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RESUMO 

Esta pesquisa, de caráter longitudinal, teve como objetivo central 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 sistema de escrita alfabética com crianças em idades de cinco anos. Para o 
seu desenvolvimento, nos apoiamos na teoria da psicogênese da língua 
escrita, nos estudos de consciência fonológica, nas discussões sobre 
letramento, bem como nos diferentes estudos relacionados às práticas 
pedagógicas de alfabetização. Participaram do estudo duas professoras que 
lecionavam no grupo V, segundo ciclo da Educação Infantil da rede municipal 
de Recife. Como procedimentos metodológicos foram realizados: entrevistas 
com as docentes, antes do início das observações, a fim de localizarmos as 
professoras e traçar um perfil das mesmas. Foi um total de oito observações de 
aulas em cada turma investigada. As aulas foram gravadas em áudio e 
posteriormente transcritas. As crianças foram avaliadas em testes como: ditado 
mudo e cinco atividades relacionadas ao desenvolvimento das habilidades 
metafonológicas, sendo três de identificação dos segmentos sonoros das 
palavras, quanto ao tamanho, aliteração e rima de fonemas e, duas de 
produção de palavras com segmentos sonoros iniciais e finais iguais. Os 
resultados da pesquisa indicaram que a turma A obteve avanços em relação à 
turma B, quanto à aquisição da escrita, uma vez que a maioria das crianças da 
turma A concluíram o ano letivo no nível de escrita silábica, enquanto que 
apenas 14% das crianças da turma B concluíram com esse mesmo nível de 
escrita. No que se refere às habilidades metafonológicas, ao observarmos os 
acertos das atividades de identificação de palavras que rimam ou comparação 
de tamanho de palavras, os percentuais da turma A também se apresentaram 
superiores aos da turma B. No entanto, no que diz respeito à identificação de 
sons iniciais, o percentual de acertos se aproximou nas duas turmas, o que 
pode revelar ser essa habilidade mais fácil que as outras. Enfim, constatamos 
que as práticas sistematizadas julgadas por Albuquerque e Morais (2004), de 
fato propiciam ao aprendiz a interação com a língua numa perspectiva reflexiva 
e de forma lúdica, aprender brincando, fazendo uso de gêneros textuais 
variados e apropriados para crianças da Educação Infantil. 

Palavras-chave: Educação Infantil, aquisição do sistema de escrita alfabética, 
consciência fonológica, práticas de ensino. 

 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

RÉSUMÉ 
  
Cette recherche, de caractère longitudinal, a eu pour objecif central d'étudier la 
relation entre la conscience phonologique, l'acquisition du langage écrit et l'effet 
du travail de systématisation de l'exploitation des rimes dans le processus 
d'appropriation du système d'écriture alphabétique auprès des enfants de cinq 
ans. Pour y parvenir, nous nous sommes appuyés sur la théorie de la 
psychogénèse de la langue écrite, dans les études de conscience 
phonologique, dans les discussions sur le letramento, ainsi que sur les 
différentes études ayant trait aux pratiques pédagogiques d'alphabétisation. Ont 
participé de l'étude deux professeurs qui enseignaient dans le groupe V, 
deuxième cycle de l'Étucation Infantile du réseau municipal de Recife. Dans 
notre démarche méthodologique, nous avons réalisé des entrevues avec des 
enseignants, avant le début des observations, dans le but de repérer les 
professeurs et déterminer un profil de ces professionnelles. Nous avons aussi 
procédé à huit observations des cours dans chaque classe étudiée, le tout 
enregistré sur audio et ultérieurement retranscrit.  Les enfants ont été évalués 
par des testes comme: dictée muette, cinq activités ayant trait au 
développement des habiletés métaphonologiques, dont trois d'identification des 
segments sonores des mots, quant à la taille, l'alitération et la rime des 
phonèmes et deux de production de mots avec des segments sonores initiaux 
et finaux égaux. Les résultats de l'étude ont montré que la classe A a conclu 
l'année scolaire au niveau de l'écriture syllabique, tandis que seulement 14% 
des enfants de la série B ont conclu avec ce même niveau d'écriture, ainsi que 
dans les activités d'évaluation dans le développement des habiletés 
métaphonologiques. Finalement, nous constatons que les pratiques 
systématisées jugées par Albuquerque e Morais (2004) procurent effectivement 
à l'apprenti l'intéraction avec la langue dans une perspectique réflexive et de 
forme ludique, apprendre en jouant, faisant usage de différents genres de 
textes appropriés aux enfants de l'Éducation Infantile.  
  
Mots-clé: Éducation Infantile, acquisition du système d'écriture alphabétique, 
conscience fonologique, pratiques d'enseignement. 
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INTRODUÇÃO 
 

 

 A nossa pesquisa tem o objetivo de investigar o efeito do trabalho de 

exploração de rimas no processo de apropriação do sistema de escrita 

alfabética (SEA) na Educação Infantil. 

 O interesse em trabalhar com crianças da Educação Infantil sobre o 

processo de aquisição do SEA decorre da constatação de que, mesmo com a 

ampliação do acesso à Educação Infantil, o quantitativo de crianças que 

concluem o 1o ciclo do Ensino Fundamental, e até o 2o ciclo desse mesmo nível 

de ensino, sem dominar o Sistema de Escrita Alfabética (SEA) ainda é elevado.  

 Segundo dados do INEP (2001), quase metade das crianças que 

ingressam no equivalente ao 2º ano do 1º ciclo não consegue aprender a ler e 

escrever ao final do ano letivo, o que leva à constatação de a escola estaria 

prestando um desserviço aos alunos e à sociedade, uma vez que não cumpre 

com uma de suas finalidades básicas: a alfabetização. 

Ao longo da história educacional brasileira, o insucesso dos alunos na 

alfabetização é evidenciado pelos meios de comunicação e, de acordo com os 

dados estatísticos dos últimos 50 anos, cerca de 50% das crianças das 

camadas de baixa renda matriculadas nas escolas brasileiras são reprovadas 

na passagem da 1ª para a 2ª série. 
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Taxa de reprovação ao final da 1ª série do ensino fundamental (IBG/INEP)1 

1956 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 

56,6% 51% 52% 49% 48% 48% 48% 49% 46% 46% 41% 

 

As explicações para esses números têm sugerido problemas de 

diferentes naturezas: carência nutricional, falta de estímulo intelectual, carência 

cultural, e, mais recentemente, o próprio processo de ensino-aprendizagem.  

 As discussões, ao longo das últimas décadas, acerca do processo de 

apropriação do sistema de escrita alfabética, bem como as mais recentes, 

lançam-nos o desafio de apontarmos soluções alternativas para problemas 

historicamente determinados, como o fracasso escolar e o analfabetismo. 

Diante disso, perguntamos-nos: Que tipo de alfabetização devemos propor, 

exatamente? 

 Como bem coloca Coutinho (2004), os estudiosos e suas contribuições 

advindas de diferentes áreas (educacional, psicogenética, lingüística etc.) 

apontam que o fracasso escolar não mais poderia estar condicionado ao 

alunado, mas à própria escola, que se mostrou ineficiente no que diz respeito à 

garantia e permanência dos alunos nessa instituição. 

 Mortatti (2000) atribui a responsabilidade pelos altos índices de 

repetência e evasão na 1ª série à "escola reprodutora", que não consegue 

oferecer condições de permanência digna nem ensino de qualidade àqueles 

que nela entram. 

                                                
1 Os 10% que ganhamos entre 1987 e 1996 podem estar mais relacionados com a introdução 
dos ciclos em alguns estados (SP e MG, por exemplo) do que com a melhoria na qualidade do 
ensino. 
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 Em se tratando de um processo complexo e de uma multiplicidade de 

perspectivas teóricas, resultante da colaboração de diferentes áreas do 

conhecimento, cabe a nós educadores e à sociedade como um todo refletirmos 

sobre como vencer esse desafio. 

 O referencial curricular nacional para a Educação Infantil BRASIL-MEC 

(1998) descreve que a aprendizagem da língua oral e escrita é um dos 

elementos importantes para as crianças ampliarem suas possibilidades de 

inserção e de participação nas diversas práticas sociais. 

Considerando que desde a Educação Infantil a criança deve ter 

oportunidade de vivenciar situações de aprendizagem da leitura e escrita, 

entendemos ser imprescindível que a escola possibilite situações reais de 

leitura e produção de diferentes textos, e que desenvolva um trabalho 

sistemático de reflexão fonológica, de modo a possibilitar que elas avancem no 

processo de apropriação da escrita alfabética. É nessa perspectiva que se 

insere este trabalho, o qual se propõe analisar o efeito do trabalho de 

exploração de rimas no processo de apropriação do sistema de escrita 

alfabética por crianças do grupo 5 da Educação Infantil da rede municipal do 

Recife. 

Para discutir essas questões, o trabalho está divido em três capítulos, 

além desta introdução. 

No primeiro capítulo, abordamos um tema bastante controverso para a 

alfabetização: contextualizamos os percursos dos métodos, as implicações dos 

métodos no trabalho da educação infantil, a concepção de alfabetização e do 

nosso sistema de escrita alfabética como um sistema notacional, as 

implicações da psicogênese para educação infantil, bem como abordamos 



14 

 
 

sobre as habilidades de reflexão fonológica e analisamos como a consciência 

fonológica se relaciona com a apropriação da escrita alfabética. 

O segundo capítulo situa o leitor na metodologia da pesquisa. Para 

tanto, são apresentados os objetivos, a abordagem metodológica e os 

procedimentos utilizados para a coleta dos dados, descrevendo-se como foi a 

aplicação das atividades de avaliação do nível de escrita e de consciência 

fonológica com os alunos a fim de analisar a influência das práticas 

pedagógicas no desenvolvimento da apropriação da escrita pelas crianças, 

bem como investigar o nível de consciência fonológica delas.  

Realizamos dois blocos de atividades com as crianças de ambas as 

turmas. No primeiro bloco, fizemos um ditado mudo para avaliar o nível de 

escrita dos alunos ao final do ano letivo no Grupo 5; no segundo bloco, 

realizamos um conjunto de atividades para avaliar as seguintes habilidades de 

reflexão fonológica: comparação de palavras quanto ao tamanho, identificação 

e produção de palavras que rimam entre si, identificação e produção de 

palavras que iniciam com a mesma sílaba. 

No terceiro capítulo, são analisadas as práticas desenvolvidas pelas 

professoras e, nesse contexto, as atividades de rotina e atividades 

relacionadas aos diferentes eixos de ensino da Língua Portuguesa, com o 

objetivo de entender os resultados diferentes apresentados pelas crianças dos 

dois grupos investigados, e a análise das atividades de verificação quanto à 

aquisição da escrita e desenvolvimento das habilidades metafonológicas. Tais 

atividades se justificam pela necessidade de melhor entendermos como 

ocorreu a apropriação do SEA e sua relação com a reflexão fonológica. 
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Na parte seguinte – Considerações Finais –, destacamos que apesar de 

ambas as turmas serem da mesma faixa etária, estudarem na mesma rede de 

ensino e pertencerem a um mesmo nível socioeconômico, seu desempenho 

em relação à aquisição da escrita foi diferente. Os alunos da professora Leônia 

evoluíram mais no processo de apropriação do sistema de escrita alfabética 

que os da professora Rosinere, uma vez que 50% das crianças da turma A 

(professora Leônia) estavam no nível silábico de escrita em dezembro, 

enquanto que apenas 14% dos estudantes da professora Rosinere (turma B) 

concluíram o ano no nível de escrita silábica. 
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1 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

1.1 Alfabetização: uma questão de método? 

 

 

O problema de aprendizagem da leitura e da escrita durante o século 

XX, até a década de 80, tem sido exposto como uma questão de métodos. A 

preocupação dos educadores até então esteve voltada para a busca do melhor 

e mais eficaz método para alfabetizar, levantando-se, assim, uma polêmica em 

torno dos métodos (MORTATTI, 2000). 

A alfabetização, nesse período, era considerada como a aquisição de 

uma técnica de codificação e decodificação, numa visão que revela o modelo 

tradicional de educação e se desenvolve apenas em nível individual, 

desvinculada de seus usos sociais, ou seja, um processo em que a linguagem 

seria vista como mero espelho da língua oral. Nessa perspectiva, o 

aprendizado da leitura e da escrita estaria centrado no processo mecânico de 

decifração e domínio do código alfabético. 

O ensino da leitura e escrita pautado por uma concepção de 

alfabetização como decodificação/codificação surgiu, segundo Cook-Gumpers  
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(1991), ainda no século XVIII, devido à preocupação com a possibilidade de a 

alfabetização vir a ser um poder muito perigoso para a maioria das classes 

trabalhadoras, que até então não tinham acesso à escola. Dessa forma, a 

alfabetização escolarizada deveria controlar e limitar o comportamento dos 

indivíduos da classe operária que, no processo de alfabetização, receberiam 

ensinamentos sobre os hábitos de produtividade e economia, através de um 

programa muito restrito, que envolvia pouca escrita e alguma leitura de textos 

religiosos.  

Mortatti (2000), ao reconstituir a história do ensino da leitura e da escrita, 

sentiu a necessidade de delimitar o estudo aos métodos de ensino, aspecto 

recorrente e presente nas fontes documentais e indicativos de acirradas 

disputas que se estendem até os nossos dias. 

Descreveremos, a seguir, os principais métodos de alfabetização 

utilizados no Brasil, para uma reflexão acerca de suas proposições e limites. 

 

 

1.1.2 Métodos Sintéticos 

 

 

Segundo Leal e Galvão (2005), as propostas de ensino pautadas nos 

métodos sintéticos partem do pressuposto de que a aprendizagem é mais fácil 

quando se parte das unidades menores (letras/fonemas/sílabas), consideradas 

mais elementares e mais simples, para, em seguida, apresentar unidades 

inteiras e significativas. 

Os métodos sintéticos podem ser divididos em: 
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1. Alfabético – o aluno aprende a letra isoladamente, liga as 

consoantes às vogais, formando sílabas, reúne as sílabas 

formando palavras, frases e chega ao todo, que é o texto. 

2. Fonético ou Fônico – o aluno parte do som das letras, une o som 

da consoante ao som da vogal, pronunciando a sílaba formada, 

para depois juntar as sílabas em palavras e estas em frases e 

textos. 

3. Silábico – o aluno parte das sílabas para formar palavras. 

 

No método alfabético, compreende-se que o treino do nome das letras é 

pré-requisito para aprendizagem da leitura, fundamentada na técnica da 

soletração, em que os alunos pronunciam os nomes das letras, unindo-as em 

sílabas e depois em palavras. 

Entre os defensores dos métodos sintéticos, surgem os adeptos dos 

métodos fônicos, refletindo que a técnica da soletração artificializava o 

processo, uma vez que criava problemas na oralização das palavras, pois os 

nomes das letras não correspondiam aos sons que elas representavam. 

Defendiam então o pressuposto de que cada letra dispõe de certa autonomia 

fonética, exigindo que a criança aprendesse cada letra de acordo com seu 

valor fônico. Nessa perspectiva, acreditava-se que o método teria a vantagem 

de não criar interferências entre o conhecimento dos nomes das letras e o 

conhecimento do som correspondente. 

Já os métodos silábicos, como bem colocam Leal e Galvão (2005), 

consistem em levar os alunos à memorização dos padrões silábicos para 
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depois uni-los em palavras. Nessa perspectiva, os alunos só eram solicitados a 

ler e escrever palavras cujos padrões silábicos já tivessem sido trabalhados. 

 

 

1.1.3 Métodos Analíticos 

 

 

Os métodos analíticos começam a ser utilizados no Brasil no final do 

século XIX, sob influência européia e americana, numa perspectiva de 

oposição teórica aos métodos sintéticos. 

De acordo com Zacharias (2005), os métodos analíticos partem do 

pressuposto de que a leitura é um ato global e ideovisual, partindo das 

unidades maiores para as unidades menores, pelos processos de análise e 

decomposição de palavras. Assim, o caminho a ser percorrido pelo aluno 

apresentaria sentido contrário ao dos métodos sintéticos. 

Leal e Galvão (2005) atestam que nesse processo coloca-se a criança 

diante de um conjunto de textos, frases ou palavras que elas reconhecem 

globalmente, através da memorização e, aos poucos, à medida que a criança 

aprendesse uma quantidade de palavras, estaria apta a construir sentenças 

significativas. Ao dominarem um conjunto de palavras de forma estável, passa-

se a enfatizar que os símbolos das letras representam determinado som 

especifico. 

Na abordagem analítica, encontram-se os seguintes métodos: 

1. Palavração – a aprendizagem parte do todo, com palavras 

concretas e significativas, retiradas de uma história, conversa, 
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 desenhos, cantigas, dramatização, hora da novidade e, segundo 

Zacharias (2005), foi Decroly que aperfeiçoou o processo associando 

a palavra à gravura correspondente. 

2. Ideovisual, ideográfico ou de palavras-tipo – também criado por 

Decroly em 1936, na Bélgica, o processo é detonado a partir de 

uma motivação (desenho, história, verso etc.) e apresenta a 

palavra relacionada ao desenho. Esse processo evoluiu para a 

palavração e palavras progressivas. 

3. Sentenciação – segundo Leal e Galvão (2005), iniciou-se em 

1787, por Nicolas Adam, porém suas idéias não vingaram no seu 

tempo. Somente no inicio do século XX comprovou-se a eficiência 

da aprendizagem da leitura por meio da globalização, pois nessa 

mesma época houve um avanço nas contribuições da área 

psicológica e das experiências da Escola Nova. 

4. Conto – segundo Zacharias (2005), foi criado pela educadora 

Margarida Mc. Closkey no século XX, utilizando-se de materiais 

didáticos que trazem uma seqüência de contos, tendo como 

principal objetivo desenvolver no aluno a capacidade de 

compreensão, além de treiná-lo na habilidade de antecipar e 

seguir seqüências de idéias, relacioná-las e memorizá-las.  

 

Os argumentos usados pelos adeptos desse método, ao se contraporem 

aos já tradicionais processos sintéticos, eram a ênfase na compreensão de que 

a palavra poderia ser mais facilmente reconhecida, e não seus componentes. 
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1.1.4 Método Analítico-Sintético 

 

 

Segundo Mortatti (2000), em meados da década de 1920, tem início no 

Brasil uma polêmica sobre os métodos de ensino da leitura, travando-se assim 

uma batalha entre os defensores do método sintético e os partidários do 

método analítico. Houve então o que ela chamou de institucionalização do 

método analítico, considerado superior pelos educadores diretamente ligados à 

reforma da instrução pública. Dessa discussão, resultou o estabelecimento da 

liberdade de cátedra nas escolas, quanto à escolha do método de ensino da 

leitura e da escrita a ser adotado. 

O método analítico-sintético une as orientações dos dois métodos, pois 

utiliza os processos de análise e síntese. O método seria considerado global, 

porque parte de um todo (texto), mas segue os passos do método sintético, 

caracterizado pela decomposição das palavras em letras ou sílabas. 

Leal e Galvão (2005) descrevem a palavração como uma das variações 

do método analítico-sintético. Para elas, a palavração consiste em o aluno 

aprender palavras e separá-las em sílabas, para, a partir destas, formar outras 

palavras. As autoras trazem como exemplo o chamado ‘’Método Paulo Freire‘’, 

que consiste em um método de palavração global não-fonético, no qual as 

palavras são selecionadas dentro do mesmo universo vocabular dos alunos, as 

quais, por estarem ligadas diretamente à realidade, impulsionariam a 

aprendizagem. 
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1.2 Algumas Reflexões sobre os “Métodos Tradicionais” 

 

 

Apesar das diferenças entre os três grupos de métodos descritos até 

então (sintéticos, analíticos e analítico-sintéticos), podemos considerar que 

todos eles têm proposições comuns, uma vez que são demarcados pela 

memorização e mecanização, pois entendem que a criança é um ser sem 

conhecimentos prévios, nas quais se podem depositar letras, sílabas, palavras, 

o que termina por limitar a leitura, a escrita e a interpretação de textos, 

subtraindo-lhe o caráter funcional e o uso social na sociedade.  

A abordagem da alfabetização centrada nos métodos é redutiva, pois 

suas metodologias estão voltadas apenas para o ‘’como se ensina‘’, 

esquecendo-se, como bem colocam Ferreiro e Teberosky (1985), de que a 

alfabetização é o processo através do qual o sujeito aprende a ler e a escrever, 

o que vai além do aprendizado das técnicas de transcrição.  

 

 

1.3 Implicações dos Métodos no Trabalho da Educação Infantil 

 

 

Preocupados com a reforma educacional e com o objetivo de romper 

com a tradição e adaptar a educação à nova ordem política e social, e 

apoiados nos aspectos psicológicos da aprendizagem da leitura e da escrita, 

enfeixados os dois processos sob a designação mais ampla de alfabetização – 
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em detrimento dos aspectos lingüísticos e pedagógicos –, teóricos como 

Lourenço Filho, Fernando de Azevedo e Anísio Teixeira lançam o Manifesto 

dos Pioneiros da Educação Nova (1932), como descreve Mortatti (2000). 

Ainda segundo Mortatti (2000), no âmbito das discussões relativas a 

esse ensino, surgem dois tipos predominantes de discurso: o discurso 

acadêmico-institucional, que incorpora tematizações e normalizações, e o 

discurso do cotidiano escolar, que se mostrava continuísta em relação às 

tradições herdadas e mediatizadas pelos manuais de ensino e pelos livros 

didáticos, que nem sempre conseguiam acompanhar o ritmo do movimento 

imposto pelo discurso institucional-acadêmico. 

Na disputa entre esses dois discursos, Lourenço Filho, apoiado em suas 

formulações resultantes de pesquisa experimental e propondo-se enfrentar o 

problema do fracasso na aprendizagem da leitura e da escrita indicado pelas 

altas taxas de repetência no 1º grau da escola primária (atualmente 1º série do 

ensino fundamental), apresenta os testes ABC como uma das soluções 

possíveis. 

O teste ABC baseia-se na classificação do aluno com fins de diagnóstico 

ou de prognóstico e como critério seletivo seguro para definição do perfil das 

classes e sua organização homogênea, assim como dos perfis individuais dos 

alunos, permitindo atendimento e encaminhamento adequados. 

A partir dos resultados do referido teste ABC, os alunos eram 

submetidos a treinos de coordenação visual-motora, resistência à inversão na 

cópia de figuras, memorização visual, coordenação auditivo-motora, 

capacidade de prolação, resistência à ecolalia, memorização auditiva, índice de 

fatigabilidade, índice de atenção dirigida, vocabulário e compreensão geral. 
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Esses treinos destinavam-se a preparar as crianças da Educação Infantil para 

a alfabetização. 

A idéia corrente nesse período era a de que havia pré-requisitos para 

que a criança pudesse aprender a ler e escrever, e esses pré–requisitos se 

constituíam de um conjunto de habilidades perceptuais e motoras aliadas a um 

domínio de linguagem oral, conhecido como “prontidão para alfabetização”. A 

criança precisaria alcançar uma maturidade, sem a qual não aprenderia.  

As escolas começaram a aplicar o teste ABC de Lourenço Filho e, a 

partir das avaliações, indicavam o tipo de exercício a ser proposto para o 

trabalho com a criança nas chamadas classes de prontidão, nas quais a escrita 

e a leitura eram evitadas e as crianças ficavam, às vezes por anos, fazendo os 

mesmos exercícios. 

As classes de Educação Infantil passaram a dar ênfase ao trabalho de 

prontidão, no qual as crianças ficavam durante todo o ano sendo treinadas com 

tarefas de cobrir pontinhos, cobrir letrinhas, ligar uma figura à outra, 

exercitando habilidades de coordenação motora que, de per si, não 

desenvolviam verdadeiras aprendizagens, mas que se acreditava serem pré-

requisitos para a aprendizagem posterior. Assim, a escrita e a leitura eram 

evitadas, e o acesso à leitura limitava-se, muitas vezes, à prática de contar 

história realizada pela professora. 
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1.4 Alfabetização: Apropriação do Sistema de Escrita Alfabética  

  

 

Como abordado na seção anterior, o processo de alfabetização vem há 

séculos ligado à idéia de que a língua escrita era compreendida como um 

código cujo funcionamento se explicava pela associação de fonemas e 

grafemas na formação de sílabas, palavras e frases, o que tornava possível a 

transposição da fala para o papel, acreditando-se, assim, que uma vez capaz 

de dominar a grafia de letras pelo amadurecimento da coordenação fina, e de 

associá-las aos seus respectivos sons pela capacidade de atenção e memória, 

a escrita estaria definitivamente conquistada. 

De acordo com Mortatti (2000), no final dos anos 1980 e início dos anos 

1990, surgem investigações sobre o conhecimento e evolução psicogenética 

da aquisição da língua escrita, provocando assim uma revolução conceitual. A 

partir das investigações sobre o conhecimento e evolução psicogenética da 

aquisição da língua escrita, Ferreiro e Teberosky (1985) deslocaram o eixo da 

discussão do “como se ensina” para o “como se aprende”. Assim, o sujeito que 

aprende passou a ser visto como um sujeito cognoscente, ativo e competente 

lingüisticamente, capaz de construir seu conhecimento na interação com o 

próprio objeto de conhecimento. A mudança no foco da psicogênese mostrou 

um elemento novo: as crianças tinham idéias sobre a escrita muito antes de 

serem autorizadas pela escola a aprender. 

As pesquisas das referidas autoras mostraram que as escritas 

experimentadas pelas crianças, antes consideradas como “sem pé nem 

cabeça” e que pareciam indicar aos professores a existência de problemas de 
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alfabetização, apareciam em diferentes crianças de diferentes contextos sociais 

no processo de aquisição do sistema de escrita alfabética. Essas escritas 

representavam as hipóteses que as crianças desenvolvem no processo de 

apropriação da escrita alfabética. 

De acordo com Teberosky e Colomer, o processo de construção do 

conhecimento da leitura e escrita apresenta uma série de regularidades entre 

todas as crianças: 

A criança constrói hipóteses, resolve problemas e elabora 
conceituações sobre o escrito. Essas hipóteses se 
desenvolvem quando uma criança interage com o material 
escrito e com leitores e escritores que dão informação e 
interpretam esse material escrito. As hipóteses que as 
crianças desenvolvem constituem respostas a verdadeiros 
problemas conceituais, semelhantes aos que os seres 
humanos se colocaram ao longo da história da escrita (e não 
apenas problemas infantis, no sentido de respostas 
idiossincráticas ou de erros conceituais dignos de serem 
corrigidos para dar lugar à aprendizagem normativa). 
(TEBEROSKY; COLOMER, 2003, p. 45) 
 

O desenvolvimento de hipóteses ocorre por reconstruções (em outro 

nível) de conhecimentos anteriores, dando lugar a novas construções (assim 

acontece, por exemplo, com o conhecimento sobre as palavras, as expressões 

da linguagem, a forma e o significado dos signos). 

Essas hipóteses são construídas num percurso evolutivo que, segundo 

Ferreiro e Teberosky (1985), apontam o esforço vivido na resolução de duas 

grandes questões conceituais: a) o que a escrita representa/nota (o que se 

nota/registra no papel tem a ver com a seqüência de sons que formam os 

nomes dos objetos)? e b) como a escrita cria representações/notações (o que 

cada letra substitui: o significado ou a idéia da palavra como um todo, partes 

que pronunciamos como as sílabas ou segmentos sonoros menores que as 

sílabas)? 
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As referidas autoras, no desenvolvimento de suas pesquisas, 

perceberam uma evolução das conceitualizações sobre a escrita pelas 

crianças. Elas observaram a existência de quatro fases de apropriação da 

escrita, que descreveremos a seguir. 

A primeira fase – escrita pré-silábica – caracteriza-se por um momento 

em que a criança não relaciona a escrita à pauta sonora da palavra. Ela pode 

escrever através de desenhos, rabiscos ou de um conjunto de letras que fazem 

parte de seu repertório. Não há, no entanto, correspondência entre som e 

grafia. Esse período envolve, também, uma busca de diferenciações – ou seja, 

o controle progressivo das variações sobre os eixos qualitativo e quantitativo. A 

criança desenvolve a hipótese de que a palavra precisa ser escrita com uma 

quantidade mínima de letras e que estas devem variar. 

De acordo com Ferreiro (1990), nesse processo as crianças buscam 

critérios que lhes possibilitam variar sobre o eixo quantitativo (variar a 

quantidade de letras de uma escrita para outra, a fim de obter escritas 

diferentes), e às vezes sobre o eixo qualitativo (variar o repertório de letras, a 

posição das letras, sem modificar a quantidade). 

A segunda fase silábica, para Ferreiro (1990), corresponde à fonetização 

da escrita – que se inicia com um período silábico e culmina no período 

alfabético. Nesse período a criança começa a descobrir que as partes da 

escrita (suas letras) podem corresponder a outras tantas partes da palavra 

falada (suas sílabas orais). A criança, ao produzir uma escrita, busca fazer 

correspondência, relacionando cada sílaba da palavra a uma letra. Nesse 

momento, pela primeira vez a criança trabalha claramente com a hipótese de 

que a escrita representa partes sonoras da fala. Porém, quando o aprendiz se 
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utiliza das letras, elas podem ou não ser utilizadas com um valor sonoro 

estável.  

Todas as crianças nesse nível de desenvolvimento têm dificuldades com 

a escrita das palavras monossílabas e muitas têm problemas com as 

dissílabas, sobretudo no caso das palavras em que as duas sílabas são 

representadas pelas mesmas vogais (FERREIRO; TEBEROSKY, 1999). 

A terceira fase silábico-alfabética se caracteriza pela tentativa do 

aprendiz de, acompanhando a evolução da escrita, passar da hipótese silábica 

para a alfabética, quando descobre a necessidade de fazer uma análise que vá 

mais além, por meio do conflito entre a hipótese silábica e as formas fixas que 

se evidenciam na escrita das palavras.  

A escrita alfabética constitui o final dessa evolução, na fase alfabética, 

quando a criança finalmente começa a compreender "como a escrita nota a 

pauta sonora". Ao chegar a esse nível, segundo Ferreiro e Teberosky (1985), a 

criança já franqueou a "barreira do código", compreendeu que cada um dos 

caracteres da escrita corresponde a valores sonoros menores que a sílaba e 

realiza sistematicamente uma análise sonora dos fonemas das palavras que 

vai escrever. Porém, isso não significa que todas as dificuldades tenham sido 

superadas, pois, a partir desse momento, a criança se defrontará com as 

dificuldades próprias da ortografia, mas não terá problemas de escrita, no 

sentido estrito. 
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1.5 Implicações da Psicogênese na Educação Infantil 

 

 

O impacto que essas idéias tiveram na educação definiu, segundo 

Weisz (2005) uma espécie de divisor de águas. Antes se pensava que para se 

alfabetizar bastava memorizar as correspondências entre letras e sons – não 

que isso não seja necessário, apenas não é suficiente – e que não era preciso 

considerar as diferenças de desempenho das crianças, a não ser atribuindo 

aos que não conseguiram se alfabetizar, ao final da 1ª série, algum tipo de 

déficit, o que justificava as repetências, conduzindo assim à desistência e à 

exclusão social. 

Mas, antes de iniciar o processo formal de alfabetização, tinha-se que 

preparar a criança para essa aprendizagem, exercitando-a em habilidades que 

não eram verdadeiras aprendizagens, mas pré-requisitos ou "prontidão" para a 

aprendizagem posterior. A partir dos estudos da psicogênese, Ferreiro e 

Teberosky (1985) trouxeram uma nova visão da aprendizagem, descrevendo-a 

como um processo contínuo de construção e elaboração de hipóteses. 

Nesse sentido, a psicogênese vem contribuir com resultados de pesquisas 

que põem em evidência as hipóteses das crianças durante o processo de 

construção de conhecimentos, analisando como e o que é conhecido, como e o 

que as crianças aprendem, quando começam a ler e escrever. 

 

As pesquisas das autoras sobre a psicogênese da escrita 

desencadearam uma série de importantes reflexões que produziram um grande 

impacto nas novas propostas para o ensino da língua materna desde a 
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Educação Infantil. Suas investigações demonstram que, ao contrário do que se 

pensava, a questão crucial da alfabetização inicial é de natureza conceitual, e 

não perceptual, pois o aprendizado da escrita não é resultado de um treino, 

mas de uma construção, mudando assim, radicalmente, a postura diante desse 

processo.  

As atividades de prontidão passaram a ser criticadas e a proposta de 

trabalho na Educação Infantil, com base na nova perspectiva, passou a 

contemplar um ambiente alfabetizador rico em materiais escritos e em práticas 

de leitura e escrita.  

Assim, uma conseqüência importante, segundo Leite (2006), dessas 

pesquisas foi a conclusão a que se chegou, em muitas escolas brasileiras, de 

que as crianças, já que são capazes de elaborar hipóteses sobre o modo de 

grafar as palavras, independentemente de essas hipóteses corresponderem ou 

não às formas ortograficamente corretas, podem também elaborar textos 

significativos, desde que motivadas suficientemente para fazê-los.  

Assim, textos de diferentes gêneros começaram a ser produzidos por 

crianças da Educação Infantil e das séries iniciais do ensino fundamental, ricos 

em dados reveladores das suas hipóteses iniciais de escrita. O trabalho de 

intervenção desenvolvido por Teberosky e Cardoso (1993) em uma escola da 

Espanha é um bom exemplo de como crianças, desde a Educação Infantil, são 

capazes de se inserir, na escola, em práticas de leitura e escrita de diferentes 

gêneros, com a mediação do professor. 

Uma questão, no entanto, ainda precisa ser melhor discutida: deve-se ou 

não ensinar a ler e escrever na Educação Infantil? E o que significa “ensinar a 

ler e escrever na Educação Infantil”?  

 



32 

 
 

Os trabalhos vinculados à Psicogênese da Escrita (FERREIRO; 

TEBEROSKY, 1985; TEBEROSKY, 1991; TEBEROSKY; CARDOSO, 1993 e 

TEBEROSKY; COLMER, 2003) defendem a criação de um ambiente 

alfabetizador rico em experiências de leitura e escrita que possibilitarão à 

criança, na interação com esses materiais escritos, reelaborar suas hipóteses 

de escrita. 

De acordo com Albuquerque e Morais (2004), existem hoje, em 

diferentes países, pesquisas atestando que alunos que ouvem histórias, desde 

cedo, através da leitura do professor ou de outra pessoa alfabetizada, 

adquirem um conhecimento sobre a linguagem escrita e sobre os diferentes 

gêneros textuais, antes mesmo de estarem alfabetizados Wells (1982, apud 

Rego, 2002) realizou um estudo na Inglaterra onde encontrou evidencias 

empíricas que demonstraram que é através da participação ativa em conversas 

de interesse das crianças que elas progridem mais rapidamente em linguagem. 

Seus resultados indicam que, se por um lado a criança é um organismo pré-

adaptado para a tarefa de aquisição de linguagem, por outro lado, o seu ritmo 

de desenvolvimento pode ser afetado pela quantidade de linguagem a que 

esteja exposta e pela qualidade da interação adulto-criança 

 

Rego (2002), ao acompanhar a construção e descoberta da língua 

escrita por parte de uma criança, observou que o pleno êxito no processo de 

aprender a ler e escrever requeria a integração de dois níveis de 

conhecimento: a capacidade para usar apropriadamente a língua escrita 

enquanto instrumento de comunicação, e a compreensão de como as unidades 

de som estão representadas na escrita. Para essa autora, a construção e 

integração desses dois níveis de conhecimento é uma conquista da criança, 
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movida pelo seu interesse no objeto língua escrita.  E é esse conhecimento – 

ainda pouco priorizado – que a escola precisa promover, porque, queiramos ou 

não, ainda se continua reduzindo a noção de alfabetização ao aprendizado do 

sistema de escrita alfabética.  

Porém, os referidos autores destacam que, diante da perspectiva de que 

é preciso expor o aprendiz ao mundo dos textos, alguns educadores e 

pesquisadores passaram a achar que os alunos se alfabetizariam 

"espontaneamente", sem uma ajuda sistemática para se apropriar do sistema 

de escrita alfabético.  

Esses autores, ao contrário, defendem que o processo de "alfabetizar-se 

sem ser ensinado" ocorre com alguns poucos indivíduos, independentemente 

do grupo sociocultural em que nasceram. Nesse sentido, julgam essencial 

fornecermos uma ajuda sistemática que propicie ao aprendiz interagir com a 

língua na perspectiva reflexiva, partindo do pressuposto de que ler não é 

decodificar, porque a escrita alfabética não é um código, mas um sistema 

notacional. 

Verificou-se, então, que a apropriação do funcionamento do sistema de 

escrita alfabética é resultado de um processo de construção. Diante dessas 

constatações, Albuquerque e Morais (2004, p. 71) defendem que 

 
para chegar a compreender que o que a escrita alfabética 
nota no papel são sons das partes orais das palavras e 
que o faz considerando segmentos menores que a 
sílaba, o individuo, necessariamente, precisará 
desenvolver suas habilidades de análise fonológica. Para 
aprender como o alfabeto funciona, não basta conviver 
espontaneamente com textos, é preciso olhar para o 
interior deles, é preciso dissecar as palavras que os 
constituem, ou seja, é preciso exercer uma reflexão 
metalingüística, em especial aquela modalidade que 
observa os segmentos sonoros das palavras. 
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 É sobre essa relação entre consciência fonológica e alfabetização que 

trataremos a seguir. 

 

 

1.6 Consciência Fonológica e Alfabetização 

 

 

As pesquisas voltadas para a investigação da relação entre a 

apropriação do sistema de escrita alfabética e o desenvolvimento da 

consciência fonológica têm buscado identificar o papel das habilidades de 

reflexão fonológica e suas contribuições para o aprendizado da leitura e da 

escrita e, sobretudo, a relação causa e efeito no processo de alfabetização. 

Existem diferentes definições de consciência fonológica. No geral, ela 

pode ser definida como a habilidade metalingüística de tomada de consciência 

das características fonológicas da linguagem. Essa habilidade compreende 

dois níveis: o primeiro relaciona-se à consciência de que a língua falada pode 

ser segmentada em unidades distintas, ou seja, a frase pode ser segmentada 

em palavras, as palavras em sílabas, e as sílabas, em fonemas; o segundo, 

relacionado à consciência de que essas mesmas unidades repetem-se em 

diferentes palavras faladas. (BYRNE; FILDING-BARNSLEY, 1989). 

Para José Morais (1989), consciência fonológica é a representação 

consciente das propriedades fonológicas e das unidades constituintes da fala. 

Para Cardoso-Martins (1992), ela seria a consciência dos sons que compõem 

as palavras que ouvimos e falamos, permitindo a identificação de rima, de 
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palavras que começam ou terminam com os mesmos sons e de fonemas que 

podem ser manipulados para a criação de novas palavras. 

De acordo com Gough, Larson e Yopp (1995), consciência fonológica é 

uma constelação de habilidades heterogêneas cujos componentes têm 

diferentes propriedades e desenvolvem-se em diferentes tempos, ou seja, são 

habilidades cognitivas que envolvem diferentes níveis lingüísticos: nível das 

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

Consciência fonológica, segundo Freitas (2004), pode ser definida como 

a habilidade do ser humano de refletir conscientemente sobre os sons da fala. 

Também referida como metafonologia, ela faz parte dos conhecimentos 

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

conhecimento de um sujeito sobre seus próprios processos e produtos 

cognitivos. Essa autora também destaca a existência de três níveis de 

consciência fonológica, como sugerem Goswami e Bryant (1990): nível das 

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

O nível das sílabas compreenderia a capacidade de dividir as palavras 

em sílabas. É, talvez, o primeiro e o mais óbvio caminho de segmentação 

sonora, o qual traz pouca dificuldade à maioria das crianças, pois desde cedo 

elas apresentam a habilidade de dividir uma palavra em suas sílabas 

oralmente, sendo um excelente indicativo de que possuem um nível de 

consciência fonológica. 

O nível das unidades intra-silábicas considera que as palavras podem 

ser divididas em unidades, maiores que o fonema individual e menores que a 

sílaba, ou seja, as unidades intra-silábicas onset e rima2. As palavras que 

                                                
2 A rima poética é traduzida pela palavra rhyme, em inglês, a palavra rime, que também é 
traduzida em português por rima, significa o segmento sub-silábico que compreende a vogal e 
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apresentam a mesma rima da sílaba são palavras que rimam (avião – injeção) 

– capacidade de identificar os sons finais (avião – injeção) e as palavras que 

apresentam o mesmo onset – configuram aliterações – identificação dos sons 

iniciais (macaco – menino). 

Segundo Bryant (1990) e Ferreira (2002) a rima parece natural e 

espontânea do desenvolvimento lingüístico. O trabalho com poesias e cantigas 

rimadas é importante para promover a consciência fonológica, pois leva a 

criança a focar-se no som das palavras e não no seu significado. 

O último nível de Consciência Fonológica, segundo Freitas (2004), é o 

nível dos fonemas (consciência fonêmica), que compreende a capacidade de 

dividir 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. 

Essa autora destaca que alguns pesquisadores utilizam os termos consciência 

fonológica e consciência fonêmica como sinônimos. No entanto, a consciência 

fonológica é algo mais abrangente, que envolve a manipulação de sílabas, 

unidades intra-silábicas e fonemas. 

Embora tenhamos encontrado diversos conceitos sobre consciência 

fonológica, tomaremos como base deste estudo o conceito de Morais (2006; p. 

60), para quem 

consciência fonológica é um conjunto de habilidades metalingüísticas 
que permitem ao indivíduo refletir sobre os segmentos sonoros das 
palavras, o funcionamento que as caracteriza é metalingüístico, porque 
o sujeito reflete sobre a própria língua, em lugar de usá-la para se 
comunicar e apenas alcançar os propósitos normais da vida cotidiana. 
E é fonológico porque opera sobre segmentos sonoros (sílabas, rimas, 
  
 

                                                                                                                                          
 tudo que vem depois dela, ou seja, em termos lingüísticos, o núcleo mais o coda. Isso significa 
que em palavras oxítonas e monossilábicas, a rima poética (rhyme) coincide com a rima (rime). 
E as palavras que apresentam os mesmos onset (as consoantes que vêm antes da vogal) 
configuram aliterações. 
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fonemas) que estão no interior das palavras. E como também 
podemos exercer a capacidade de reflexão metalingüística em outros 
níveis, como o morfológico, o sintático, o textual e o pragmático. A 
consciência fonológica é, portanto, um tipo de reflexão metalingüística.  
 

Algumas das pesquisas desenvolvidas a partir da década de 1970, com 

o propósito de investigar o papel do desenvolvimento da consciência fonológica 

sobre a aquisição da leitura e da escrita, apontam que o desempenho das 

crianças na fase da Educação Infantil, em determinadas tarefas de consciência 

fonológica, é preditivo de seu sucesso ou fracasso na aquisição e 

desenvolvimento da escrita. 

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

durante a Educação Infantil tem um impacto positivo na aprendizagem da 

leitura e da escrita. Partindo do principio de que desde muito cedo as crianças 

brincam com rimas, esses autores desenvolveram um estudo longitudinal com 

o objetivo de verificar se existe uma correlação positiva entre a consciência 

fonológica e a aprendizagem posterior em leitura. 

Foram testadas 400 crianças com quatro e cinco anos de idade em 

tarefas de análise fonológica. A etapa inicial do projeto constituiu-se da 

execução de tarefas envolvendo rima e aliteração. Liam-se três ou quatro 

palavras de cada vez (três para as crianças de quatro anos e quatro para as de 

cinco anos), tendo todas, menos uma, um som em comum. 

Ao ouvir as palavras, a criança apontava qual delas destoava das 

demais. Houve variação da posição do som principal nas palavras que, em 

alguns casos, estava no final (por exemplo, goma, casa, soma, doma), 

caracterizando rimas; em outros, no meio (por exemplo, casa, gato, rato, mato) 

e nos demais casos, no início (rato, resto, risco, casa), o que envolvia a 

aliteração no nível do fonema. 
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Os resultados avaliados por Bryant e Bradley apontavam a sensibilidade 

das crianças em relação à rima e à aliteração, ao mesmo tempo, mostrando 

que, independente da idade, as crianças tiveram mais facilidade para os testes 

de rima do que para os de aliteração, concluindo assim os autores que a 

experiência das crianças com jogos que envolvem rimas, cantigas de roda, 

brincadeiras que modificavam a estrutura fonológica da língua, seria a 

responsável pelos melhores resultados nos testes de rima e pelo modo como 

as crianças leriam anos mais tarde. 

Nesse sentido, os estudos sugerem que não apenas habilidades 

precoces, mas também experiências precoces com os sons da fala têm um 

efeito importante e duradouro. Tais conclusões levaram os autores a pesquisar 

os efeitos do ensino de rima e da aliteração na aprendizagem da leitura e da 

escrita. Eles observaram ainda que a identificação da aliteração, para as 

crianças de quatro e cinco anos, pareceu muito mais difícil do que os testes 

que tratavam de rimas. 

O estudo se desenvolveu por quatro anos. Em 1987, Bryant e Bradley 

reuniram um grupo de 65 crianças e as dividiram em quatro grupos.  

Ao Grupo 1, ensinou-se rima e aliteração, mostrando às crianças uma 

série de figuras de objetos familiares: os nomes de todos os objetos, 

excetuando-se um em cada série, tinham um som em comum. Cada criança 

assistiu a 40 sessões nas quais eram designadas a demonstrar quais palavras 

tinham sons em comum. À medida que o tempo passava, as tarefas se 

tornavam mais sofisticadas.  

Com o Grupo 2, foi realizado um treinamento de conexão com a leitura. 

Durante o primeiro ano do estudo, trabalhou-se do mesmo modo que com o 
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Grupo 1, mas no segundo ano letras de plástico foram apresentadas ao grupo 

e ensinou-se a identificação dos sons que os nomes das figuras tinham em 

comum, relacionando-os com as letras correspondentes (por exemplo, “g” de 

“gato” e “garfo”). Também se estimulou que as crianças usassem as letras para 

formar outras palavras. Esse trabalho tinha o objetivo de tornar óbvia a relação 

entre os sons compartilhados e as letras que os representavam. 

Ao Grupo 3, ensinou-se como categorizar exatamente as mesmas 

figuras apresentadas aos outros dois grupos em categorias conceituais (por 

exemplo, utensílios de cozinha, ou animais). Com as crianças desse grupo não 

foram tratados os sons da fala. 

Finalmente, ao Grupo 4 nada foi ensinado, com o intuito de verificar se a 

experiência de aprender a categorizar palavras pelos sons, como foi ensinado 

aos dois primeiros grupos, melhoraria a leitura e escrita delas. Os autores 

verificaram que os dois grupos de crianças que vivenciaram atividades de 

categorização das palavras pelos sons se saíram melhor no processo de 

alfabetização, o que demonstraria uma relação causal entre Consciência 

Fonológica e Alfabetização.  

Ao analisar os estudos de Bryant e Bradley (1987), Leite e Morais (2006) 

apontam que os autores, ao assumirem uma perspectiva causal (treinamento 

de análise fonológica-sucesso na alfabetização), não levaram em conta o papel 

da notação escrita sobre a própria capacidade de os aprendizes representarem 

mentalmente unidades das palavras orais, uma vez que o grupo mais bem-

sucedido nas atividades de leitura e escrita foi o segundo. 

Freitas (2004) desenvolveu um estudo com crianças a partir de 4 anos, 

envolvendo a realização de testes metafonológicos que acessavam os três 
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níveis de consciência fonológica. As crianças pesquisadas demonstraram 

maior facilidade em realizar as tarefas que envolviam a consciência silábica e 

maior dificuldade relacionada à consciência fonêmica. A identificação de rimas 

por crianças pequenas não alfabetizadas, segundo a referida autora, pode 

indicar a existência de uma consciência implícita, ou seja, de uma sensibilidade 

às similaridades fonológicas.  

Pesquisas com crianças de 3 e 4 anos apontam que nessa fase da 

infância as crianças são capazes de "brincar" com as palavras, identificando e 

produzindo algumas que apresentam sons iguais.  

A autora observou, ainda, a partir de um acompanhamento longitudinal, 

que as habilidades metafonológicas vão sendo aprimoradas entre os 4 e 8 

anos de idade, estando assim intimamente ligadas à aquisição da leitura e da 

escrita. Conclui, assim, que a consciência fonológica é uma habilidade que 

desempenha um importante papel na aquisição da escrita de uma língua 

alfabética, como é o caso do português.  

 

Morais e Leite (2005) descreveram diversas investigações que 

buscaram identificar o papel da reflexão fonológica na alfabetização. No Brasil, 

os estudos de Carraher e Rego (1982, 1984) apontaram o “realismo nominal” 

como obstáculo na aprendizagem da leitura, uma vez que constataram que 

algumas crianças, após vários meses de ensino em leitura e escrita, ainda 

relacionavam as palavras aos seus significados ou a propriedades físicas dos 

objetos. As autoras discutem a capacidade que as crianças têm de refletir 

sobre os sons das palavras, atrelando assim essas capacidades ao 

sucesso/insucesso dos alfabetizandos. 



41 

 
 

De acordo com Morais (2005), nos últimos anos, os estudiosos do tema 

ainda apresentam controvérsias, 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, sobre o papel da relação entre aquela 

habilidade metalingüística e o sucesso na alfabetização. 

Ao analisar os principais trabalhos sobre consciência fonológica, Morais 

(2005) identifica três posições distintas sobre a relação entre consciência 

fonológica e alfabetização.  

A primeira posição referente aos estudos de Morais, Carey, Alegria e 

Bertelson, (1979) constatou que adultos portugueses analfabetos se saíram 

pior que seus pares alfabetizados em tarefas de adição e subtração de 

fonemas de palavras e concluiu que a consciência fonológica era o resultado 

da alfabetização em si. 

Em uma posição diametralmente oposta, pesquisadores como Peter 

Bryant e Linette Brandley (1987), ao investigarem o desempenho de crianças 

inglesas de Educação Infantil em tarefas de categorização de palavras que 

compartilham sons semelhantes, concluíram, como já relatamos anteriormente, 

que a “consciência fonológica” teria um papel causal e preditor do sucesso na 

alfabetização.  

Uma terceira concepção, amplamente aceita, é a de Yvas (1989), que 

defende uma posição intermediária, porém não mais esclarecedora, segundo a 

qual a consciência fonológica constituiria um “facilitador” da aprendizagem da 

leitura e da escrita.  

Mediando a discussão, Morais (2005) admite ocorrer uma interação 

entre os dois lados da moeda: se algumas habilidades são necessárias para 
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que o indivíduo aprenda a escrita alfabética, ele amplia sua capacidade de 

refletir sobre os segmentos sonoros das palavras em conseqüência do 

crescente conhecimento que tem das suas formas escritas. O referido autor 

chama ainda a atenção para não apenas “importarmos” para o português as 

evidências colhidas junto a aprendizes falantes de outros idiomas. 

Propondo-se colaborar com o debate em questão, Morais (2004) 

realizou um estudo exploratório com 62 alunos da 1º série de duas turmas de 

uma escola pública do Recife, com o objetivo de investigar como o nível de 

apropriação do SEA alcançado por crianças se relacionava ao desempenho por 

elas demonstrado em diferentes tarefas que envolviam habilidades de reflexão 

fonológica.  

As crianças foram examinadas em três momentos de um mesmo ano 

letivo (fevereiro, julho e dezembro). A cada ocasião da coleta de dados, 

meninos e meninas eram solicitados a responder, inicialmente, a uma tarefa de 

notação de quatro palavras e uma oração, que buscava diagnosticar o nível de 

elaboração da notação alfabética que eles tinham alcançado.  

Em seguida, eram submetidos a tarefas que mediam habilidades 

fonológicas: segmentação oral de palavras em sílabas, contagem do número 

de sílabas de palavras, segmentação oral das palavras em fonemas, contagem 

do número de fonemas e de palavras, identificação de palavras que 

compartilhavam a mesma sílaba inicial, produção de palavras com sílabas 

iniciais iguais, identificação de palavras que compartilhavam o mesmo fonema 

inicial e produção de palavras com fonemas iniciais iguais.  

 

A análise dos dados revelou que as crianças com níveis mais avançados 

de compreensão do SEA tendiam a apresentar melhores resultados na maioria 
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das tarefas metafonológicas e que as tarefas envolvendo os fonemas foram as 

mais difíceis, inclusive para crianças já alfabéticas, que já tinham atingido um 

nível de compreensão alfabética e empregavam os grafemas do português 

obedecendo a seus potenciais valores sonoros, portanto, independentemente 

de sua capacidade de isolar e contar os fonemas das palavras.  

Os dados da pesquisa de Morais (2004) sugerem que se o 

desenvolvimento de determinadas habilidades de reflexão fonológica 

constituiria uma condição necessária para a apropriação do SEA, estas não 

seriam condições suficientes para alcançar tal nível de aprendizagem. 

Um outro estudo, o de Ferreira (2002), consistiu em investigar a relação 

entre a consciência da composição fonológica das palavras e a compreensão 

da natureza alfabética do sistema de escrita.  

Para a realização da pesquisa foram selecionadas 42 crianças de duas 

turmas de pré-escola do município de Itajaí, Santa Catarina, com idade entre 

seis e sete anos, das quais 24 eram meninas e 18 meninos. A seleção dos 

alunos se deu a partir de uma avaliação do nível de escrita e uma avaliação de 

consciência fonológica, uma vez que eles  deveriam estar no nível de escrita 

pré-silábico III, ou seja, deveriam escrever utilizando letras e alcançar no 

máximo seis pontos na prova de consciência fonológica com 16 itens.  

 

O referido estudo envolve dois grupos experimentais e um grupo 

controle. No primeiro momento, todas as crianças passaram por um teste de 

nível de escrita e conhecimento do nome de letra e um teste de consciência 

fonológica; no segundo momento, as crianças passaram por um procedimento 

de intervenção, com exceção do grupo-controle, que realizou atividades 
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lúdicas, cujos objetivos não eram a aquisição da escrita e nem o 

desenvolvimento da consciência fonológica.  

O GE I, com doze crianças, participou de um programa de intervenção, 

com o objetivo de desenvolver a escrita. Esse grupo participou de um programa 

organizado por meio de jogos, os quais enfatizaram a leitura e a escrita de 

palavras a partir da reflexão sobre a sua composição gráfica, tendo como pista 

o desenho delas. 

Durante os trabalhos, as crianças não receberam da pesquisadora 

nenhuma informação sobre a segmentação oral das palavras. A elas eram 

oferecidos o alfabeto móvel e cartela e lhes era solicitado que formassem o 

nome das figuras, entre outras tarefas.  

Doze crianças do GE II participaram de um programa que visava ao 

desenvolvimento em consciência fonológica. Esse grupo não recebeu nenhuma 

informação a respeito de correspondência grafo-fonológica. As crianças foram 

solicitadas a identificar oito itens de aliteração e oito de rimas. Para a 

realização das tarefas de identificação dos segmentos sonoros iniciais, 

mostrava-se à criança um cartão contendo três figuras e solicitava-se que ela 

encontrasse dentre as três figuras duas cujos nomes começavam iguais.  

As atividades de identificação dos segmentos sonoros finais seguiram o 

mesmo procedimento das tarefas realizadas anteriormente. As demais crianças 

não participaram de nenhuma das atividades citadas e constituíram o grupo 

controle. Todos os grupos foram avaliados em um pré-teste e pós-teste, em 

dois momentos diferentes. As crianças foram avaliadas em consciência 

fonológica, nível de escrita e conhecimento do nome das letras. Em relação 
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aos efeitos da intervenção nas atividades de consciência fonológica, verificou-

se que todas as crianças, dos três grupos, obtiveram progressos.  

A autora acredita que, independentemente do tipo de intervenção, 

parece ter havido uma progressão “natural” da consciência fonológica, embora 

se tenha observado que o grupo GE II obteve resultados significativamente 

melhores que o Grupo Controle. Em relação à produção de escrita do GE II, a 

intervenção em consciência fonológica permitiu a essas crianças superar a 

hipótese pré-silábica e colaborou para que elas continuassem evoluindo em 

suas hipóteses, mesmo depois de suspensa a intervenção.  

Em relação aos efeitos da intervenção em escrita na produção escrita, 

foi verificada uma evolução do GE I (intervenção em escrita) ainda melhor do 

que a do outro grupo de intervenção (GE II).  

É importante ressaltar que isso, provavelmente, derivou do efeito 

imediato da intervenção, que não se manteve após um período de tempo. Isso 

levou a autora a concluir que a intervenção em escrita parece promover ganhos 

imediatos, tanto no nível de escrita quanto no nível de consciência fonológica. 

Mas esses ganhos não se sustentaram, decorridos três meses da intervenção. 

Apesar disso, as crianças continuaram aumentando seu conhecimento sobre o 

nome das letras e mantiveram sua hipótese silábica, com exceção de apenas 

uma criança.Em relação ao efeito das diferentes intervenções no desempenho 

dos grupos em consciência fonológica, produção de escrita e conhecimento de 

letras, simultaneamente, a pesquisadora chegou às seguintes conclusões:  

• O avanço do nível pré-silábico para qualquer nível silábico está 

associado à melhoria do desempenho em consciência fonológica 
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 ou no conhecimento do nome das letras, sendo que a possibilidade 

de refletir sobre a composição gráfica das palavras permite o 

desenvolvimento da consciência fonológica ou do conhecimento do 

nome das letras, ou, ainda, dos dois ao mesmo tempo. 

• As análises dos dados coletados no GE II, isto é, dos 

participantes de uma intervenção em consciência fonológica, 

permitiram concluir que essas crianças tiveram um desempenho 

mais homogêneo em todos os fatores investigados, ou seja, 

houve uma tendência maior que a encontrada nos outros grupos, 

evoluindo em todos os fatores, simultaneamente, e não sendo 

observadas grandes diferenças individuais dentro desse grupo. 

• As crianças que não participaram de nenhum dos dois programas 

de intervenção mostraram maior heterogeneidade no 

desenvolvimento dos três fatores investigados, o que nos levou a 

reafirmar que os dois tipos de intervenção trouxeram melhores 

resultados e um padrão de desenvolvimento mais estável. 

 

As pesquisas de Morais e Leite (2005) e de Ferreira (2002) apontam que 

as crianças apresentam um bom desempenho na realização de tarefas que 

envolvem a manipulação silábica, como: segmentação, identificação e 

produção de palavras com sons iniciais ou finais sugeridos, confirmando a 

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

A pesquisa de Morais (2004) aponta a relação de consciência fonológica 

e apropriação do sistema de escrita alfabética, mas não necessariamente de 

todos os segmentos, uma vez que a consciência fonêmica constituiria uma 
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condição necessária para alfabetização, porém não suficiente. Já a pesquisa 

de Ferreira (2002) aponta a relação entre consciência fonológica, no nível das 

sílabas, que evolui no sistema de escrita alfabética.  

Sabemos que os aprendizes, para passarem da hipótese pré-silábica 

para a silábica, precisam pensar nas unidades menores das palavras, bem 

como identificar ou produzir palavras com sílabas iniciais iguais ou que rimam.   

O estudo de Leite (2006), realizado com 12 crianças de turmas de 

alfabetização de duas escolas do Recife (pública e particular), permitiu 

examinar, nos aprendizes, como se dá a gênese e evolução de competência 

metalingüística e suas relações com a psicogênese da escrita, observando 

como tal interação se refletia durante o processo de alfabetização.  

Segundo a autora, o exame longitudinal foi realizado a cada 45 dias, em 

cinco ocasiões de um ano letivo, nas quais as crianças respondiam a doze 

diferentes atividades de reflexão metafonológica (envolvendo diferentes 

unidades silábicas); atividades de escrita espontânea e 

transformação/ocultamento do nome próprio, para identificar o nível de 

compreensão da escrita alfabética, e uma atividade de reconhecimento de 

letras (de imprensa e cursivas). 

Para melhor demonstrar como essa interação influenciou o processo de 

apropriação do SEA, a autora destaca os cinco pontos que descrevemos a 

seguir:  

• Análise da evolução do nível de conceitualização da criança 

sobre o sistema de escrita – os dados indicaram que as crianças, 

de modo geral, evoluíram consideravelmente, independentemente 

do seu grupo sócio-cultural (escola pública ou privada). 
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• Análise dos resultados das habilidades fonológicas – a 

consciência fonológica, como apontado em outros estudos com 

crianças falantes do português (MORAIS; LIMA, 1988; FREITAS, 

2004), apresenta-se em vários níveis, partindo de níveis mais 

simples para outros mais complexos; ou seja, as crianças 

apresentaram maior facilidade em realizar as tarefas que 

envolviam a consciência silábica e maior dificuldade nas 

relacionadas à consciência fonêmica, o que leva a autora à 

conclusão de 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.  

• Compreensão da relação parte-todo na notação escrita – os 

dados da pesquisa revelaram que a dificuldade de interpretação 

das partes constitutivas da palavra predominou nas crianças de 

escrita pré-silábica, consolidando-se a superação dessa 

dificuldade a partir da idéia da correspondência termo a termo, na 

hipótese qualitativa. Pôde-se ver que a maioria das crianças 

alcançou uma estabilidade no reconhecimento das relações de 

ordem, permanência e relações parte-todo, no que concerne à 

notação de seus nomes próprios, acreditando-se que isso pode 

ser um tipo de conhecimento específico para o nome próprio 

individual, sem que o aprendiz transferisse aquelas propriedades 

a outras palavras que não escreve/reconhece de cor. 

 

• Análise das relações entre habilidades metafonológicas e os 

níveis dos sujeitos quanto ao aprendizado da escrita alfabética – 
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os resultados mostraram que as crianças com níveis mais 

avançados de compreensão do sistema de escrita alfabética 

tendem a apresentar melhores desempenhos na maioria das 

tarefas metafonológicas. 

• Análise das justificativas apresentadas pelas crianças durante a 

realização das tarefas de habilidades metafonológicas – os 

resultados dessa análise indicaram que existem vários níveis de 

“consciência” por trás do desempenho das crianças. A 

pesquisadora observou que as verbalizações suscitadas 

expressam uma série de modos de raciocínio adotados pelas 

crianças, existindo a tendência de que as “verbalizações mais 

conscientes” estivessem vinculadas a níveis de escrita mais 

avançados.  

Quanto à evolução da compreensão do sistema de escrita alfabética, os 

resultados da pesquisa indicaram que as crianças de ambas as escolas, de 

modo geral, evoluíram consideravelmente da primeira à última coleta. No que 

diz respeito à compreensão da relação parte-todo na notação escrita, a 

dificuldade foi encontrada nas crianças do nível pré-silábico e, no que se refere 

à relação entre as habilidades metafonológicas e a evolução das hipóteses de 

escrita, observou-se que as crianças em níveis mais avançados de 

compreensão do sistema de escrita apresentaram melhor performance na 

maioria das atividades metafonológicas. 

 

Enfim, a autora concluiu suas investigações sugerindo a adequação da 

organização de um trabalho pedagógico que considere, desde a Educação 

Infantil, situações de ensino que proporcionem aos alunos o exercício de 
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análise das propriedades das palavras (como semelhança, tamanho, 

estabilidade); como auxílio para a apropriação da escrita por meio de 

atividades que promovam a consciência fonológica. 

Tal sugestão também é aventada por Morais (2005), quando afirma 

estar evidenciado que o aprendiz precisa refletir sobre os segmentos sonoros 

das palavras, a fim de avançar na apropriação de SEA, cabendo à escola 

assumir essa tarefa de forma intencional e sistemática. 

A capacidade de refletir sobre os sons da fala e de identificar seus 

correspondentes gráficos é, portanto, extremamente necessária no período 

inicial do desenvolvimento da leitura e da escrita, ou seja, a consciência 

fonológica pode ser encarada como um facilitador para a aquisição da escrita e 

precisa ser contemplada em diferentes atividades (jogos, leitura, exploração de 

textos rimados etc.) desde a Educação Infantil. 

Morais (2006) e Leite (2006) consideram que os estudos sobre 

consciência fonológica e aquisição da escrita são de grande importância para o 

ensino e aprendizagem dessa habilidade, bem como para o desenvolvimento 

de propostas pedagógicas de alfabetização.  

As diferentes pesquisas descritas nesta seção demonstram que há um 

consenso sobre a existência de relações entre o trabalho que envolve 

consciência fonológica e a aquisição da escrita. Todas sugerem que as 

crianças, desde pequenas, sejam expostas a atividades metalingüísticas e que 

as escolas assumam um trabalho sistemático que inclua a reflexão fonológica 

como parte das atividades de reflexão sobre o funcionamento das palavras 

escritas, ou seja, propondo-se proporcionar aos aprendizes da Educação 

Infantil o envolvimento em atividades com jogos e brincadeiras que envolvam a 
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identificação e a manipulação dos sons, possibilitando a esse aprendizes 

desenvolver suas habilidades metafonológicas, o que irá contribuir 

efetivamente para a aquisição da escrita. 

Nossa pesquisa dialoga com as demais pesquisas apresentadas, na 

medida em que se propõe investigar o efeito do trabalho de exploração de 

rimas no processo de apropriação do sistema de escrita alfabética (SEA) na 

Educação Infantil. 

 

 

1.7 Objetivos  
 

 

1.7.1 Objetivo geral:  

Investigar o efeito do trabalho de exploração das habilidades 

metafonológicas no processo de apropriação do sistema de escrita alfabética 

na Educação Infantil. 

 

 

1.7.2 Objetivos específicos: 

• Analisar o processo de apropriação do SEA por alunos da Educação 

Infantil (5 anos) da rede municipal de Educação do Recife. 

• Investigar a relação entre consciência fonológica e alfabetização. 

• Investigar a influência de um trabalho sistemático de exploração de 

habilidades metafonológicas na aprendizagem do SEA. 
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• Comparar o desenvolvimento de alunos que vivenciaram práticas 

diferentes de ensino da língua no que se refere às atividades de análise 

fonológica em relação à apropriação do SEA. 
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2 PERCURSO METODOLÓGICO 

 

 

2.1 Sujeitos 

 

 

A pesquisa foi realizada em duas turmas do Grupo V da Educação 

Infantil, de duas escolas da rede pública de ensino da Secretaria de Educação 

do Recife. A opção por esse nível de ensino deve-se ao fato de pretendermos 

analisar a relação entre consciência fonológica e o processo de aquisição da 

escrita em crianças ainda não alfabetizadas.  

Conforme abordado no capítulo 1, pesquisas têm apontado a 

importância de um trabalho de exploração de segmentos sonoros com 

crianças, como a rima e a aliteração, para a aprendizagem da escrita 

alfabética. Poucos estudos, no entanto, buscaram investigar o efeito de 

diferentes práticas pedagógicas – as que contemplam atividades de reflexão 

fonológica e as que investem mais em leitura e produção de textos – para esse 

aprendizado, principalmente no que concerne à Educação Infantil. 
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Pretendíamos, neste trabalho, investigar o efeito de uma prática 

pedagógica envolvendo a exploração do trabalho com consciência fonológica  

na educação infantil e o processo de apropriação da escrita pelas 

crianças da Educação Infantil. Para isso, buscamos observar as práticas de 

duas professoras do Grupo V, 2º ciclo da educação infantil: uma que 

desenvolvia uma prática que contemplava a leitura e exploração de tais textos, 

e outra que priorizava a leitura de diferentes gêneros e o trabalho mais no nível 

das letras.  

A escolha das duas turmas de educação infantil esteve relacionada, 

portanto, ao desenvolvimento de um trabalho sistemático, ou não, com 

atividades de análise fonológica. Assim, a turma A contemplou um trabalho 

sistemático de exploração de rimas a partir da leitura de textos rimados 

(poesias, parlendas, cantigas), enquanto a turma B não vivenciou essa 

sistematização (em sua ação pedagógica a professora até se utilizou de textos 

rimados, porém não os explorou). O contraste entre as duas turmas permitiu 

verificar a influência de uma ação pedagógica com realização de atividades 

fonológicas no processo de apropriação do sistema de escrita alfabética ainda 

na educação infantil.  

Nossa pesquisa se caracteriza, portanto, como um estudo de caso que 

compara duas salas de aulas da Educação Infantil (Grupo V) cujas professoras 

desenvolvem práticas distintas de ensino da Língua Portuguesa e procurou 

apreender uma realidade, dentro de um sistema mais amplo e que tem um 

valor em si mesmo (LÜNDKE & ANDRÉ, 1986, p.19). 
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2.1.1 Quem eram as Professoras? 

 

A professora da turma A chamava-se LEÔNIA MARIA MALTA DE 

SOUZA. Ela tinha formação em magistério, em nível médio, concluído em 1982 

e era licenciada em Pedagogia pela Universidade Federal de Pernambuco – 

UFPE, com conclusão em 1990. Possuía o título de especialista em 

Administração Escolar e Planejamento Educacional, pela UFPE, tendo 

concluído em 1998. Seus pais possuíam as quatro primeiras séries do ensino 

fundamental. Ela lecionava há 16 anos na rede municipal do Recife e na rede 

estadual de Pernambuco, e nos últimos anos vinha trabalhando com turmas do 

1o ano do 1o ciclo, e em 2006 com o Grupo V (crianças de 5 anos). 

A professora da turma B chamava-se ROSINERE PEREIRA. Ela tinha 

formação em magistério de nível médio, concluído em 1993, e realizou o curso 

superior em formação de professor pelo PROGRAPE – Universidade de 

Pernambuco – UPE, com conclusão em 2006. Seus pais possuíam as quatro 

primeiras séries do ensino fundamental. Ela lecionava há 8 anos nas redes 

municipais do Recife e Jaboatão, e há cinco anos tem trabalhado em turmas de 

educação infantil. 

As duas professoras investiam em sua formação, participando de 

congressos, seminários oferecidos pelas redes municipais e estadual, bem 

como buscavam leituras que as ajudassem a melhorar desenvolver suas 

práticas de alfabetização. 
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2.1.2 As Escolas 
 

 

A escola A, em que a professora Leônia trabalhava, era de pequeno 

porte, situada no bairro do Prado, no Recife, e atendia à comunidade do Sítio 

do Berardo, Possuía uma diretora, uma vice-diretora, uma coordenadora 

pedagógica, merendeiras, auxiliares de serviços gerais, porteiro, estagiários de 

apoio e estagiários que desenvolviam projetos no fim de semana. Ao todo eram 

quinze professoras que ensinavam em turmas do Grupo IV e V da Educação 

Infantil, do 1º ano do 1º ciclo do Ensino Fundamental, e turmas de Jovens e 

Adultos, perfazendo um total de 291 alunos. As salas de aulas eram pequenas, 

o que justifica a quantidade de alunos por turmas. A turma em que a professora 

Leônia ensinava tinha 14 alunos com idades de 5 anos.  

A escola B, em que a professora Rosinere trabalhava, era também de 

pequeno porte, com salas pequenas em que cabiam de 15 a 20 alunos (uma 

casa alugada e adaptada para escola). Era localizada no bairro de Jardim São 

Paulo e atendia à comunidade dos Planetas dos Macacos. Possuía uma 

diretora, vice-diretora, coordenadora pedagógica, merendeira, auxiliar de 

serviços gerais, estagiários do projeto MAIS para alunos do 2º ciclo do ensino 

fundamental, porteiro, e dez professoras. A escola tinha quatro salas de aula, e 

as dez turmas eram distribuídas nos três turnos. Havia uma turma de Educação 

Infantil funcionando pela manhã e pela tarde, turmas do 1º e 2º ciclo do Ensino 

Fundamental e duas turmas de Educação de Jovens e Adultos à noite. No total, 

eram cerca de 205 alunos, e a turma da professora Rosinere tinha 14 alunos 

com idade de 5 anos.  
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2.2. Procedimentos metodológicos 

 

 

• Observação das aulas 

 

Realizamos observações da dinâmica de aula, pois esta “ocupa um 

lugar privilegiado nas abordagens de pesquisa educacional, e apresenta uma 

série de vantagens, uma vez que a experiência direta é sem dúvida o melhor 

teste de verificação da ocorrência de um determinado fenômeno” (LÜNDKE & 

ANDRÉ, 1986, p. 26). 

De acordo com Lündke & André (1986), a observação direta possibilita 

que o observador recorra aos conhecimentos e experiências pessoais e auxilia 

no processo de compreensão e interpretação do fenômeno estudado. Permite 

também que o pesquisador confronte as primeiras impressões ou idéias com 

as que surgirem mais tarde, podendo ainda o pesquisador comparar as 

primeiras anotações com o registro feito ao longo da pesquisa, tendo assim um 

papel importante na construção dos saberes. 

As observações das aulas das professoras foram realizadas no período 

compreendido entre agosto e dezembro de 2006 e ocorreram um dia 

semanalmente.  

Foram realizadas 8 observações nas turmas das professoras Leônia e 

Rosinere. 
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• Entrevista 

 

Realizamos entrevistas, pois ao lado das observações, a entrevista 

representa um dos instrumentos básicos para a coleta de dados “pelo seu 

caráter de interação, proporcionando uma atmosfera de influência recíproca 

entre quem pergunta e quem responde” (LÜNDKE & ANDRÉ, 1986, p. 33). 

As entrevistas foram de caráter semi-estruturado, e tiveram o intuito de 

compreender melhor as práticas observadas, tirando dúvidas sobre alguns 

encaminhamentos metodológicos. Nessa perspectiva, as professoras foram 

solicitadas a falar sobre suas experiências de ensino relacionadas à leitura e 

escrita, com base nos seguintes tópicos: 

• Atividades que realizavam em suas rotinas diárias 

• Atividades específicas que auxiliavam no processo de apropriação da 

leitura e escrita 

• Atividades envolvendo a leitura de livros de literatura infantil 

• Atividades envolvendo a leitura de textos da tradição popular (poesias, 

parlendas, cantigas etc.) 

• Contribuições das experiências de formação continuada para a 

organização do trabalho pedagógico 

 

 

As entrevistas foram gravadas em fita cassete e, posteriormente 

transcritas. 

 

 



60 

 
 

• Atividades de avaliação do nível de escrita e de consciência 

fonológica com os alunos 

 

Para analisar a influência das práticas pedagógicas no desenvolvimento 

da apropriação da escrita pelas crianças, bem como investigar o nível de 

consciência fonológica delas, realizamos dois blocos de atividades com as 

crianças de ambas as turmas, descritos a seguir:  

 

Atividade de avaliação do nível de escrita 
Para avaliar o nível de escrita dos alunos ao final do ano letivo no Grupo 

5, realizamos um ditado mudo com as crianças de ambas as turmas. 

Utilizamos, na realização dessa diagnose, uma folha de papel A4 com 

desenhos de figuras do mesmo campo semântico. A atividade foi realizada 

coletivamente e, antes de iniciá-la, a pesquisadora falou o nome de cada figura, 

para que todos os alunos soubessem do que tratava cada desenho.  

Após a realização do ditado mudo, a pesquisadora pediu que cada 

criança, individualmente, lesse as palavras que havia acabado de escrever, 

apontando-as com o dedo. 

As produções escritas foram classificadas nos níveis de aquisição da 

escrita segundo Ferreiro e Teberosky (1985). 

 

Atividades de avaliação da consciência fonológica 
 

Realizamos um conjunto de atividades para avaliar as seguintes 

habilidades de reflexão fonológica: comparação de palavras quanto ao 

tamanho, identificação e produção de palavras que rimam entre si, identificação 



61 

 
 

e produção de palavras que iniciam com a mesma sílaba. As atividades serão 

descritas a seguir: 

 

1. Atividade de identificação de palavras maiores  

O objetivo dessa atividade foi analisar se as crianças de ambas as 

turmas de Grupo V comparavam palavras quanto ao tamanho, percebendo que 

algumas apresentam mais unidades sonoras do que outras, o que implicaria 

superação do Realismo Nominal. No procedimento de aplicação dessa 

atividade, utilizamos pares de figuras. A princípio era apresentado um exemplo 

em que era realizada a operação solicitada e em seguida foram apresentados 

três pares de palavras para que as crianças respondessem quais eram as 

maiores e a pesquisadora solicitava que justificassem verbalmente as suas 

respostas, tais justificativas auxiliaram na análise qualitativa do processo do 

sujeito. 

As palavras utilizadas como exemplos na tarefa de pareamento de 

identificação de palavras maiores foram CASA e JANELA. 

 A instrução da atividade foi a seguinte: “Nós vamos fazer um jogo de 

contar os pedaços das palavras, eu irei mostrar duas figuras, vou falar o nome 

das duas figuras, você repete o nome delas e me diz qual das duas é a palavra 

maior e depois vai me dizer como descobriu isso”. 

Ao mostrarmos o exemplo, realizava-se um comando em que se fornecia 

uma interação e reflexão com a criança, tentando ajudá-la a compreender o 

que se lhe estava pedindo: “Escute as duas palavras que eu vou dizer e veja 

qual delas tem mais pedacinhos: CASA e JANELA. A palavra JANELA é maior 

que a palavra CASA porque a palavra JA-NE-LA tem 3 pedacinhos, enquanto a 
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palavra CA-SA só tem 2 pedacinhos”. Posteriormente eram apresentados 3 

itens e a solicitação de justificativas para as suas respostas. 

 
 

2. Atividade de comparação de palavras quanto à sílaba inicial igual 

           A atividade de comparação de palavras quanto à sílaba inicial teve o 

objetivo  

 de investigar se as crianças do Grupo 5, de ambas as turmas, conseguiam  

comparar palavras quanto à sílaba inicial igual. Não realizamos atividade de  

comparação de palavras quanto ao fonema inicial igual, porque alguns estudos  

(MORAIS, 2004 e LEITE, 2006) já demonstraram que crianças pequenas,  

ainda não-alfabéticas, apresentam dificuldades na identificação e produção de  

palavras com o fonema inicial igual. 

As palavras utilizadas como exemplos na atividade de pareamento dos 

segmentos iniciais foram as seguintes BOLACHA, PALETÓ e BONECA. A 

pesquisadora, mostrando o cartão com as gravuras, refletia com a criança os 

sons iniciais das palavras das gravuras: BOLACHA, PALETÓ, BONECA. 

Fornecendo as seguintes informações: observe se BOLACHA e BONECA são 

palavras parecidas. Elas começam com o mesmo som. A palavra BOLACHA 

começa com o som BO e a palavra BONECA também começa com o som BO.  

Em seguida eram apresentados 3 itens, a pesquisadora nomeava as 

gravuras para não haver equivoco nas palavras apresentadas, era solicitado 

que as crianças repetissem os nomes das gravuras e identificassem os sons 

iniciais justificando suas respostas. 

As atividades prosseguiam com as informações: “Vamos fazer uma 

atividade de identificar quais palavras que começam com o mesmo som. Você  



63 

 
 

fala o nome delas e me diz quais são as duas figuras cujos nomes 

começam iguais, com o mesmo som. Quais São? E por quê?”. 

 

3. Atividade de comparação de palavras que rimam 

Essa atividade teve o objetivo de investigar se as crianças do Grupo 5, 

de ambas as turmas, conseguiam comparar palavras quanto à rima. Pesquisas 

como a de Leite (2006) demonstram que crianças pré-silábicas tiveram 

dificuldades de identificar as rimas das palavras, suas justificativas apontavam 

que elas não demonstravam reflexão fonológica, enquanto crianças alfabéticas, 

além de apresentarem maior número de acertos, distinguiam os sons. 

No procedimento de aplicação dessa atividade, utilizamos exemplos. A 

pesquisadora, mostrando o cartão, solicitava que as crianças escutassem as 

palavras BARATA, PIPOCA e GRAVATA. Em seguida, convidava as crianças a 

pensarem sobre os sons com que as palavras BARATA e GRAVATA 

terminavam, afirmando serem parecidas, uma vez que terminam com o mesmo 

pedaço. A palavra BARATA termina com o som TA e a palavra GRAVATA 

também termina com o som TA. 

Após os exemplos eram apresentados 3 itens. A pesquisadora nomeava 

as gravuras para não haver equivoco nas palavras apresentadas, era solicitado 

que as crianças repetissem os nomes das gravuras e identificassem as 

palavras que rimavam, justificando suas respostas. 

Para realização dessa atividade, era fornecida a seguinte orientação: 

“Vamos fazer uma atividade de identificar quais palavras terminam com o 

mesmo som. Você repete o nome delas e me diz das três, duas figuras têm 

nomes que terminam iguais, com o mesmo som. Quais são? E por quê?”. 
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4. Atividade de produção de palavras com a sílaba inicial igual 

O objetivo dessa atividade é investigar se as crianças do Grupo 5, de ambas as 

turmas, conseguiam produzir palavras quanto à sílaba inicial igual. No estudo 

de Leite (2006), foi possível observar que as crianças das duas escolas 

apresentaram uma média inferior quanto à produção de palavras, isso se 

comparado aos acertos quanto à realização da atividade de identificação. 

 
 

Para a realização dessa atividade, a pesquisadora utilizou como 

procedimento de aplicação cinco figuras, e as seguintes informações: “Eu vou 

dizer uma palavra e a gente vai brincar de produzir outra palavra que comece 

com o mesmo som”. As palavras usadas para atingir um feedback com a 

criança foram CARETA e CADEADO. Nesse momento a pesquisadora mostra 

o cartão e fala: “a palavra CARETA começa com CA e a palavra CADEADO 

também começa com CA”. Agora é a sua vez de brincar, eu digo uma palavra 

e você me diz outra que começa igual com o mesmo pedaço e por quê?”. 

Apresentando mais três palavras e solicitando que a criança produzisse 

palavras que começassem com o mesmo som e justificassem suas respostas. 

 

 

5. Atividade de produção de palavras que rimam 

Essa atividade se justifica por apresentar o objetivo de investigar como 

as crianças de ambas as turmas de grupo V conseguem produzir palavras que 

rimam. Pesquisas como a de Leite (2006) observaram que o desempenho das 

crianças de ambas as escolas foi inferior à atividade de identificação, uma vez 

que para produzir elas necessitassem utilizar um número maior de operações 

cognitivas. 
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Para procedimento dessa atividade, apresentamos o conjunto de 

palavras-estímulos, usando gravuras que as ilustravam. Com o objetivo de 

ajudar a criança a refletir sua produção de palavras, a pesquisadora lhes 

forneceu as seguintes informações: “Vamos fazer rimas, eu vou dizer palavras 

que terminam com o mesmo pedaço.” Como exemplo deu as palavras BOTÃO  

e LIMÃO, e mostrando o cartão ela refletia com a criança: “A palavra BOTÃO 

termina com ÃO e a palavra LIMÃO também termina com ÃO”. Em seguida 

apresentava mais três cartões com diferentes gravuras e solicitava que a 

criança produzisse uma palavra que tivesse o mesmo som final, que rimasse 

com aquela que ela estava apresentando, e que, ao produzir, a criança 

justificasse sua resposta. 

Para cada resposta correta a criança recebeu um ponto. Assim, os 

escores possíveis, para comparação de tamanho de palavra, identificação e 

produção de aliteração e rima são de 3 pontos, podendo cada criança obter um 

total de 15 pontos nas atividades de consciência fonológica. 

 



66 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 3 

RESULTADOS 
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3 RESULTADOS 

 

 

Os dados coletados foram submetidos a diferentes análises, de modo a 

acompanhar as práticas desenvolvidas pelas duas professoras do Grupo V do 

2º ciclo da Educação Infantil da Rede Municipal de Ensino do Recife, durante o 

período das observações, assim como avaliar o nível de escrita e o 

desempenho em atividades de consciência fonológica dos alunos de ambas as 

turmas.  

Este capítulo está dividido em três partes. Na primeira, analisaremos as 

práticas desenvolvidas pelas professoras e, nesse contexto, as atividades de 

rotina e as relacionadas aos diferentes eixos de ensino da Língua Portuguesa.   

Na segunda parte, apresentaremos o perfil de saída dos alunos em 

relação à apropriação do sistema de escrita alfabética e ao nível de 

consciência fonológica.  

Por fim, na terceira parte, buscaremos entender os resultados diferentes 

apresentados pelas crianças dos dois grupos investigados, à luz das práticas 

desenvolvidas pelas professoras. 

 

 

3.1 Práticas de Ensino da Língua Portuguesa desenvolvidas pelas 

Professoras da Educação Infantil 
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Para a análise das práticas, tomamos como referência a pesquisa 

realizada por Albuquerque, Ferreira e Morais (2006), que investigou as práticas 

desenvolvidas por professores do 1º ano do primeiro ciclo do ensino 

fundamental da rede municipal de ensino do Recife, assim como a 

aprendizagem das crianças no que diz respeito à apropriação do sistema de 

escrita alfabética.  

Essa primeira parte do capítulo está subdividida em duas partes, cada uma 

contemplando a análise das práticas de uma das professoras participantes da 

investigação.  

 

 

3.1.1 Práticas desenvolvidas pela Professora Leônia de Souza 

 

 

Foram realizadas 8 observações de aulas da professora Leônia Maria 

Malta de Souza, no período compreendido entre agosto e dezembro de 2006, 

com o objetivo de analisar como ela estava desenvolvendo sua prática relativa 

à inserção da criança da educação infantil no processo de apropriação do 

sistema de escrita alfabética e da ampliação das experiências de letramento. 

Para cada dia observado, assim como fizeram Albuquerque, Ferreira e Morais 

(2006), elaboramos um protocolo de aula e, a partir da análise do conjunto de 

protocolos, as atividades foram categorizadas nos seguintes eixos: atividades 

de rotina e seqüências de atividades envolvendo a leitura de textos rimados. 
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Com base na análise dos protocolos de observação, percebemos que a 

referida professora desenvolveu durante todos os dias uma seqüência de 

atividades bem definidas, como pode ser observado na tabela a seguir: 

Quadro 1: atividades desenvolvidas pela professora Leônia 
Atividades / observação 01 02 03 04 05 06 07 08 Total 

Contagem do número de meninos e 

meninas 

X X X X X X X X 08 

Calendário X X X X X X X X 08 

Chamada (atividade com nomes) X X X X X X X X 08 

Escolha do ajudante do dia com o 

auxílio do alfabeto para identificar o 

nome da criança 

X X X X X X X X 08 

Cantigas infantis relacionadas ou não 

ao texto 

X X  X  X X  05 

Roteiro da aula (Agenda) X X X X X X X X 08 

Leitura de livro de história infantil 

(leitura deleite) 

X X X  X X  X 06 

3Seqüência de atividades envolvendo a 

leitura e exploração de textos rimados 

X X X X X X X X 08 

Brincadeiras e jogos  X   X  X X  04 

Merenda X X X X X X X X 08 

          

Recreio X X X X X X X X 08 

Atividades com massa de modelar X X X    X X 05 

                                                
3 Descreveremos a seguir seqüência de atividades envolvendo a leitura e exploração de textos 
com rima. 
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Atividades do Projeto Criança Segura 

vivenciado pela escola 

X   X  X   03 

Atividades relacionadas ao projeto do 

Jornal da Escola 

  X  X   X 03 

Orientação de atividades diversificadas 

para o dia seguinte 

X X  X   X  04 

 

Descreveremos, a seguir, como algumas dessas atividades eram 

desenvolvidas. 

• Atividades de Rotina (contagem de crianças, chamada, 

calendário, escolha do ajudante do dia). 

 
Todos os dias a professora Leônia realizava, no início da manhã, uma 

seqüência de atividades de rotina, como a contagem dos alunos, a retomada 

do calendário com explicitação do dia, mês e ano de cada aula, a realização da 

chamada seguida da escolha do ajudante do dia e, por fim, fazia a leitura da 

agenda do dia com as atividades que seriam desenvolvidas. O interessante é 

que ela aproveitava essas atividades para trabalhar a leitura de palavras nelas 

envolvidas. 

Na contagem dos alunos presentes em cada dia, por exemplo, ela 

contava, com a ajuda das crianças, quantos meninos e quantas meninas havia 

na sala e registrava a quantidade no quadro, abaixo dos desenhos de uma 

menina e um menino, com as palavras (MENINA e MENINO). Dessa forma, 

essas duas palavras já tinham se transformado em “palavras estáveis” e, em 

algumas atividades, vimos Leônia fazer referência a elas.   
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A professora realizava a chamada usando crachás com os nomes das 

crianças, escritos em letra de forma maiúscula. Ela solicitava que os alunos 

presentes pegassem seus respectivos crachás, e depois eles liam os nomes 

dos restantes, que correspondiam aos alunos ausentes. Em alguns momentos, 

ela mostrava os nomes dos crachás aos alunos, eles diziam de quem eram e 

assim iam separando os crachás dos que estavam na sala daqueles das 

crianças que haviam faltado. Ela aproveitava essa situação para comparar 

alguns nomes quanto à presença de partes sonoras iguais. Assim, por 

exemplo, na primeira observação, ela pegou um crachá, mostrou-o à turma e 

perguntou:  

– De quem é esse nome?  

As crianças de uma determinada mesa responderam:  

– GABRIEL.  

Ela pediu que prestassem atenção e perguntou se GABRIEL terminava 

daquela forma. Gabriela respondeu: 

– É GABRIELA, pois termina com A.  

A professora mostrou o nome de Gabriel, que também estava sobre a 

mesa, destacando que não tinha a letra A no final.  

Nessa atividade, as crianças, no geral, haviam se preocupado apenas 

com as letras iniciais do nome e o questionamento da professora, seguido da 

resposta de Gabriela, fez com que as crianças se preocupassem em observar 

a escrita do nome como um todo, e refletissem sobre outras partes do nome, 

como o som final.  

Esse trabalho de exploração dos nomes dos alunos da turma era 

realizado pela professora por ela considerar que a leitura e escrita do nome 

próprio eram situações construtivas para a apropriação do sistema de escrita 
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alfabética, uma vez que é parte de um referencial estável e faz as crianças 

pensarem mais sobre como a escrita funciona. 

De acordo com Teberosky (2001, p. 34), o nome próprio informa a 

criança sobre as letras, sua quantidade, variedade, posição e ordem; servindo 

de ponto de referência para confrontar as idéias das crianças com a realidade 

convencional da escrita; ele pode servir de base de apoio para a aprendizagem 

da leitura e da escrita tanto do ponto de vista lingüístico como gráfico. 

É importante destacar que os crachás ficavam expostos durante a aula, 

para servirem de apoio e fonte de consulta para a escrita de outras palavras. 

Após a realização da chamada, no geral a professora fazia a escolha do 

ajudante do dia. Para isso usava também a lista dos nomes das crianças da 

sala. Ela perguntava quem havia sido o ajudante do dia anterior e, com base na 

lista de chamada organizada em ordem alfabética, identificava, junto com os 

alunos, o ajudante do dia.  

No primeiro dia de observação, por exemplo, ela perguntou aos alunos 

quem tinha sido o ajudante do dia anterior e eles responderam que foi o 

Gabriel. Ela perguntou com que letra começava o nome de Gabriel e, com base 

no alfabeto afixado na parede, começou a ler as letras: A, B, C.... Depois de 

identificar a letra G, perguntou se havia, na sala, outra criança cujo nome 

começava com a letra G, ou qual era a letra que vinha a seguir. Eles 

respondem que o nome de Graziela começava com G, mas como ela tinha  

 

faltado, o próximo seria com a letra J, e rapidamente disseram para 

Jéferson pegar o crachá de ajudante. 

A organização da rotina dessa docente envolvia, também, a 

apresentação do roteiro da aula, ou seja, a escrita da agenda do dia no quadro. 
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Nesse momento, ela informava à turma o texto que seria lido naquele dia e 

quais as atividades que iriam fazer, relacionadas ou não ao texto lido. 

Constatamos que em todas as aulas observadas a professora desenvolveu 

uma seqüência de atividades envolvendo a leitura de um texto com rimas 

(parlendas, poemas, músicas etc.). Falaremos sobre essa seqüência na 

próxima seção.  

Além das atividades realizadas em todas as aulas observadas, outras se 

fizeram presentes em alguns dias, como a leitura de livros de literatura infantil 

para leitura deleite (6 dias), atividades envolvendo jogos e brincadeiras (4 dias), 

e aquelas relacionadas aos projetos didáticos desenvolvidos pela escola (6 

dias, 3 para cada projeto). 

Em relação à leitura deleite, a professora nos falou, na entrevista, que 

procurava realizá-la diariamente, na “hora da leitura” (que acontecia, no geral, 

na parte inicial da manhã), mas nem sempre podia fazer. No dia do trabalho 

com a parlenda “corre cotia”, por exemplo, preferiu primeiro fazer a brincadeira 

e, com isso, optou por fazer a leitura deleite depois, mas não deu tempo.  

Na entrevista, perguntamos à professora sobre sua rotina. Ela disse: 

[...] eu inicio a aula com uma roda para conversar sobre algum fato 
que aconteceu na vida deles, na casa deles, na escola, no bairro, 
depois eu faço a leitura do dia, né, que geralmente eu escolho textos 
variados, gêneros variados, conversamos sobre a leitura, eles fazem 
interpretações diversas sobre a leitura realizada, depois todo mundo 
se senta, nesse momento eu faço a contagem do calendário, 
contagem do número de meninas e meninos a escolha do ajudante e 
inicio a atividade do dia, depois da primeira atividade eles lancham, 
depois sobem para o recreio quando eles descem eu faço uma 
segunda atividade que requeira um curto espaço de tempo, que 
quando eles descem a gente só tem de quarenta minutos a uma 
hora. 

 

Percebemos que as atividades envolvendo os projetos didáticos, assim 

como os jogos e brincadeiras, eram realizadas no segundo momento do dia, 
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após o recreio. Já o trabalho com massa de modelar foi realizado em alguns 

dias, com o objetivo de fazer as crianças se acalmarem após o recreio.  

No que se refere aos projetos didáticos, a escola vivenciou no ano de 

2006 dois projetos: “Criança Segura”, que foi trabalhado pela professora 

durante as observações 1, 4 e 6, e o do “Jornal da escola Sítio do Berardo”, 

que foi contemplado nas observações 3, 5 e 84.  

 

 

3.1.2 Seqüências de atividades envolvendo a leitura e exploração de textos 

com rimas 

 

 

A professora Leônia acredita ser possível inserir a criança desde a 

educação infantil no processo de aquisição da escrita, ao mesmo tempo em 

que percebia a necessidade de inseri-la em práticas de leitura e produção de 

textos. Para isso, ela buscava trilhar um caminho diferente dos vividos nos 

métodos tradicionais e organiza sua rotina buscando contemplar, a cada 

 semana, seqüências de atividades envolvendo a leitura de textos da tradição 

popular, que fazem parte do universo infantil e por isso são significativos para 

seus alunos, como as parlendas, cantigas e poemas. Com base nesses textos, 

ela desenvolvia atividades de reflexão sobre o sistema notacional de escrita a 

                                                
4 O projeto “Criança segura” era fruto de uma parceria com uma ONG do mesmo nome e com a 
Secretaria de Educação Esporte e Lazer do Recife. Esse projeto era desenvolvido em 
diferentes escolas e sua maior preocupação consistia na prevenção de acidentes na escola, 
em casa e nos demais ambientes circulados pelas crianças. Um outro projeto era o de 
elaboração do Jornal da escola. Já o “Jornal da escola Sítio do Berardo”, de produção 
bimestral, era produzido e elaborado pelas crianças de todas as séries, orientadas pelas 
professoras, coordenadora pedagógica e direção da escola. Nos dois primeiros bimestres, 
priorizavam-se as atividades da educação infantil e, nos bimestres seguintes, do ensino 
fundamental. A distribuição ia além dos muros da escola, convidando a comunidade a 
participar dessa atividade pedagógica.  
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partir da exploração de algumas características desses textos, como a rima e a 

repetição de palavras.  

Nessa perspectiva, eles “brincavam” com o texto e ao mesmo tempo 

refletiam, de forma lúdica, sobre algumas palavras presentes neles. O quadro a 

seguir apresenta as atividades desenvolvidas pela professora e os alunos que 

envolviam o trabalho com esses textos. 

 

Quadro 2: Seqüência de atividades envolvendo a leitura e exploração de textos 
com rima 
 
Atividades/ observação 01 02 03 04 05 06 07 08 Total 

Introdução ao texto. X X X X X X X X 08 

Leitura do texto pela professora, 

seguida da leitura coletiva. 

X X X X X X X X 08 

Exploração de palavras do texto (oral 

e/ou escrito) 

X X X X X X X X 08 

Exploração de palavras rimadas do 

texto (oral e/ou escrito) 

X X X X X X X x 08 

Correção da atividade X X X X X X X X 08 

 

Descreveremos cada uma das etapas da seqüência de atividades 

tomando como base dois dias de observação: o dia 05/10/06, que envolveu a 

leitura do poema “As Meninas”, de Cecília Meireles, e o dia 17/08/06, que 

contemplou a leitura e exploração da parlenda “Corre Cotia”. 

 

 

3.1.2.1 Introdução ao texto 



76 

 
 

 

 

Leônia, antes de realizar a leitura do texto, fazia uma atividade 

preparatória relacionada ao gênero e/ou conteúdo do texto que seria lido. No 

caso da leitura do poema “Meninas”, ela anexou o texto no quadro e perguntou 

aos alunos se eles identificavam o título, dando algumas pistas. Em relação à 

parlenda “corre cotia”, ela primeiro fez a brincadeira com os alunos, para 

depois anexar o texto e realizar a leitura. O quadro a seguir apresenta o extrato 

das aulas em que ela introduz a leitura desses textos: 

 

Atividade envolvendo o poema 

“Meninas” 

Atividade envolvendo a parlenda 

“Corre cotia”  

Leônia - Presta atenção! Tem uma 

palavra aqui que vocês já conhecem o 

nome. Todo dia a gente coloca no 

quadro quando vai contar quantas 

pessoas tem na sala. Que palavra é 

essa aqui? 

 

 

Crianças - Meninos. 

 

Leônia - Meninos ou meninas? 

 

Crianças - Meninas. 

Leônia – Presta atenção! a gente vai 

fazer uma brincadeira, vamos todos 

para a roda, (afasta as cadeiras e 

mesa para ajudar as crianças a 

sentarem) 

 

Crianças – Tia, tu não vai sentar  

 

não?  

 

Leônia – Gente, nós vamos fazer 

uma brincadeira, depois vamos ler um 

texto e fazer uma atividade.  
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Leônia - Vamos ver: termina com o 

ou termina com a? 

 

Crianças - AAAAAAAAA. 

 

Leônia - Quando termina com a é 

meninos ou meninas? 

 

Crianças - Meninas. 

 

Leônia - Como é? 

 

Crianças - Meninas. 

 

Leônia - Olha aqui, está igual a essa? 

Sim ou não? 

 

Crianças  - está. 

 

Leônia - Tem todas as letras? Vamos 

contar para ver se tem o mesmo 

número de letras? 

 

Crianças - 1,2,3,4,5,6,7. 

 

Leônia – Primeiro vou explicar pra 

vocês a brincadeira. Todo mundo 

precisa ficar de cabeça baixa e de 

olhos fechados, fechados de verdade. 

Antes de fechar os olhos, prestem 

atenção, atenção, atenção, gente!! 

Senão, não vão entender. (Com um 

lencinho na mão, Leônia começa a 

correr ao redor das crianças e a 

cantar) “corre cotia na casa da tia, 

corre cipó na casa da avó, lencinho 

na mão, caiu no chão, moça bonita do 

meu coração, 1, 2 e 3”, (Leônia deixa 

o lencinho atrás de uma criança, diz 

que vai sentar e que todos devem 

colocar a mão atrás do corpo para 

procurar o lencinho, ainda de olhos 

fechados. A criança atrás da qual o 

lencinho ficar tem que imediatamente 

se levantar e começar a correr 

cantando a parlenda) 

 

Crianças - “Corre cotia na casa da 

tia...” (os alunos repetem a 
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Crianças - Vamos contar agora essa. 

 

Alunos - 1,2,3,4,5,6,7. 

 

Leônia - Está igual? 

 

Crianças - Está. 

brincadeira várias vezes, pois todos 

querem fazer o que foi feito pela 

professora ) 

 

Crianças - Agora eu! Eu! 

 

Leônia – Gente, presta atenção! 

Depois a gente brinca mais. 

 

Leônia – Olhem para o texto, hoje eu 

trouxe uma parlenda para vocês, essa 

que a gente brincou há pouco. 

 

(a professora cola o cartaz com a 

parlenda no quadro) 

 

 

Em ambos os dias, Leônia, para falar do texto que seria trabalhado, 

usou uma estratégia para chamar a atenção dos alunos. No caso do poema 

“Meninas”, ela recorreu a uma palavra conhecida das crianças a fim de 

estimulá-las a pensarem sobre a escrita do título. A professora parece, 

portanto, aproveitar as oportunidades que surgem para refletir sobre a escrita – 

sobre os nomes das letras, por exemplo –, sem necessariamente se reportar 

ao método tradicional de apenas nomear as vogais ou o alfabeto. Ao escrever 

o título meninas e solicitar seu reconhecimento, as crianças disseram a palavra 

menino. A professora, em vez de corrigir a leitura dos alunos, aproveitou-se da 
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situação para levá-los a pensar sobre a relação grafema-fonema, chamando a 

atenção para a vogal final da palavra e ao som que a constitui.  

No caso da parlenda, de forma lúdica com uma brincadeira envolvendo 

todas as crianças e a própria professora, os alunos memorizaram o texto 

facilmente. Essa forma de introduzir a leitura do texto era considerada 

relevante pela professora, pois a memorização ajudaria na realização da leitura 

coletiva, uma vez que todos poderiam acompanhar a leitura da professora e 

realizar, depois, a leitura coletiva do texto. 

 

 

3.1.2.2 Leitura do texto pela professora, seguida da leitura coletiva 

 

 

Após o momento introdutório, a professora realizava a leitura do texto 

em dois momentos: primeiro ela lia o texto sozinha para que as crianças 

soubessem o que iriam ler; depois ela convidava as crianças a fazerem a 

leitura coletivamente. Um fato que nos chamou a atenção foi o de ela numerar 

os versos para que os alunos pudessem acompanhar e realizar melhor a leitura 

e para que depois eles pudessem responder com mais facilidade as atividades 

de identificação de palavras. Ao ler, ela ia chamando a atenção para a 

numeração, a fim de facilitar que as crianças acompanhassem a leitura. Em 

alguns momentos de leitura coletiva, a professora iniciava a frase esperando 

que as crianças a completassem, em outros, o texto era lido em conjunto 

professora/aluno. Vejamos como essa etapa foi desenvolvida nos dois dias: 
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Atividade envolvendo o poema 

“Meninas” 

Atividade envolvendo a parlenda 

“Corre cotia”  

Leônia - ....essas meninas aqui 

........são três meninas. Vamos ver se 

vocês vão adivinhar o nome delas. 

Vou ler uma vez e depois a gente lê 

junto. Vamos colocar a numeração.  

 

Leônia/ alunos - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9, 10, 11, 12, 13,14. 

Leônia - Agora vamos escutar os 

nomes das meninas. 

 Número 1 - Arabela 

               2 - abria a janela. 

               3 - Carolina 

               4 - erguia a cortina 

               5 - E Maria  

               6 - olhava e sorria: 

               7- bom dia! 

               8- Arabela 

               9 - Foi sempre a mais bela.  

             10 - Carolina  

             11 - a mais sábia menina  

             12 - E Maria  

             13 - apenas sorria: 

Leônia – Eu vou ler e depois vocês 

me acompanham. 

 

Leônia – “corre cotia na casa da 

tia....” 

 

Leônia – agora vamos ler juntos, vou 

numerar as frases para vocês me 

acompanharem melhor, eu vou 

apontando para o texto e vocês vão 

lendo comigo... 

 

Leônia/crianças - 1 “corre cotia 

                            2  na casa da tia,  

                            3 corre cipó 

                            4  na casa da avó,  

                            5 lencinho na mão 

                            6 caiu no chão 

                            7 moça bonita  

                            8 do meu coração”, 

 

Leônia – Vocês vão numerar o texto 

como está aqui no cartaz. Presta 
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             14 - bom dia! 

 

Leônia/crianças - Arabela abria a 

janela / Carolina erguia a cortina e 

Maria olhava e sorria, bom dia! 

Arabela foi sempre a mais bela. 

Carolina a mais sábia menina e Maria 

apenas sorria: bom dia! 

 

Leônia - Arabela foi sempre a 

mais..... 

 

Crianças - bela 

 

Leônia - Carolina a mais sábia..... 

 

Crianças - Menina 

 

Leônia - e Maria, apenas sorria..... 

 

Crianças - bom dia!  

atenção. 

 

 

 

3.1.2.3 Exploração de palavras do texto (oral e/ou escrito) 
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Depois de lerem, brincarem e desfrutarem do poema e da parlenda em 

sua dimensão textual, a professora realizava atividades de exploração das 

palavras que rimavam, ou que começavam com o mesmo som (sílaba), 

fundamentais para a reflexão das partes sonoras da palavra e apropriação do 

SEA.  

Ao incentivar as crianças a realizarem essas atividades, a professora 

tinha o cuidado de não trabalhar com todas as palavras do texto, mas com 

aquelas cujo som e escrita eram parecidos. Constatamos que as atividades 

envolvendo leitura de textos rimados foram realizadas com maior freqüência, 

uma vez que estiveram presentes em sete das oitos observações registradas. 

Vejamos como essas atividades foram desenvolvidas em relação ao poema 

Meninas e à parlenda Corre cotia. 

 

Atividade envolvendo o poema 

“Meninas” 

Atividade envolvendo a parlenda 

“Corre cotia”  

Leônia - Arabela foi sempre a mais 

bela. Qual palavra termina igualzinho 

a essa?  

 

Leônia – Vem, Jefferson... 

 

Leônia - Carolina, a mais sábia 

menina. Onde está Carolina? 

 

Crianças - Eu sei, tia..... 

Leônia – Vamos ler mais uma vez pra 

gente identificar as rimas, vamos 

pintar as palavras que rimam. 

 

Leônia –  1 “corre cotia 

                 2 na casa da tia,  

 

Criança1- (vai ao quadro e aponta 

para o ia) aqui tinha que tá igual 
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Crianças - Carolina e menina. 

 

Leônia - Onde você mostrou? Agora 

pinte no quadro. Pronto? Agora aqui 

embaixo, vai ter quantas? 

 

Leônia - E Maria, apenas 

sorria.....bom dia! Tem quantas?......... 

Vamos ver se a gente marcou certo. 

Qual foi a que a gente marcou? 

Arabela com janela, Carolina com 

cortina, Maria com bom dia. 

 

Leônia/crianças - Arabela/bela, 

Carolina/menina, Maria/sorria/bom 

dia. 

 

Leônia - Todo mundo olhando para o 

seu. número 1 

 

Leônia - todo mundo....Arabela... 

 

Crianças - Arabela...... 

 

Criança2 – Olha, tia, tem essa 

palavra aqui (e mostra o tia) 

 

Leônia – Mmuito bem! Vamos circular 

e pintar de amarelo, a palavra toda 

“cotia e tia”. Agora dessa mesa aqui 

vem você. 

 

Leônia –  3 corre cipó 

           4 a casa da avó 

 

Crianças – Mostra apenas o  o 

 

Leônia – Agora vamos circular e 

pintar de vermelho “cipó e avó” que 

terminam iguais, que rimam. 

 

Leônia – E agora? Nesse:  

                       5 lencinho na mão 

                       6 caiu no chão 

 

 

Leônia – Venha, Gabriel, venha 

mostrar qual é a rima. 
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Leônia - Arabela rima com quê? 

 

Crianças - Janela. 

 

Leônia - Arabela. Circula a palavra 

janela e pinta de vermelho também. 

 

Crianças - É aqui né, tia? 

 

Leônia - É, meu amor, na linha 

número 2......isso Anderson. Muito 

bem. Espera um pouquinho que a 

gente vai para a linha número 3. 

Agora pega outra cor. Qual é a cor, 

agora? 

  

Leônia - Circula Carolina todinha. 

Circula e pinta de verde. Onde é que 

está Carolina? 

 

Leônia - Linha número 4. erguia a..... 

 

Crianças - Cortina. 

Gabriel – Fica em dúvida e correm 

duas crianças e mostra. 

 

Leônia – Então, esse vamos pintar de 

laranja. E vamos pintar também a 

palavra coração, veja aqui na linha 

de número oito, na oitava linha... que 

termina igual a mão e chão. tudinho 

de laranja. 

 

Leônia – Todo mundo já pintou? 

 

Crianças – Já! Já! 

 

 

 

Em ambos os casos, os alunos receberam o texto por escrito e ao 

mesmo tempo em que identificavam, coletivamente e com a ajuda da 
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professora, as palavras que rimavam no texto do cartaz, precisavam marcá-las 

nos seus próprios textos e faziam isso por meio da pintura dos pares de 

palavras que terminavam com o mesmo som. 

Além da exploração de rimas, outras atividades também eram feitas. No 

caso do poema Meninas, a professora, inicialmente, pediu que as crianças 

localizassem no texto a palavra meninas, o que, como já abordado 

anteriormente, possibilitava a formação e exploração de palavras estáveis. No 

caso da parlenda corre cotia, ela, depois da exploração de palavras com rimas, 

chamou a atenção das crianças para algumas palavras que começavam com a 

mesma sílaba. Vejamos essas atividades: 

 

Atividade envolvendo o poema 

“Meninas” 

Atividade envolvendo a parlenda 

“Corre cotia”  

Leônia - Muito bem. Vê o que a gente 

pode fazer. Vou chamar uma pessoa 

dessa mesa para circular a palavra 

menina. Quem quer vir? Lucas ou 

Milena? Venha, Milena. 

 

Leônia - Bia..... 

 

(Nenhuma das crianças que ela 

chamou levantou-se, quem vai é 

Vitor). 

 

Leônia – Vejam, prestem atenção, 

casa começa com ca e caiu também 

começa com ca, aqui na frente, olhem 

onde é que começam as palavras? 

Prestem atenção, antes vimos que 

rimam que, que terminam. Agora é 

que começam, veja também tem cotia 

e corre que começam com co. 

 

Leônia – Vamos pensar em outras 

palavras que começam do jeito da 

palavra casa?.....Quem sabe? 
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Vítor - Arabela abria a janela / 

Carolina erguia a cortina. 

 

(Vitor não circula a palavra menina, 

porém demonstra que reconhece 

aquela frase ao ler apontando o 

dedo). 

 

Leônia - Muito bem, Vítor. 

 

Leônia - Uma pessoa de cada vez. 

 

Leônia - Uma pessoa dessa mesa. 

Vem, Lucas 

.  

 

Leônia e crianças – carro, caderno, 

cadeado, cavalo, capa, caixa 

 

(A professora vai escrevendo no 

quadro e lendo só as palavras que 

foram ditas com o som ca) 

 

 

 

Nessas atividades, a professora queria de fato garantir algumas 

habilidades que ela acreditava serem necessárias para a apropriação do 

sistema de escrita alfabética. Em uma das entrevistas perguntamos sobre a 

importância da atividade com rimas e ela fez o seguinte comentário: 

Porque acredito que as atividades de consciência 
fonológica são tão importantes no processo de 
aprendizagem da leitura e escrita e que muitos dos 
conhecimentos e habilidades com a leitura de produções 
de textos escritos podem ser construídos mesmo antes 
que o aluno domine a base alfabética de escrita. 
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A esse respeito, MORAIS (2005) apresenta resultados de pesquisas que 

apontam que as habilidades de reflexão fonológica não são condição suficiente 

para que um aprendiz domine a escrita alfabética, mas é uma condição 

necessária. E conclui que não se justifica deixar o aprendiz sozinho nessa 

tarefa de compreender as relações entre partes sonoras e partes escritas, 

propondo como alternativa um trabalho mediado pelo educador, provavelmente 

como o desenvolvido pela professora que estamos analisando. 

 

 

3.1.2.4 Correção da atividade 

 

 

Como última etapa da seqüência envolvendo a leitura dos textos com 

rimas, a professora corrigia a atividade de classe coletivamente (atividade 

distribuída para cada criança, contendo o texto trabalhado e a solicitação de 

alguma atividade: identificação das palavras que rimavam, ou que começavam 

com o mesmo som, entre outras). Ela colocava a atividade no quadro, ia 

perguntando as respostas e as escrevia no quadro. Como a maioria das 

crianças não conseguia refazer, ela passava de mesa em mesa fazendo a 

intervenção na atividade. As crianças só guardavam ou levavam a atividade 

após a correção da professora. 

 

Atividade envolvendo o poema 

“Meninas” 

Atividade envolvendo a parlenda 

“Corre cotia”  

Leônia- Vamos agora corrigir a tarefa, Leônia – Deixa eu ver se fizeram tudo 
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todo mundo com a tarefa em cima da 

mesa, 

 

A professora sai de mesa em mesa e 

vai corrigindo com cada grupo de 

quatro crianças, depois recolhe as 

atividades. 

 

direitinho, cadê seu nome? Como vou 

saber que é sua tarefa? 

 

( A professora vai passando de mesa 

em mesa...) 

 

Crianças - Terminei, tia,eu terminei? 

 

Leônia – Veja bem! Nós circulamos e 

pintamos de amarelo, veja o cartaz 

você circulou como no cartaz? Toda a 

palavra olhe para o cartaz, está 

circulado “cotia e tia”. 

 

 

 

 

A correção realizada pela professora era feita de modo a garantir que 

todas as crianças de fato vivenciassem suas descobertas e pensassem sobre 

alguns princípios do sistema de escrita, e que compartilhassem as respostas 

com as crianças da mesma mesa da discussão. 

 

 

Algumas Considerações 
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Durante as oito observações, percebemos que houve diferentes 

encaminhamentos nas atividades de leitura, que dependiam dos gêneros 

textuais que seriam lidos. Ao ler histórias e poemas, por exemplo, a professora 

apresentava o livro que continha o texto, lia o nome do autor, do ilustrador, o 

título, perguntava se com o título era possível saber do que o livro ia falar etc. 

O seu principal objetivo com essas estratégias era garantir a leitura com 

compreensão.  

Os diferentes encaminhamentos dependiam, portanto, do planejamento 

para execução da atividade. E perguntada a respeito dos diferentes 

procedimentos, ela fez o seguinte comentário:  

Diariamente eu faço leitura e ou contação de história em voz alta de 
textos que sejam significativos e reais para a criança, exploração do 
texto lido, cantar músicas, ouvir poesias com rimas, parlendas, 
marcar a rima nas palavras, dizer palavras que rimam, jogos, jogos 
fonológicos e produção de textos coletivos.... Organizo meu 
planejamento considerando vários aspectos... aspectos 
importantíssimos, como concepção da alfabetização numa 
perspectiva de letramento, defendida por Magda Soares, entre 
outros, e os princípios do construtivismo como filosofia e como 
resgate das operações cognitivas elaboradas pelas crianças na 
apropriação da escrita alfabética. 
 

Constatamos, portanto, uma preocupação da professora em ler textos da 

tradição oral, que fazem parte do universo infantil, e levar as crianças a refletir 

sobre algumas características desses gêneros, como a rima. Nessa 

perspectiva, ela desenvolvia atividades de análise fonológica semanalmente, o 

que, como veremos mais adiante, influenciou de forma positiva no processo de 

apropriação da escrita pelos alunos.  

 

 

3.1.3 Práticas desenvolvidas pela professora Rosinere Pereira 
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Foram realizadas 08 observações de aulas da professora Rosinere 

Pereira, no período compreendido entre agosto e dezembro de 2006, com o 

objetivo de analisar o desenvolvimento de sua prática no processo de 

alfabetização e letramento das crianças da educação infantil. Para cada 

observação, elaboramos um protocolo de aula, como já citado anteriormente, e 

assim as atividades foram categorizadas nos seguintes eixos: atividades de 

rotina e atividades envolvendo a leitura de textos. 

 

 

3.1.3.1 Atividades realizadas  

Atividades/Observação    01 02 03 04 05 06 07 08 Total 

Contagem do número de meninos e 

meninas 

X X X X X X X X 08 

Calendário X X X X X X X X 08 

Chamada (atividade com nomes) X X X X X X X X 08 

Cantigas infantis relacionadas ou não 

ao texto 

X X X X X X X X 08 

Leitura de livro de história infantil 

(deleite) 

  X  X X X X 05 

Brincadeiras e jogos dramáticos 

relacionados à atividade 

X X X X X X X X 08 

Merenda X X X X X X X X 08 

Recreio X X X X X X X X 08 

Atividades com massa de modelar/ ou X X X X X X X X 08 
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jogo de encaixe 

Correção de atividade          

 

Diariamente a professora iniciava a aula cantando algumas músicas. 

Depois, solicitava que as crianças identificassem o dia e o mês da aula. Para 

isso, ela usava um calendário móvel que havia confeccionado, com os nomes 

dos dias da semana e dos meses do ano. Nesse calendário, a professora 

marcava a data do dia e colocava um desenho de acordo com o tempo. Esse 

material ficava afixado na parede e diariamente a professora o completava.  

A chamada para verificar os alunos presentes era realizada com fichas, 

da seguinte forma: ela distribuía as fichas sobre a mesa e pedia que as 

crianças identificassem as fichas com seus nomes. Em seguida, ia chamando 

os nomes das crianças na ordem alfabética e eles iam colocando as fichas em 

um quadro de pregas. Nesse momento, a professora realizava a leitura do 

alfabeto, que ficava permanentemente afixado na parede. Essa leitura era feita 

de forma seqüenciada: A, B, C...e ela, à medida que lia cada letra, ia 

 

identificando o nome das crianças que iniciavam com cada uma delas. A 

professora, na entrevista, relatou essa prática diária: 

Cantamos a música de bom dia, distribuo as fichas com os nomes 
deles, exponho as fichas sobre a mesa e peço que eles achem o nome 
deles, em seguida vou chamando os alunos que o nome comece com 
a letra A, B, C... até Z, sempre em ordem alfabética; eles levantam e 
anexam o nome no quadro de prega. 

. 

Como a escola funcionava em uma casa adaptada, não possuindo 

espaço para recreação, a professora tinha a preocupação de levar as crianças 

para a área externa da escola, onde realizava brincadeiras de livre escolha e 

brincadeiras dirigidas, tais como: jogos simbólicos; pular com um pé só, 



92 

 
 

estátua; carrinho de mão; passarás; equilibrista; bola no cesto; andar na linha 

só com o calcanhar; cabra-cega; cabo de guerra. Ao perguntar o que ela queria 

com essas brincadeiras, ela se colocou da seguinte maneira: 

o professor da educação infantil precisa possibilitar à criança o 
desenvolvimento físico, emocional, afetivo, principalmente dessas 
crianças cujas famílias têm uma realidade precária, e a escola 
também é um espaço de aprendizagem, de socialização e essas 
crianças são muito agressivas, precisam aprender a dividir o 
brinquedo, enfim..precisam aprender a brincar de outras coisas, não 
só de revólver. 
 

Ao perguntarmos à professora Rosinere se ela explorava atividades com 

jogos na sala, ela respondeu da seguinte forma: 

Quanto aos jogos, são distribuídos em grupos de quatro a cinco 
alunos, explico, leio as regras do jogo e deixo que eles comecem e 
vou fazendo as interferências quando necessário. 
 

Como podemos perceber, durante todas as atividades da rotina diária, a 

professora preocupava-se com a leitura dos nomes dos alunos e de outras 

palavras estáveis, como os meses do ano. Para o trabalho com a leitura e escrita 

de outras palavras, ela realizava semanalmente uma seqüência de atividades 

 

envolvendo a leitura de textos e discussão de alguma temática. Abordaremos 

essa seqüência na sessão a seguir. 

 

 

3.1.3.2 Seqüência de atividades envolvendo a leitura e exploração de textos  

 

 

Para apresentar a seqüência de atividades que a professora Rosinere 

desenvolvia a partir da leitura de textos, tomaremos como exemplo as 

atividades relacionadas à leitura de um texto informativo sobre o frevo, 
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realizadas no dia 30/08/06, e o trabalho realizado com a leitura do poema “O 

pato”, de Vinícius de Morais, realizado no dia 05/10/06. As etapas da seqüência 

serão descritas a seguir. 

 

 

3.1.3.3 Introdução ao texto 

 

 

A professora Rosinere, antes de realizar a leitura do texto propriamente 

dita, cantava algo relacionado ao texto que ia trabalhar. No caso da história do 

frevo, ela levou músicas com diferentes frevos, solicitou que as crianças 

ouvissem e a cada música que iam ouvindo, ela nomeava: -“É frevo de bloco, 

este agora é frevo de rua, veja a diferença do ritmo...”. Ela estimulava, também, 

as crianças a dançarem. No caso do poema “O Pato”, de Vinicius de Morais, 

ela levou o livro que falava sobre a vida do autor, mostrou fotografias dele, 

cantou algumas músicas já conhecidas pelas crianças, afixou um cartaz com 

um resumo da vida e de obras infantis do autor.  

Atividade envolvendo “Músicas de 

Frevo e Resumo sobre o Frevo” 

Atividade envolvendo o poema “O 

Pato” de Vinicius de Moraes 

Rosinere – Presta atenção! Vou 

colocar uma música aqui e quero que 

vocês descubram qual é o ritmo. 

 

Rosinere - Música tocando......... que 

ritmo é esse? 

Rosinere - Presta atenção! Vamos 

cantar uma música para ver se nós 

sabemos de quem é?. 

 

Rosinere - Música tocando..” era uma 

casa /muito engraçada /não tinha teto/ 
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Crianças - Frevo......carnaval.....frevo. 

 

Rosinere - Música tocando......... 

quem conhece esse música? 

 

Crianças - Eu.......é frevo. 

 

Rosinere - Essa música é um ritmo 

alegre ou triste? 

 

Crianças - Alegre. 

 

Rosinere - Música tocando......... e 

essa? Essa música é frevo 

 

Crianças - é. 

 

Rosinere - Esse frevo é igual ao 

outro? 

 

Crianças - Não. 

 

Rosinere - Não. Essa música é uma 

marchinha 

não tinha nada/ninguém podia /entrar 

nela não /porque na casa /não tinha 

chão /ninguém podia /dormir na rede 

/porque na casa /não tinha parede 

/ninguém podia /fazer pipi /porque 

penico /não tinha ali /mas era 

feita/com muito esmero /na rua dos 

bobos /número zero.......  

 

Crianças - (começaram a cantar 

também)... ..” era uma casa /muito 

engraçada /não tinha teto/ não tinha 

nada/ninguém.... 

 

Rosinere – Vamos fazer silêncio, 

gente, presta atenção: quem lembra 

como é o nome do autor? 

 

Rosinere – Eu trouxe um texto que 

fala sobre o autor. Vamos ver (afixa o 

cartaz na parede), eu vou ler para 

vocês... Veja a fotografia  de 

Vinícius..a professora passa o livro a 

“Arca de Noé” para as crianças 

observarem enquanto ler o texto 
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Rosinere - O frevo é uma música 

nova, foi inventada agora ou existe há 

muito tempo? 

 

Crianças - Existe há muito tempo 

 

 

3.1.3.4 Leitura do texto pela professora, exploração do conteúdo do texto 

 

 

Os textos eram lidos em livros ou em cartazes, estes afixados na 

parede. A professora apresentava o texto, lia para as crianças e, em algumas 

aulas, observamos que ela solicitava que os alunos acompanhassem a leitura. 

 

Na entrevista, ao perguntar a Rosinere como ela desenvolvia as atividades com 

texto na sala, ela respondeu da seguinte maneira: 

 

Exponho o texto na parede, fazemos uma leitura coletiva, e os 
alunos recebem a cópia do texto em tamanho ofício. Identificamos o 
título, o nome do autor e pesquisamos a letra que estamos 
trabalhando, dando sempre ênfase ao som da letra. 

 

No caso do texto sobre o frevo, ela o leu em voz alta para os alunos. Já 

em relação ao poema “O pato”, ela primeiro apresentou o livro “A Arca de Noé” 

aos alunos, leu um texto sobre o autor do livro, Vinícius de Moraes, que havia 

trazido em um cartaz, colocou o CD com a música do poema “O Pato” e só 
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depois fez a leitura do mesmo com os alunos. Ela avisou à turma que eles iriam 

declamar esse poema para os outros alunos da escola. 

  

Atividade envolvendo “Músicas de 

Frevo e resumo sobre o Frevo” 

Atividade envolvendo o poema “O 

Pato” de Vinicius de Moraes 

Rosinere – Vou ler a historia do frevo 

pra vocês. Prestem atenção. 

 

Rosinere - O frevo apareceu aqui nas 

ruas da cidade do Recife, que é a 

nossa cidade. Começou com os 

escravos, que cantavam capoeira e 

era proibido. Então, eles começaram 

a usar as sombrinhas, os guarda-

chuvas quebrados e velhos como 

 

 dança para enganar os policiais, o 

povo. Então, o frevo é uma dança 

totalmente pernambucana. Depois 

foram fazendo as sombrinhas 

coloridas, diminuindo o tamanho.T 

também os passos para dançar o 

frevo. Alguém conhece os passos? 

Quem quer dançar para mostrar? 

 

Rosinere – Eu trouxe um texto que 

fala sobre o autor, vamos ver... (afixa 

o cartaz ) Eu vou ler para vocês 

...vejam a fotografia  de Vinícius. A 

professora passa o livro a “Arca de 

Noé” para as crianças observarem, 

enquanto lia o texto. 

“A arca de 

Vinícius de Moraes 

 

 

Primeiro foi o livro com trinta e dois 

poemas, quase todos falando de 

bichos, publicado em 1970. 

Apareceram algumas canções que o 

próprio poeta ia musicando, como “A 

casa” ou “O pato”, que foi 

apresentado na televisão, o especial 

A arca de Noé -- programa em horário 

nobre da TV Globo, para o Dia das 
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Crianças, no ano de 1980. Ele era um 

homem de muitas leituras e escutas. 

É interessante lembrar que os 

poemas de Vinícius de Moraes e as 

canções guardam algumas 

diferenças, seja na organização do 

texto, seja na troca ou repetição de 

certos fragmentos. A canção aliada ao 

verso o sentido da melodia, 

movimentando novas idéias, fazendo-

nos descobrir detalhes que podem 

passar despercebidos à primeira 

leitura. 

 

Rosinere - Vamos agora para o 

nosso poema de hoje. É “O pato”, 

também de Vinícius de Morais, do 

mesmo autor da música “A casa”, que 

vocês já conhecem. Vamos escutar a 

música depois nós vamos declamar e 

é esse que a gente vai apresentar lá 

fora para os nossos colegas das 

outras salas. 

 

Rosinere – Presta atenção, agora 
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vocês vão repetir comigo.” o pato / lá  

vem o pato/ pata aqui, pata acolá...” 

Vamos, agora todo mundo junto.. 

 

 

 

3.1.3.5 Desenvolvimento de atividade relacionada ao texto: dança, 

dramatização, declamação... 

 

 

Na seqüência de atividades envolvendo a leitura de um texto, após sua 

leitura em voz alta, no geral a professora realizava uma atividade de cunho 

mais artístico (dança, dramatização etc.). Após a leitura do texto sobre o frevo, 

ela pediu que os alunos fizessem alguns passos típicos dessa dança para 

mostrar aos colegas, enquanto que no trabalho envolvendo o poema, ela 

começou a ensaiar com a turma a declamação coletiva do mesmo.    
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Atividade envolvendo “Músicas de 

Frevo e resumo sobre o Frevo” 

Atividade envolvendo o poema “O 

Pato” de Vinicius de Moraes 

Rosinere -. Alguém conhece os 

passos? Quem quer dançar para 

mostrar? 

Crianças - Eu...... 

 

Rosinere - É para dançar bonito. 

Vamos ver. Já viu alguém dançando 

frevo? 

 

Crianças - Eu já, tia. 

 

Rosinere - Homem também 

dança...........e coloca a música. 

 

Crianças - Os alunos dançam e 

cantam. 

 

Rosinere - Palmas para eles. 

 

Crianças - Palmas...... 

 

Rosinere - Como é mesmo o nome 

Música cantando.... “lá vem o pato/ 

pata aqui, pata acolá/ lá vem o 

pato/para ver o que é que há./o pato 

pateta/pintou o caneco/surrou a 

galinha/bateu no marreco/pulou do 

poleiro/no pé do cavalo/levou um 

coice/criou um galo/ comeu um 

pedaço/de jenipapo/ ficou engasgado/ 

com dor no papo/ caiu no 

poço/quebrou a tigela/ tantas fez o 

moço/que foi pra panela”.... 

 

Rosinere/crianças - o pato / lá  vem 

o pato/ pata aqui, pata acolá/ lá vem o 

pato/para ver o que é que há./o pato 

pateta/pintou o caneco/surrou a 

galinha/.... 

 

Rosinere – Agora são vocês 

sozinhos... 

 

Rosinere – Vamos, são você, como é 
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do ritmo da dança? 

 

Crianças - Carnaval....frevo.......frevo 

que vocês vão apresentar lá fora se 

não decorar? 

 

Crianças – (começam a cantar) - lá  

vem o pato/ pata aqui, pata... 

 

Rosinere – Presta atenção, gente. 

Não é cantando não... é declamando.. 

Vamos, eu vou mais uma vez com 

vocês... 

 

Rosinere/crianças - o pato / lá  vem 

o pato/ pata aqui, pata acolá/ la vem o 

pato/para ver o que é que há./o pato 

pateta/pintou o caneco/.... 

 

 

3.1.3.6 Exploração de palavras do texto com ênfase na letra inicial (oral e/ou 

escrito) e no trabalho com famílias silábicas 

 

 

Dando continuidade à seqüência, após realizar a leitura dos textos, ela 

escolhia uma palavra para trabalhar oralmente com os alunos e depois por 

meio de atividade escrita. As atividades orais consistiam, basicamente, na 

identificação da letra inicial da palavra e na produção de outras palavras com a 



101 

 
 

mesma letra (ver no quadro abaixo o trabalho com a palavra FREVO) ou na 

identificação da sílaba inicial e na apresentação dos padrões silábicos/família 

silábica referente à sílaba inicial da palavra (Ver trabalho com as palavras 

PATO e GALINHA retiradas do poema “O pato”).  

 

Atividade envolvendo “Músicas de 

Frevo e resumo sobre o Frevo” 

Atividade envolvendo o poema “O 

Pato” de Vinicius de Moraes 

Rosinere - Presta atenção! A palavra 

frevo começa com que letrinha? 

 

Crianças - fre.... 

 

Rosinere - Não é a sílaba. é a letra. 

 

Crianças - 7.......c 

 

Rosinere - 7 é numeral. c é assim. 

(escreve o c). é igual? 

 

Crianças - Não. 

 

Rosinere - Que letra é essa?....... X 

também não é. 

 

Crianças - fre... 

Rosinere – Hoje nos vamos tirar duas 

palavras do texto para aprender 

outras sílabas e colocar no nosso 

cartaz. Vamos trabalhar com as 

palavras PATO e GALINHA. Vamos 

colocar no nosso quadro. 

 

A professora cola as palavras no 

quadro e embaixo de cada palavra  

tem as sílabas  PATO – 

PA/PE/PI/PO/PU para a palavra 

GALINHA tem GA GE GI GO GU, as 

sílabas GE e GI estão escritas de 

lápis vermelho ela pede para as 

crianças repetirem os pedacinhos 

com ela  

 

Rosinere – Vejam que palavra é 
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Rosinere - fre é a sílaba. Eu quero só 

a letrinha. 

 

Crianças - Vó.....  15. 

 

Rosinere - 15 é numeral. Vó é com v. 

 

Crianças - A gente não sabe não, tia. 

 

Rosinere - Vamos repetir as letrinhas 

do alfabeto até chegar nela. 

Devagar.... 

 

Crianças - a...b.....c.....d......e.....p.....q 

 

Rosinere - Espera aí..... 

 

Crianças - É g.......h..... 

 

Rosinere - f.....depois do e vem o 

f....... a,b,c,d,e,f. f é a primeira letrinha 

da palavra frevo. Depois vem o 

r,e,v,o. quantas letras tem a palavra 

frevo? 

essa? PATO não é? Então as sílabas 

que vamos colocar no quadro junto 

com PATO é PA/PE/PI/PO/PU 

 

Rosinere – E essa outra quem sabe? 

 

Crianças – Dizem várias palavras ao 

mesmo tempo 

 

Rosinere – Essa aqui é GALINHA e 

vejam GA, GE GI, GO, GU. Esses 

pedacinhos estão com cor diferente, 

lembram da sílaba ca também 

pintamos de cor diferente é porque 

muda. GUSTAVO nós dizemos GUS, 

mas GIRAFA não falamos GUI 

falamos GI .GIRAFA, e o som muda 

com em casa e cidade (a professora 

mostra a palavra que foi colada em 

outra aula) 
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Crianças - 1,2,3,4,5. cinco. 

 

Rosinere - Cinco letrinhas não 

é?.Vocês agora vão receber essa 

folhinha, vão escrever a palavra frevo.         

 

 

 

É interessante observar que, no caso da exploração da palavra FREVO, 

por várias vezes quando a professora solicitava a identificação da letra F, as 

crianças insistiam no som inicial ou final da palavra. Ela, no entanto, insistia: 

“Crianças - FRE...Rosinere - FRE é a sílaba. Eu quero só a letrinha”. Ao 

insistir na letra inicial e não aproveitar o conhecimento dos alunos sobre os 

sons inicial e final, a professora deixou de refletir sobre a correspondência 

entre pauta sonora e escrita, conhecimento essencial no processo de 

apropriação da escrita.  

Por outro lado, ao trabalhar a sílaba inicial das palavras PATO e 

GALINHA, a única preocupação da professora foi a de apresentar mais duas 

famílias silábicas, e novamente ela não fez nenhuma reflexão sobre os sons 

das palavras e suas correspondências escritas.   

A sala da professora Rosinere possuía cartazes com músicas e poemas 

trabalhados por ela (a parlenda “Hoje é domingo”, por exemplo) e, ao lado 

desses textos encontramos cartazes com padrões silábicos extraídos de 

palavras-chave dos textos dos cartazes. À medida que ia lendo os textos, ela 
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retirava algumas palavras e construía uma tabela contendo as palavras 

trabalhadas e os padrões correspondentes, como pode ser observado a seguir: 

 

DOMINGO CAHIMBO JARRO TOURO 

DA, DE, DI, DO, DU CA, CE, CI, CO, CU JA, JE, JI, JO, JU TA, TE, TI, TO, TU 

BUMBÁ MORREU PATO GALINHA 

BA, BE, BI, BO, BU MA, ME, MI, MO, MU PA, PE, PI, PO, PU GA, GE, GI, GO, GU 

 

As palavras que constituíam o cartaz eram compostas por padrões 

silábicos simples: DA, CA, JÁ, TA, BA, MA, PA, GA. Interessante é que no caso 

da palavra BUMBA, não foi a sílaba inicial a trabalhada, mas a final que 

corresponde ao padrão simples CV, cujas famílias silábicas eram ensinadas 

pela professora. Quando as crianças eram expostas a situações de leitura ou 

escrita de palavras com sílaba inicial diferentes da estrutura CV, ela omitia a 

leitura daquele padrão silábico explorando apenas a primeira letra do som. Foi 

exatamente isso que ocorreu no caso da exploração da palavra FREVO (obs. 

4). 

Após a exploração oral das palavras por meio da identificação da 

letra/sílaba inicial, a professora entregava aos alunos uma atividade escrita 

(copiada por ela no caderno ou mimeografada) contendo atividades como: 

identificação de palavras que iniciavam com a letra trabalhada, completar 

palavras com a letra trabalhada, preencher o alfabeto escrevendo a letra 

trabalhada etc. Das oito observações, percebemos que em todas elas as 

crianças foram solicitadas a realizar atividades de recorte e colagem da 

primeira letra da palavra, que consistia, em sua maioria, no título do texto lido. 
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No caso da atividade envolvendo a palavra FREVO, por exemplo, a 

tarefa mimeografada entregue às crianças tinha um texto sobre o frevo (o 

mesmo que foi lido por ela) escrito com letras bastão maiúscula e as atividades 

eram: circular as letras F do texto, completar algumas palavras com a letra F, 

pesquisar, recortar e colar palavras escritas com F, ler e completar o alfabeto 

com a letra F. Nenhum padrão silábico foi trabalhado com base nessa palavra. 

Percebemos que ao responder à atividade de encontrar palavras que começam 

com a letra F, por exemplo, a professora aceitava as palavras OFERTAS, 

CLASSIFICADOS ou palavras de língua estrangeira como FASHION, sem uma 

reflexão sobre a pesquisa solicitada.  

Em seis das oito observações as crianças realizaram também atividades 

de pintura de um desenho já pré-definido e em duas foram solicitadas a 

representar a história por meio de um desenho. 

 

 

Atividade envolvendo “Músicas de 

Frevo e resumo sobre o Frevo” 

Atividade envolvendo o poema “O 

Pato” de Vinicius de Moraes 

Rosinere - Agora você vai escutar a 

música e fazer o desenho de acordo 

com o ritmo da música. A música é o 

quê? 

 

Crianças - Alegre. 

 

Rosinere - A música é alegre. então, 

Rosinere – É Vinícius de Moraes. O 

título PATO começa com que letra? 

Quem lembra que letra é essa em 

Pedro? Você sabe que letra é essa? 

 

Pedro – P de Pedro... 

 

Rosinere – Parabéns, Pedro... 
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o desenho vai ser..... 

 

Crianças - Alegre. 

 

Rosinere - E o desenho alegre é de 

uma cor só ou ele é colorido? 

 

Crianças - Colorido. 

 

Rosinere - Então, comecem a 

desenhar......e a roupa de 

dançar o frevo é qualquer 

uma? 

 

Crianças - É colorida. 

 

Rosinere - Não esqueça de colocar o 

seu nome. 

 

Enquanto ouviam a música, os alunos 

desenhavam. 

 

 

Rosinere - A música é alegre. então, 

o desenho vai ser..... 

 

Rosinere – Nesse primeiro vamos 

circular no texto todas as palavras 

que têm a letra P. Prestem atenção, 

todas as palavras, então não é só 

pato...todas que têm P. 

 

Rosinere – Depois vocês vão 

completar essas palavras aqui com a 

letra que falta, a letra P e na linha de 

baixo copia a palavra toda. pato/ pata/ 

pateta. 

 

Criança1 – Tia, é pra colocar a data? 

é tia? 

 

Rosinere – É,.gente eu tô explicando 

e vocês fazendo outra coisa, presta 

atenção: nesse espaço vocês vão 

pesquisar em jornal e revistas e colar 

palavras com P. 

 

Rosinere – Nesse espaço vocês vão 

desenhar o pato, o que ele fez no 

poema. 
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Crianças - Alegre. 

 

 

A professora entrega revista, livros 

didáticos usados, jornais e orienta 

para que eles procurem palavras com 

a letra P. (Coloca a música para tocar 

enquanto as crianças estão fazendo a 

tarefa e vai explicando a cada uma). 

 

Rosinere – Aqui você vai circular as 

palavras com P. Presta atenção: essa 

palavra tem P? Vou ler - caneco, 

caneco tem P? 

 

Crianças – E essa, tia? Mostrando 

outra palavra. 

 

Rosinere – Olhe para essa palavra  

pato do título começa com P. Então 

você vai procurar palavras como pato 

e circular... 

 

Rosinere – Nesse aqui é pra quê? 

Para completar com a letrinha P e 

depois você copia a palavra toda 

nessa linha aqui em baixo. 
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Criança1 – Tia, e aqui? 

 

Rosinere – Nesse espaço você faz o 

quê?  É para colar palavras com a 

letrinha P. 

 

Criança2 – Tia, essa tem P? 

 

Rosinere – Vamos ver, olhe para o 

nome pato, está igual? Não é, então 

não circula. 

 

Rosinere – Agora vou responder no 

quadro, vocês prestem atenção. 

Olhem para o quadro e vejam a tarefa 

de vocês. 

 

As crianças entregam as atividades e 

ela coloca outras músicas do CD. 

 

As crianças também foram solicitadas a descreverem ou recontarem a 

história e, nesse momento, a professora era a escriba do texto coletivo. Já a 

correção das atividades era realizada coletivamente, e após a mesma, a 

professora dava sempre visto na atividade mimeografada ou no caderno. As 
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atividades de casa consistiam em pesquisas na maioria das vezes solicitadas 

oralmente pela professora, como trazer uma semente, folhas, receitas de chás 

para trabalhar ciências. 

Na entrevista, quando perguntei sobre as atividades que desenvolvia 

para inserir a criança da educação infantil no processo de aquisição da leitura e 

escrita, ela fez o seguinte comentário: 

[...] desde cedo as crianças devem se familiarizar com os 
sons e as grafias das letras. Por exemplo: PATO (do 
texto de Vinícius de Moraes). Qual é a primeira letra, qual 
é a última letra e quantas letras são? 
 

Enfim, pudemos perceber que apesar de a professora utilizar textos 

como poesia e músicas, que possibilitavam o trabalho com rimas e aliterações, 

sua proposta não contemplava a reflexão fonológica entre os sons e a grafia 

das palavras, limitando-se à leitura dos padrões silábicos ou identificação dos 

nomes da letra inicial das palavras. 

 

 

Considerações 

 

Do ponto vista didático, a professora Rosinere acreditava que o ensino 

da língua portuguesa na educação infantil devia estar permeado de ludicidade. 

Por outro lado, a professora estava se apropriando do discurso bastante 

difundido sobre a importância de trabalhar com diferentes gêneros textuais, 

assim ela trabalhava com músicas, poesias, histórias infantis, filmes, 

dramatização, tomando como base também a proposta pedagógica da rede. Ao 

perguntarmos como ela planejava suas aulas e avaliava suas crianças, ela deu 

o seguinte depoimento: 
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Após sondagem feita com a turma, uso como referencial os 
parâmetros curriculares da prefeitura do Recife... Procurei me guiar 
pelas orientações trazidas nas competências curriculares da rede 
(PCR).... Gosto muito de ensinar brincando, e vejo que as crianças da 
educação infantil aceitam e gostam desse aprender. Sinto que a 
compreensão e a aquisição dos conhecimentos acontecem com mais 
facilidade. São crianças mais sensíveis, mais carinhosas e nos 
ensinam muito. 

 

Observamos que mesmo se utilizando desse discurso e realizando 

atividades variadas, usando textos orais e escritos significativos para as 

crianças e de diferentes gêneros textuais, com diferentes finalidades e 

intenções, durante o desenvolvimento da sua prática pedagógica a professora 

priorizou procedimentos tradicionais, com ênfase no ensino das letras e 

padrões silábicos a partir de palavras-chave de um texto lido.  

No entanto, ao possibilitar que as crianças convivessem com textos de 

diferentes gêneros, ela estava possibilitando a ampliação das experiências de 

letramento dos alunos.  

 

 

3.2 Desempenho dos alunos na escrita de palavras e em atividades de 

análise fonológica 

 

 

Após a observação e registro das aulas, aplicamos atividades de 

verificação quanto à aquisição da escrita e desenvolvimento das habilidades 

metafonológicas. Os desempenhos dos alunos nessas atividades serão 

apresentados a seguir. 
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3.2.1 Desempenho na Atividade de Apropriação do Sistema de Escrita 

Alfabética  

 

 

Para entendermos melhor como ocorreu a apropriação do SEA, 

tomamos como base as pesquisas realizadas por Ferreiro e Teberosky (1985) 

sobre a psicogênese da escrita. As autoras citadas apresentam dados 

demonstrando que os aprendizes passam por estágios evolutivos durante o 

processo de aquisição da notação escrita, mesmo antes de compreender o 

sistema de escrita. Para isso (FERREIRO, 1990; FERREIRO; PALÁCIOS, 

1987) descrevem que é necessário solicitar que as crianças escrevam 

palavras, frases ou textos que não lhes foram ensinados previamente e pedir a 

elas que as leiam logo após grafá-los. Diante dessa solicitação, os 

pesquisadores categorizaram a evolução das escritas em quatro hipóteses ou 

níveis, os quais se voltam para a relação que o aprendiz estabelece entre a 

língua falada e a escrita. 

A atividade de verificação quanto à evolução da psicogênese, em nossa 

pesquisa, foi feita a partir de um ditado mudo. Como já descrito no capítulo 2, 

entregamos uma atividade com figuras do mesmo campo semântico e ditamos 

os nomes das figuras, pedindo às crianças que escrevessem como soubessem 

as palavras correspondentes aos desenhos. Essa atividade foi feita 

individualmente e, após a escrita, as crianças eram solicitadas a ler as 

palavras. Dessa forma, buscamos diagnosticar o nível de elaboração da 

notação alfabética que tinham alcançado, conforme a Teoria da Psicogênese 

da Escrita.  
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A análise da escrita das crianças na atividade do ditado mudo 

possibilitou mapear a compreensão que tinham sobre o SEA. As escritas foram 

categorizadas em quatro níveis, descritos a seguir, de acordo com as fases da 

escrita desenvolvidas por Ferreiro e Teberosky (1985). 

 

• Pré-silábico I (PSI): as crianças não estabelecem relação entre a 

escrita e a pauta sonora das palavras, escrevendo com letras aleatórias 

ou números. Elas estariam com hipóteses sobre a escrita bastante 

elementares.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Turma A (Luiz Gustavo)                              Turma B (Alan) 
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• Pré-silábico II (PSII): as crianças escreviam com letras convencionais e 

já faziam, também, correspondência com a pauta sonora principalmente 

em relação à sílaba inicial ou final da palavra. Elas não marcavam, no 

entanto, uma letra para cada sílaba. Ferreiro (1982) já havia encontrado 

essa “subcategoria” dentro da hipótese pré-silábica, que se constitui, 

efetivamente, em um nível de transição entre o pré-silábico e o silábico.  

 

                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Turma A (Adrian)                                                Turma B (Bárbara) 
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• Silábico (SIL): As crianças estabeleciam uma relação entre a escrita e a 

pauta sonora das palavras. Essa primeira relação tem por foco a sílaba, 

a criança faz corresponder uma letra para cada sílaba, podendo 

considerar ou não seu valor sonoro convencional.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Turma A (Lucas)                                           Turma B (Yasmim) 
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• Silábico alfabético (SA): As hipóteses das escritas das crianças 

oscilavam entre a silábica e a alfabética. Esse estágio se caracteriza 

pelo fato de a criança descobrir a necessidade de se fazer uma análise 

além da sílaba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        

                                                                   

 

 

 

 

                                              Turma B (Ítalo) 

  

 

A presente pesquisa buscou analisar a evolução das escritas das 

crianças, destacando os diferentes desempenhos entre as duas escolas que 
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Gráfico 1 - Apropriação da escrita 
alfabética no ditado

TA TB

serviram de campo de pesquisa. A tabela 1 e o gráfico 1 apresentam o 

desempenho dos aprendizes na atividade do ditado mudo, nas duas turmas 

pesquisadas. 

      

 

Tabela 1 – Apropriação da escrita alfabética no ditado 

Categorias    TA TB 

PS I 3 21% 9 65% 

PS II 4 29% 2 14% 

SIL 7 50% 2 14% 

AS - 0% 1 7% 

Total 14 100% 14 100% 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como podemos observar, as crianças da educação infantil de uma maneira 

geral se apropriaram do sistema de escrita alfabética. No entanto, pode-se 

verificar que as crianças da turma da professora Leônia (Turma A) 



117 

 
 

apresentaram um desempenho melhor do que os alunos da turma da 

professora Rosinere (Turma B). 

Ao compararmos os dados da tabela acima apresentada, observamos 

que, no final do ano, 50% das crianças da professora Leônia já estabeleciam a 

relação entre a escrita e a pauta sonora das palavras, e que 29% dos alunos 

encontravam-se na fase de transição entre o nível pré-silábico II e o silábico, 

realizando correspondências entre pauta sonora e a escrita das palavras, pelo 

menos no que se refere ao som inicial ou final. Apenas 21% das crianças 

encontravam-se no nível de escrita pré-silábica, no entanto vale ressaltar que 

destes, 14% (2 alunos) foram matriculados no segundo semestre.  

Já os alunos da professora Rosinere, a maioria (65%) encontrava-se, no 

final do ano, em fases mais elementares de desenvolvimento da escrita, com 

alguns alunos escrevendo por meio de rabiscos. Apenas dois alunos tinham 

atingido o nível silábico e um concluiu o ano na hipótese silábico-alfabética.  

Pelos resultados aqui expostos, evidencia-se que as crianças 

apresentaram percentuais que refletiram a prática pedagógica da turma em que 

se encontravam. A turma da professora Leônia, na sua prática cotidiana, 

refletia sobre a relação entre escrita a pauta sonora, por meio de atividades de 

análise fonológica. Já a professora Rosinere, quando se referia à palavra 

escrita, acentuava a primeira letra da palavra ou a sílaba inicial, não para que 

os alunos refletissem sobre o som e a escrita das sílabas, mas para trabalhar 

padrões silábicos.  

Essa constatação só reafirma a importância já falada anteriormente de 

uma organização do trabalho pedagógico que considere, desde a educação 

infantil, situações de ensino que possibilitem as crianças a exercitar a análise 
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das propriedades das palavras, tais como: semelhanças sonoras, tamanho, 

estabilidade da palavra etc. 

Durante o período de observação na turma A, pudemos registrar o 

interesse das crianças por esse processo, uma vez que ele era feito de forma 

lúdica e as crianças não se cansavam de participar, buscar novas palavras, 

brincar com as palavras.  

Assim, os dados apresentados mostram que as crianças que 

apresentaram maior avanço no seu desempenho foram as que passaram por 

atividades de reflexão da escrita. Dessa forma, o trabalho desempenhado 

sistematicamente pode ter contribuído para essa diferença no processo de 

aquisição da escrita por crianças da educação infantil.  

Concluímos, portanto, que ao compararmos o desempenho das crianças 

da mesma idade, do mesmo meio social, da mesma rede e nível de ensino na 

atividade do ditado mudo, observamos resultados diferentes em relação à 

aquisição da escrita, e podemos atribuir essa diferença, entre outras coisas, à 

sistematização das práticas vivenciadas pelas crianças.  

 

 

3.2.2. Análise das Habilidades Metafonológicas  

 

 

No que diz respeito às atividades relacionadas ao desenvolvimento das 

habilidades metafonológicas, como, por exemplo, às atividades de pareamento 

de palavras com base nos segmentos sonoros semelhantes posicionados no 

início ou no final da palavra, a criança deveria estabelecer semelhanças e 
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diferenças em uma série de três palavras. A tarefa de aliteração exigiu a 

identificação de palavras que compartilhavam o mesmo som inicial (sílaba). Já 

a tarefa envolvendo rimas exigiu que se identificassem palavras que 

terminavam com o mesmo som. 

Outra tarefa desenvolvida foi a de comparação quanto ao tamanho da 

palavra. Para o desenvolvimento dessa atividade, eram dadas duas figuras 

cujas palavras eram do mesmo campo semântico para que a criança 

identificasse qual das duas era a maior palavra. E, finalmente, pedíamos que 

as mesmas produzissem oralmente três palavras com som inicial e três 

palavras com som final igual às das palavras ditadas pela examinadora.  

As crianças foram submetidas, portanto, a cinco atividades de análise 

fonológica. Em cada atividade, era oferecido, a princípio, um exemplo em que 

era realizada a operação solicitada sobre a palavra em questão. Em seguida, 

eram apresentados 3 (três) itens (cartões com figuras) e as crianças eram 

solicitadas a responder verbalmente e justificar suas respostas. Tais respostas 

e justificativas foram usadas como índice para analisarmos qualitativamente o 

processamento dos aprendizes. 

Após a coleta, os dados obtidos nas cinco tarefas metafonológicas foram 

transcritos. O critério adotado para sua análise teve como base a quantidade 

de erros e acertos cometidos pelos sujeitos, bem como as justificativas dadas 

por eles.  

Para melhor análise dos dados, as atividades metafonológicas foram 

divididas em dois tipos: atividade de identificação e atividades de produção.  

• Quanto às atividades de identificação, utilizamos as seguintes siglas 

para identifica-las: 
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Gráfico 2 - Habilidades Metafonológicas 
nas atividades de identificação
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I.P.M.= Identificação de Palavras Maiores; 

I.P.S.I.= Identificação de Palavras Sílaba Inicial; 

I.P.R.= Identificação de Palavras que Rimam. 

 

Os resultados obtidos foram categorizados e transcritos em percentuais, 

conforme tabela e gráfico abaixo: 

 

Tabela 2: Percentual de acertos nas atividades de identificação 

Categorias     TA TB 

I.P.M 60% 43% 

I.P.S.I 64% 57% 

I.P.R 74% 55% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como podemos observar na tabela e gráfico acima, os percentuais da turma A 

quanto ao desempenho nas atividades de identificação de palavras maiores e 

de palavras que rimam foram um pouco melhor do que os da turma B. Quanto 

aos percentuais de acertos de identificação de sílabas iniciais, estes  
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se aproximaram nas duas turmas. Algumas pesquisas já constataram que a 

habilidade de identificar palavras com sílabas iniciais é mais fácil do que a 

identificação de rimas. Provavelmente, o melhor desempenho da turma A 

nessa tarefa se deva ao trabalho da professora de exploração de textos 

rimados.  

Nessas atividades, observamos que as crianças do nível silábico 

apresentavam um melhor desempenho na reflexão quanto ao tamanho das 

palavras do que as crianças pré-silábicas, como pode ser observado nas 

respostas de Lucas (nível silábico de escrita) e de Márcio (nível pré-silábico II 

de escrita), ambos da turma A: 

(Lucas – Silábico)  

Ex: - Vou mostrar pra você duas figuras, dois cartões. Vou 

ler pra você me dizer qual é o que tem mais pedaços. Qual 

é a palavrinha maior: formiga ou boi?  

Lucas: - Formiga.  

Ex:- Como foi que você descobriu?  

Lucas - Eu olhei assim....no dedo.  

Ex: - Como foi que você fez no dedo?  

Lucas - Fiz assim.......for-mi-ga.  

Ex: - Cama. Ventilador. Qual é maior?  

Lucas - Ca-ma, ven-ti-la-dor.......ventilador.  

Ex:- Como é que você descobriu?  

Lucas - Porque tem quatro palavras.  

 

(Márcio – Pré-silábico II) 
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Ex: - Vou mostrar pra você duas figuras, dois cartões. Vou 

ler pra você me dizer qual é o que tem mais pedaços. Qual 

é a palavrinha maior: formiga ou boi?  

Marcio - Boi, formiga.  

EX: - Qual é a que tem mais pedacinhos?  

Márcio - O boi.  

Ex: Por quê? Como é que você descobriu?  

Márcio - Ele tem um chifre e tem o rabo mais grande do 

que a formiga.  

Ex: - Cama e ventilador.  

Márcio: - Ventilador.  

Ex: - Por quê? Como é que você descobriu?  

Marcio: - Ven-ti-la-dor. Porque tem quatro letras.  

Ex; - E cama?  

Márcio: - Ca-ma tem duas.  

 

 Márcio e outros que se encontravam no nível pra-silábico II 

apresentaram resultados que envolviam acertos em certos pares de palavras 

(CAMA e VENTILADOR) e erros relacionados ao realismo nominal (BOI e 

FORMIGA). Já as crianças que estavam no nível silábico de escrita, como 

Lucas, apresentaram acertos com justificativas apóiadas na quantidade dos 

sons orais das palavras.  

           Ao analisarmos as justificativas dos alunos da turma B nessa mesma 

atividade, observamos que as crianças cujas escritas foram categorizadas no 

nível pré-silábico apresentaram respostas baseadas no realismo nominal e as 
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crianças que se encontravam no nível silábico apresentaram dificuldades em 

suas justificativas: 

 

 

 

(Erica – Pré-silábico I) 

Ex: - Vou mostrar pra você duas figuras, dois cartões. 

Vou ler pra você me dizer qual é o que tem mais 

pedaços. Qual é a palavrinha maior: formiga ou boi?  

Erica - Boi e formiga.  

Ex: - Qual é a maior?  

Erica - Boi.  

Ex: - Por quê?  Como você descobriu?  

Erica - Porque o boi é grande e a formiga é pequena.  

Ex: - Cama e ventilador.  

Erica - A cama é mais grande porque o ventilador é 

pequeno..... 

Erica - Porque a cama é de dormir e o ventilador é 

pequeno. É para vento.  

 

(Poliana – Silábico) 

Ex: - Vou mostrar pra você duas figuras, dois cartões. 

Vou ler pra você me dizer qual é o que tem mais 

pedaços. Qual é a palavrinha maior: formiga ou boi?  

Poliana - Boi.  
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Ex - Boi? Como você descobriu?  

Poliana - Porque ele é grande.  

Ex - Cama e ventilador.  

Poliana - Cama 

Ex: - Como foi que você descobriu?  

Poliana - Porque cama é mais grande que o ventilador.  

Ex – Bolo e brigadeiro. 

Poliana – Bolo. 

Ex – Como você descobriu? 

Poliana – Veja: brigadeiro é bem pequenininho e bolo é 

bem grande. 

 

De acordo com a tabela e gráfico apresentados acima e com os 

exemplos transcritos, observamos que os sujeitos do nível pré-silábico além de 

apresentarem uma média de acertos inferior em relação aos com nível de 

escrita menos elementar, dão justificativas relacionadas ao realismo nominal. 

Já as respostas das crianças da turma B, que se encontravam na hipótese 

silábica, diferenciavam-se das justificativas dos alunos da turma A de mesmo 

nível de escrita, o que pode se relacionar com as praticas desenvolvidas pelas 

professoras.  

• Quanto a atividades de produção, utilizamos as seguintes siglas: 

P.P.S.I.= Produção de Palavras Sílaba Inicial; 

P.P.R.= Produção de Palavras que Rimam. 

Os resultados obtidos foram categorizados e transcritos em percentuais 

de acertos, conforme tabela e gráfico abaixo: 
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Gráfico 3 - Habilidades 
Metafonológicas nas atividades de 

produção
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Tabela 3 – Percentual de acertos nas atividades de produção 

Categorias     TA TB 

P.P.S. I 60% 31% 

P.P.R 64% 38% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ao observarmos a tabela e gráfico acima apresentados sobre o 

desempenho das habilidades metafonológicas de produção de palavras com 

sílabas iniciais iguais e de palavras que rimam, identificamos que o percentual 

de acertos da turma A foi bem mais elevado que o da turma B em ambas as 

atividades, o que sugere a relação entre o desenvolvimento de um trabalho 

sistematizado de reflexão e a evolução no desenvolvimento da consciência 

fonológica pelas crianças. 
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Descreveremos algumas respostas dadas pelas crianças da turma A, 

para melhor entendermos esse percentual: 

(Jefferson – silábico) 

Ex: - Agora a gente vai brincar de produzir palavras. Vou 

dizer uma palavra e você vai dizer uma outra que comece 

igual. Eu começo, digo assim: Careta. Daí penso em 

outra que começa com ca. Cadeado. Cadeado também 

começa com ca. Agora é você. Vou dizer uma palavra e 

você vai me dizer outra que começa com o mesmo 

pedaço. Chupeta. 

Jefferson - Chuchu.  

Ex: - Por quê?  

Jefferson - Porque começa com o mesmo som.  

Ex: - Alho.  

Jefferson – Alface.  

Ex: - Agora vamos brincar de rimar. Vamos fazer rima. 

Vou dizer palavras que terminam com o mesmo pedaço: 

botão e limão. A palavra botão termina com ão e a 

palavra limão termina com ão. Agora é a sua vez de 

dizer. Eu digo uma palavra e você diz outra que termina 

com o mesmo pedaço: pincel.   

Jefferson - Céu. Céu é igual a pincel.   

Ex: - Por que céu é igual a pincel?  

Jefferson - Porque o céu termina igual a pincel.  

Ex: - Sapato.  
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Jefferson - Pato.   

Ex: - Por quê?  

Jefferson - Porque termina com o mesmo som.  

Ex: - Violão.  

Jefferson - Violão é igual a mão porque termina no 

mesmo som. 

o, cacho-rão. 

  Ao compararmos respostas quanto à produção das duas turmas, 

também identificamos que as dificuldades de produção de palavras com som 

inicial e com som final foi maior para as crianças com o nível pré-silábico. Ao 

solicitarmos que a crianças da turma B produzissem palavras com som inicial e 

final, elas refletiram da seguinte maneira as suas respostas: 

(Yasmin – silábica) 

Ex: - A gente vai brincar de produzir outra palavra que 

começa com o mesmo som. Por exemplo: eu pego esse 

cartão careta então eu penso em cadeado porque careta 

começa com ca me cadeado, também começa com ca. 

Agora é a sua vez de brincar. Eu digo uma palavra e 

você diz outra que começa igual com o mesmo pedaço: 

chupeta. 

Yasmim - Chupeta começa com u? Uva.  

Ex:- Por quê?  

Yasmim - O nome. Chupeta e uva começa com u.  

Ex:- Macaco.  

Yasmim - Mmacaco. Com a né?...ma...árvore.  
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Ex: - Por quê?  

Yasmim - Macaco...árvore.  

Ex: - Agora vamos brincar de rimar. Vamos fazer rima. 

Vou dizer palavras que terminam com o mesmo pedaço: 

botão e limão. A palavra botão termina com ão e a 

palavra limão termina com ao. Agora é a sua vez de 

dizer. Eu digo uma palavra e você diz outra que termina 

com o mesmo pedaço: pincel.  

Yasmim - Tinta (e não justificou). 

 

Diante do exposto, os resultados revelam que parece haver uma relação 

entre desenvolvimento na escrita alfabética e em consciência fonológica. Em 

relação a esta, algumas habilidades são mais fáceis, sendo observadas em 

crianças pré-silábicas, como é o caso da identificação de palavras com a 

mesma sílaba. Já a produção de palavras também com a sílaba inicial igual 

não se mostrou tão fácil, o que pode indicar que a habilidade de produzir 

palavras com a mesma sílaba inicial é mais difícil do que a de identificar 

palavras com essas características. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

Com o desenvolvimento desta pesquisa, pudemos constatar os 

seguintes aspectos: desde cedo as crianças podem pensar sobre os 

segmentos sonoros das palavras, como as rimas e aliteração no nível da 

sílaba, uma vez que, no geral, os aprendizes das duas turmas se saíram bem 

nas atividades de identificação de rimas e aliteração. Para discutirmos essa 

possibilidade, refletimos sobre as seguintes hipóteses: “existe uma relação 

entre a consciência fonológica e a alfabetização” e estas “estão atreladas às 

diferentes posturas pedagógicas”. 

As escritas produzidas no ditado de palavras por estudantes da turma A, 

em relação aos da turma B, possibilitaram refletir sobre as evidências citadas 

acima, pois as crianças da turma A se saíram melhor. 

Gostaríamos de destacar que, apesar de ambas as turmas serem da 

mesma faixa etária, de estudarem na mesma rede de ensino e pertencerem a 

um mesmo nível socioeconômico, seu desempenho em relação à aquisição da 

escrita foi diferente. A evolução dos alunos da professora Leônia no processo 

de apropriação do sistema de escrita alfabética foi maior que a dos alunos da 

professora Rosinere, uma vez que a maioria das crianças da turma A (da 

professora Leônia) estava no nível silábico de escrita em dezembro, enquanto 

 

que apenas 14% dos alunos da professora Rosinere (turma B) concluíram o 

ano no nível de escrita silábica. O que sugerem esses dados? 
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A aprendizagem inicial da escrita por parte do aprendiz está 

estreitamente ligada à mediação de um outro sujeito mais experiente e, para 

tanto, a prática da professora Leônia atendeu a essa necessidade. Ela 

realizava, diariamente, atividades relacionadas à perspectiva do letramento, 

utilizando textos de diferentes gêneros, com ênfase em textos curtos, como 

parlendas, poesias, cantigas de roda, trava-línguas, que possibilitam a 

realização de atividades de reflexão fonológica.  

Depois de lerem e desfrutarem dos textos em sua dimensão textual, 

professora e crianças voltavam os olhos para algumas palavras do texto, 

refletindo sobre seus aspectos sonoros. Entretanto, é preciso enfatizar que tais 

atividades não se revestiam de um caráter de treino. O trabalho da professora 

Leônia parece ter rompido com princípios dos métodos tradicionais de 

alfabetização que, no caso da Educação Infantil, priorizavam o ensino de 

habilidades motoras e de letras/sílabas isoladas.  

Outrossim, ela também não esperou que as crianças se alfabetizassem 

espontaneamente, acreditando que de forma lúdica e interessante é possível 

que crianças desse nível de ensino comecem a pensar sobre algumas 

características do nosso sistema de escrita.  

A professora Rosinere, por sua vez, também organizava sua prática com 

rotinas bem definidas e suas atividades contemplavam a leitura e compreensão 

oral dos textos numa perspectiva do letramento, apoiando-se em diferentes 

gêneros textuais. Percebemos que sua prática valorizava a intenção 

comunicativa, a expressão dos sentimentos, a interação com o outro; durante a 

contação de histórias centrava sua preocupação na descrição de personagens, 

cenários e objetos, com atividades subseqüentes, como o desenho dos 
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personagens, respostas às perguntas sobre o texto, dramatização das histórias 

etc.  

Na maioria das vezes, a professora era a leitora e escriba, cabendo às 

crianças a tarefa de recontar as histórias oralmente. Ao trabalhar com poemas, 

cantigas, parlendas, a professora estimulava a reprodução oral de jogos 

verbais. As atividades de apropriação da escrita alfabética se restringiam, no 

entanto, à identificação de letras e sílabas e ensino de padrões silábicos, e não 

envolviam a exploração de sons das palavras. 

Esse estudo reforça a idéia, sugerida por alguns autores, como Morais 

(2005), de que o desenvolvimento de certas habilidades de reflexão fonológica 

constitui uma condição necessária para a evolução no processo de apropriação 

do SEA, embora não sejam condições suficientes. 

Os resultados da pesquisa apontam para algumas implicações 

pedagógicas, como a importância de uma organização do trabalho pedagógico 

que considere, desde a Educação Infantil, situações de ensino que levem as 

crianças a exercitar a análise das propriedades das palavras, tais como: 

semelhanças, tamanho, estabilidade etc.  

Enfatizamos, aqui, a importância da reflexão metafonológica desde a 

Educação Infantil, uma vez que diferentes pesquisas, ao descrever situações 

de intervenção com atividades de habilidades de consciência fonológica, 

observaram resultados significativos quanto à aquisição do SEA, e em nosso 

estudo isso ficou mais evidente quando comparamos os resultados das 

 

crianças da turma A em relação aos da turma B na atividade de escrita de 

palavras.  
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No que se refere às habilidades metafonológicas, ao observarmos os 

acertos das atividades de identificação de palavras que rimam ou comparação 

de tamanho de palavras, os percentuais da turma A também se apresentaram 

superiores aos da turma B. No entanto, no que diz respeito à identificação de 

sons iniciais, o percentual de acertos se aproximou nas duas turmas, o que 

pode revelar ser essa habilidade mais fácil que as outras atividades, como 

sugerem (MORAIS, 2005; LEITE & MORAIS, 2006). 

Diante do exposto, ratificamos a importância de um trabalho pedagógico 

em que o professor e o aprendiz participem sistematicamente de momentos de 

reflexão fonológica, sem, no entanto, deixar de fazer uso de gêneros textuais 

variados. Defendemos ser possível alfabetizar letrando, uma vez que estes são 

processos distintos, porém indissociáveis. No entanto, é necessário tomarmos 

alguns cuidados, pois não estamos aqui defendendo a volta do método fônico. 

Estudos de Morais (2006) apontam que os ritmos de desenvolvimento 

dependem das oportunidades que o aprendiz tem para refletir sobre as 

palavras, examinando sua dimensão sonora e não só seu significado, sem, 

contudo, “assumir o tom de “treino”. Segundo o autor, seria adequado 

promover na Educação Infantil, ao menos no ano letivo anterior à alfabetização 

formal, uma série de atividades que levem as crianças a refletir sobre rimas, a 

contar as sílabas de palavras, a identificar palavras que começam com a 

mesma sílaba inicial etc. Destaca ainda o autor que em certos países, como a 

França, isso já faz parte das prescrições do governo central para as escolas 

públicas, e que tem demonstrado resultados positivos.  

O Ministério Nacional de Educação da França, segundo Goigoux, Cèlie 

e Paour (2003), estabelece como prescrição aos novos programas atividades 

com rimas e jogos, atividades com sílabas, enfim, atividades de consciência 



134 

 
 

fonológica, para que as crianças, ao saírem da Educação Infantil, sejam 

capazes de reconhecer a sílaba em várias posições ou produzir palavras que 

rimam. 

O Referencial Curricular Nacional para Educação Infantil (BRASIL, 1998) 

orienta para a área de linguagem oral e escrita que as instituições de Educação 

Infantil devem organizar suas práticas de forma a promover as seguintes 

capacidades nas crianças de quatro a seis anos: (i) ampliar gradativamente 

suas possibilidades de comunicação e expressão, interessando-se por 

conhecer vários gêneros orais e escritos, e participando de diversas situações 

de intercâmbio social nas quais possa contar suas vivências; (ii) ouvir as de 

outras pessoas, elaborar e responder perguntas; familiarizar-se com a escrita 

por meio do manuseio de livros, revistas e outros portadores de textos e da 

vivência de diversas situações nas quais seu uso se faça necessário; (iii) 

escutar textos lidos, apreciando a leitura feita pelo professor; (iv) interessar-se 

por escrever palavras e textos, ainda que não seja de forma convencional; (v) 

reconhecer seu nome escrito, sabendo identificá-lo nas diversas situações do 

cotidiano, e (vi) escolher os livros para ler e apreciar.  

Ao orientar a observação, registro e avaliação formativa, o referido 

documento propõe ao professor que colecione produções das crianças como 

exemplo de suas escritas, desenhos como escrita, ensaios de letras, os 

comentários que fez e suas próprias anotações, a fim de utilizá-los como 

acompanhamento periódico da aprendizagem e formular indicadores que 

permitam ter uma visão da evolução de cada criança, no que diz respeito às 

orientações didáticas.   

Muito timidamente, o documento sugere ao professor que organize 

situações de leitura para que as crianças estabeleçam uma relação entre o que 
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é falado e o que está escrito e, para realizar tal atividade, ele propõe o uso de 

quadrinhas, parlendas e canções, justificando que estas focalizam a 

sonoridade da linguagem, pois estão permeadas de ritmos, rimas e repetições 

que permitem à criança localizar o que diz em cada linha.  

É preciso frisar, como já mencionado anteriormente, que não é apenas o 

convívio com diferentes textos que circulam na sociedade que vai garantir que 

as crianças se apropriem da escrita alfabética, visto que essa aprendizagem 

não é espontânea, exigindo do aprendiz que reflita sobre as características do 

nosso sistema de escrita desde a Educação Infantil. Como bem coloca Morais 

(2006), é preciso repensar nossas metodologias de alfabetização, porém sem 

necessariamente ressuscitar a guerra dos métodos. 

Com a ampliação do Ensino Fundamental para nove anos, o documento 

que orienta tal implantação discute a relação das crianças com o mundo da 

escrita e nos convida a revermos nossas concepções e práticas de 

alfabetização, enfatizando a importância de garantir aos estudantes o direito de 

aprender a ler e a escrever de maneira contextualizada. Como bem colocam 

Leal, Albuquerque e Morais (2006), para alfabetizar letrando se faz necessário, 

desde a Educação Infantil, assumir uma prática pedagógica apoiada em 

atividades de reflexão sobre as palavras, bem como a leitura ou produção de 

textos variados com crianças ainda pequenas. 

 

 

Considerando que estamos falando de crianças da Educação Infantil, 

gostaríamos de trazer algumas idéias acerca do lúdico e da brincadeira, visto 

que a palavra brincadeira está estreitamente associada à infância e a sua 

importância na constituição dos processos de desenvolvimento e de 
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aprendizagem. É pelo brincar e repetir a brincadeira que a criança saboreia a 

vitória da aquisição de um novo saber. Identificamos, hoje, um discurso 

generalizado sobre a importância do brincar, presente na mídia e nas 

propostas e práticas educativas. Mas será que de fato nossa prática tem 

conseguido incorporar o brincar sem perder de vista a constituição do 

conhecimento necessário para a formação do sujeito?  

Morais e Leite (2005) defendem que as atividades de reflexão fonológica 

devam ser realizadas por meio de diferentes jogos (dominós, bingo, baralho 

fonológico, trilha de figuras, entre outros), cujos nomes compartilham 

propriedades quanto à semelhança sonora. Tais jogos, conduzidos pelos 

professores, podem proporcionar reflexões sobre as similaridades sonoras e 

gráficas, proporcionando, assim, maior consciência das características sonoras 

das palavras em pauta. 

Leal, Albuquerque e Leite (2005) afirmam que brincar com a língua faz 

parte das atividades que vivenciamos fora da escola desde muito cedo. Ao 

cantarmos músicas, cantigas de roda, recitarmos parlendas, poemas, 

quadrinhas, ou desafiarmos nossos colegas com adivinhações, estamos nos 

envolvendo com a linguagem de uma forma lúdica e prazerosa.  

Neste trabalho, pudemos observar como duas professoras conduziam 

suas práticas de ensino de Língua Portuguesa na Educação Infantil (grupo 5) e 

constatamos que, se por uma lado ambas buscavam contemplar a leitura de 

diferentes gêneros textuais, a professora Leônia estava mais preocupada com 

a realização de atividades fonológicas por meio da exploração de textos da 

tradição oral, e sua prática permitiu que os alunos evoluíssem na apropriação 

do sistema de escrita alfabética. Precisamos, de fato, garantir que as crianças, 

aos seis anos (1o ano do Ensino Fundamental de 9 anos), cheguem ao final do 
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ano na hipótese alfabética de escrita, e as experiências vivenciadas por elas no 

último ano da Educação Infantil podem ajudar nesse processo.  
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ANEXOS 

Atividade 01 
 
Ditado Mudo 
 

________________________________________ 
 

    _________________________________________ 
 

________________________________________ 
 

        _________________________________________ 
 

______________________________________ 

            
 
 
                     ______________________________________ 
 

        ______________________________________ 
                             

               ______________________________________ 



 

 
 

Atividade 02 

 

ATIVIDADES PARA AVALIAR HABILIDADES METAFONOLÓGICAS 

 

Atividade de identificação de palavras maiores 

 
Materiais: 
 
 Relação com pares de gravura referente às palavras maiores. 

 
Procedimentos:  
   
 Apresentar as gravuras e pedir para ele(a) descobrir qual das palavras 
tem mais pedaços. 

Vamos contar os pedaços das palavras. Você vai descobrir qual das 
palavras tem mais pedaços. 
 
Exemplo –(mostra o cartão) – Escute as duas palavras que eu vou dizer e veja 
qual delas tem mais pedacinhos: CASA e JANELA. Veja, a palavra JANELA é 
maior que a palavra CASA porque a palavra JA-NE-LA tem 3 pedacinhos, 
enquanto a palavra CA-SA só tem 2 pedacinhos. 
 
 Agora é a sua vez de jogar. 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. 
 

Tarefa – 

 
1) BOI 
    FORMIGA 
Como você descobriu? _____________________________ 
2) CAMA 
    VENTILADOR 

Como você descobriu? _____________________________ 

3)BOLO 

   BRIGADEIRO 
Como você descobriu? _____________________________ 

 

 
 



 

 
 

 

 

Atividade 03 

 

ATIVIDADES PARA AVALIAR HABILIDADES METAFONOLÓGICAS 

 

Atividade de identificação de palavras QUE COMEÇAM COM A MESMA 
SÍLABA 

 
Materiais: 
 
 Relação com trio de gravura referente às palavras, (dentre as quais duas 

compartilham a mesma sílaba inicial). 

 
Procedimentos: 

 

 Vamos fazer uma atividade de identificar quais palavras que começam 
com o mesmo som. 
 
Exemplo –(mostrando o cartão) – Escute as palavras que eu vou dizer. Veja: 
BOLACHA, PALETÓ, BONECA. Veja, BOLACHA e BONECA são palavras 
parecidas. Elas começam com o mesmo som. A palavra BOLACHA começa 
com o som BO e a palavra BONECA também começa com o som BO. 
 
Agora é a sua vez de jogar, eu vou mostrar o cartão, vou falar o nome das três 
figuras e você vai dizer quais são as duas palavras que começam com o 
mesmo som. 

 
Tarefa: 
1)CASA     ILHA  CARRO 
Por que?________________________________________ 
 
2)ABACATE      MAMÃO      ABACAXI 
Por que?________________________________________ 
 
3)LUPA     JARRO            LUVA 
Por que?________________________________________ 
 



 

 
 

 

 

ATIVIDADES PARA AVALIAR HABILIDADES METAFONOLÓGICAS 

Atividade 04 

 
Atividade de IDENTIFICAÇÃO  de palavras que terminam com a mesma sílaba (rima) 

 
Materiais: 
 Relação com trio de gravura referente às palavras, dentre as quais duas 
compartilham a mesma sílaba final. 
 
Procedimentos:  
 Vamos agora, fazer uma atividade de identificar quais palavras que 
terminam com o mesmo som. 
 
Exemplo: (mostrando o cartão) Escute as palavras que eu vou dizer. Veja: BARATA    
PIPOCA    GRAVATA. Veja, BARATA e GRAVATA são parecidas. Elas terminam 
com o mesmo pedaço. A palavra BARATA termina com o som TA e a palavra 
GRAVATA também termina com o som TA. 
 Eu vou agora mostrar o cartão, vou falar o nome das três figuras e você 
vai dizer quais são as duas que terminam com o mesmo som. 
 
Tarefa – 
 
1) INJEÇÃO     CACHORRO      CORAÇÃO 
Por que?_____________________________________________ 
 
 
2)OVELHA   APITO    ORELHA 
Por que?_____________________________________________ 
 
 
3)MARTELO    JABUTI    CASTELO 
Por que?__________________________________________ 
 

 
 

 
 
 
 
 



 

 
 

ATIVIDADES PARA AVALIAR HABILIDADES METAFONOLÓGICAS 

Atividade 05 

 
Atividade de produção de palavras que COMEÇAM com a mesma sílaba 

 
Materiais: 
 Relação palavras 
 
Procedimentos:  
 Eu vou dizer uma palavra e a gente vai brincar de produzir outra palavra que 

comece com o mesmo som.  

 

Exemplo: CARETA E CADEADO. A palavra CARETA  começa com CA  e a palavra 

CADEADO também começa com CA. 

  
Agora é a sua vez de brincar, eu digo uma palavra e você me diz outra que 
começa igual com o mesmo pedaço. 
 
 
Tarefa – 
 
1) CHUPETA 

Por que?______________________________________ 
 
 
2)ALHO 
Por que?______________________________________ 
 
 
3)MACACO 
Por que?______________________________________ 
 
 

 

 
 
 



 

 
 

 

 

ATIVIDADES PARA AVALIAR HABILIDADES METAFONOLÓGICAS 

Atividade 06 

 
Atividade de produção de palavras que terminam com a mesma sílaba (rima) 

 
Materiais: 
 Relação palavras 
 
Procedimentos:  
 Vamos fazer rimas, eu vou dizer palavras que terminam com o mesmo pedaço e 

você vai descobrir quais são. 

 BOTÃO    e   LIMÃO . A palavra BOTÃO termina com ÃO e a palavra 
LIMÃO também termina com ÃO. 
 
 Agora é a sua vez de dizer. Eu digo uma palavra e você diz outra que 
termina igual, que termina com o mesmo pedaço. 
 
 
Tarefa – 
 
1)PINCEL 
Por que?______________________________________ 
 
 
2)SAPATO 
Por que?______________________________________ 
 
3)VIOLÃO 
Por que?______________________________________ 
 
 

 


