizando uma correspondência 
termo a termo, entre partes do 
falado e partes do escrito. A partir 
da palavra DADO Gabriele falou: 
“sobrou letras”. Assim, começou a 
procurar outra solução, buscando 
ajustar partes do falado com 
partes do escrito. 
 

 
Como podemos perceber 
corroborando as hipóteses de 
Ferreiro e Teberosky (1986),  ter 
iniciado o ano letivo, na hipótese 
silábica é muito produtivo para que 
as crianças  avancem no seu 
domínio de escrita alfabética. Na 
segunda coleta Gabriele apresentou 
avanços consideráveis, pois tinha 
evoluído para a hipótese silábico-
alfabética. Seus escritos já 
evidenciavam uma marcante 
correspondência termo a termo entre 
os fonemas e grafemas, embora 
ainda oscile entre grafar algumas 
unidades menores que a sílaba, 
como é o caso da palavra LÁPIS e 
BICICLETA. Todavia, como 
podemos perceber a sua escrita está 
muito próxima da escrita alfabética, 
e os desafios a serem consolidados 
são com as silabas complexas. 

 
Na última coleta Gabriele ingressou 
na hipótese alfabética de escrita, 
começando a perceber que as 
regras de correspondência 
grafofônicas são ortográficas e não 
fonéticas. Nos seus escritos, 
embora cometa algumas violações 
ortográficas, como no caso da 
escrita da palavra BICICLETA, 
Gabriele, consolidava sua hipótese 
alfabética, demonstrando já 
compreender bem como operar o 
sistema de escrita alfabética e 
quais são as suas regras de 
produção. 
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NATHÁLIA 
 

  

 
Como podemos verificar Nathália, 
quando iniciamos a coleta de 
dados, ela já encontrava-se na 
hipótese silábico-alfabética. As 
suas notações mostram que 
algumas palavras, ela já conseguia 
representar as unidades menores 
que as sílabas e, em outras, se 
limitava a colocar uma letra para 
cada sílaba, como podemos 
verificar na escrita de JANELA e 
PETECA. Também os 
monossílabos apresentavam-se 
como ponto de conflito ainda não 
superado, em que na leitura dividiu 
o ditongo, criando mais uma 
sílaba. 
 

 
Na segunda coleta Nathália estava 
na hipótese alfabética conseguindo 
fazer quase todas as relações entre 
grafemas e fonemas. No entanto, 
seu conflito com relação à escrita 
dos monossílabos permanecia. 
Dividiu a palavra em dissílaba e o 
interessante é que agora fazia  a 
opção pelo uso de Ç (cedilha) 
substituindo a letra S e a letra G 
pela letra J na escrita da palavra 
JANELA. A busca de uma estrita 
relação letra-som baseada na 
hipótese alfabética, não é algo de 
imediato. Nathália ainda não tinha 
automatizado todas as convenções, 
principalmente as sílabas 
complexas como o CLE da palavra 
BICICLETA e ÃO, da palavra 
TELEVISÃO. 
 
 
 

 
Na última coleta, Nathália já sabia 
ler fluentemente e tinha refinado a 
sua hipótese alfabética 
demonstrando perceber que as 
regras de correspondência 
grafofônicas são ortográficas e não 
fonéticas. Contudo, um conflito 
ainda marcante que podemos 
observar na sua notação, dizia 
respeito à escrita de SOL, ora ela 
colocava S, ora colocava Ç. 
Embora seja uma violação das 
regras ortográficas, o que temos 
observado é que há um período de 
consolidação das correspondências 
grafofônicas e um longo período de 
aprendizagem da norma ortográfica. 
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MAYARA 
 

 

 
 
Como podemos perceber no início 
do ano, a escrita de Mayara era um 
exemplo de hipótese pré-silábica. 
Já sabia que se usa letras para 
escrever e que coisas diferentes 
dever ser escritas diferentes, mas 
ainda não havia descoberto o que 
as letras representam. A sua 
escrita atendia a duas exigências: a 
de quantidade, ela escrevia com no 
máximo quatro letras e variedade: 
ela não repetia nenhuma letra. 
Para realizar a leitura não 
segmentava a pauta sonora, ou 
seja, ainda não conseguia 
estabelecer a correspondência 
entre partes do falado e partes do 
escrito. 

 
Na segunda coleta, no meio do 
ano, Mayara avançou para a 
hipótese silábico-quantitativa e já 
fazia uso de mais elementos 
gráficos, aumentando assim a sua 
exigência de quantidade mínima: 
antes fazia uso de no máximo 
quatro letras e agora estabelecia 
entre 3, 4, 5 e 6 caracteres para 
escrever qualquer palavra. No 
entanto, começava a estabelecer 
a relação com a pauta sonora das 
palavras e, quando não 
conseguia, procurava outras 
relações. 

 
Na última coleta, Mayara apresenta 
avanços qualitativos, mesmo ainda 
estando na hipótese silábica de 
quantidade. Nas suas notações 
começaram a aparecer indícios de 
correspondência grafofônicas, no 
início, meio e final de algumas 
palavras como podemos perceber na 
escrita de DADO, LÁPIS, JANELA e 
PETECA. É interessante destacar 
que Mayara não só representou a 
fonetização das vogais A e E, mas 
também, a consoante L (ele), para as 
palavras LÁPIS e JANELA. Em 
suma, Mayara fazia já algumas 
tentativas de correspondência 
fonográficas, pois, como vimos, após 
um ano de escolaridade as 
interações estabelecidas com as 
unidades naturais (letra), a fez refletir 
sobre a relação entre partes faladas 
e partes escritas. 
 

 
 




