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CARVALHO, L. M. de M. (2010). Consciência fonológica e sucesso na aprendizagem da 
leitura e da escrita: melhor prevenir do que remediar.  
 

 

RESUMO 

 

 
Pesquisas recentes desenvolvidas na área da Ciência Cognitiva da Leitura vêm enfatizando a 
importância das habilidades metalinguísticas para promover o sucesso na aprendizagem 
inicial da leitura e da escrita. Programas de intervenção pedagógica visando desenvolver 
habilidades de consciência fonológica têm se mostrado eficazes para favorecer o 
desenvolvimento dessas habilidades e a aprendizagem da leitura e da escrita, inclusive em 
alunos com dificuldades nessa aprendizagem. Com base nesses pressupostos e considerando o 
reduzido número dessas pesquisas no Brasil, principalmente com alunos com dificuldades na 
aprendizagem da linguagem escrita, o presente estudo investigou os efeitos de um programa 
de intervenção - composto de atividades e jogos visando desenvolver habilidades de 
consciência fonológica - sobre a aprendizagem da leitura e escrita de crianças de 3º e 4º 
anos do Ensino Fundamental com dificuldades nessa aprendizagem. A pesquisa foi realizada 
em uma escola pública municipal, em Teresina-Pí. Participaram do estudo 18 crianças de 
ambos os sexos, distribuídas em dois grupos, o experimental com 9 crianças com idade de 7;1 
a 9;3 anos e o grupo controle com 9 crianças com idade de 7;5 a 9;1 anos. A pesquisa seguiu o 
delineamento experimental e foi desenvolvida em três fases: pré-teste, intervenção e pós-teste. 
Foram utilizadas provas de consciência fonológica, escrita de palavras, leitura de palavras e 
conhecimento de letras. A prova de escrita foi aplicada coletivamente e as outras 
individualmente pela pesquisadora a todas as crianças antes e após a intervenção. O programa 
de intervenção é composto de 5 unidades de atividades e jogos visando desenvolver 
habilidades de consciência fonológica nos níveis suprassegmentar e segmentar da fala. Foi 
desenvolvido pela pesquisadora com os participantes do grupo experimental, três vezes por 
semana, em 24 sessões de atividades, cada uma com duração de 90 minutos. Os dados foram 
analisados e discutidos em confronto com outros resultados de pesquisas da área. Os 
resultados mostraram efeitos positivos da intervenção sobre o desempenho dos participantes 
do grupo experimental, tanto nas habilidades de consciência fonológica quanto de escrita e de 
leitura de palavras, dando suporte às hipóteses de correlação entre déficit em consciência 
fonológica e dificuldades na aquisição da leitura e da escrita. Os achados confirmam que 
programas de atividades instrutivas em consciência fonológica são eficazes para desenvolver 
consciência fonológica e favorecer a aquisição da leitura e da escrita em alunos com 
dificuldades na aprendizagem dessas habilidades. Os resultados evidenciam claramente a 
importância do ensino explícito e sistemático das correspondências entre grafemas e fonemas 
e da instrução em consciência fonêmica no início da aprendizagem escolar para promover o 
sucesso na aprendizagem da leitura e da escrita, mostrando que é melhor prevenir do que 
remediar. 
 
 
Palavras-chave: Consciência fonológica, leitura e escrita. 
 



CARVALHO, L. M. de M. (2010). Phonological awareness and success at learning of 
reading and writing: it’s better to prevent than to remedy. 
 

 

ABSTRACT 

 

 

Recent developed researches at the area of Cognitive Science of Reading are emphasizing the 
importance of the metalinguistics skills to promote the success at the initial learning of 
reading and writing. Programs of pedagogical intervention aim to develop abilities of 
phonological awareness have shown themselves efficacious to favour the development of 
these abilities and the learning of reading and writing, including at students with difficulties at 
this learning. Based on these assumptions and considering the reduced number of these 
researches in Brazil, specially with students who have difficulties at learning of written 
language, the present study investigated the effects of a program of intervention - composed 
by activities and games which aim to develop abilities of phonological awareness - about the 
learning of reading and writing of children from the 3rd and 4th junior school with difficulties 
at this learning. The research was done at a public municipal school, in Teresina-Pí. The study 
involved 18 children both genders distributed in two groups: the experimental group with 9 
children aged 7,1 to 9,3 years and the control group with 9 children aged 7,5 to 9,1 years. The 
research followed the experimental design developed in three phases: pre-test, intervention 
and pos-test. Tests of phonological awareness, written of words, reading of words and 
knowledge of letters were used. The written test was applied simultaneously to the children 
and the others were applied individually by the researcher to each children before and after 
the intervention. The intervention program is composed by five units of activities and games 
which aim to develop phonological awareness skills. It was developed by the researcher with 
the participants of the experimental group, three times a week, in 24 sessions of activities, 
each one lasts 90 minutes. The data were analyzed and discussed in confront to other results 
of research in this field. The results showed positive effects of the intervention on the 
performance of the experimental group, at the abilities of phonological awareness as at the 
writing and reading of words, supporting the hypothesis of co-relation between the deficit in 
phonological awareness and difficulties at the acquisition of reading and writing. These 
results confirm that the programs of instructive activities in phonological awareness are 
efficacious to develop the phonological awareness and favour the acquisition of reading and 
writing in students with difficulties at the learning of these abilities. The results give 
evidences on the importance of explicit and systematic teaching of correspondences between 
graphemes and phonemes and phonemic awareness at the beginning of school learning, to 
promote the success at the learning of reading and writing, showing it’s better to prevent than 
to remedy. 
 
 
Key words: Phonological awareness; reading; writing. 
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INTRODUÇÃO 

 
 
 
“Não ler e não escrever, em uma sociedade letrada, é sinônimo de exclusão social e 
de sérios impedimentos para o efetivo exercício dos direitos de cidadania” 
                                                                             (Maluf, 2005, p. 55). 

 

 

A tese Consciência fonológica e sucesso na aprendizagem da leitura e da escrita: 

melhor prevenir do que remediar faz parte das minhas preocupações com a formação do 

professor, em especial, o da educação infantil e dos anos iniciais do Ensino Fundamental. 

Meu interesse pelo tema surgiu da minha experiência profissional, sobretudo da minha prática 

em sala de aula ministrando as disciplinas “Psicologia da Educação I”, “Fundamentos da 

Educação Infantil”, e também a disciplina “Fundamentos Psicológicos da Educação” nos 

cursos de Licenciaturas, inclusive no de Pedagogia, da Universidade Federal do Piauí. Minhas 

leituras e reflexões na área da Psicologia da Educação, sobretudo, dos processos de 

desenvolvimento e de aprendizagem, me despertaram o interesse para buscar uma formação 

em nível de doutorado na área da Psicologia da Educação. Isto me permitiria aprofundar 

estudos sobre os processos cognitivos envolvidos na aprendizagem da leitura e da escrita, na 

perspectiva de contribuir mais efetivamente com a formação dos licenciandos, em especial 

com os alunos de Pedagogia que irão atuar na Educação Infantil e nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental. 

Em 2004 quando eu ministrei a disciplina “Fundamentos Psicológicos da Educação” 

no curso de Pedagogia do convênio entre a Universidade Federal do Piauí-UFPI e a Prefeitura 

Municipal de Teresina, destinado à formação de professores das séries iniciais do ensino 

fundamental, percebi nas falas de vários professores muitas preocupações relacionadas às 

dificuldades de leitura e de escrita dos alunos e também de que eles, professores, deveriam 

aprovar esses alunos, mesmo sem eles terem alcançado as habilidades básicas de leitura e 

escrita, pois os mesmos não poderiam ser reprovados, fenômeno denominado “promoção 

automática” – esse é o termo usado no discurso dos professores. Também quando ministrei a 

disciplina “Fundamentos da Educação Infantil” no curso regular de Pedagogia da UFPI, no 

qual muitos dos alunos atuam como professores estagiários em escolas da rede pública de 

ensino municipal, percebi as mesmas queixas dos professores do curso de convênio. Segundo 

vários depoimentos desses professores, a Prefeitura Municipal de Teresina como forma de 
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“remediar”, ou seja, visando superar as dificuldades de aprendizagem em leitura e escrita das 

crianças que estão na 2ª e 3ª séries, criou o projeto pedagógico denominado “Apoio 

Pedagógico Específico – APE”, o qual está sendo desenvolvido junto aos alunos que 

apresentam dificuldades de aprendizagem, ou seja, junto aos alunos que não demonstram 

habilidades de leitura e escrita compatíveis com a série de estudo na qual estão efetivamente 

matriculados. Segundo o depoimento de uma aluna do curso de Pedagogia da UFPI, que atua 

como professora estagiária no referido projeto, as professoras recebem da SEMEC1 o 

planejamento semanal das atividades a serem desenvolvidas com as crianças. As atividades 

ocorrem em um horário diferente do horário de aulas da turma na qual o aluno está 

efetivamente cursando, mesmo sem demonstrar as habilidades de leitura e escrita compatíveis 

com a mesma.  

Uma leitura de alguns dos planos de atividades do referido projeto mostra a ausência 

da descrição das habilidades a serem desenvolvidas pelas crianças, visto que os objetivos dos 

mesmos referem-se de forma genérica a “Compreender a importância do EU no contexto 

familiar e escolar, bem como desenvolver as habilidades que se encontram deficitárias”. 

Portanto, os objetivos desses planos não esclarecem quais são as habilidades nas quais as 

crianças se encontram “deficitárias” 2. 

A minha experiência na referida disciplina aumentou ainda mais o meu interesse em 

investigar os aspectos cognitivos envolvidos no processo de aprendizagem da linguagem 

escrita, em especial, de crianças que já passaram pela alfabetização e apresentam dificuldades 

de leitura e de escrita, na perspectiva de buscar alternativas concretas que possam contribuir 

para ajudar essas crianças a superar suas dificuldades de aprendizagem nessas habilidades e, 

sobretudo, aprofundar estudos sobre o processo de alfabetização infantil, de modo a poder 

contribuir para a melhoria da prática educativa nesse nível de ensino. 

Optei pelo doutorado no Programa de Estudos Pós-Graduados em Educação: 

Psicologia da Educação da PUC-SP, porque o referido programa oferece uma formação de 

alto nível com reconhecimento científico e social e, como tal, recomendado pela 

CAPES/MEC, na área da minha atuação profissional e porque oferece a linha de pesquisa 

Desenvolvimento, ensino e aprendizagem, na qual se insere o problema de investigação desta 

pesquisa. 

                                                 
1 SEMEC/PMT – Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Prefeitura Municipal de Teresina. 
2 Os planos de atividades do Projeto Apoio Pedagógico Específico-APE referidos foram fornecidos por uma 
professora estagiária que atua no referido projeto, em uma unidade escolar da rede municipal, em Teresina-Pí. 
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Devo ressaltar também o interesse da UFPI de elevar o nível de formação do seu 

quadro docente, na perspectiva da melhoria da qualidade do ensino, da pesquisa e da 

extensão. 

No Centro de Ciências da Educação, na UFPI ainda não há curso de doutorado, há um 

curso de mestrado com poucas linhas de pesquisa e poucos doutores para atender à demanda. 

Concordamos com Maluf (2001, p. 60) quando afirma que “uma pós-graduação bem-

sucedida deve implicar a melhoria do nível da graduação, uma vez que ela estará atingindo 

seus objetivos de formar professores para o ensino superior e pesquisadores”. 

A Universidade deve cumprir dentre outras funções sociais, a de oferecer aos 

licenciandos uma formação sólida e consistente de conhecimentos e habilidades que, na 

prática, devam expressar a sua competência em desenvolver com sucesso o processo ensino-

aprendizagem. 

O professor assume papel fundamental na condução do processo de ensino, visto que 

ele é o mediador entre a criança e o objeto de conhecimento. A aprendizagem da leitura e da 

escrita é, em essência, o objeto de conhecimento do processo de alfabetização. O papel do 

professor da alfabetização é ensinar a criança a ler e a escrever com competência, este me 

parece ser o objetivo básico a ser alcançado no espaço escolar. Ler e escrever são habilidades 

fundamentais às aprendizagens que se realizam na escola. 

Kishimoto (2002) aponta vários desencontros nos cursos de formação de profissionais 

para a educação, principalmente, no de Pedagogia, dentre os quais destaca o distanciamento 

entre a formação oferecida nos cursos e a realidade na qual os profissionais vão atuar. 

Segundo a autora, pouco tempo é dispensado à prática pedagógica, pouco se vai às escolas 

para observar e aprender como ocorre, na prática, a relação ensino/aprendizagem. Segundo 

Kishimoto (2002, p. 109): 

Um professor dizia que ensinar criança parece valer menos que produzir um objeto 
ou estudar um animal. Cursos de Veterinária oferecem mais tempo de contato com 
seu objeto de estudo. É como dizer que cavalos e vacas valem mais que crianças. 
Emprega-se menos tempo observando crianças que animais. 
 

Em uma sociedade letrada como a sociedade brasileira, a educação escolar tem a 

função explícita de possibilitar a todos os alunos a apropriação dos conhecimentos 

historicamente construídos e sistematizados pela sociedade, que lhes possibilitem uma efetiva 

participação social e inserção no mundo do trabalho. O sistema de escrita alfabético e 

ortográfico é uma construção cultural e faz parte desses conhecimentos, portanto, é objeto do 

ensino formal que se realiza na escola de forma intencional e sistemática. 
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De acordo com Luria (2005) a educação escolar tem papel central na formação 

psicológica e no desenvolvimento das formas de pensamento abstrato de sujeitos histórico-

sociais que vivem em sociedades letradas. Concordamos com esse teórico quando afirma que: 

Os instrumentos que o homem usa para dominar seu ambiente e seu próprio 
comportamento não surgiram plenamente desenvolvidos da cabeça de Deus. Foram 
inventados e aperfeiçoados ao longo da história social do homem. A linguagem 
carrega consigo os conceitos generalizados, que são a fonte do conhecimento 
humano. Instrumentos culturais especiais, como a escrita e a aritmética, expandem 
enormemente os poderes do homem, tornando a sabedoria do passado analisável no 
presente e passível de aperfeiçoamento no futuro (Luria, 2005, p. 26). 
 

Desta forma, podemos afirmar que a aquisição da linguagem escrita depende da 

aprendizagem formal que tem lugar, frequentemente, na escola. Segundo Luria (2005) as leis 

psicológicas que governam o pensamento classificatório3 são inteiramente diferentes do 

processo empregado quando uma pessoa generaliza com base na sua experiência pessoal. O 

pensamento classificatório não reflete somente a experiência individual concreta, mas uma 

experiência partilhada socialmente e comunicável por meio do sistema linguístico. Nesse 

sentido Luria (2005, p. 48) atribui à educação escolar papel relevante no desenvolvimento do 

pensamento abstrato, classificatório. 

Essa confiança em critérios difundidos na sociedade transforma os processos de 
pensamento gráfico-funcional em um esquema de operações semânticas e lógicas, 
no qual as palavras tornam-se o instrumento principal da abstração e da 
generalização. Uma vez que toda atividade é, inicialmente, fixada nas operações 
gráficas e práticas, acreditamos que o desenvolvimento do pensamento conceitual, 
taxionômico, articula-se com as operações teóricas que uma criança aprende a 
executar na escola. 
 

Nesse sentido, um projeto pedagógico que tenha como meta o sucesso dos alunos em 

seu processo de aprendizagem escolar requer compromisso da escola e dos seus profissionais, 

em especial dos professores que são os responsáveis diretos pelo planejamento e execução de 

                                                 
3 Luria (2005) no artigo “Diferenças culturais de pensamento” utiliza igualmente os termos taxionômico, 
classificatório e conceitual para designar o pensamento abstrato que faz uso do sistema linguístico, no qual a 
palavra é o instrumento principal de abstração e generalização. Segundo o teórico o desenvolvimento do 
pensamento classificatório, conceitual depende da aprendizagem escolar e difere integralmente do pensamento 
baseado na experiência concreta individual, que ele denomina “pensamento de situação” no qual os sujeitos 
generalizam com base em suas experiências práticas. Luria (2005) fez vários experimentos com sujeitos adultos 
sem nenhuma experiência escolar ou que tinham frequentado a escola por um curto período. Os experimentos 
envolveram tarefas de percepção e classificação de cores, de formas geométricas e, classificação de objetos 
usados na vida diária. Os resultados mostraram que os sujeitos sem nenhuma experiência escolar não 
classificavam os objetos com base em uma característica comum, ao invés disso, avaliavam os objetos de forma 
isolada e nomeavam a função individual deles conforme os utilizavam em suas experiências diárias. Esta forma 
de agrupar os objetos, segundo Luria (2005, p. 47) não se baseia em uma palavra que permita às pessoas isolar 
uma característica comum dos objetos e denotar uma categoria que logicamente subordine todos os objetos. O 
fator determinante deste tipo de classificação é denominado “percepção gráfica funcional ou recordação das 
relações da vida real entre objetos”. O artigo em referência “resume os resultados de extenso trabalho de 
pesquisa realizado na década de 30 e foi divulgado de forma mais completa na obra Cognitive development: its 
cultural and social foundations (editada em 1974 na Rússia e traduzida para o inglês em 1976)” (Cf. 
apresentação do livro em referência, p. 16). 
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atividades que, na sala de aula, levem à concretização com sucesso dos objetivos da 

aprendizagem dos conteúdos escolares. 

Nessa perspectiva, acreditamos que a Universidade tem uma grande responsabilidade 

social com a formação dos profissionais da educação, bem como com a formação continuada 

daqueles que estão em efetivo exercício nas escolas, em especial os cursos de Pedagogia que 

são responsáveis pela formação dos professores para a Educação Infantil e anos iniciais do 

Ensino Fundamental. 

A efetivação do processo de alfabetização com qualidade, que realmente capacite a 

criança a ler e escrever com competência pressupõe que o professor reúna um conjunto de 

conhecimentos sobre os processos e operações cognitivas e metacognitivas envolvidos na 

aquisição do sistema de linguagem escrita e, habilidades que devem expressar a sua 

competência no exercício da sua ação pedagógica, visto que é ele o responsável pelo processo 

de ensino e, é dele que depende o alcance dos objetivos da aprendizagem escolar inicial, que 

tem como foco a aprendizagem da leitura e da escrita. Segundo Maluf, Zanella e Pagnez 

(2006, p. 68): 

A aquisição da linguagem escrita é um objetivo básico a ser alcançado na fase inicial 
de escolarização e dele depende o sucesso da aprendizagem escolar nas fases 
posteriores. O estudo do processo de aprender a ler e escrever envolve tanto as 
questões básicas do domínio do código alfabético, como as relacionadas à sintaxe ou 
gramática e até mesmo às literárias, que fazem parte da estrutura da língua. 
 

Parece inquestionável que, em uma sociedade complexa, com um mercado de trabalho 

que impõe aos jovens cada vez mais exigências, a escola é a instituição responsável pelo 

ensino dos conhecimentos socialmente valorizados, bem como por oferecer as condições 

necessárias para que todos os alunos possam efetivamente apropriar-se desses conhecimentos. 

No que se refere ao sistema de escrita alfabético e ortográfico, a educação escolar tem o papel 

explícito de ensinar o aluno a ler e escrever com competência, requisitos indispensáveis à 

participação social e ao exercício de cidadania. Concordamos com Maluf (2005, p. 55) 

quando afirma: “Não ler e não escrever, em uma sociedade letrada, é sinônimo de exclusão 

social e de sérios impedimentos para o efetivo exercício dos direitos de cidadania”. 

De acordo com a LDB o principal objetivo do Ensino Fundamental é propiciar a todos 

a formação básica para a cidadania e à escola cabe a responsabilidade de criar as condições de 

aprendizagem visando alcançar dentre outros objetivos: “I – o desenvolvimento da capacidade 

de aprender, tendo como meios básicos o pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo; 

[...]” (Brasil, 1996, Lei 9394, art. 32). Entretanto, estudos recentes evidenciam que um 

expressivo número de estudantes brasileiros, apesar de frequentar a escola, não apresenta as 
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habilidades de ler e de escrever com competência – requisitos indispensáveis à inserção dos 

jovens no mercado de trabalho e instrumentos necessários ao exercício de cidadania. 

Na avaliação de competência em leitura do Programa Internacional de Avaliação de 

Alunos-PISA 2000, promovida pela Organização para Cooperação e Desenvolvimento 

Econômico – OCDE, que avaliou alunos de 15 anos de idade, de 32 países, “o Brasil ocupou a 

escandalosa posição de último lugar do mundo” (Capovilla & Capovilla, 2004 b, p.14). Estes 

autores ressaltam que não se trata de uma amostra pequena de alunos, considerando que dos 

32 países foram avaliados 265 mil alunos, sendo 4.800 do Brasil, de escolas públicas e 

particulares. 

De acordo com o relatório Alfabetização Infantil: os novos caminhos, encomendado 

pela Câmara dos Deputados a uma equipe de especialistas em alfabetização infantil (Brasil, 

2003) na avaliação do PISA, 2000, a amostra de estudantes brasileiros incluiu alunos de 7ª e 

8ª séries do Ensino Fundamental, dado o atraso no fluxo escolar e, no conjunto de alunos do 

Ensino Fundamental, esse grupo pode ser considerado uma elite porque conseguiu alcançar 

esse nível com pouca ou nenhuma reprovação. Os resultados dessa avaliação foram agrupados 

em cinco níveis de desempenho, o primeiro referente à capacidade de decodificação 

(identifica palavras, mas não compreende o que lê) e o nível 5 corresponde a um nível 

“sofisticado” de compreensão e abstração esperável dos melhores alunos. A média do Brasil 

ficou pouco acima do nível 2, e a média dos 32 países situou-se próxima ao nível 4. Dentre os 

alunos brasileiros, 25% ficaram abaixo do nível 1; no total, 56% dos alunos brasileiros 

ficaram abaixo do nível 1; dentre os 10% melhores alunos brasileiros, 70% ficaram abaixo da 

média geral do Pisa, e apenas 1% deles atingiu o nível 5. 

Em um estudo subsequente do PISA, publicado em colaboração com a Unesco 

(Unesco-OCDE, 2003), que envolveu 41 países (14 deles em desenvolvimento), “o Brasil 

ocupou a 40ª posição em ciências e a 37ª posição em leitura, ficando à frente apenas da 

Macedônia, da Albânia, da Indonésia e do Peru” (Cf Relatório, Brasil, 2003, p. 117). 

O baixo desempenho em leitura dos alunos brasileiros aparece também em estatísticas 

de órgãos oficiais, conforme mostra o estudo Qualidade da educação: uma nova leitura do 

desempenho dos estudantes da quarta série do ensino fundamental (Brasil, INEP/MEC, 

2003)4. Este estudo concluiu que, dos alunos que frequentam a quarta série do ensino 

fundamental, 22% não desenvolveram habilidades de leitura compatíveis com esse nível de 

                                                 
4 Estudo do INEP/MEC, 2003, realizado com base nos dados dos resultados do Sistema Nacional de  Avaliação 

da Educação Básica – SAEB de 2001, que a cada dois anos, aplica provas de matemática e língua portuguesa a 
uma amostra de estudantes de todos os Estados da Federação. 
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escolaridade e 37% aprimoraram algumas competências, mas ainda demonstraram 

desempenho em língua portuguesa bem abaixo do desejado. Esses dois grupos de estudantes, 

que totalizam 59% da matrícula do final do primeiro ciclo da educação obrigatória, 

apresentam níveis de rendimento escolar considerados “crítico” ou “muito crítico”. Grande 

parte desses alunos não consegue ler um texto simples, como um convite feito pela escola 

para a festa junina, e não localizam no texto duas informações colocadas de maneira separada 

e nem identificam o tema central de um texto. Em uma questão da prova, muitos alunos não 

sabiam que “brava” é o mesmo que “furiosa” demonstrando desconhecimento de elementos 

básicos da língua portuguesa. 

O referido estudo revelou que 36% dos alunos estão em um nível de leitura 

considerado “intermediário”, ou seja, conseguem ler textos mais complexos, mas não fazem 

leitura de gêneros variados, como o jornalismo, e de informações sob forma de tabela, 

revelando um nível de leitura insuficiente em relação a esse nível de escolaridade. Os dados 

do estudo do INEP/MEC (Brasil, 2003, p. 1) “revelam que o processo ensino-aprendizagem 

das crianças se concretiza de forma precária no País” e ainda, que “a maioria dos estudantes 

não aprende a ser leitor para realizar as atividades básicas do cotidiano, inserir-se na 

complexa sociedade globalizada e exercer plenamente a cidadania”. 

Em 2006 o Brasil participou pela terceira vez do Programa Internacional de Avaliação 

de Alunos (PISA) e os resultados mostraram desempenho semelhante ao das avaliações 

anteriores realizadas em 2000 e 2003. 

De acordo com o relatório do PISA (2006) elaborado pela Organização para a 

Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), nessa última avaliação, que envolveu 

mais de 400 mil estudantes de 15 anos de idade, de 57 países, o Brasil figura entre os países 

que concentram uma grande proporção de estudantes nos níveis mais baixos de desempenho 

em leitura, matemática e ciências. 

Segundo o documento referido, em ciências, em uma escala de 6 níveis de 

competências, o Brasil ocupou a 52ª posição, ficando à frente apenas da Colômbia, Tunísia, 

Azerbaijão, Catar e Quirguistão. Apenas 0,5 %  dos estudantes brasileiros alcançou o Nível 5 

e nenhum atingiu o Nível 6; e, somente 39% deles atingiram o nível 2, que representa um 

nível básico de proficiência nessa área. Na avaliação das capacidades de leitura, em uma 

escala de cinco níveis de proficiência, o Brasil ocupou a 49ª posição, ficando à frente apenas 

de Montenegro, Colômbia, Tunísia, Argentina, Azerbaijão, Catar e Quirguistão. Apenas 1,1 

% dos estudantes brasileiros alcançou o nível mais alto de proficiência em leitura, que 

representa a capacidade de raciocínio sofisticado e crítico e, 44,5% atingiram pelo menos o 
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nível 2, que representa a capacidade de localizar informação direta, fazer vários tipos de 

inferência simples, compreender o significado de determinadas partes de um texto e usar 

algum conhecimento externo para compreender um texto. 

Em matemática, em uma escala de 6 níveis de competências, o Brasil ocupou a 54ª 

posição, à frente apenas da Tunísia, Catar e Quirguistão. Segundo o relatório OCDE/PISA, 

(Brasil/MEC/INEP, 2006, p. 22) “no Brasil, o desempenho de Matemática melhorou 14 

pontos em relação ao PISA 2003, principalmente devido a uma melhora na parte mais baixa 

da escala de proficiência”. 

Esses resultados evidenciam que o insucesso escolar na educação brasileira conhecido 

como fracasso escolar, geralmente associado à evasão e à repetência, se expressa não só no 

número de alunos que abandona a escola antes de concluir a escolarização básica, ou no 

percentual de repetentes, mas principalmente no grande contingente de alunos que saem da 

escola após terem concluído a escolarização básica sem o domínio competente das 

habilidades de ler e escrever, sobretudo aqueles oriundos das classes socialmente menos 

favorecidas, que frequentam a escola pública. 

Uma compreensão mais profunda desses resultados situa-se em problemas de ordem 

sociocultural do nosso país, como as desigualdades de condições da população, o que permite 

que alguns, mais do que outros tenham mais acesso aos bens culturais, frequentem melhores 

escolas, tenham maior contato com experiências de leitura, etc. Relacionado ao contexto mais 

amplo, o sistema educacional brasileiro padece de sérios problemas, dentre os quais estão 

questões relacionadas aos currículos de formação de professores, políticas de formação 

continuada dos profissionais da educação, métodos de ensino entre tantos outros. 

Segundo Maluf (2005, p. 55) a aquisição da linguagem escrita insere-se em um 

processo mais amplo de desenvolvimento sociocultural e histórico da sociedade. Enquanto 

nas sociedades mais desenvolvidas a aquisição da linguagem escrita se inicia na infância, nos 

países em desenvolvimento, como a maioria dos países da América Latina, inclusive o Brasil, 

uma grande parte da população atinge a idade adulta sem ter tido acesso à escola ou tendo 

passado por experiências escolares mal sucedidas, conhecidas como “fracasso escolar”, o que 

mostra que nesses países, “a habilidade de ler com competência ainda é um privilégio de 

poucos”. 

Diante desse contexto, Maluf (2005, p. 56) considera que o grande desafio a ser 

enfrentado pelo sistema educacional brasileiro é o da alfabetização das crianças, pois 

enquanto esse problema não for solucionado, “nossos esforços para debelar o analfabetismo 
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adulto estarão condenados ao fracasso, pois nossas escolas continuarão a produzir ex-alunos 

incapazes de ler e compreender o que lêem”. 

O baixo desempenho em leitura e escrita do expressivo número de estudantes 

brasileiros leva a questionar a forma como se concretiza nas escolas o processo de 

alfabetização das crianças e aponta para a necessidade de uma revisão dos referenciais 

teóricos que têm fundamentado as práticas de alfabetização no Brasil nos últimos anos. 

De acordo com Capovilla e Capovilla (2004 b) no Brasil, nos últimos anos, 

principalmente na década de 90, o processo de alfabetização das crianças tem enfatizado uma 

abordagem global a partir de textos, em detrimento de uma abordagem fônica que enfatiza o 

domínio do código grafofonêmico como requisito à aprendizagem competente de leitura. 

Na mesma perspectiva, também fazendo referência às práticas de alfabetização 

desenvolvidas no Brasil durante a década de 90, Maluf (2005, p. 56) afirma:  

No Brasil, nos anos 90, foram preconizadas e adotadas práticas de alfabetização 
baseadas em pressupostos teóricos que enfatizaram a ‘compreensão de textos’, em 
detrimento da ‘aquisição do código alfabético’ que garante a leitura propriamente 
dita. As conseqüências se fazem ver nos maus resultados dos alunos, que depois de 
alguns anos na escola, mostram-se incapazes de ler e escrever com competência, 
conforme abundantemente demonstrado nas avaliações dos órgãos públicos, de nível 
estadual ou federal. 
 

Com efeito, a literatura aponta para uma mudança nos pressupostos teóricos na área da 

alfabetização, mesmo antes dos anos 90, que se evidencia em resultados de pesquisa no 

contexto global e especificamente no Brasil. 

De acordo com Soares (2004) nas últimas três décadas verificou-se uma mudança nos 

paradigmas teóricos na área da alfabetização tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil. 

Quanto ao contexto norte-americano, Soares (2004) refere o estudo realizado por 

Gaffney e Anderson, segundo o qual, afirma a autora:  

as últimas três décadas assistiram a mudanças de paradigmas teóricos no campo da 
alfabetização que podem ser assim resumidas: um paradigma behaviorista, 
dominante nos anos de 1960 e 1970, é substituído, nos anos de 1980, por um 
paradigma cognitivista, que avança, nos anos de 1990, para um paradigma 
sociocultural (Soares, 2004, p. 9-10). 
 

Segundo Soares (2004) aqueles autores consideram que se a transição da teoria 

behaviorista para a cognitivista realmente representou uma mudança radical de paradigma, a 

transição desta última para a perspectiva sociocultural pode ser considerada mais como um 

aprimoramento da teoria cognitivista do que propriamente uma mudança paradigmática. 

De acordo com essa autora essas mesmas “mudanças paradigmáticas” ocorridas no 

contexto norte-americano também são identificadas no Brasil na área da alfabetização, nos 

anos de 1980 e 1990. Conforme afirma Soares (2004, p.10): 
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pode-se afirmar que, tal como ocorreu nos Estados Unidos, também no Brasil os 
anos de 1980 e 1990 assistiram ao domínio hegemônico,  na área da alfabetização, 
do paradigma cognitivista, que aqui se difundiu sob a discutível denominação de 
construtivismo (posteriormente, sócio-construtivismo) (grifos do original). 
 

Segundo a autora enquanto nos Estados Unidos esse paradigma foi proposto para todo 

e qualquer conhecimento escolar, centrado em uma nova concepção das relações entre 

aprendizagem e linguagem, traduzida no movimento whole language, no Brasil “ele chegou 

pela via da alfabetização, através das pesquisas e estudos sobre a psicogênese da língua 

escrita, divulgada pela obra e pela atuação formativa de Emília Ferreiro” (Ibidem). 

De acordo com Soares (2004) essa mudança de “paradigma” na área da alfabetização 

trouxe uma “incontestável contribuição” para compreender o processo de construção do 

sistema de escrita pela criança, mas também levou a alguns equívocos e a falsas inferências 

que podem explicar a perda de especificidade do processo de alfabetização. Assim expressa 

Soares (2004, p. 11): 

Sem negar a incontestável contribuição que essa mudança paradigmática, na área da 
alfabetização, trouxe para a compreensão da trajetória da criança em direção à 
descoberta do sistema alfabético, é preciso, entretanto, reconhecer que ela conduziu 
a alguns equívocos e a falsas inferências, que podem explicar a desinvenção da 
alfabetização, [...] podem explicar a perda de especificidade do processo de 
alfabetização. 
 

Segundo a autora o primeiro equívoco foi o de que ao dirigir o foco para o processo de 

construção do sistema de escrita pela criança, subestimou a natureza do objeto de 

conhecimento em construção, que é, fundamentalmente um objeto linguístico, ou seja, 

“privilegiando a faceta psicológica da alfabetização, obscureceu-se sua faceta lingüística – 

fonética e fonológica”. O segundo equívoco foi o de que “derivou-se da concepção 

construtivista da alfabetização uma falsa inferência”, a da incompatibilidade de métodos de 

alfabetização com o paradigma conceitual psicogenético, consequência de essa tendência ter 

se afirmado em oposição às práticas anteriores de alfabetização caracterizadas pela 

predominância de métodos, desenvolveu-se uma visão negativa de método. A esse respeito 

Soares (2004, p. 11) afirma: “Talvez se possa dizer que, para a prática da alfabetização, tinha-

se, anteriormente, um método, e nenhuma teoria; com a mudança de concepção sobre o 

processo de aprendizagem da língua escrita, passou-se a ter uma teoria, e nenhum método”. A 

autora acrescenta que desses equívocos e falsas inferências decorreu o falso pressuposto “de 

que apenas através do convívio intenso com o material escrito que circula nas práticas sociais, 

ou seja, do convívio com a cultura escrita, a criança se alfabetiza” (Ibidem). 

Segundo Soares (2004) “os equívocos e as falsas inferências” decorrentes da mudança 

conceitual na área da alfabetização com a implantação da psicogênese da língua escrita 
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levaram à perda de especificidade da alfabetização, ou o que ela designa “desinvenção da 

alfabetização” e consequente “invenção do letramento”5. Segundo Soares (2004, p. 11): “A 

alfabetização, como processo de aquisição do sistema convencional de uma escrita alfabética 

e ortográfica, foi, assim, de certa forma obscurecida pelo letramento, porque este acabou por 

frequentemente prevalecer sobre aquela, que, como conseqüência, perde sua especificidade”.  

A autora considera que essa perda da especificidade da alfabetização que vem 

ocorrendo na escola brasileira, nas duas últimas décadas, é um dentre os vários fatores, e 

“talvez um dos mais relevantes - do atual fracasso na aprendizagem e, portanto, também no 

ensino da língua escrita nas escolas brasileiras, fracasso hoje tão reiterado e amplamente 

denunciado” (Soares, 2004, p. 9). Considera ainda que o fracasso em alfabetização não é um 

fato novo na educação brasileira, mas antes, ele se revelava em avaliações internas à escola, 

se concentrava na etapa inicial do ensino fundamental e se expressava nos altos índices de 

repetência e evasão, no entanto, hoje ele se apresenta em uma “nova modalidade”. 

hoje, o fracasso revela-se em avaliações externas à escola avaliações estaduais 
(como o SARESP, o SIMAVE), nacionais (como o SAEB, o ENEM) e até 
internacionais (como o PISA)-, espraia-se ao longo de todo o ensino fundamental, 
chegando mesmo ao ensino médio, e se traduz em altos índices de precário ou nulo 
desempenho em provas de leitura, denunciando grandes contingentes de alunos não 
alfabetizados ou semi-alfabetizados depois de quatro, seis, oito anos de 
escolarização (Soares, 2004, p. 9). 
 

Acreditamos que essa “nova modalidade” de fracasso escolar na aprendizagem da 

linguagem escrita nas escolas brasileiras, “fracasso hoje tão reiterado e amplamente 

denunciado” (Idem) constitui evidencia suficiente da necessidade de se rever os pressupostos 

teóricos que têm fundamentado o processo de alfabetização e de se buscar uma melhor 

compreensão sobre como as crianças aprendem a ler e escrever a fim de se optar por 

alternativas acertadas de ensino que levem a resultados positivos no processo de 

alfabetização. 

                                                 
5 Soares (2004) esclarece em nota de rodapé do artigo em referência que utiliza o termo “invenção” inspirada no 
título do livro de Bernard Lahire “L’a invention de I’ ‘illetrisme’ (1999)”, entretanto Lahire usa o termo para 
caracterizar um discurso que em seu livro ele busca desconstruir, enquanto ela (Soares) usa a expressão 
“invenção do letramento” em sentido oposto, no sentido de criação, descoberta, concepção do fenômeno 
letramento que surgiu concomitante à desinvenção da alfabetização no Brasil a partir dos anos de 1980. 
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Segundo Soares (2004) várias causas podem ser apontadas para o processo que ela 

denomina “desinvenção da alfabetização” ou “perda de especificidade do processo de 

alfabetização” e, consequente “invenção do letramento”, mas ela destaca apenas duas de 

natureza pedagógica: “a reorganização do tempo escolar com a implantação do sistema de 

ciclos”, que segundo a autora, “ao lado dos aspectos positivos que sem dúvida tem, pode 

trazer - e tem trazido - uma diluição ou uma preterização de metas e objetivos [...] do processo 

de escolarização”; e, “o princípio da progressão continuada, que, mal concebido e mal 

aplicado, pode resultar em descompromisso com o desenvolvimento gradual e sistemático de 

habilidades, competências, conhecimentos” (Ibidem). Entretanto Soares afirma que não se 

detém no aprofundamento das relações entre essas duas causas e a perda da especificidade da 

alfabetização, porque a ela “parece que a causa maior dessa perda de especificidade deve ser 

buscada em fenômeno mais complexo: a mudança conceitual a respeito da aprendizagem da 

língua escrita que se difundiu no Brasil a partir de meados dos anos de 1980” (Ibidem). 

A autora afirma ainda que a sua “hipótese é que a perda de especificidade do processo 

de alfabetização, nas duas últimas décadas, é um entre os muitos e variados fatores, que pode 

explicar esta atual ‘modalidade’ de fracasso escolar em alfabetização” (Ibidem). 

É importante enfatizar que não há um divórcio entre essas duas causas: implantação do 

sistema de ciclos e progressão continuada e a mudança conceitual a respeito da aprendizagem 

da língua escrita a partir dos anos de 1980, que Soares (2004) considera ser a causa maior da 

perda da especificidade da alfabetização, e, com a qual ela estabelece um casamento com o 

movimento denominado whole language que se desenvolveu nos Estados Unidos, a partir dos 

anos de 1970, tendo como principais representantes Goodman e Smith6; e, que no Brasil a 

partir dos anos de 1980 “se difundiu sob a discutível denominação de construtivismo 

(posteriormente socio-construtivismo)”, e, “chegou pela via da alfabetização, através das 

pesquisas e estudos sobre a psicogênese da língua escrita, divulgada pela obra e pela atuação 

formativa de Emília Ferreiro” (Soares, 2004, p.10). 

                                                 
6 Soares (2004, p.10) esclarece em nota de rodapé do texto em referência que “A whole language tem sua origem 
em um conjunto de princípios teóricos, com raízes basicamente psicolingüísticas, sobre a natureza holística da 
linguagem, da aprendizagem e, conseqüentemente, do ensino, que se difundiu nos Estados Unidos nos anos de 
1970, sob a liderança de Kenneth Goodman, [...] esses princípios ganharam lugar e relevância sobretudo na área 
do ensino da língua, e particularmente do ensino e aprendizagem da língua escrita, tendo nesta área, recebido 
apoio e reforço de Frank Smith e sua teoria psicolingüística do processo de leitura”. 
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A implantação do sistema de ciclos e o princípio da progressão continuada, que nos 

anos de 1990 foram incorporados aos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) para o 

ensino da língua portuguesa (Brasil, 1997, 1998), vieram na esteira da psicogênese da língua 

escrita de Ferreiro e do discurso do letramento, que aliados a esse movimento whole 

language, há quase três décadas têm fornecido os pressupostos da formação de professores 

nos cursos de Pedagogia, bem como de vários programas de formação de professores na área 

da alfabetização e das práticas de alfabetização no país. 

O atual fracasso na aprendizagem da leitura e da escrita que atinge um grande 

contingente de estudantes brasileiros não tem um único fator determinante, mas a abordagem 

teórica que tem fundamentado as práticas de alfabetização no país nos últimos anos é em 

grande medida responsável. 

Segundo Capovilla e Capovilla (2004 a; b) vários países, dentre os quais os Estados 

Unidos, a Inglaterra e a França, alarmados com o baixo desempenho em leitura de sua 

população escolar, que vinha sendo exposta a uma abordagem de alfabetização baseada no 

método global ideovisual, denominado também whole language, empreenderam pesquisas 

para descobrir as causas do fracasso em leitura e buscar soluções. 

Nos Estados Unidos, o Congresso americano solicitou ao Instituto Nacional de Saúde 

da Criança e de Desenvolvimento Humano (Institute of Child Health and Human 

Development) em articulação com o Ministério da Educação, que convocasse um painel 

nacional para avaliar o estado da arte sobre leitura no país (McGuinness, 2006; Capovilla & 

Capovilla, 2004, a; b). O National Reading Panel, após um trabalho exaustivo que examinou 

mais de 100 mil pesquisas sobre leitura e escrita publicadas no país desde 1966 (McGuinness, 

2006; Capovilla & Capovilla, 2004 b), publicou em 2000, o relatório sob o título Ensinando 

crianças a ler: uma avaliação baseada em dados da bibliografia de pesquisa científica sobre 

leitura e suas implicações para a alfabetização (Teaching children to read: An evidence-based 

assessment of the scientific children research literature on reading and its implications for 

reading instruction) (Capovilla & Capovilla, 2004b).  

À semelhança do que ocorreu nos Estados Unidos, também na Inglaterra uma Força 

Tarefa em Alfabetização instituída pelo legislativo empreendeu um estudo na área da 

alfabetização, que resultou em uma série de relatórios, dentre os quais, o relatório final 

publicado em 1997 com o título The Litercay Task Force final report (Capovilla & Capovilla, 

2004 b). 

O mesmo ocorreu na França, por iniciativa do Observatório Nacional da Leitura 

(Observatoire National de la Lecture), que também realizou um estudo das pesquisas sobre 
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aprendizagem da leitura, cujos resultados foram sistematizados no documento Aprender a ler 

(Apprendre a lire) publicado em 1998 (Cf. Relatório Brasil, 2003; Capovilla & Capovilla, 

2004 b; Soares, 2004). 

Os resultados dos estudos realizados nos Estados Unidos, na Inglaterra e na França, 

levaram esses países, desde meados da década de 1990, a abolir das suas escolas o método 

global ideovisual, também denominado whole language, do ensino da leitura a partir de 

textos, como referencial para o ensino da linguagem escrita no início da escolarização 

(Capovilla & Capovilla, 2004,b). 

Os relatórios dos estudos realizados naqueles países destacam dentre outros aspectos 

considerados importantes no processo de alfabetização das crianças, o ensino explícito das 

instruções metafonológicas, voltadas para desenvolver consciência fonêmica e das instruções 

fônicas das correspondências entre grafemas e fonemas, de modo a desenvolver as habilidades 

de codificação e decodificação fundamentais à aquisição da linguagem escrita, portanto, ao 

domínio competente da leitura e da escrita. 

O termo “fônico” refere-se tanto ao princípio que rege as correspondências entre os 

grafemas e os fonemas quanto ao método de converter fonemas em grafemas, e vice-versa, 

que permite ao aluno desenvolver as habilidades de codificar e decodificar (Cf. Relatório 

Alfabetização Infantil, Brasil, 2003). 

De acordo com o relatório brasileiro sobre alfabetização infantil (Brasil, 2003) nos 

últimos 30 anos o estudo da leitura alcançou notáveis progressos científicos e avanços 

importantes foram conquistados nas práticas de alfabetização de inúmeros países com a 

adoção dos conhecimentos advindos da ciência cognitiva da leitura. Entretanto no Brasil, as 

políticas e práticas de alfabetização de crianças e os currículos de formação e capacitação de 

professores alfabetizadores não acompanharam a evolução desses conhecimentos. “Esse fosso 

que separa o país dos conhecimentos e práticas mais atualizados pode ser responsável, em 

grande parte, pelo insuficiente desempenho escolar de expressiva fatia da população escolar 

brasileira” (Brasil, 2003, p. 14). 

Parece que no Brasil esses conhecimentos ainda não foram incorporados aos 

currículos dos cursos de Pedagogia responsáveis pela formação de professores para a 

Educação Infantil e anos iniciais do Ensino Fundamental e, parece que mais distante ainda 

estão do processo de alfabetização que se realiza nas escolas, considerando que o baixo 

desempenho em leitura de uma grande parcela dos estudantes brasileiros amplamente 

divulgado tem suscitado acirradas discussões em torno de métodos de alfabetização. No 

entanto, uma discussão sobre alfabetização não pode ser reduzida a uma questão de escolha de 
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métodos, conforme ressaltam os especialistas no relatório já referido (Brasil, 2003, p. 17) 

“uma discussão sobre alfabetização tem que ir além de questões puramente metodológicas”. 

Com efeito, uma discussão sobre alfabetização não pode ter como cerne uma 

discussão de escolha de métodos, mas é antes de tudo uma discussão teórica que tem a ver 

com os processos e operações cognitivas e metacognitivas envolvidos na aprendizagem da 

leitura e da escrita. 

De acordo com os especialistas do relatório brasileiro sobre alfabetização infantil, eles 

concordam que a questão metodológica é importante e que a alfabetização faz parte de um 

processo de escolarização mais amplo e que inúmeras variáveis estão envolvidas nos 

resultados que se obtém da implementação de políticas e práticas de alfabetização. Mas 

embora reconheçam a importância desses outros fatores, acreditam “haver evidência 

suficiente para mostrar a importância de que se podem assumir, para o sucesso escolar do 

aluno, políticas específicas de alfabetização e programas e estratégias relacionados a como as 

crianças devem ser ensinadas a ler e escrever” (Brasil, 2003, p. 22). Esses especialistas 

enfatizam que, a exemplo do que ocorreu em outros países, também no Brasil a aplicação dos 

conhecimentos da ciência cognitiva da leitura pode oferecer importantes contribuições para a 

revisão das políticas e das práticas de alfabetização. 

Numerosas pesquisas internacionais com evidências empíricas, desenvolvidas na área 

da ciência cognitiva da leitura, vêm enfatizando uma relação positiva entre habilidades 

metalinguísticas de consciência fonológica e aprendizagem inicial da leitura e da escrita nos 

sistemas de línguas alfabéticas como no francês, no inglês, no espanhol e no português. 

No Brasil, apesar desses conhecimentos ainda não terem sido incorporados aos cursos 

de formação de professores e às práticas de alfabetização, desde o final dos anos de 1980 vêm 

sendo desenvolvidas pesquisas nesta área no país e a literatura aponta para um crescimento 

constante na frequência das mesmas nos últimos anos. 

Maluf, Zanella e Pagnez (2006) investigaram a produção brasileira sobre 

metalinguagem e aprendizagem da linguagem escrita no período de 1987 a 2005 e 

constataram que neste período houve um aumento constante na frequência das pesquisas 

nessa área, em especial sobre as relações entre consciência fonológica e aprendizagem da 

leitura e da escrita. Analisando o período estudado em blocos de seis anos, as pesquisadoras 

identificaram apenas 5 pesquisas no período de 1987 a 1992, passando para 34 no período de 

1993 a 1998 e, de 1999 a 2004, encontraram 74 pesquisas, o que segundo as autoras evidencia 

o interesse da comunidade acadêmica por esta área de conhecimentos. 
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Segundo essas pesquisadoras a maioria das pesquisas na área tem sido com crianças 

com comportamento típico ou sem evidência de dificuldades. Esse achado parece ter relação 

com o fato da literatura na área encontrar-se ainda voltada, predominantemente, para a 

construção e teste de hipóteses teóricas sobre os diferentes aspectos da consciência 

metalinguística e seu papel na aprendizagem da linguagem escrita. Entretanto, nos últimos 

anos estão surgindo estudos de intervenção e longitudinais, muitos deles voltados para 

aprendizes com dificuldades na aquisição da leitura, cujos resultados sugerem que programas 

de intervenção visando desenvolver habilidades metalinguísticas, antes ou durante a 

aprendizagem da linguagem escrita, oferecem vantagens e ganhos para os aprendizes, 

especialmente para os que apresentam dificuldades (Maluf, Zanella & Pagnez, 2006). 

A respeito da intervenção para desenvolver habilidades fonológicas, consideramos 

muito importante a ressalva de Maluf e Barrera (1997, p.143) quando afirmam que a 

consciência fonológica em seus diversos níveis (léxico, silábico e fonêmico), do ponto de 

vista pedagógico, “não é uma simples habilidade a ser mecanicamente treinada, mas sim uma 

capacidade cognitiva a ser desenvolvida, a qual está estreitamente relacionada à própria 

compreensão da linguagem oral enquanto sistema de significantes”. 

De acordo com Adams, Foorman, Lundberg e Beeler (2006, p. 21) muitas pesquisas 

têm demonstrado que “a consciência fonológica pode ser desenvolvida por meio da instrução 

e, mais do que isso, que fazê-lo significa acelerar a posterior aquisição da leitura e da escrita 

por parte da criança”. 

Desta forma, delimitamos como problema desta pesquisa investigar os efeitos de um 

programa de intervenção, composto de atividades sistemáticas visando desenvolver 

habilidades de consciência fonológica, sobre o desenvolvimento de habilidades de 

consciência fonológica e sobre o desempenho em leitura e escrita de um grupo de crianças 

que participam do Projeto Apoio Pedagógico Específico - APE, porque apresentam 

dificuldades de aprendizagem da linguagem escrita, em uma escola da rede pública de ensino 

municipal, em Teresina-Pí. 

A seguir serão apresentados o referencial teórico e os procedimentos metodológicos 

utilizados na realização desta pesquisa, bem como os seus resultados. 

No capítulo 1 Habilidades metalinguísticas e aprendizagem da linguagem escrita, 

destacamos algumas contribuições teóricas da área da Ciência Cognitiva da Leitura, que tem 

como cerne a relação entre habilidades metalinguísticas de consciência fonológica e 

aprendizagem inicial da leitura e da escrita nos sistemas de línguas alfabéticas. 



 28 

No capítulo 2 Linguagem oral e escrita na perspectiva histórico-cultural de Vygotsky, 

analisamos o desenvolvimento da linguagem oral e da linguagem escrita na abordagem 

histórico-cultural de Vygotsky (1993) e nas recentes pesquisas da área da Ciência Cognitiva 

da Leitura. 

No capítulo 3 Consciência fonológica e sucesso na aprendizagem da leitura e da 

escrita, analisamos algumas pesquisas estrangeiras e brasileiras que põem em evidência a 

importância da consciência fonológica para promover o sucesso da aprendizagem da leitura e 

da escrita, bem como realçam a eficácia de programas de intervenção em consciência 

fonológica para facilitar o processo inicial de aprendizagem da leitura e da escrita; para 

promover ganhos no desempenho posterior dessas habilidades e, consequentemente, evitar a 

incidência de fracassos; e ainda para recuperar crianças que apresentam dificuldades no 

processo de alfabetização. 

No capítulo 4 Método, apresentamos o problema de pesquisa e os objetivos, os 

instrumentos e os procedimentos de coleta e análise dos dados.  

No capítulo 5 apresentamos e analisamos os resultados. 

No capítulo 6 discutimos os resultados e, por último, tecemos algumas considerações 

finais sobre o estudo. 

Esperamos que esta pesquisa possa, de alguma forma, ter ajudado as crianças que 

participaram da intervenção a superar suas dificuldades de aprendizagem da leitura e da 

escrita e, também possa oferecer alguma contribuição teórica e prática à formação de 

professores para a Educação Infantil e anos iniciais do Ensino Fundamental. 

 



1. HABILIDADES METALINGUÍSTICAS E APRENDIZAGEM DA LINGUAGEM 

ESCRITA 

 
 
“Seria ótimo, na verdade, se a aprendizagem da leitura ocorresse de forma tão 
suave como a aprendizagem da linguagem oral, mas a existência de números 
significativos de crianças que podem falar perfeitamente bem, mas que lêem de 
modo hesitante, sugere que a realidade é outra” (Byrne, 1996, p. 40). 
 

 

Numerosas pesquisas com evidências empíricas desenvolvidas na área da Ciência 

Cognitiva da Leitura em inúmeros países vêm enfatizando a importância das habilidades 

metalinguísticas, em especial, da consciência fonológica para a aprendizagem da leitura e da 

escrita nos sistemas de línguas alfabéticas como no francês, no inglês, no espanhol e no 

português. 

Inicialmente consideramos importante buscar uma compreensão do termo 

metalinguístico e das expressões habilidades metalinguísticas e consciência fonológica.  

O termo metalinguístico tem sido empregado na literatura da Psicologia Cognitiva 

para denominar processos mentais subjacentes aos comportamentos linguísticos 

caracterizados por serem intencionais e voluntários. Entretanto, a própria literatura aponta 

para uma assimilação deformante do termo metalinguístico, que leva a confundir outros tipos 

de comportamentos linguísticos com a atividade propriamente metalinguística. 

De acordo com Gombert (2003) o termo metalinguístico tem sido empregado para 

designar fenômenos diversos relativos aos comportamentos linguísticos da criança, que 

guardam semelhança apenas aparente com a atividade estritamente metalinguística que se 

caracteriza por ser reflexiva e intencional. Para evitar assimilações deformantes do termo 

metalinguístico, esse autor considera necessário distinguir entre as capacidades manifestas nos 

comportamentos espontâneos, as quais ele designa com o termo epilinguístico, mais 

recentemente aprendizagens implícitas e os comportamentos propriamente metalinguísticos 

que são conscientemente controlados. 

Consideramos esta diferenciação feita por Gombert (2003) entre habilidades 

epilinguísticas e habilidades metalinguísticas fundamental para se compreender a natureza dos 

processos cognitivos e metacognitivos envolvidos na aprendizagem da linguagem escrita.  

Segundo Gombert (2003) os comportamentos epilinguísticos se desenvolvem na 

criança de forma natural durante os primeiros anos de vida, eles fazem parte dos 

conhecimentos linguísticos implícitos que a criança utiliza automaticamente, ou seja, eles não 
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passam pela reflexão. Subjacentes a esses comportamentos estão os epiprocessos que se 

manifestam na intervenção dos conhecimentos linguísticos do sujeito nos tratamentos 

linguísticos, por exemplo, nas autocorreções frequentemente observadas nas crianças de 2-3 

anos. Ao contrário das habilidades epilinguísticas que se instalam naturalmente durante o 

desenvolvimento da criança, no contato com a linguagem oral em seu ambiente, as 

habilidades propriamente metalinguísticas resultam de aprendizagens explícitas, mais 

frequentemente de natureza escolar. Portanto, embora aparentemente semelhantes, em 

essência são comportamentos linguísticos muito diferentes e o que separa esses dois tipos de 

comportamento é uma diferença qualitativa nas atividades cognitivas da criança. 

Acreditamos que o estudo de Sakharov7 (citado por Luria, 2005), a respeito da função 

designadora das palavras na criança, serve aqui para ilustrar as mudanças qualitativas que se 

verificam no comportamento linguístico da criança no decurso do desenvolvimento. Segundo 

esse teórico, embora a função designadora das palavras pareça constante em diferentes níveis 

de idade, porque as características superficiais das palavras permanecem as mesmas, na 

verdade sofre transformações profundas ao longo do desenvolvimento. Nas palavras de Luria 

(2005, p. 31): 

Nos primeiros estágios, as palavras designam um complexo total de referentes, 
incluindo não apenas o objeto nomeado, mas também os sentimentos da criança em 
face do objeto. Em seguida, as palavras referem-se a objetos e seus contextos 
concretos, e só mais tarde começam a se referir a categorias abstratas. 
 

Portanto, segundo Gombert (2003) enquanto os conhecimentos epilinguísticos fazem 

parte das aprendizagens implícitas adquiridas espontaneamente pela criança, uma 

particularidade do conhecimento metalinguístico é que ele não ocorre de forma espontânea, 

mas é resultado da pressão da sociedade sobre a criança, considerando que a linguagem 

escrita é uma invenção social cuja aprendizagem depende do ensino escolar, o que leva a 

criança a precisar refletir de modo consciente e deliberado sobre a estrutura da linguagem. 

Segundo o autor, o conhecimento metalinguístico surge como resultado de uma aprendizagem 

explícita, frequentemente de natureza escolar. 

De acordo com Tunmer e Cole (citados por Capovilla & Capovilla, 1997, p. 479) “a 

expressão consciência metalingüística refere-se à habilidade de desempenhar operações 

mentais sobre aquilo que é produzido pelos mecanismos mentais envolvidos na compreensão 

                                                 
7 Sakharov foi um colaborador de Vygotsky que realizou estudos de classificação utilizando a técnica de 
classificação de blocos, designada como método Vigostkii-Sakharov. Após ser divulgada no exterior essa técnica 
recebeu o nome de método Hanfman-Kasanin, em honra aos dois pesquisadores que traduziram o trabalho de 
Vigotskii e aplicaram o método (Luria, 2005, p. 31). 
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de sentenças” e, essa habilidade “envolve tanto a consciência de certas propriedades da 

linguagem quanto a habilidade de tomar as formas lingüísticas como objetos de análise”. 

Barrera e Maluf (2003) consideram que consciência metalinguística é uma expressão 

genérica que nomeia diferentes tipos de habilidades, como a habilidade para segmentar e 

manipular as diversas unidades que constituem a fala (palavras, sílabas e fonemas); para 

separar as palavras de seus referentes (diferenciação entre significados e significantes); para 

perceber semelhanças sonoras entre palavras e para julgar a coerência semântica e sintática 

dos enunciados. 

Segundo Morais (1997, p. 49) a expressão consciência fonológica “foi definida como 

sendo a consciência de que as palavras são constituídas por diversos sons” e, esta tomada de 

consciência parece ser de extrema relevância no processo de aprendizagem da leitura e da 

escrita, pois a aprendizagem destas habilidades exige do alfabetizando a compreensão do 

sistema de escrita alfabético. 

No mesmo sentido Barrera e Maluf (2003) esclarecem que a expressão consciência 

fonológica tem sido empregada de forma genérica em referência à habilidade de analisar as 

palavras da linguagem oral decompondo-as em suas diferentes unidades sonoras. Segundo 

estas pesquisadoras, esta habilidade tem sido estudada operacionalmente por meio de provas 

para avaliar as habilidades do sujeito para realizar julgamentos sobre características sonoras 

das palavras (tamanho, semelhança, diferença), ou para isolar e manipular fonemas e outras 

unidades suprassegmentares da fala, tais como sílabas e rimas. 

Freitas (2004, p. 182-3) cita que há pesquisadores que utilizam os termos consciência 

fonológica e consciência fonêmica como sinônimos. Para essa autora “a consciência 

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

silábicas e fonemas”, enquanto “a consciência fonêmica está inserida nas habilidades 

metafonológicas, sendo a capacidade de identificar e manipular fonemas”. 

De acordo com Byrne (1996) a consciência fonêmica é composta por dois aspectos: a 

invariância e a segmentação. O primeiro refere-se à identidade de fonemas em palavras 

diferentes, habilidade que permite à criança compreender que uma mesma letra pode ser 

usada no início ou mesmo no final de várias palavras, por exemplo, o mesmo som no início de 

palavras dog, den e dam ou no final de mad, bed e rid. Embora o som seja representado por 

uma mesma letra, ele pode variar de uma palavra à outra, porque na fala os sons são co-

articulados, ou seja, a pronúncia da letra sofre influência dos sons ao seu redor. Por outro 

lado, o autor ressalta que essas diferenças sutis não são a fonte das dificuldades que as 

crianças poderiam ter para reconhecer a identidade desses fonemas. Além de não haver uma 
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relação direta entre fala e escrita, antes da alfabetização as crianças têm pouco conhecimento 

sobre a organização da corrente da fala, que não lhes permite compreender as características 

arbitrárias da escrita. Enquanto a fala é relativamente contínua, não apresenta elementos 

físicos que possam ser claramente identificáveis em correspondência a cada uma das letras ou 

a cada uma das palavras do discurso impresso, este é segmentado entre e dentro das palavras, 

o que impõe ao aprendiz de leitura o problema da segmentação, ou seja, ele deve “descobrir 

os elementos da fala contínua que correspondem aos elementos discretos da escrita alfabética” 

(Byrne, 1996, p. 40-1). 

Segundo Byrne (1996) os elementos discretos da fala existem, são os fonemas e as 

palavras. Os fonemas referem-se à representação dentro das palavras, mas são abstratos, isto 

é, não possuem uma existência física, eles são aglutinados e integrados em uma corrente 

contínua de som e, só existem como unidades na mente do falante. Assim, este autor 

considera que a consciência fonêmica refere-se à consciência da natureza psicologicamente 

segmentada da fala, enquanto oposta à sua natureza fisicamente contínua. 

Assim, Byrne (1996) considera que o problema maior que se apresenta às crianças no 

início da alfabetização é o da segmentação da fala em seus elementos e a compreensão da 

relação entre esses elementos da fala e os elementos da escrita alfabética. 

Na mesma perspectiva Adams, Foorman, Lundberg e Beeler (2006) destacam que os 

fonemas são as menores unidades da língua, na fala eles são representados pelos fones e na 

escrita pelas letras. Estes pesquisadores consideram que leitores em desenvolvimento devem 

aprender a separar os sons da fala um do outro e a categorizá-los de modo a compreender 

como as palavras são escritas. “É esse tipo de conhecimento explícito e reflexivo que se 

denomina consciência fonêmica” (Adams & cols., 2006, p. 22) (grifos do original). 

Segundo Adams e cols. (2006) é a consciência fonêmica que permite à criança 

compreender como o alfabeto funciona e esta compreensão é fundamental para aprender a ler 

e a escrever. Entretanto, esta habilidade é uma das mais difíceis para as crianças por várias 

razões: uma razão que dificulta a percepção dos fonemas é que os fones, representantes dos 

fonemas, não são facilmente diferenciados durante a fala corrente, além das variáveis 

acústicas que cada um deles soa mais ou menos diferente de um falante a outro e de uma 

palavra à outra.  As variações na forma falada das palavras, que não indicam uma diferença de 

significado, são denominadas alofones de um fonema. Por exemplo, na maior parte das 

regiões do Brasil, as pronúncias das palavras sal e pau rimam, porque ambas são produzidas 

com /u/ final, enquanto em alguns lugares, sal só rimará com sinal, pois estas palavras são 

produzidas com /l/. As pronúncias das vogais também são muito variáveis entre regiões, 
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dialetos e indivíduos. Os fonemas não são facilmente perceptíveis na fala, porque eles não 

têm significado, ou seja, eles não são pronunciados como unidades separadas, mas “são co-

articulados, ou seja, quando falamos, fundimos os fones em uma unidade silábica”. Por 

exemplo, quando dizemos cama, não produzimos quatro fones separados [k], [ã], [m], [a], 

neste exemplo, a consoante inicial é influenciada pela vogal, e esta é influenciada pelas 

consoantes que vêm antes e depois dela. A co-articulação influencia tanto consoantes quanto 

vogais (Ibidem). 

De acordo com Gombert (2003) a análise da cadeia oral em segmentos infra-

significantes, mesmo em infra-unidade articulatória (a sílaba), é necessária à leitura e, o 

domínio pelo aprendiz dessa análise segmentar da fala  antes da aprendizagem da leitura torna 

mais leve e facilita essa aprendizagem. 

Segundo esse autor, os estudos têm demonstrado igual interesse pelas unidades 

fonológicas intermediárias entre a sílaba e o fonema. A sílaba pode ser decomposta em duas 

partes o ataque e a rima. “O ataque é a consoante ou o grupo de consoantes iniciais da sílaba, 

a rima sendo constituída pelo conjunto de fonemas seguintes”, por exemplo, “na palavra 

monossílábica ‘crabe’, o ataque é /kr/ e a rima /a:b/” (Gombert, 2003, p. 25). 

A unidade intra-silábica “ataque” é também referida na literatura com a denominação 

“onset”. Segundo Cardoso-Martins (1993) pesquisas sobre a estrutura silábica das palavras 

em inglês sugerem que a sílaba subdivide-se em duas unidades principais: o onset e a rime. O 

onset corresponde à consoante ou grupo consonantal inicial e a rime à vogal e tudo o que a 

segue na sílaba, como por exemplo, na sílaba /lar/ o onset seria /l/ e a rime seria /ar/. 

De acordo com Freitas (2004, p. 181) os termos onset e rima são “utilizados na Teoria 

da Sílaba (Selkirk, 1982) para identificar os constituintes silábicos”, que são as unidades intra-

silábicas das palavras maiores do que um fonema individual e, menores que uma sílaba. 

Segundo esta autora o que define a rima nas palavras é a igualdade entre os sons desde a 

vogal ou ditongo tônico até o último fonema, como por exemplo no par de palavras boneca-

caneca. A rima também “pode englobar não só a Rima da sílaba (café – boné), como também 

uma sílaba inteira (salão – balão) ou mais que uma sílaba (chocolate – abacate)” e, ainda, a 

rima é um elemento intra-silábico quando ocorre em palavras oxítonas, sendo reconhecido 

pela distinção onset-rima como por exemplo no par mão - pão (Ibidem). 

Desta forma, depreende-se da literatura que a expressão habilidades  metalinguísticas 

assume um sentido mais amplo e designa um conjunto de conhecimentos linguísticos 

explícitos e refletidos sobre a estrutura da linguagem e de seu sistema de representação 

alfabético, como conhecimentos fonológicos, morfológicos e sintáticos. Por outro lado, as 
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expressões consciência fonológica e habilidades metafonológicas são equivalentes e 

designam a habilidade metalinguística de refletir de modo consciente sobre as várias unidades 

sonoras da fala, isto é, ambas as expressões designam a tomada de consciência pelos falantes 

de uma língua de que a fala é constituída por diversas unidades sonoras (palavras, frases, 

sílabas e fonemas) e à habilidade para manipular esses segmentos. 

De acordo com Barrera e Maluf (2003) a expressão consciência lexical designa a 

habilidade para segmentar a linguagem oral em palavras, tanto aquelas com função semântica 

(substantivos, adjetivos, verbos), que têm um significado independente do contexto, quanto 

aquelas com função sintático-relacional (conjunções, preposições, artigos) que só adquirem 

significados dentro das sentenças. Segundo essas pesquisadoras a aquisição dessa habilidade 

supõe que a criança tenha estabelecido critérios gramaticais de segmentação da linguagem, o 

que parece ocorrer de forma sistemática, isto é, no nível metalinguístico, somente por volta 

dos 7 anos de idade, pois até essa idade o conhecimento lexical que a criança demonstra 

parece ser implícito e inconsciente. 

Ainda segundo Barrera e Maluf (2003, p. 494) a consciência sintática “refere-se à 

habilidade para refletir e manipular mentalmente a estrutura gramatical das sentenças. A 

sintaxe está diretamente relacionada ao caráter articulatório da linguagem humana”. 

A importância das habilidades de consciência fonológica para a aprendizagem da 

leitura em sistemas alfabéticos, como é a língua portuguesa está amplamente demonstrada na 

literatura. 

De acordo com o relatório How psychological science informs us about the teaching of 

reading, publicado pela Sociedade Americana de Psicologia (ASP) em sua revista Observer 

(2002, v.15), “na nova Ciência Cognitiva da Leitura, o princípio de que a consciência 

fonológica é o mais importante preditor de sucesso em leitura possui força equivalente à do 

conceito de gravitação em física” (Cf. Relatório Alfabetização Infantil, do grupo de trabalho 

da Câmara dos Deputados, Brasil, 2003, p. 22). 

Bryant e Goswami (citados por Cardoso-Martins, 1996, p. 7) consideram que “a 

descoberta de uma relação entre a consciência fonológica, isto é, a consciência dos sons que 

compõem a fala e a aprendizagem da leitura e da escrita em uma ortografia alfabética tem 

sido descrita como ‘um dos grandes sucessos da psicologia moderna’” (grifos do original). 

De acordo com Marec-Breton e Gombert (2004, p. 105-6) “a maioria dos trabalhos 

sobre a aprendizagem da leitura de um sistema alfabético, conduzidos na psicolingüística, 

enfatiza a contribuição das habilidades fonológicas”. Segundo estes pesquisadores há um 

acordo entre os autores da área sobre o fato de que a aquisição do sistema alfabético “depende 
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da capacidade de desenvolver uma consciência metalingüística dos constituintes fonológicos 

das palavras, a chamada ‘consciência fonológica’” (grifos do original). 

A literatura aponta para diferentes explicações sobre o surgimento das habilidades 

metalinguísticas e sua relação com a aprendizagem da leitura e da escrita. 

Segundo Tunmer e cols. (citados por Barrera, 2003) pode se encontrar na literatura 

três diferentes explicações para o surgimento das habilidades metalinguísticas. Uma delas 

sugere que o desenvolvimento dessas habilidades ocorre em paralelo com o desenvolvimento 

da linguagem oral e tem origem nos mecanismos de detecção de erros, que o indivíduo utiliza 

para monitorar sua fala. Outra explicação considera que o desenvolvimento dessas habilidades 

ocorre de modo independente e posterior ao desenvolvimento das habilidades linguísticas 

básicas de comunicação. O surgimento de habilidades metalinguísticas estaria relacionado a 

mudanças mais gerais do desenvolvimento cognitivo, que permitem ao indivíduo o controle 

consciente sobre o sistema de processamento de informações, os que parece ocorrer por volta 

dos 7 anos de idade. E por último, outra explicação considera as habilidades metalinguísticas 

como resultado da instrução formal que tem lugar no processo de alfabetização. 

De acordo com Barrera e Maluf (2003) apesar do número significativo de pesquisas 

que apontam correlações positivas entre o nível de consciência fonológica e o desempenho em 

atividades de leitura e escrita, a natureza dessa relação ainda é motivo de controvérsias. Há 

pesquisadores que acreditam que a consciência fonológica é resultado da instrução formal no 

sistema alfabético, enquanto outros consideram que esta habilidade constitui um pré-requisito 

para a aquisição da linguagem escrita. 

Segundo essas pesquisadoras, vários estudos têm demonstrado que algumas 

habilidades fonológicas como as habilidades de análise silábica e de outras unidades supras-

segmentares são observadas mais frequentemente em pré-escolares, sugerindo que essas 

habilidades tendem a se desenvolver de forma mais natural, como consequência, 

provavelmente de fatores fono-articulatórios. Enquanto a habilidade de análise e manipulação 

de fonemas parece desenvolver-se a partir do contato da criança com o código escrito, ou pelo 

menos concomitante ao processo de alfabetização.  

Assim, Barrera e Maluf (2003) ressaltam que a perspectiva interativa que postula uma 

influência mútua entre os fatores, parece ser a mais aceita atualmente pela maioria dos 

pesquisadores da área. Estas pesquisadoras consideram que, embora se reconheça que a 

situação de ensino/aprendizagem da linguagem escrita influencia os aprendizes a focarem sua 

atenção no aspecto sonoro e segmental da linguagem oral, em especial na identificação e 

manipulação dos fonemas, é possível supor também que o nível de consciência fonológica 
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adquirido antes do processo de instrução formal, sobretudo quanto à segmentação silábica e 

outras unidades supra-segmentais, pode desempenhar um papel facilitador para o processo de 

alfabetização. Por outro lado, ressaltam que embora estudos tenham demonstrado que a 

consciência fonológica pode se desenvolver naturalmente, a partir de experiências informais 

com a linguagem oral, o grande contingente de alunos com dificuldades para se alfabetizar 

tem levado muitos autores a defender a importância da sistematização de atividades 

pedagógicas visando desenvolver os diferentes níveis de consciência fonológica no início do 

processo de alfabetização, visando facilitar a aquisição da linguagem escrita. 

Parece não haver necessariamente uma “controvérsia” entre os estudiosos da área, mas 

uma “aparente controvérsia”, a qual parece está relacionada a diferentes tipos de habilidades 

de consciência fonológica, ou seja, ao tipo de habilidade que cada pesquisador investigou e, 

também, ao próprio conceito de habilidade metalinguística, considerando que em essência, o 

comportamento metalinguístico pressupõe a reflexão consciente e intencional sobre a 

estrutura sonora da linguagem (Gombert, 2003). Assim, o termo consciência fonológica 

nomeia um conhecimento metalinguístico, porque expressa a capacidade do indivíduo refletir 

de modo consciente e deliberado sobre a estrutura sonora da linguagem oral, isto é, a 

compreensão de que a fala pode ser segmentada em suas unidades constituintes, palavras, 

sílabas e fonemas e a capacidade de manipular de modo consciente e deliberado estas mesmas 

unidades. 

Segundo Alegria, Leybaert e Mousty (1997, p. 121) “Bertelson propôs uma fórmula 

que permite ultrapassar esse paradoxo aparente”, quando fez notar que a leitura e a análise 

segmentar da fala são habilidades compostas, o que pressupõe que cada uma delas faz intervir 

um número considerável de outras sub-habilidades. Assim, esses pesquisadores consideram 

que no caso da leitura este aspecto parece evidente considerando que essa habilidade depende 

de vários fatores e, em especial, da identificação de palavras, que lhe é específica. A 

identificação de palavras, por sua vez, também depende de, pelo menos, dois outros 

processos: a associação e o acesso ortográfico. 

Nesta perspectiva, Alegria e cols. (1997, p. 121) consideram que a relação entre 

consciência fonológica e leitura é de causalidade recíproca, o que supõe que a consciência 

fonológica “não é um bloco homogêneo, A, porém uma coleção de habilidades organizadas: 

A1, A2”, do mesmo modo que a leitura também não é “uma habilidade unitária, B, mas uma 

série de sub-habilidades articuladas entre si: B1, B2 ... Bn. O conceito de reciprocidade 

corresponderia ao fato de que A1 atua causalmente sobre B1, que, por sua vez, age 

causalmente sobre A2 e assim sucessivamente”. 
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Segundo esses pesquisadores a noção de causalidade recíproca admite um 

desenvolvimento gradativo das habilidades metafonológicas, algumas aparecem bem antes da 

aquisição da leitura, enquanto outras, como a habilidade de consciência fonêmica, que se 

encontra em um nível mais elevado das operações cognitivas, só se estabelecem quando a 

criança já domina a capacidade de decodificação. 

Na mesma perspectiva, Byrne (1996, p. 47) afirma que as suas “descobertas de que as 

associações entre a língua escrita e a língua falada aos níveis da palavra e da sílaba são mais 

fáceis para a criança adquirir estão de acordo com os dados sobre o desenvolvimento da 

consciência fonológica”, que demonstram que as crianças podem identificar palavras em 

sentenças e sílabas em palavras bem antes de poderem contar fonemas em sílabas. 

Desta forma, parece haver um acordo na literatura entre a maioria dos pesquisadores 

sobre o fato de que as relações entre consciência fonológica e aprendizagem do sistema de 

escrita alfabético são de reciprocidade mútua e também que as habilidades de consciência 

fonológica expressam diferentes níveis de complexidade (Byrne, 1996; Alegria, Leybaert & 

Mousty, 1997; Cardoso-Martins, 1996; Barrera, 2003; Barrera & Maluf, 2003; Santos & 

Maluf, 2004; Maluf, 2005; Capovilla & Capovilla, 2004 a, b; Gombert, 2003; Marec-Breton 

& Gombert, 2004; Adams & cols., 2006). 

A aquisição da linguagem escrita em um sistema alfabético impõe uma mudança nos 

processos cognitivos do aprendiz, supõe um avanço para um nível de conhecimento explícito, 

consciente e reflexivo sobre a estrutura fonológica e ortográfica do sistema de escrita. 

Portanto, a aquisição de habilidades de consciência fonológica pela criança mostra que ela 

acedeu a um nível mais avançado em seus processos mentais e estas habilidades são 

fundamentais à aprendizagem inicial da leitura e da escrita. 

De acordo com Solé (2008) no início da aprendizagem da leitura e da escrita, as 

crianças se mostram competentes no uso comunicativo da linguagem e esta competência leva-

as a utilizar estruturas linguísticas muito complexas, ou seja, leva-as a desenvolver a 

consciência metalinguística, que se refere à capacidade da criança refletir de modo consciente 

sobre a linguagem e esta habilidade é fundamental à aprendizagem do código alfabético pela 

criança. Assim expressa Solé (2008, p. 52): 

Pois bem, quando se trata de aprender o código, a criança não precisa apenas usar 
bem a linguagem. Também necessita poder manipulá-lo e refletir sobre ele – que é o 
que lhe permite pensar em uma palavra, em um som, isolá-los e diferenciá-los, além 
de muitas outras coisas. A criança tem que ter desenvolvido uma certa consciência 
metalingüística para compreender os segredos do código (grifos do original). 
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Segundo Solé (2008) a consciência metalinguística não parte do zero, mas da atenção 

que a linguagem, tanto oral como escrita, desperta espontaneamente na criança, das perguntas 

que ela faz e das concepções que ela vai construindo. A consciência fonológica inicialmente 

surge do interesse da criança pela língua falada e por algumas das suas propriedades, como 

por exemplo, a rima que leva a criança a explorar semelhanças e diferenças entre palavras e 

partes da palavra, e, com a ajuda do adulto, a criança pode estabelecer a diferença entre o 

início e a rima e ter acesso aos fonemas individuais e poderá a partir daí “ser levada a fixar a 

atenção em outros fonemas das palavras mediante tarefas de segmentação fonêmica (golpear, 

contar etc.)” (Solé, 2008, p. 55-6). 

Garton e Pratt (citados por Solé, 2008, p. 53) sugerem que o conhecimento espontâneo 

que a criança possui sobre a linguagem constitui a base sobre a qual “poderão ir se 

desenvolvendo outras formas de consciência metalingüística, mais deliberadas e controladas, 

que possibilitarão o acesso a um melhor conhecimento da estrutura da linguagem e do seu 

sistema de representação alfabético”. Esses autores afirmam também que o domínio crescente 

da linguagem escrita promove o desenvolvimento da consciência metalinguística, que por sua 

vez é necessário para a competência na leitura e na escrita. 

Concordando com esses autores Solé (2008, p. 53) afirma que “consciência 

metalingüística e alfabetização estão intimamente relacionadas e podemos dizer que cada uma 

delas se beneficia com a outra no processo de aprendizagem”, considerando que o sistema da 

língua escrita exige a capacidade de decodificar, que pressupõe prestar atenção e refletir de 

forma deliberada e consciente sobre a linguagem (seus sons, palavras, representação gráfica). 

Portanto, para essa autora decodificar supõe estabelecer correspondências entre os sons da 

língua e sua representação gráfica convencional. 

Nessa perspectiva concordamos com Solé (2008, p. 52) quando afirma que “ler não é 

decodificar, mas para ler é preciso saber decodificar” e que “aprender a decodificar pressupõe 

aprender as correspondências que existem entre os sons da linguagem e os signos ou os 

conjuntos de signos gráficos – as letras e conjuntos de letras – que os representam”. Essa 

autora ressalta que o acesso ao código deve se inserir sempre em contextos significativos para 

a criança e que o ensino que privilegia apenas o acesso ao código de forma descontextualizada 

é incapaz de fazer a criança compreender o sentido das atividades de leitura. 

Com efeito, o processo de leitura não pode ser reduzido à habilidade de decodificar, 

ler é uma habilidade complexa que envolve inúmeros processos cognitivos também 

complexos. Entretanto, aprender ler e escrever em um sistema de escrita alfabético requer que 

o aprendiz descubra as correspondências entre as sequências sonoras da fala e as sequências 
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gráficas da escrita, o que não significa que o ensino dessas correspondências deva ocorrer de 

forma mecânica e sem considerar as experiências e conhecimentos espontâneos da criança. 

Ainda segundo Solé (2008) há uma concepção errônea que considera a alfabetização 

como um processo restrito à linguagem escrita. Esta autora afirma que a restrição da noção de 

alfabetização à linguagem escrita pode ser fruto de uma interpretação errônea, segundo a qual 

esta requer instrução formal, enquanto a linguagem oral se desenvolve de forma natural. Nas 

palavras de Solé (2008, p. 50) o errôneo dessa interpretação “não recai precisamente no fato 

de se considerar que a linguagem escrita requer uma instrução explícita, mas em considerar 

que a linguagem oral não a requer”, considerando que ambas exigem a presença de um adulto, 

de um meio social, que ajude a criança em um processo de aprendizagem que ocorre na 

interação educativa quer seja formal na escola, quer seja informalmente no meio familiar. 

Devemos enfatizar que entendemos por instrução explícita a educação formal que tem 

lugar na escola, que requer o ensino direto e sistemático de um conteúdo visando à 

apropriação por parte do aluno dos conceitos científicos. Nesse sentido, a linguagem oral não 

é objeto de uma instrução explícita que tem lugar na escola, como é o caso da escrita 

alfabética. No entanto, reconhecemos que a linguagem oral é influenciada pelo processo de 

alfabetização, uma vez que o próprio processo de aprendizagem da linguagem escrita 

influencia o modo como muitas crianças falam considerando o fenômeno social da variação 

linguística. 



2. LINGUAGEM ORAL E ESCRITA NA PERSPECTIVA HISTÓRICO-CULTURAL DE 

VYGOTSKY 

 

“A consciência reflexiva chega à criança através dos portais dos conhecimentos 
científicos” (Vygotsky, 1993, p. 79). 

 

 

Consideramos que a compreensão sobre o desenvolvimento da linguagem oral e 

escrita pela criança é relevante em qualquer trabalho sobre a aquisição do sistema de 

linguagem escrita e tem implicações importantes na formação de professores para a Educação 

Infantil e anos iniciais do ensino fundamental e, consequentemente, para as práticas de 

alfabetização. 

Desta forma, consideramos importante buscar uma melhor compreensão sobre o 

desenvolvimento da linguagem oral e da linguagem escrita com base na abordagem histórico-

cultural de Vygotsky (1993) e também nas recentes pesquisas da área da Ciência Cognitiva da 

Leitura. 

Devemos ressaltar que nos limites deste trabalho não é possível fazer uma análise em 

profundidade sobre o complexo processo de desenvolvimento linguístico analisado por 

Vygotsky (1993). Assim, o nosso propósito é fazer algumas considerações breves sobre as 

diferenças entre a linguagem oral e escrita tomando como referência as teorizações de 

Vygotsky (1993). Na sequência, destacamos algumas contribuições das pesquisas mais 

recentes na área da Ciência Cognitiva da Leitura sobre a aprendizagem da linguagem escrita. 

 

2.1. O desenvolvimento da linguagem 

 

Vygotsky (1993, p. 84) para formular sua “teoria experimental acerca das relações 

entre aprendizado e desenvolvimento” realizou quatro séries de investigações sobre as 

matérias escolares: “leitura e escrita, gramática, aritmética, ciências sociais e ciências 

naturais” e também uma série de experimentos a respeito de como a criança elabora os 

conceitos espontâneos e os conceitos científicos. Segundo Vygotsky (1993) esses temas estão 

diretamente relacionados à relação pensamento e linguagem e todos dizem respeito à relação 

entre desenvolvimento e aprendizagem. Vygotsky (1993, p. 80) afirma ainda que “a inter-

relação entre os conceitos científicos e os conceitos espontâneos é um caso especial de um 
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tema mais amplo: a relação entre aprendizado escolar e o desenvolvimento mental da 

criança”. 

Ao analisar a relação entre pensamento e linguagem no desenvolvimento 

ontogenético, Vygotsky (1993, p. 38) afirma que “podemos, com certeza, estabelecer, no 

desenvolvimento da fala da criança, um estágio pré-intelectual; e no desenvolvimento de seu 

pensamento, um estágio pré-lingüístico”. 

Na perspectiva de Vygotsky (1993) o pensamento e a fala seguem duas trajetórias 

diferentes e paralelas, mas a descoberta mais importante no desenvolvimento é que, num certo 

momento, mais ou menos aos dois anos de idade, ocorre o encontro e a união das curvas da 

evolução do pensamento e da fala, até então separadas, dando início a uma nova forma de 

comportamento, o pensamento torna-se verbal e a fala racional.  

Vygotsky (1993, p. 37) afirma que  Stern fez o primeiro e o melhor relato sobre esse 

importante evento, quando “mostrou como a vontade de dominar a linguagem se segue à 

primeira percepção difusa do propósito da fala, quando a criança ‘faz a maior descoberta de 

sua vida’, a de que ‘cada coisa tem seu nome’”. 

Segundo Vygotsky (1993) dois aspectos objetivos indicam esse momento no 

desenvolvimento infantil em que a fala começa a adquirir uma função intelectual e a criança 

começa a verbalizar seus pensamentos. O primeiro é “a curiosidade ativa e repentina da 

criança pelas palavras, suas perguntas sobre cada coisa nova (‘O que é isto?’)”; e, o segundo, 

é “a conseqüente ampliação de seu vocabulário, que ocorre de forma rápida e aos saltos” 

(Vygotsky, 1993, p. 37). Segundo esse teórico, esse parece ser o momento que a criança 

descobre a função simbólica das palavras, uma vez que a partir desse momento, ela sente a 

necessidade das palavras e, ao fazer perguntas, tenta ativamente aprender os signos 

vinculados aos objetos, o que mostra uma mudança no comportamento verbal da criança, a 

fala que era “afetivo-conativa” na primeira fase passa para a fase intelectual. Nesse momento, 

as linhas do desenvolvimento da fala e do pensamento se encontram e “ata-se o nó do 

problema do pensamento e da linguagem” (Vygotsky, 1993, p.38). 

A tese de Vygotsky (1993, p. 39) é a de que a fala egocêntrica é a transição da fala 

externa (social) para a fala interior (com função de pensamento). “A fala egocêntrica é, 

quanto a suas funções, a fala interior; é a fala em sua trajetória para a interiorização; 

intimamente ligada à organização do comportamento da criança”. Nesse sentido, o 

desenvolvimento da fala segue um curso que vai do social para o individual, por um processo 

de interiorização das formas externas para um uso interno, em três fases: fala exterior, fala 

egocêntrica e fala interior. 
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Segundo Vygotsky (1993, p. 40) “o desenvolvimento da fala segue o mesmo curso e 

obedece às mesmas leis que o desenvolvimento de todas as outras operações mentais que 

envolvem o uso de signos, tais como o ato de contar ou a memorização mnemônica”. O 

desenvolvimento dessas operações, segundo Vygotsky, passa por quatro estágios. O primeiro 

ele denominou “estágio natural ou primitivo” que corresponde à fala pré-intelectual e ao 

pensamento pré-verbal, quando estas operações aparecem em sua forma original, tal como 

evoluíram na fase primitiva do comportamento. 

O segundo estágio na evolução das operações mentais Vygotsky (1993, p. 40) nomeou 

“estágio da psicologia ingênua”, por analogia à chamada “física ingênua”, este se caracteriza 

pela manifestação da inteligência prática, pela experiência da criança com as propriedades 

físicas do seu próprio corpo e dos objetos à sua volta, e a aplicação dessa experiência ao uso 

de instrumentos, que revela o primeiro exercício da inteligência prática que está brotando na 

criança. Esta fase está muito claramente definida no desenvolvimento da fala da criança e 

“manifesta-se pelo uso correto das formas e estruturas gramaticais antes que a criança tenha 

entendido as operações lógicas que representam”. A criança é capaz de operar com orações 

subordinadas, com palavras como porque, se, quando e mas, muito antes de dominar as 

relações causais, condicionais e temporais, ou seja, ela domina a sintaxe da fala antes da 

sintaxe do pensamento. Segundo Vygotsky (1993, p. 40) “os estudos de Piaget provaram que 

a gramática se desenvolve antes da lógica, e que a criança aprende relativamente tarde as 

operações mentais que correspondem às formas verbais que vem usando há muito tempo”. 

O terceiro estágio é o da “fala egocêntrica”, que segundo o teórico, é resultado da 

“experiência psicológica ingênua”, gradualmente acumulada pela criança, este estágio se 

caracteriza por signos exteriores, operações externas que são usadas como auxiliares na 

solução de problemas internos. Nesse estágio a criança conta com os dedos, recorre a 

auxiliares mnemônicos etc. 

Por último, o quarto estágio Vygotsky (1993) denominou “estágio de crescimento 

interior”, caracterizado pela interiorização das operações exteriores, que marcam uma 

mudança profunda no desenvolvimento mental da criança. Antes a criança contava com os 

dedos, agora ela começa a fazer uso de operações mentais internas, a contar mentalmente 

usando a memória lógica. Este é o estágio final da fala, caracterizado pela fala interior, 

silenciosa, mas continua ocorrendo uma interação constante entre as operações externas e 

internas, a fala externa dos adultos se transformando em fala interna com função de 

pensamento, mas é um processo de transformação de uma forma na outra sem esforço e com 

frequência, e vice-versa. Segundo Vygotsky (1993, p. 41) essa forma de fala se assemelha à 
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fala externa dos adultos, tanto na forma como na função. Quanto à forma, a fala interior pode 

se aproximar muito da fala exterior, ou mesmo tornar-se igual a esta última, “quando serve de 

preparação para a fala exterior – por exemplo, quando se repassa mentalmente uma 

conferência a ser dada. Não existe nenhuma divisão clara entre o comportamento interno e 

externo, e um influencia o outro”. Quanto à função, ela caracteriza um novo nível de 

desenvolvimento das funções mentais da criança.  

Segundo Vygotsky (1993, p. 43) os dados sobre a linguagem infantil “sugerem 

firmemente que, por um longo tempo, a palavra é para a criança uma propriedade do objeto, 

mais do que um símbolo deste; que a criança capta a estrutura externa palavra-objeto mais 

cedo do que a estrutura simbólica interna”. Assim, sua hipótese sobre o desenvolvimento da 

linguagem infantil está de acordo com o padrão geral de desenvolvimento do domínio dos 

signos, ou seja, segue o mesmo curso e obedece às mesmas leis que o desenvolvimento de 

todas as outras operações mentais que envolvem o uso de signos. Vygotsky considera que é 

extremamente difícil acreditar que uma criança pequena de dezoito meses a dois anos seja 

capaz de descobrir a função simbólica da fala, pois esta se manifesta mais tarde no 

desenvolvimento e, não ocorre de repente, mas de forma gradual. Até mesmo uma criança em 

idade escolar opera primeiro com as palavras como propriedades dos objetos antes de adquirir 

sua função simbólica. Nesse sentido afirma Vygotsky (1993, p. 43):  

Mesmo numa criança em idade escolar, o uso funcional de um novo signo é 
precedido por um período de domínio da estrutura externa do signo. Da mesma 
forma, somente ao operar com palavras que foram primeiro concebidas como 
propriedades dos objetos, é que a criança descobre e consolida a sua função como 
signos. 
 

Em resumo, a conclusão de Vygotsky em sua pesquisa sobre o desenvolvimento 

linguístico é a de que o domínio da fala interior com função de pensamento é resultado de um 

lento acúmulo de mudanças estruturais e funcionais, caracterizado por uma transformação da 

fala exterior em fala interna com função de pensamento, mas em um processo de 

diferenciação entre as funções social e egocêntrica da fala, que resulta na transformação das 

estruturas da fala externa dominadas pela criança em estruturas básicas do seu pensamento. 

Segundo Vygotsky (1993, p. 44) essa conclusão leva a outro fato inquestionável e de grande 

importância: “o desenvolvimento do pensamento é determinado pela linguagem, isto é, pelos 

instrumentos lingüísticos do pensamento e pela experiência sócio-cultural da criança”. 

Portanto, o desenvolvimento da linguagem oral não é natural, mas está submetido às leis 

gerais do desenvolvimento histórico da sociedade humana, a aquisição da fala pela criança é 
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influenciada pela cultura, é mediada pela fala externa dos adultos, pelas pressões sociais sobre 

o comportamento infantil. 

 

2.2. Investigações sobre a Linguagem Escrita. 

 

A investigação de Vygotsky (1993) sobre leitura e escrita mostrou que o 

desenvolvimento da linguagem oral e da escrita na criança são processos diferentes, tanto do 

ponto de vista estrutural quanto funcional. O caráter abstrato da escrita impõe à criança muito 

mais dificuldades à sua aprendizagem, do que a linguagem oral. A aprendizagem da escrita 

exige um esforço mental e um nível de abstração muito maior que a aprendizagem da 

linguagem oral. Assim afirma Vygotsky (1993, p. 85): 

Nossa investigação mostrou que o desenvolvimento da escrita não repete a história 
do desenvolvimento da fala. A escrita é uma função lingüística distinta, que difere 
da fala oral tanto na estrutura como no funcionamento. Até mesmo o seu mínimo 
desenvolvimento exige um alto nível de abstração. É a fala em pensamento e 
imagens apenas, carecendo das qualidades musicais, expressivas e de entonação da 
fala oral. Ao aprender a escrever, a criança precisa se desligar do aspecto sensorial 
da fala e substituir palavras por imagens de palavras. Uma fala apenas imaginada, 
que exige a simbolização de imagem sonora por meio de signos escritos (isto é, um 
segundo grau de representação simbólica), deve ser naturalmente muito mais difícil 
para a criança do que a fala oral, assim como a álgebra é mais difícil do que a 
aritmética. 
 

Segundo Vygotsky é a qualidade abstrata da escrita que impõe dificuldades à sua 

aprendizagem e não o subdesenvolvimento de pequenos músculos ou quaisquer outros 

obstáculos mecânicos. 

De acordo com Vygotsky (1993) a fala oral e a escrita se diferenciam também quanto 

aos motivos, considerando que a aprendizagem da escrita é uma situação nova e estranha para 

a criança. Segundo Vygotsky (1993) seus estudos mostraram que no início da aprendizagem 

da escrita nos deparamos com uma fraca motivação por parte da criança, ela não sente a 

necessidade da escrita, ela demonstra pouco ou nenhum interesse pela escrita e só tem uma 

vaga ideia de sua utilidade. Ao contrário da aprendizagem da linguagem oral que ocorre de 

modo espontâneo, na aprendizagem da escrita precisamos motivar a criança e dirigir sua 

atenção para que ela aprenda a escrever. Por outro lado, na conversação, a criança não tem 

que ser conscientemente dirigida, a própria situação dinâmica se encarrega do curso da fala 

oral, que é determinado pelos motivos variáveis dos interlocutores. “Na conversação, todas as 

frases são impelidas por um motivo. O desejo ou a necessidade levam aos pedidos, as 

perguntas conduzem às respostas, e a confusão à explicação” (Vygotsky, 1993 p. 85). Ao 

contrário da fala oral, “os motivos para escrever são mais abstratos, mais intelectualizados, 
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mais distantes das necessidades imediatas. Na escrita, somos obrigados a criar a situação, ou a 

representá-la para nós mesmos. Isso exige um distanciamento da situação real” (Ibidem). 

Outra característica que distingue a fala oral da escrita é que esta última exige da 

criança uma ação analítica deliberada. Segundo Vygotsky (1993, p. 85) enquanto na fala oral, 

a criança mal tem consciência dos sons que emite e está bastante inconsciente das operações 

mentais que realiza, “na escrita, ela tem que tomar conhecimento da estrutura sonora de cada 

palavra, dissecá-la e reproduzi-la em símbolos alfabéticos, que devem ser estudados e 

memorizados antes”, ou seja, para escrever, da mesma forma deliberada, a criança tem que 

colocar as palavras em uma certa sequência, para que possa formar uma frase. A escrita exige 

uma ação deliberada e consciente porque a sua relação com a fala interior é diferente da 

relação com a fala oral. Enquanto esta última precede a fala interior no decorrer do 

desenvolvimento, “a escrita segue a fala interior e pressupõe a sua existência (o ato de 

escrever implica uma tradução a partir da fala interior)” (Vygotsky, 1993, p. 85-6). 

Nesse sentido, Vygotsky (1993, p. 86) ressalta que a gramática do pensamento se 

diferencia tanto da fala quanto da escrita. “A sintaxe da fala interior é exatamente oposta à 

sintaxe da escrita, permanecendo a fala oral numa posição intermediária”. Ao contrário da fala 

interior, que é uma fala condensada e abreviada, quase sempre predicativa, dirigida ao próprio 

sujeito, ou seja, na fala interior a situação, o objeto do pensamento, é sempre conhecida por 

aquele que pensa, a escrita é mais completa do que a fala oral, a escrita é desenvolvida em 

toda a sua plenitude e tem que explicar plenamente a situação para que se torne inteligível. “A 

passagem da fala interior, extremamente compacta, para a fala oral, extremamente detalhada, 

exige o que se poderia chamar de semântica deliberada – a estruturação intencional da teia do 

significado” (Ibidem). 

Todas essas características da linguagem escrita, segundo Vygotsky (1993) explicam 

por que na criança em idade escolar o desenvolvimento da escrita fica muito atrás do 

desenvolvimento da linguagem oral. Essa discrepância se deve à proficiência da criança na 

sua atividade espontânea e inconsciente e por sua falta de habilidade para a escrita, que é uma 

atividade abstrata e deliberada. Na criança em idade escolar “as funções psicológicas sobre as 

quais se baseia a escrita nem começaram a se desenvolver de fato quando o ensino da escrita 

tem início, e este tem que se basear em processos rudimentares que mal começaram a surgir” 

(Ibidem). 

De acordo com Vygotsky (1993) a gramática parece ter pouca utilidade prática em 

relação a outras matérias escolares, já que não ensina novas habilidades à criança, pois muito 

antes de entrar na escola, ela já domina a gramática de sua língua materna, mas esse 
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conhecimento é inconsciente, adquirido de forma puramente estrutural, tal como a 

composição fonética das palavras. Segundo Vygotsky (1993, p. 86) “já se chegou até mesmo 

a dizer que o ensino da gramática na escola poderia ser abolido”, mas ele repudia esta ideia e 

afirma que sua análise “mostrou claramente que o estudo da gramática é de grande 

importância para o desenvolvimento mental da criança”. Ele cita, por exemplo, se pedirmos a 

uma criança para produzir uma combinação de sons, /s/ e /c/ (k), podemos perceber como a 

articulação deliberada é muito difícil para ela; entretanto, dentro de uma estrutura, como na 

palavra Moscou, ela pronuncia os mesmos sons com facilidade. Do mesmo modo, a criança 

utiliza estruturas gramaticais complexas, usa o tempo verbal correto numa frase, mas quando 

alguém pede a ela que o faça, ela não saberá conjugar corretamente o tempo do verbo ou usar 

uma palavra em uma frase. Entretanto, a criança pode não adquirir novas formas gramaticais 

ou sintáticas na escola, mas a aprendizagem escolar da gramática e da escrita permite à 

criança tornar-se consciente do que está fazendo e aprender a usar conscientemente suas 

habilidades. “A gramática e a escrita ajudam a criança a passar para um nível mais elevado do 

desenvolvimento da fala” (Vygotsky, 1993, p. 87). 

Vygotsky afirma que, embora esse aprendizado preceda o desenvolvimento, 

considerando que quando a criança ingressa na escola, já adquiriu certos hábitos e habilidades 

numa área específica, antes de aprender a aplicá-los de modo consciente e deliberado, mas 

não existe “um paralelismo completo entre o curso do aprendizado e o desenvolvimento das 

funções correspondentes” (Ibidem). O desenvolvimento das bases psicológicas para o 

aprendizado de matérias básicas que ocorre na escola não precede esse aprendizado 

espontâneo, mas se desenvolve numa interação contínua com as suas contribuições. Segundo 

Vygotsky (1993, p. 87) seu “estudo mostra que a curva do desenvolvimento não coincide com 

a curva do aprendizado escolar; em geral, o aprendizado precede o desenvolvimento”. 

Desta forma, a aprendizagem espontânea da criança adquirida antes de sua entrada na 

escola se distingue da aprendizagem escolar, esta tem a sua especificidade e exige um 

trabalho sistemático e uso de métodos de ensino. Conforme afirma Vygotsky (1993, p. 87) na 

escola, “o aprendizado tem as suas próprias seqüências e sua própria organização, segue um 

currículo e um horário, e não se pode esperar que as suas regras coincidam com as leis 

internas dos processos de desenvolvimento que desencadeia”. 
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De acordo com Vygotsky (1993) os resultados de suas pesquisas também confirmam a 

tese da Psicologia, segundo a qual existem períodos críticos para a aprendizagem das matérias 

escolares, o que Montessori e outros educadores denominaram período sensível 8. 

Os anos escolares são, no todo, o período ótimo para o aprendizado de operações 
que exigem consciência e controle deliberado; o aprendizado dessas operações 
favorece enormemente o desenvolvimento das funções psicológicas superiores 
enquanto ainda estão em fase de amadurecimento. Isso se aplica também ao 
desenvolvimento dos conceitos científicos que o aprendizado escolar apresenta à 
criança (Vygotsky, 1993, p. 90). 
 

Esse teórico ressalta que a existência de um período ótimo para aprender uma 

determinada matéria como por exemplo, a escrita, que envolve processos tão complexos, não 

pode ser explicado em termos puramente biológicos. Sua pesquisa “comprovou a natureza 

social e cultural do desenvolvimento das funções superiores durante esses períodos, isto é, a 

sua dependência da cooperação com os adultos e do aprendizado” (Ibidem). 

Vygotsky (1993) refere os dados de Montessori a respeito da escrita como “um 

exemplo surpreendente” que ilustra a forte influência do aprendizado escolar sobre as funções 

correspondentes que estão em processo de amadurecimento, e, ressalta que “os dados de 

Montessori não perderam a sua importância”. Essa educadora descobriu que se ensinarmos 

uma criança de quatro anos e meio ou cinco anos de idade a escrever, “a resposta dela será 

uma ‘escrita explosiva’, um uso abundante e imaginativo da escrita que nunca será repetido 

pelas crianças alguns anos mais velhas” (Ibidem). 

É importante destacar que esta ideia é completamente oposta ao princípio subjacente à 

Psicogênese da língua escrita ou construtivismo de Ferreiro (1992; 2008), que tem 

fundamentado as práticas de alfabetização no Brasil desde os anos de 1980.  

De acordo com Soares (2004, p.10), referida na introdução deste trabalho, à 

semelhança do que ocorreu nos Estados Unidos, “também no Brasil os anos de 1980 e 1990 

assistiram ao domínio hegemônico, na área da alfabetização, do paradigma cognitivista”, 

traduzido no movimento denominado whole language, “que aqui se difundiu sob a discutível 

denominação de construtivismo (posteriormente, sócio-construtivismo)”, a partir dos anos de 

1980 “ele chegou pela via da alfabetização, através das pesquisas e estudos sobre a 

psicogênese da língua escrita, divulgada pela obra e pela atuação formativa de Emília 

Ferreiro” (Soares, 2004, p. 10). 

                                                 
8 Segundo Vygotsky (1993) o termo “período sensível” também é utilizado na Biologia para indicar que em 
determinados períodos do desenvolvimento ontogenético, o organismo é particularmente sensível a uma 
influência que, antes ou depois,  teria um efeito reduzido, pode alterar radicalmente o curso do desenvolvimento. 
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Consideramos importante apresentar algumas ideias subjacentes à Psicogênese da 

língua escrita, de Ferreiro (1992; 2008; 2009) tendo em vista a influência desse referencial 

teórico na educação brasileira, em especial na área da alfabetização, nas últimas três décadas. 

A respeito da “discutível denominação de construtivismo”, Ferreiro (2008, p. 77) 

afirma que defende “a utilização técnica do termo construtivismo” para designar a 

psicogênese da língua escrita, mas que se opõe “à utilização abusiva que o esvazia de 

conteúdo para convertê-lo simplesmente em uma etiqueta para designar apenas um conjunto 

de práticas pedagógicas vagamente relacionadas entre si”. Ferreiro (2008) também justifica a 

opção pelo uso do termo construção9 para designar a construção da escrita na criança, usando 

esse termo no sentido piagetiano de construção do real na criança e, esclarece as razões de não 

usar outros termos como aprendizagem, maturação, desenvolvimento e aquisição. 

Segundo o modelo conceitual de Ferreiro (1992) a aquisição da linguagem escrita pela 

criança é resultado de um longo processo de construção de hipóteses que a própria criança 

elabora sobre a escrita, em interação com esse objeto de conhecimento, numa sequência 

regular de estágios. Conforme afirma Ferreiro (1992, p. 18-9): 

Do ponto de vista construtivo, a escrita infantil segue uma linha de evolução 
surpreendentemente regular, através de diversos meios culturais, de diversas 
situações educativas e de diversas línguas. Aí, podem ser distinguidos três grandes 
períodos no interior dos quais cabem múltiplas subdivisões:  
● distinção entre o modo de representação icônico e o não-icônico;  
● a construção de formas de diferenciação (controle progressivo das variações sobre 
os eixo qualitativo e quantitativo);  
● a fonetização da escrita (que se inicia com um período silábico e culmina no 
período alfabético). 

 
Segundo Ferreiro (2009, p. 37) desde muito cedo as crianças “se fazem perguntas com 

profundo sentido espistemológico: o que é que a escrita representa e como o representa?”. 

Assim, segundo a autora as crianças desde muito cedo definem critérios e constroem 

hipóteses para interpretar esse objeto de conhecimento (língua escrita).  

Em um primeiro momento, as crianças, por volta dos 4 anos de idade, elaboram 

critérios precisos para distinguir o “figurativo” do “não-figurativo”, elas distinguem entre 

                                                 
9 Emília Ferreiro (2008, p. 77-8) em Com todas as letras defende o uso do termo construtivismo que usa para 
designar a abordagem teórica sobre alfabetização ou psicogênese da língua escrita, e, esclarece a opção pelo 
termo construção e as razões de não usar outros termos. Afirma que não usa o termo aprendizagem porque a 
história social dos termos impregnou o conceito “aprendizagem” com uma forte conotação empirista; não usa o 
termo maturação porque não se trata de um processo puramente maturativo, não utiliza o termo desenvolvimento, 
porque “ainda que em inglês, hoje em dia, seja bastante corrente ouvir falar de developmental literacy”, o termo 
desenvolvimento é pouco usado na literatura espanhola onde o mesmo “é usado para casos onde se supõe que o 
espontâneo ocupa tanto ou mais lugar que o aprendido. A autora considera mais correto o termo aquisição, “já 
que não prejulga sobre os mecanismos dessa aquisição”, no entanto ela defende o termo construção, “sustento 
que se pode falar em sentido estrito de construção, usando este termo como Piaget o usou quando falou da 
construção do real na criança” (Ferreiro, 2008, p. 78). 
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aquilo que não é para ler “uma figura”, embora possa ser interpretado, e aquilo que serve para 

ler, como outras marcas (letras e números). Nesse primeiro momento a representação infantil 

da escrita apresenta duas características: arbitrariedade e linearidade. As crianças se servem 

do desenho “para representar aquela propriedade importantíssima dos objetos que o desenho 

não consegue representar: o nome” (Ferreiro, 2008, p. 84). 

No segundo período, as crianças começam a elaborar as condições de 

interpretabilidade da escrita. Do ponto de vista da lógica da criança, a escrita para representar 

algo precisa de duas condições formais, uma quantitativa que tem a ver com a quantidade 

mínima de caracteres (letras) e uma qualitativa ou o que a autora denomina “variedade 

interna”. Essa hipótese tem a ver “com as formas de letras, com as diferença de posição das 

letras e as combinações das mesmas” (Ferreiro, 2008, p. 84-85). 

O terceiro período é o que a autora denomina “fonetização da escrita”, este “se inicia 

quando as crianças começam a buscar uma relação entre o que se escreve e os aspectos 

sonoros da fala”. Esse período “se manifesta com um primeiro período silábico, seguido por 

um período silábico-alfabético, e finalmente as crianças abordam o essencial de uma escrita 

alfabética; [...]” (Idem, p. 85). 

Segundo Ferreiro (2008, p. 84) esse processo de construção de hipóteses sobre a 

língua escrita é marcado por “situações conflitivas que constituem desafios para as crianças. 

Esses conflitos são semelhantes aos que Piaget descreve na teoria da equilibração (1975)”. 

Ferreiro (1992, p. 41) afirma  que as suas ideias propõem uma revolução conceitual na 

área da alfabetização. “Em alguns momentos da história faz falta uma revolução conceitual. 

Acreditamos ter chegado o momento de fazê-la a respeito da alfabetização”. 

Segundo a autora a criança, nas suas tentativas de se apropriar desse objeto de 

conhecimento (língua escrita), constrói suas próprias hipóteses sobre a escrita e, assim, se 

apropria da linguagem escrita. Essas hipóteses são construções próprias e originais das 

crianças e não podem ser atribuídas à influência de adultos alfabetizados nem à instrução 

sistemática. A esse respeito Ferreiro (2008, p. 80-1) afirma: 

É possível falar de processo de construção no caso da língua escrita porque pudemos 
identificar a existência de conceitualizações infantis que não é possível explicar por 
uma leitura direta dos dados do ambiente, nem por transmissão de outros indivíduos 
alfabetizados. Um exemplo bem conhecido é o problema da quantidade mínima de 
caracteres: não somente as crianças argentinas, mexicanas ou venezuelanas, mas 
também as crianças portuguesas, francesas, italianas (e, segundo dados recolhidos 
por Freeman e Whitsell [1985], também as crianças norte-americanas} pensam que 
faz falta uma certa quantidade de caracteres para que o escrito seja interpretável. A 
quantidade de caracteres ótima é 3, e isto não pode ser atribuído a um ensino 
sistemático dos adultos alfabetizados, [...]. O mesmo ocorre com a hipótese da 
variedade interna. Conseguimos identificar uma série de idéias poderosas, que são 
mantidas pelas crianças apesar de evidência empíricas contrárias e que não podem 
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ser explicadas como resultado direto da leitura dos dados da experiência imediata ou 
da transmissão de informações por parte de adultos alfabetizados. 
 

Assim, no construtivismo de Ferreiro (1992; 2008; 2009) a escrita não é objeto de 

ensino escolar e sua aprendizagem não depende da instrução sistemática. Segundo a autora 

considerar a escrita como um objeto escolar é revelar uma imagem empobrecida da língua 

escrita e da criança10 que aprende e, transformar o professor no “único informante 

autorizado”. Ferreiro (1992, p. 40-1) citando os “Goodman” afirma: 

Temos uma imagem empobrecida da língua escrita: é preciso reintroduzir, quando 
consideramos a alfabetização, a escrita como sistema de representação da 
linguagem. Temos uma imagem empobrecida da criança que aprende: a reduzimos a 
um par de olhos, um par de ouvidos, uma mão que pega um instrumento para marcar 
e um aparelho fonador que emite sons. Atrás disso há um sujeito cognoscente, 
alguém que pensa, que constrói interpretações, que age sobre o real para fazê-lo seu. 
 

Ferreiro (1992) considera que é difícil transformar essas práticas reveladoras da 

concepção que os que ensinam têm da escrita e do processo de aprendizagem, já que obriga a 

redefinir o papel do professor e a dinâmica das relações sociais dentro e fora da escola e, 

acrescenta que não se pode concluir das suas idéias “que o professor deveria se limitar a ser 

simples espectador de um processo espontâneo”. Conforme expressa Ferreiro (1992, p. 39-

40): 

A transformação destas práticas é que é realmente difícil, já que obriga a redefinir o 
papel do professor e a dinâmica das relações sociais dentro e fora da sala de aula. É 
importante indicar que de maneira alguma podemos concluir do que foi dito 
anteriormente que o professor deveria se limitar a ser simples espectador de um 
processo espontâneo. Foi Ana Teberosky, em Barcelona, a primeira a se atrever a 
fazer uma experiência pedagógica baseada, a meu ver, em três idéias simples mas 
fundamentais: a) deixar entrar e sair para buscar informação extra-escolar 
disponível, com todas as conseqüências disso; b) o professor não é mais o único que 
sabe ler e escrever na sala de aula; todos podem ler e escrever, cada um ao seu nível; 
c) as crianças que ainda não estão alfabetizadas podem contribuir com proveito na 
própria alfabetização e na dos seus companheiros, quando a discussão a respeito da 
representação escrita da linguagem se torna prática escolar. 

 
Desta forma, Ferreiro (1992) propõe um modelo conceitual de aprendizagem da 

linguagem escrita, o qual desloca a linguagem escrita do ensino para a aprendizagem da 

própria criança. Portanto, a linguagem escrita, de objeto de ensino escolar, que requer uso de 

métodos e de procedimentos de ensino, cuja aprendizagem requer habilidades específicas por 

parte da criança, passa a ser considerada objeto de aprendizagem espontânea da própria 

                                                 
10  Em livro mais recente Ferreiro (2009, p. 36) faz afirmação semelhante à referida acima: “Não podemos 
reduzir a criança a um par de olhos que vêem, a um par de ouvidos que escutam, a um aparelho fonador que 
emite sons e a uma mão que aperta com torpeza um lápis sobre uma folha de papel. Por trás (ou além) dos olhos, 
dos ouvidos, do aparelho fonador e da mão, há um sujeito que pensa e que tenta incorporar a seus próprios 
saberes esse maravilhoso meio de representar e recriar a língua que é a escrita, todas as escritas”. 
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criança, independente de habilidades específicas e da instrução sistemática. Conforme afirma 

Ferreiro (1992, p. 42-3): 

A leitura e a escrita têm sido tradicionalmente consideradas como objeto de uma 
instrução sistemática, ‘como algo que deva ser ensinado’ e cuja ‘aprendizagem’ 
suporia o exercício de uma série de habilidades específicas. Muitos trabalhos de 
psicólogos e educadores têm se orientado neste sentido. Não obstante, nossas 
pesquisas sobre os processos de compreensão da linguagem escrita nos obrigam a 
abandonar estas duas idéias: as atividades de interpretação e de produção de escrita 
começam antes da escolarização; a aprendizagem se insere (embora não se separe 
dele) em um sistema de concepções previamente elaboradas, e não pode ser reduzido 
a um conjunto de técnicas perceptivo-motoras (as aspas são do original). 
 

Segundo Ferreiro (1992) aprender ler e escrever é semelhante a aprender a desenhar, 

considerando que tanto a linguagem escrita quanto o desenho são formas de representação 

simbólica. Citando Luquet, estudioso do desenho infantil, assim afirma: 

Como outros sistemas de escrita, o sistema alfabético é produto do esforço coletivo 
para representar o que se quer simbolizar: a linguagem. Como toda representação, 
baseia-se em uma construção mental que cria suas próprias regras. Sabemos, desde 
Luquet, que desenhar não é reproduzir o que se vê, mas sim o que se sabe. Se este 
princípio é verdadeiro para o desenho, com mais razão o é para a escrita. Escrever 
não é transformar o que se ouve em formas gráficas, assim como ler também não 
equivale a reproduzir com a boca o que o olho reconhece visualmente. A tão famosa 
correspondência fonema-grafema deixa de ser simples quando se passa a analisar a 
complexidade do sistema alfabético (Ferreiro, 1992, p. 55). 
 

Assim, na perspectiva de Ferreiro, a aquisição da linguagem escrita não depende do 

ensino sistemático, mas é resultado da aprendizagem da própria criança, considerando que a 

criança que vive em um mundo letrado se alfabetiza, ou se auto-alfabetiza em contato com o 

material escrito, com o mais diversos tipos de textos nas práticas sociais de uso da escrita, por 

meio das ações interindividuais. Conforme afirma Ferreiro (1992, p. 59-60): 

Através das interações adulto-adulto, adulto-criança e crianças entre si, criam-se as 
condições para a inteligibilidade dos símbolos. A experiência com leitores de textos 
informa sobre a possibilidade de interpretação dos mesmos, sobre as exigências 
desta interpretação e sobre as ações pertinentes, convencionalmente estabelecidas. 
[...] A criança se vê continuamente envolvida, como agente e observador, no mundo 
‘letrado’. Os adultos lhe dão a possibilidade de agir como se fosse leitor – ou 
escritor -, oferecendo múltiplas oportunidades para sua realização (livros de 
histórias, periódicos, papel e lápis, tintas, etc.). O fato de poder comportar-se como 
leitor antes de sê-lo, faz com que se aprenda precocemente o essencial das práticas 
sociais ligadas à escrita (as aspas são do original). 
 

A respeito das primeiras tentativas de escrever das crianças, suas produções 

espontâneas, que Montessori (citada por Vygotsky, 1993) denomina “escrita explosiva”, 

Ferreiro (1992, p. 68) considera “escrita real”. 

No caso do desenvolvimento da leitura-e-escrita, a dificuldade para adotar o ponto 
de vista da criança foi tão grande que ignoramos completamente as manifestações 
mais evidentes das tentativas infantis para compreender o sistema de escrita: as 
produções escritas das próprias crianças. Até há poucos anos as primeiras tentativas 
de escrever feitas pelas crianças eram consideradas meras garatujas, como se a 
escrita devesse começar diretamente com letras convencionais bem traçadas. Tudo o 
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que ocorria antes era simplesmente considerado como tentativas de escrever e não 
como escrita real. 
 

Portanto, ao contrário da abordagem teórica de Vygotsky (1993), na perspectiva de 

Ferreiro (2008) as crianças não precisam ser motivadas para aprender a linguagem escrita, 

elas são ativas por natureza. São as crianças que constroem o conhecimento da linguagem e 

em todos os domínios do conhecimento. Assim, a autora considera que a aprendizagem da 

linguagem escrita é semelhante à aprendizagem da linguagem oral.   

Na língua oral não se aprende um fonema nem uma sílaba e nem uma palavra por 
vez. As palavras são aprendidas, são desaprendidas, são definidas e são redefinidas 
continuamente. Não há um processo cumulativo simples, unidade por unidade, mas 
organização, desestruturação e reconstrução contínua. As crianças procuram ir 
sistematizando o que aprenderam (na aprendizagem da linguagem e em todos os 
domínios do conhecimento), põem à prova a organização conseguida através de atos 
efetivos de utilização do conhecimento adquirido, e reestruturam quando descobrem 
que a organização anterior é incompatível com os dados da experiência. São ativas 
por natureza; não se trata de motivá-las para que o sejam. O que desmotiva, o que 
dificulta a aprendizagem, é impedir esses processos de organização da informação 
(Ferreiro, 2008, p. 31). 
 

Desta forma a autora considera que a atitude a ser adotada na aprendizagem da escrita 

é semelhante a da aprendizagem da linguagem oral e a do desenho, considerando que nessas 

aprendizagens os adultos não esperam da criança, desde o início, “verbalizações corretas ou 

traçados gráficos perfeitos, tampouco se nega a uma criança em processo de desenvolvimento 

o direito à fala ou à possibilidade de grafar” (Ferreiro, 2008, p. 45). 

Segundo a autora do ponto de vista do construtivismo tanto a criança quanto o adulto 

constroem o conhecimento interagindo com os objetos. Assim, Ferreiro (2008, p. 38) pergunta 

e responde: “Qual é a única maneira de permitir a alguém – criança ou adulto – que aprenda 

algo a respeito de certo objeto do conhecimento? Permitir-lhe que entre em contato, que 

interaja com esse objeto”. Ferreiro (2008, p. 67) afirma ainda que, da perspectiva 

construtivista, “não há nada de estranho em perguntar-se: como a criança lê antes de saber ler 

no sentido convencional do termo? Como escreve antes que reconheçamos sua produção 

como ‘escrita’?”. 

No construtivismo de Ferreiro (2008) não há distinção entre conceitos espontâneos 

adquiridos na experiência cotidiana da criança e conceitos científicos que a criança aprende na 

escola por meio da instrução sistemática. Essa ideia fica evidente nas palavras de Ferreiro 

(2008, p. 74-5) quando se refere aos pré-requisitos da aprendizagem. 

Do ponto de vista construtivista, o problema dos pré-requisitos coloca-se da seguinte 
maneira: é essencial estabelecer os antecessores de qualquer conhecimento em um 
momento qualquer de seu desenvolvimento. Contudo, a identificação desses 
antecessores não leva a sugerir sua incorporação ao currículo escolar, já que há uma 
distinção entre conhecimentos que são adquiridos somente quando são ensinados e 
aqueles que o sujeito adquire, em interação com outros sujeitos (de níveis similares, 
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inferiores ou superiores em relação a esse conhecimento) sem ser explicitamente 
ensinados, mas em condições que favorecem o processo de apropriação (grifos do 
original). 
 

A respeito do papel da escola, Ferreiro (1992) esclarece que não se deve deduzir das 

suas ideias que ela subestime a importância da escola. No entanto, segundo a autora não cabe 

à escola ensinar a linguagem escrita, mas criar as condições para que a própria criança a 

descubra. 

Não se deve deduzir de nossos estudos que subestimamos a importância da escola. 
Ao contrário, cremos que ela pode cumprir um papel importante e insubstituível. No 
entanto, este não deveria ser o de dar inicialmente todas as chaves secretas do 
sistema alfabético, mas o de criar condições para que a criança as descubra por si 
mesma (Ferreiro, 1992, p. 60). 
 

Ainda sobre a escola, Ferreiro (2009), reconhecendo a existência do fenômeno 

“plurilinguismo”, a diversidade de grupos sociais, a diversidade de línguas e de dialetos, 

afirma que a escola, ao longo de seu desenvolvimento, enquanto instituição social, 

transformou a escrita que é um objeto social em objeto exclusivamente escolar. Segundo a 

autora a escola sempre pretendeu homogeneizar os grupos, sempre lutou contra as diferenças 

de línguas e também dialetais na fala, contribuindo para gerar o mito de um dialeto único para 

ter acesso à língua escrita. Referindo-se à alfabetização Ferreiro (2009, p. 81) afirma: 

No domínio específico da alfabetização, a transformação da escrita – objeto social 
por excelência – em objeto escolar contribuiu para acentuar esse movimento de 
negação das diferenças: alfabetiza-se com um único método, com um único tipo de 
texto privilegiado (controlado e domesticado), adotando uma única definição de 
leitor, um único sistema de escrita válido, uma norma de fala fixa. 
 

O princípio básico presente nas produções de Ferreiro (1992; 2008; 2009) é o de que 

são as crianças que constroem o próprio conhecimento, inclusive sobre o sistema de escrita, 

“No esforço de compreender o mundo que as rodeia, levantam problemas muito difíceis e 

abstratos e tratam, por si próprias, de descobrir respostas para eles. Estão construindo objetos 

complexos de conhecimento e o sistema de escrita é um deles” (Ferreiro,1992, p. 65). 

Portanto, para a autora a linguagem escrita não é objeto de ensino escolar, consequentemente, 

sua aprendizagem não depende de uma instrução sistemática e nem as crianças precisam ser 

motivadas a aprender. Assim, afirma Ferreiro (2009, p. 25):  

Estamos falando do futuro, e as crianças são parte dele. Essas crianças (todas as 
crianças) não precisam ser motivadas para aprender. Aprender é seu ofício. Não 
podem deixar de aprender porque não podem deixar de crescer. Todos os objetos 
(materiais ou conceituais) aos quais os adultos dão importância são alvo da atenção 
das crianças. Se perceberem que as letras são importantes para os adultos (sem que 
importe por que e para que são importantes), tentarão apropriar-se delas. 
 

Devemos enfatizar que diferentemente da linguagem oral, cuja aprendizagem é 

resultado da experiência imediata da criança, a linguagem escrita é uma criação cultural e sua 
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aprendizagem pressupõe um processo sistemático de instrução, o que não significa que o 

ensino escolar da linguagem escrita deva ser de forma mecânica sem considerar os 

conhecimentos espontâneos da criança construídos na sua experiência. Conforme afirma 

Vygotsky (1993) diferentemente da linguagem oral que a criança aprende de forma 

espontânea, a escrita é uma atividade abstrata e deliberada que faz parte dos conhecimentos 

sistemáticos que a criança aprende na escola e, sua aprendizagem exige consciência e controle 

deliberado. 

Assim, concordamos com Vygotsky (1993, p. 71) quando afirma que “para se criar 

métodos eficientes para a instrução das crianças em idade escolar no conhecimento 

sistemático, é necessário entender o desenvolvimento dos conceitos científicos na mente da 

criança”. Concordamos também com esse teórico quando afirma que o ensino direto de 

conceitos é impossível e infrutífero e um professor que tenta agir assim só obtém como 

resultado, “o verbalismo vazio, uma repetição de palavras pela criança, semelhante à de um 

papagaio, que simula um conhecimento dos conceitos correspondentes, mas que na realidade 

oculta um vácuo” (Idem, p. 72). 

Ao contrário do pensamento de Ferreiro (1992; 2008; 2009) a tese de Vygotsky (1993, 

p. 72) é a de que “o desenvolvimento dos conceitos, ou dos significados das palavras, 

pressupõe o desenvolvimento de muitas funções intelectuais: atenção deliberada, memória 

lógica, abstração, capacidade para comparar e diferenciar”, e pela natureza complexa desses 

processos psicológicos eles não podem ser adquiridos somente por meio da aprendizagem 

espontânea da criança. 

A respeito da relação entre conceitos espontâneos e científicos, Vygotsky (1993) 

aponta algumas limitações do pensamento de Piaget, o qual constitui o fundamento do 

construtivismo de Ferreiro. 

Segundo Vygotsky (1993) Piaget estabelece uma “nítida fronteira” entre os conceitos 

espontâneos da criança, desenvolvidos principalmente mediante seus próprios esforços 

mentais e os não-espontâneos, aqueles que foram decisivamente influenciados pelos adultos, 

admitindo que estes últimos podem ser investigados de modo independente. Neste aspecto, 

Vygotsky (1993, p. 73) afirma que Piaget “vai além e mais fundo do que qualquer outro 

estudioso dos conceitos infantis”. Entretanto, segundo Vygotsky (1993, p. 73) “há erros no 

raciocínio de Piaget que depreciam o valor de suas idéias”, pois embora Piaget defenda que ao 

formar um conceito a criança aplica as características de sua própria mentalidade, ele aplica 

essa tese apenas aos conceitos espontâneos, presumindo que somente estes podem explicar as 

características do pensamento infantil. Assim, referindo-se a Piaget Vygotsky afirma “ele não 
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consegue ver a interação entre os dois tipos de conceitos e os elos que os unem num sistema 

total de conceitos, durante o desenvolvimento intelectual da criança” (Ibidem).  

Segundo Vygotsky “esses erros” levaram Piaget a um outro, pois ao considerar que a 

socialização progressiva do pensamento é a própria essência do desenvolvimento mental da 

criança, não leva em conta o papel da aprendizagem escolar no desenvolvimento do 

pensamento consciente. A respeito do pensamento de Piaget, Vygotsky (1993, p. 73) afirma:  

Mas, se as suas idéias sobre a natureza dos conceitos não-espontâneos fossem 
corretas, seguir-se-ia que um fator tão importante na socialização do pensamento 
quanto a aprendizagem escolar não tem qualquer relação com os processos do 
desenvolvimento interior. Essa incoerência é o ponto fraco da teoria de Piaget, tanto 
em termos teóricos quanto práticos. 
 

De acordo com Vygotsky (1993) os conceitos espontâneos e os científicos se formam 

e se desenvolvem sob condições internas e externas diferentes e sob motivos diferentes. A 

aquisição desses dois tipos de conceitos pela criança difere quanto à relação deles com a 

experiência da criança e quanto à atitude dela para com os objetos na dependência de ser no 

âmbito familiar cotidiano e no âmbito do ensino escolar. 

A mente se defronta com problemas diferentes quando assimila os conceitos na 
escola e quando é entregue aos seus próprios recursos. Quando transmitimos à 
criança um conhecimento sistemático, ensinamos-lhe muitas coisas que ela não pode 
ver ou vivenciar diretamente (Vygotsky, 1993, p. 74). 
 

Na perspectiva de Vygotsky (1993) todas as funções psíquicas superiores são 

processos mediados por signos, estes constituem o meio básico para dominar e dirigir os 

processos mentais. A palavra é o signo mediador básico no processo de formação dos 

conceitos, que no início tem o papel de meio na formação de um conceito e, posteriormente, 

torna-se o seu símbolo. Nesse sentido, Vygotsky considera que a educação escolar e o ensino 

explícito e sistemático das matérias escolares (leitura, escrita, gramática, matemática, história, 

etc.) têm um papel central na formação do indivíduo e na formação do pensamento abstrato, 

consciente e deliberado. Assim concordamos com Vygotsky (1993, p. 79) quando afirma que: 

O aprendizado escolar induz o tipo de percepção generalizante, desempenhando 
assim um papel decisivo na conscientização da criança dos seus próprios processos 
mentais. Os conceitos científicos, com o seu sistema hierárquico de inter-relações, 
parecem constituir o meio no qual a consciência e o domínio se desenvolvem, sendo 
mais tarde transferidos a outros conceitos e a outras áreas do pensamento. A 
consciência reflexiva chega à criança através dos portais dos conhecimentos 
científicos. 
 

De acordo com Vygotsky (1993, p. 80) Piaget considerou que “se quisermos descobrir 

e explorar as idéias espontâneas da própria criança, ocultas por trás dos conceitos não-

espontâneos que ela expressa, teremos que começar a libertá-las de todos os vínculos a um 

sistema”. Essa abordagem, afirma Vygotsky “resultou nos tipos de respostas que expressam a 
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atitude não-mediada da criança em relação aos objetos, e que estão presentes em todos os 

livros de Piaget” (Ibidem).  

Ao contrário de Piaget, Vygotsky (1993) considera que um conceito só pode 

submeter-se à consciência e ao controle deliberado quando começa a fazer parte de um 

sistema, considerando que “se consciência significa generalização, a generalização, por sua 

vez, significa a formação de um conceito supra-ordenado que inclui o conceito dado como um 

caso específico” (Ibidem). Vygotsky cita por exemplo que quando a criança aprende a palavra 

flor e depois a palavra rosa, por algum tempo esses conceitos permanecem intercambiáveis e 

justapostos, porque para ela, o conceito flor não pode ser considerado o mais geral, ele não 

inclui e nem subordina a si a palavra rosa. Entretanto, quando “flor” se generaliza, a relação 

entre “flor” e “rosa”, assim como entre “flor” e outros conceitos subordinados, também se 

modifica na mente da criança, o que mostra que um sistema está se configurando. Portanto, 

para Vygotsky (1993) um conceito supra-ordenado implica a existência de uma série de 

conceitos subordinados e uma hierarquia de conceitos de níveis de generalização diferentes.  

Os resultados dos experimentos de Vygotsky (1993) mostraram que a relação da 

criança com um objeto nos conhecimentos espontâneos é completamente diferente da relação 

dela com um objeto de conhecimento escolar, que exige atenção deliberada e consciente, 

como é o caso da escrita alfabética. Esse teórico enfatiza que a relação com um objeto nos 

conceitos científicos que a criança aprende na escola é mediada, desde o início, por algum 

outro conceito. “A própria noção de conceito científico implica uma certa posição em relação 

a outros conceitos, isto é, um lugar dentro de um sistema de conceitos” (ibidem).  

Assim, na abordagem de Vygotsky embora esses dois tipos de conceitos, em 

determinado momento do desenvolvimento pareçam semelhantes, seguem caminhos 

diferentes, se desenvolvem segundo motivos diferentes e expressam operações cognitivas 

diferentes. Portanto, ao contrário do modelo conceitual de Piaget e do de Ferreiro (1992), a 

tese de Vygotsky (1993,  p. 80) é a de que “os rudimentos de sistematização primeiro entram 

na mente da criança, por meio do seu contato com os conceitos científicos, e são depois 

transferidos para os conceitos cotidianos, mudando a sua estrutura psicológica de cima para 

baixo”. 

Neste contexto, queremos enfatizar que nos debates na área da alfabetização no Brasil, 

em grande parte, as ideias de Vygotsky têm sido com frequência associadas às ideias de 

Piaget e, mais especificamente, à Psicogênese da Língua Escrita de Ferreiro (1992, 2008), 

denominada construtivismo, cuja associação tem sido denominada sócio-construtivismo. 



 57 

Entretanto, parece que os princípios teóricos da abordagem histórico-cultural ainda não foram 

efetivamente incorporados às práticas de alfabetização na escola pública brasileira. 

Com efeito, o que de forma evidente tem sido enfatizado nos discursos e nas práticas 

de alfabetização sobre o ensino da linguagem escrita, em grande parte, é o modelo conceitual 

de escrita de Ferreiro (1992), segundo o qual a criança constrói suas próprias hipóteses sobre 

a escrita, e assim, adquire o sistema de escrita alfabético; ou ainda que a criança aprende a ler 

e a escrever por meio da leitura, em contato com os materiais escritos, com os mais diversos 

tipos de gêneros textuais que circulam nas práticas sociais de uso da escrita. Este pressuposto 

tem sido amplamente difundido e adotado nas práticas de alfabetização no Brasil e encontra-

se evidenciado nos Parâmetros Curriculares Nacionais – PCNs (Brasil, 1997, p. 42): 

Para aprender a ler, é preciso que o aluno se defronte com os escritos que utilizaria 
se soubesse mesmo ler — com os textos de verdade, portanto. Os materiais feitos 
exclusivamente para ensinar a ler não são bons para aprender a ler: têm servido 
apenas para ensinar a decodificar, contribuindo para que o aluno construa uma visão 
empobrecida da leitura. De certa forma, é preciso agir como se o aluno já soubesse 
aquilo que deve aprender. Entre a condição de destinatário de textos escritos e a falta 
de habilidade temporária para ler autonomamente é que reside a possibilidade de, 
com a ajuda dos já leitores, aprender a ler pela prática da leitura. Trata-se de uma 
situação na qual é necessário que o aluno ponha em jogo tudo que sabe para 
descobrir o que não sabe, portanto, uma situação de aprendizagem. 
 

Essa concepção espontaneísta de aprendizagem da escrita e da leitura silencia a 

verdadeira relação da criança com a escrita alfabética que é um objeto de conhecimento 

escolar, cuja mediação é de natureza diferente daquela da aquisição da linguagem oral e dos 

conhecimentos espontâneos adquiridos pela criança nas suas experiências no ambiente 

familiar e social. 

De acordo com José Morais (1996, p. 162) “a Psicologia Cognitiva fez progressos 

importantes no conhecimento dos processos de leitura no leitor hábil e, mostrou, 

particularmente, que “a leitura hábil põe em ação processos específicos complexos e que sua 

aprendizagem passa pela descoberta e a utilização do princípio alfabético de correspondência 

entre letras e fonemas”. O autor lamenta que “infelizmente essa idéia permanece pouco 

apreciada e até mesmo desacreditada entre os partidários daquilo que se pode chamar de 

concepção romântica da leitura” (Ibidem). 

Podemos lamentar com Morais, que a alfabetização no Brasil há três décadas 

mergulhou nessa onda de romantismo que pode ser expressa no pressuposto de que a criança 

se apropria da linguagem escrita em contato com os mais variados tipos de textos, pela prática 

da leitura, conforme fica evidenciada nos Parâmetros Curriculares Nacionais (Brasil, 1997). 
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Segundo Morais (1996, p. 166) “a concepção romântica da leitura inspira-se em idéias 

que foram introduzidas nos Estados Unidos por pesquisadores como K. Goodman e F. Smith, 

nos anos de 60 e 70, e que hoje são totalmente refutadas”. 

Consideramos importante destacar algumas ideias subjacentes à concepção de leitura 

de Frank Smith (1999; 2003) considerando a semelhança entre a sua abordagem denominada 

whole language11 e a psicogênese da escrita ou construtivismo/sócio-construtivismo, de 

Ferreiro, que se tornou o “paradigma hegemônico” na área da alfabetização no Brasil a partir 

de meados dos anos de 1980 (Soares, 2004). 

Segundo Smith (1999; 2003) a criança aprende a ler da mesma forma que aprende a 

falar e a reconhecer os objetos do mundo. Para esse autor aprender a ler não exige nada mais 

além dos conhecimentos espontâneos que a criança já sabe adquiridos na experiência com 

base em sua “teoria do mundo”. Conforme afirma Smith (1999, p. 13): “Aprender a ler não 

envolve nenhuma atividade que as crianças já não tenham exercitado para entender a 

linguagem falada em casa ou para encontrar sentido no mundo visual que as cerca". Segundo 

Smith para aprender as crianças não precisam ser motivadas, elas só precisam de 

oportunidades para exercitar sua capacidade inata para aprender, que o autor denomina “teoria 

do mundo”. 

O autor define a “teoria do mundo” como uma capacidade natural que todos possuem 

em suas cabeças, é “uma teoria poderosa” que permite à criança criar suas teorias e elaborar 

suas hipóteses e experimentos. 

O que possuímos em nossas cabeças é uma teoria sobre o mundo, uma teoria que é a 
base de todas as nossas percepções e compreensão do mundo, a raiz de todo o 
aprendizado, a fonte de esperanças e medos, motivos e expectativas, raciocínio e 
criatividade. E esta teoria é tudo que temos. [...] Nossa teoria sobre o mundo parece 
estar de prontidão até mesmo para extrair sentido de quase tudo que podemos 
experimentar, na linguagem falada e escrita – uma forte teoria, na verdade (Smith, 
2003, p. 22-3). 
 

Segundo Smith (1999) para ler não é necessário que as crianças tenham aprendido a 

reconhecer palavras, mas a fazer previsões. A habilidade de reconhecer palavras não é pré-

requisito para a leitura, mas é consequência da prática de leitura. “Ser capaz de reconhecer 

palavras à primeira vista é uma habilidade que vem com a leitura, não um pré-requisito. Como 

qualquer tipo de reconhecimento da visão – pássaros, estrelas, carros, aviões, árvores – ela 

vem com a experiência” (Smith,1999, p. 43). Segundo o autor um dos requisitos da leitura é 

                                                 
11 Magda Soares (2004, p. 10) em nota de rodapé do texto em referência afirma: “A proposta pedagógica da 
whole language para a alfabetização aproxima-se das que, a partir de meados dos anos de 1980, no Brasil, 
derivaram dos estudos sobre a psicogênese da língua escrita, de Emília Ferreiro e Ana Teberosky (1985)”. 
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fazer previsão e “prever não é uma habilidade nova e artificial que precisa ser aprendida, mas 

sim a maneira natural de encontrar sentido no mundo” (Idem, p. 72). 

Expressando uma concepção da linguagem escrita semelhante à concepção expressa 

no pensamento de Ferreiro, Smith (1999, p. 83) considera que o conhecimento tanto da 

linguagem escrita quanto da linguagem oral é adquirido pela experiência e não depende do 

ensino direto. 

Grande parte da nossa teoria do mundo, incluindo a maior parte do nosso 
conhecimento da linguagem, tanto escrita quanto falada, não é o tipo de ensino que 
possa ser colocado em palavras. É mais um tipo de conhecimento de cães e gatos. O 
conhecimento que ninguém pode colocar em palavras não é conhecimento que possa 
ser comunicado pelo ensino direto. [...]. A aprendizagem da leitura acontece apesar 
de nós mesmos e, certamente, apesar das instruções específicas – do mesmo modo 
como as crianças aprendem sobre linguagem e sobre a diferença entre cães e gatos, 
independente dos esforços bem intencionados dos adultos para ensinar-lhes ‘os 
fatos’  (grifos do original). 
 

Nesse sentido, Smith (1999; 2003) considera que a atividade de ler consiste em pular 

palavras do texto, fazer previsões e adivinhar o sentido do texto. Para ler não é necessário 

saber decodificar as palavras, mas saber utilizar estratégias. Smith (2003, p. 174-5) propõe 

três estratégias para ler: a primeira é “saltar a palavra”, considerando que não é necessário 

compreender cada palavra para entender uma passagem de texto; a segunda é “dar um 

palpite”, o que segundo o autor “não significa dar um passo inconseqüente no escuro, mas 

fazer uso do contexto para eliminar alternativas improváveis para a descoberta de qual poderia 

ser a palavra”; e, “a estratégia final é a de tentar descobrir qual é a palavra por sua ortografia, 

mas isto não tende tanto a ser uma decodificação da palavra para sons com fonética quanto o 

fazer uso do que já se sabe acerca de outras palavras”. Segundo o autor essa estratégia pode 

ser chamada “identificação por analogia”, pois consiste em tentar descobrir a palavra 

desconhecida ou parte dela comparando com todas as palavras, ou parte destas, que são 

conhecidas. 

Segundo Smith (1999; 2003) a compreensão é o alicerce da aprendizagem da leitura, 

considerando que compreensão e aprendizagem são inseparáveis e a base de toda leitura, 

como de qualquer outro aspecto da compreensão, é fazer perguntas. “A compreensão é 

essencial para aprender e aprender é a base da compreensão.[...]. Para compreender, 

precisamos prever, para aprender precisamos construir hipóteses, e tanto a previsão como a 

construção de hipóteses surgem da nossa teoria do mundo” (Smith, 1999, p. 87). 

Na perspectiva de Smith (1999, 2003) a leitura significativa consiste em o leitor fazer 

perguntas relevantes sobre o texto (prever) e encontrar respostas adequadas para as perguntas, 

a partir dos seus conhecimentos prévios e de sua teoria do mundo. Segundo Smith (1997, 
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p.107) “a leitura é fazer perguntas ao texto escrito. E a leitura com compreensão se torna uma 

questão de obter respostas para as perguntas feitas”.  

Expressando literalmente uma concepção romântica da leitura, conforme afirma 

Morais (1996), Smith (1999, p. 111) afirma que fazer perguntas apropriadas e encontrar 

respostas relevantes são duas habilidades intimamente relacionadas que desempenhamos 

naturalmente com base na nossa teoria do mundo e “se encontram no coração da leitura, 

embora não sejam habilidades que possam ser ensinadas explicitamente” (grifo nosso). 

Segundo Smith (1999, 2003) as crianças não aprendem a ler para encontrar sentido na 

escrita, mas quando encontram sentido na linguagem escrita aprendem a ler. Assim, o autor 

destaca dois requisitos básicos para aprender a ler: por parte do aluno “o interesse em 

aprender a ler (ou, mais precisamente, em entender o sentido da linguagem escrita)” e, por 

parte do professor, “a habilidade de encontrar textos interessantes para que o aluno encontre 

sentido neles” (Smith, 1999, p.146). 

Nesse sentido, Smith (2003) afirma que a criança aprende a linguagem escrita da 

mesma forma que aprende a falar e a reconhecer objetos do mundo, desde que “tenha a 

oportunidade para exercitar sua capacidade inata para o aprendizado” (Smith, 2003, p. 237). 

Assim, o autor considera que a aprendizagem é algo tão fácil e tão natural quanto respirar, e, a 

criança não precisa ser motivada para aprender a ler, ela só precisa de oportunidades para 

exercitar a sua habilidade inata para aprender, assim é a aprendizagem sobre qualquer coisa. 

Em um sentido geral aprender a ler é muito semelhante ao problema do gato e 
cachorro para as crianças. [...]. Em um sentido bastante literal, aprender a ler é como 
aprender a linguagem falada. [...]. As crianças aprendem facilmente sobre a 
linguagem falada, quando estão envolvidas em sua utilização, quando esta lhes faz 
sentido. E, da mesma forma, tentarão compreender a linguagem escrita se estiverem 
envolvidas em sua utilização, em situações onde esta lhes faz sentido e onde podem 
gerar e testar suas hipóteses (Smith, 2003, p. 237). 
 

Nessa perspectiva Smith (2003) afirma que a responsabilidade do professor não é a de 

ensinar a criança a ler, mas a de criar as condições para tornar a leitura possível, pois a criança 

aprende a ler lendo, é o próprio ato de ler que leva à aprendizagem da leitura. Para o autor as 

condições para aprender a ler são as condições gerais para aprender qualquer coisa. Assim, 

Smith (2003, p. 237-8) afirma que: 

as condições sob as quais uma criança aprenderá a ler, e estas são, novamente, as 
condições gerais necessárias para o aprendizado de qualquer coisa – a oportunidade 
para gerar e testar hipóteses em um contexto significativo e colaborador. E, para 
reiterar o constante tema, a única maneira pela qual uma criança pode fazer tudo isso 
é lendo. Se surge a questão como se pode esperar que as crianças aprendem a ler, 
lendo, antes que tenham aprendido a ler, a resposta é simples. No início – e em 
qualquer outra ocasião, quando for necessário – a leitura deve ser feita para elas. 
Antes que as crianças adquiram alguma competência na leitura, tudo terá que lhes 
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ser lido, mas, à medida que sua habilidade expande-se, apenas precisam de auxílio, 
uma oportunidade para engajarem-se em demonstrações de leitura. 
 

Do mesmo modo, o autor afirma que o professor não precisa ensinar às crianças regras 

de gramática, pois estas são aprendidas pela prática da leitura, com a experiência. “As 

crianças não precisam fazer perguntas específicas sobre gramática nem os adultos precisam 

ensinar às crianças regras específicas de gramática. As crianças passam a usar uma linguagem 

adulta conduzindo experimentos” (Smith, 1999, p. 86). 

Segundo Smith (2003, p. 238) apenas quatro condições são necessárias para que as 

crianças aprendam a ler: “acesso a material de leitura significativo e interessante (idealmente 

à livre escolha da criança), assistência, quando necessária (e somente até onde seja 

necessária), boa vontade para assumir riscos  [...], e liberdade para cometer erros”. 

Smith (2003, p. 243) afirma ainda que não são necessários textos específicos para 

ensinar a criança a ler, “as crianças que estão na escola podem não receber materiais escritos 

complexos como parte de sua instrução de leitura pela razão óbvia de que não se espera que 

leiam por si mesmas”. 

Essas ideias de Smith (1999; 2003) sobre a aprendizagem da linguagem escrita são 

semelhantes às do construtivismo de Ferreiro (1992; 2008; 2009), e, ambas se contrapõem à 

abordagem histórico-cultural de Vygotsky. 

Smith e Ferreiro enfatizam que a aprendizagem da linguagem escrita ocorre pelo 

contato da criança com textos escritos, pela prática da leitura. Esta ideia está claramente 

evidenciada nos Parâmetros Curriculares Nacionais - PCNs para o ensino da língua 

portuguesa (Brasil, 1997). 

Segundo os PCNs (Brasil, 1997) o trabalho com leitura na escola tem como finalidade 

formar leitores e escritores competentes, não no sentido profissional, mas capazes de produzir 

textos coerentes, por meio da prática da leitura. “A leitura, por um lado, nos fornece a 

matéria-prima para a escrita: o que escrever. Por outro, contribui para a constituição de 

modelos: como escrever” (Brasil, 1997, p. 40). 

Neste contexto, podemos considerar que tanto a abordagem construtivista de Ferreiro 

(1992; 2008; 2009) quanto a whole language de Smith (1999; 2003) expressam uma 

concepção espontaneísta e romântica da aprendizagem da escrita alfabética. Ambas não 

distinguem a aprendizagem da linguagem oral e os conhecimentos espontâneos adquiridos 

pela criança nas suas experiências no ambiente familiar e social da aprendizagem da 

linguagem escrita que tem lugar na escola. 
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Por outro lado, Vygotsky (1993) enfatiza que a escrita é uma função linguística 

distinta da linguagem oral, enquanto esta se desenvolve de forma espontânea, a aprendizagem 

da escrita demanda processos psicológicos complexos que não se desenvolvem somente por 

aprendizagem espontânea da criança, mas exige controle consciente e deliberado. Cabe 

reafirmar as palavras de Vygotsky (1993, p. 74) quando afirma que “a mente se defronta com 

problemas diferentes quando assimila os conceitos na escola e quando é entregue aos seus 

próprios recursos”. 

Segundo Smith (2003) a compreensão é a fonte do conhecimento e não o aprendizado, 

este é consequência da compreensão e não sua causa, mas o que geralmente ocorre na escola, 

é oposto a essa sua ideia, exige-se que as crianças aprendam para que possam entender. 

A compreensão é mais do que o entendimento sobre as circunstâncias nas quais 
estamos; é o modo pelo qual aprendemos. Esta é a razão por que coloquei o tópico 
da compreensão no início deste livro, deixando o aprendizado para o final. Isto pode 
ser o contrário da situação em geral existente nas escolas, onde as crianças 
freqüentemente devem aprender, a fim de entenderem. Mas o aprendizado é mais 
um resultado da compreensão do que sua causa. Aprender a ler é, literalmente, uma 
questão de ‘entender a leitura’ (Smith, 2003, p. 24). (grifos do original) 

 
Por outro lado, Vygotsky (1993, p. 74) afirma que “o aprendizado é uma das 

principais fontes de conceitos da criança em idade escolar, e é também uma poderosa força 

que direciona o seu desenvolvimento, determinando o destino de todo o seu desenvolvimento 

mental”. 

Neste contexto, podemos afirmar que Smith (2003, p. 218) ao considerar o 

conhecimento da linguagem tanto escrita quanto falada “como o tipo de conhecimento 

implícito sobre o gato e o cachorro”, que não pode ser colocado em palavras e nem 

comunicado pela instrução direta, expressa uma concepção inatista e anti-histórica da 

linguagem oral e escrita. 

Contrariamente a essa ideia, Vygotsky (1993, 131) afirma que não existe nenhuma 

forma de conhecimento humano que prescinda das palavras. 

A relação entre o pensamento e a palavra é um processo vivo; o pensamento nasce 
através das palavras. Uma palavra desprovida de pensamento é uma coisa morta, e 
um pensamento não expresso por palavras permanece uma sombra. A relação entre 
eles não é, no entanto, algo já formado e constante; surge ao longo do 
desenvolvimento e também se modifica. À frase bíblica ‘No princípio era o Verbo’, 
Goethe faz Fausto responder: ‘No princípio era a Ação.’ O objetivo dessa frase é 
diminuir o valor das palavras, mas podemos aceitar essa versão se a enfatizarmos de 
outra forma: No princípio era a Ação. A palavra não foi o princípio – a ação já 
existia antes dela; a palavra é o final do desenvolvimento, o coroamento da ação. 

 



 63 

Apesar de Smith (2003, p. 234) citar Vygotsky12, afirmando que “a natureza social do 

aprendizado tem sido mais enfatizada, de modo influente, nos últimos anos, pelo trabalho de 

Lev Vygotsky”, podemos afirmar que as ideias precedentes que Smith (1999, 2003) expressa 

sobre a aprendizagem da linguagem escrita não guardam qualquer semelhança com as de 

Vygotsky. 

Vygotsky (2005) enfatiza que a aprendizagem escolar não começa do zero, pois 

quando a criança ingressa na escola já possui muitos conhecimentos adquiridos na 

experiência. Assim, os processos de aprendizagem e de desenvolvimento não entram em 

contato pela primeira vez na idade escolar, mas encontram-se interligados desde os primeiros 

dias de vida da criança. No entanto, segundo Vygotsky (2005, p. 110) “este processo de 

aprendizagem, que se produz antes que a criança entre na escola, difere de modo essencial do 

domínio de noções que se adquirem durante o ensino escolar”. 

De acordo com Vygotsky (2005) quando se pretende estabelecer a efetiva relação 

entre o processo de desenvolvimento e a capacidade de aprendizagem de uma criança, é 

necessário determinar pelo menos dois níveis de desenvolvimento. O primeiro ele denomina 

“nível do desenvolvimento efetivo da criança”, refere-se às funções psicointelectuais da 

criança resultantes de ciclos de desenvolvimento já realizados, ou seja, a capacidade da 

criança solucionar problemas de modo independe, sem a ajuda dos outros, sem perguntas 

guias ou demonstrações. No entanto, esse nível não determina o estado de desenvolvimento 

da criança, pois com a ajuda dos adultos ela pode realizar tarefas que supera os limites da sua 

capacidade atual. “O que uma criança é capaz de fazer com o auxílio dos adultos chama-se 

zona de desenvolvimento potencial” (Vygotsky, 2005, p. 112). 

Segundo Vygotsky (2005, p.112): “a diferença entre o nível das tarefas realizáveis 

com o auxílio dos adultos e o nível das tarefas que podem desenvolver-se com uma atividade 

independente define a área de desenvolvimento potencial da criança”. Enquanto “o nível de 

desenvolvimento efetivo” expressa as funções psicointelectuais já alcançadas, a “zona de 

desenvolvimento potencial” define funções psicointelectuais que se encontram em vias de 

                                                 
12 Smith (2003, p. 234) afirma que no livro “Mind and Society (‘Mente e Sociedade’), Vygotsky (1978) delineia 
sua teoria da zona de desenvolvimento potencial. Demonstra que qualquer pessoa pode fazer coisas, com 
assistência, que não poderia fazer sozinha, e o que podem fazer com a colaboração em uma ocasião, serão 
capazes de fazer independentemente em outro momento. É dentro da zona de desenvolvimento potencial, 
Vygotsky argumenta, que o aprendizado ocorre; deve ser a área sobre a qual o esforço educacional é 
concentrado. Professores bem-sucedidos colaboram com os aprendizes em empreendimentos nos quais os 
aprendizes desejam engajar-se, na zona de desenvolvimento por proximidade”. A referência de Vygotsky é de 
1978, no entanto, Smith (2003, p. 260) afirma que seu livro Compreendendo a leitura teve a primeira publicação 
em 1971. Essa informação sugere que a referência a Vygotsky foi incorporada nas edições posteriores à primeira 
edição. 
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amadurecimento, isto é, que ainda estão se desenvolvendo. “Portanto, o estado do 

desenvolvimento mental da criança só pode ser determinado referindo-se pelo menos a dois 

níveis: o nível de desenvolvimento efetivo e a área de desenvolvimento potencial” (Vygotsky, 

2005, p. 113). 

Segundo Vygotsky (2005) essa forma de avaliar o desenvolvimento da criança, 

embora pareça pouco significativa, é de grande importância para a educação, porque permite 

superar a concepção pedagógica, segundo a qual o ensino deve ser orientado com base na 

capacidade que a criança já possui independente da intervenção adulta. No entanto, o ensino 

deve ser orientado para a zona de desenvolvimento potencial, pois o que a criança é capaz de 

fazer hoje com o auxílio do adulto, amanhã poderá fazer sozinha. Assim afirma Vygotsky 

(2005, p.114):  

Um ensino orientado até uma etapa de desenvolvimento já realizado é ineficaz do 
ponto de vista do desenvolvimento geral da criança, não é capaz de dirigir o 
processo de desenvolvimento, mas vai atrás dele. A teoria do âmbito de 
desenvolvimento potencial origina uma nova fórmula que contradiz exatamente a 
orientação tradicional: o único bom ensino é o que se adianta ao desenvolvimento. 
(grifos do original) 
 

 Vygotsky (2005) atribui papel relevante à intervenção pedagógica e à educação 

escolar nos processos de desenvolvimento e de aprendizagem da criança, enfatizando o papel 

do professor no processo de ensino escolar, na organização de objetivos de ensino para além 

do nível de desenvolvimento já alcançado pela criança. O papel do professor é o de interferir 

na zona de desenvolvimento potencial a fim de que a criança possa avançar para além dos 

limites de sua capacidade atual, e não o de respeitar o nível de desenvolvimento que a criança 

já possui adquirido na experiência. 

A interpretação de Smith (2003) sobre o conceito “zona de desenvolvimento 

potencial” proposto por (Vygotsky, 2005, p. 112) não parece adequada. 

O conceito vygotskyano “zona de desenvolvimento potencial” nada tem a ver com a 

ideia proposta por Smith (2003, p. 203) a de que “professores bem-sucedidos colaboram com 

os aprendizes em empreendimentos nos quais os aprendizes desejam engajar-se, na zona de 

desenvolvimento por proximidade”. Ao contrário dessa ideia, Vygotsky enfatiza que é 

necessário o professor motivar a criança e dirigir sua atenção para os conceitos que são 

ensinados na escola. 

Neste contexto, consideramos que a abordagem histórico-cultural de Vygotsky aponta 

um caminho para superar a concepção espontaneísta e romântica de aprendizagem da 

linguagem escrita que tem permeado, em grande parte, os discursos e as práticas de 

alfabetização no Brasil, desde a década de 1980, sob a denominação de “construtivismo”  e 
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“sócio-construtivismo”; e, também, permite reafirmar a importância da educação escolar e do 

ensino sistemático das matérias escolares na formação do indivíduo e na formação do 

pensamento consciente e deliberado; reconhecer a especificidade da aprendizagem escolar, 

valorizar o papel do professor enquanto mediador entre a criança e o objeto de conhecimento 

escolar, e reconhecer a importância da intervenção pedagógica do professor no processo de 

aprendizagem da criança. 

Cabe enfatizar ainda que não pretendemos propor uma conciliação entre abordagens 

teóricas antagônicas em suas bases epistemológicas, de um lado, a psicogênese da escrita, de 

Ferreiro (1992; 2008; 2009) e whole language, de Smith (1999; 2003) e, de outro, a 

abordagem histórico-cultural de Vygotsky. Acrescentar o termo social ao termo 

construtivismo não modifica a base epistemológica do referencial teórico construtivista, quer 

seja o de Piaget quer seja o da psicogênese da escrita, de Ferreiro, que se fundamenta naquele. 

Do mesmo modo, é importante esclarecer que quando defendemos o ensino 

sistemático das matérias escolares, a especificidade da aprendizagem escolar e o papel da 

intervenção pedagógica do professor no processo de aprendizagem da criança, não significa 

um retorno a práticas já superadas, mas antes, de superar uma concepção espontaneísta e 

romântica de aprendizagem da linguagem escrita que não encontra sustentação científica 

dentro de uma abordagem histórico-cultural do psiquismo humano. 

Concordamos com Lyotard (1993) quando afirma que o conhecimento científico 

avança pelo dissenso e não pelo consenso. 

Se se parte da descrição da pragmática científica, a ênfase deve ser colocada de 
agora em diante sobre o dissentimento. O consenso é um horizonte, jamais ele é 
atingido. As pesquisas que se fazem sob a égide de um paradigma tendem a 
estabilizá-lo; elas são como a exploração de uma ‘idéia’ tecnológica, econômica, 
artística (Lyotard, 1993, p. 112). 
 

A criança é um ser histórico-social que constrói ativamente conhecimento na interação 

com crianças mais experientes e com adultos e, esse conhecimento implícito é o ponto de 

partida para a aprendizagem escolar, mas não pode confundir-se com a aprendizagem formal 

explícita dos conceitos científicos que tem lugar na escola, cuja aprendizagem exige ação 

consciente e deliberada, como é o caso da linguagem escrita, que em essência é um objeto de 

conhecimento escolar. 

Outro estudo mais recente que distingue a aprendizagem da linguagem oral da escrita 

é do francês Gombert (2003). 

Segundo Gombert (2003) a aprendizagem da linguagem escrita ocorre de modo 

radicalmente diferente da aprendizagem da linguagem oral. Esta última encontra-se, em parte, 
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sob a dependência de pré-programações inatas, de processos biologicamente determinados, 

que são automaticamente ativados no bebê a partir do contato deste com o seu ambiente. 

Durante o desenvolvimento da linguagem oral, a criança desenvolve as habilidades 

epilinguísticas, que são conhecimentos linguísticos implícitos. A criança aprende a falar e a 

compreender a linguagem oral, não sendo necessário a ela conhecer conscientemente a 

estrutura formal (fonológica e sintática) de sua língua, nem as regras que ela aplica no uso 

funcional da mesma. Enquanto a linguagem escrita como criação cultural se expressa por um 

código escrito e sua aprendizagem depende do ensino formal que tem lugar, frequentemente, 

na escola. 

Cabe ressaltar que não estamos afirmando que a linguagem oral não seja desenvolvida 

em um contexto cultural e nem que ela não seja influenciada pela educação escolar, mas que a 

linguagem oral não depende da escolarização para ser aprendida. A criança desenvolve a 

linguagem oral na convivência com crianças mais experientes e adultos falantes em seu 

ambiente familiar e social, ela se expressa e se comunica usando a linguagem oral cuja 

aprendizagem independe do ensino escolar. Gombert (2003) distingue os comportamentos 

linguísticos de conhecimento implícito, que se instalam na criança durante os primeiros anos 

de vida em contato com a linguagem oral, dos comportamentos metalinguísticos, que têm 

caráter intencional e deliberado, os quais resultam de aprendizagem explícita, frequentemente 

de natureza escolar. 

Gombert (1990) propôs um modelo teórico do desenvolvimento metalinguístico, no 

qual as primeiras manifestações na aquisição das habilidades linguísticas ocupam lugar 

central na explicação dos automatismos que possibilitam ao leitor hábil ler e ou escrever com 

facilidade e eficiência (Maluf & Gombert, 2008). 

Nesse modelo inicial, o autor considerou que as primeiras habilidades linguísticas 

manifestadas pelas crianças, as quais ele denominou com o termo epilinguístico, 

desapareciam com o surgimento das habilidades metalinguísticas. Assim, o desenvolvimento 

se dava de modo unidimensional, considerando que essas primeiras habilidades epilinguísticas 

por um processo de tomada de consciência, se tornavam capacidades metalinguísticas. 

Segundo Maluf e Gombert (2008) as pesquisas sobre aprendizagem implícita e suas 

implicações para a compreensão da aprendizagem da leitura, levaram o autor a rever o modelo 

inicial (Gombert,1990). No modelo revisto, as habilidades epilinguísticas são conhecimentos 

adquiridos por aprendizagens implícitas, mas elas não desaparecem com a emergência das 

habilidades metalinguísticas, elas evoluem continuamente sob a influência de um contexto de 

escrita. Assim, os automatismos da leitura proficiente resultam dessa evolução contínua das 
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aprendizagens implícitas e não de uma transformação dos tratamentos linguísticos iniciais em 

comportamentos conscientemente controlados. Desta forma, segundo Maluf e Gombert 

(2008) reconhece-se, por um lado, que há um processo de aprendizagem implícita na origem 

das habilidades epilinguísticas e dos automatismos (incluídos aqueles do leitor hábil). E por 

outro lado, admite-se a construção de conhecimentos e de procedimentos conscientemente 

mobilizados, nos quais estão incluídas as capacidades metalinguísticas, que permitem ao 

leitor/escritor dirigir conscientemente sua atividade. 

Nesta nova concepção do desenvolvimento metalinguístico, o automatismo da leitura 

proficiente tem origem nas aprendizagens implícitas realizadas sobre a base da frequência e 

da qualidade com que a linguagem escrita é manipulada. Portanto, não resulta da 

transformação dos processos controlados construídos pelo ensino, mas se instala 

paralelamente a esses processos, uma vez que eles criam as condições para a atividade 

implícita do aprendiz de leitura. A aprendizagem explícita da leitura (e da ortografia) conduz, 

assim, à instalação de um conjunto de conhecimentos acessíveis à consciência e que podem 

ser utilizados pelo leitor/escritor para controlar conscientemente o produto dos processos 

automáticos. 

Maluf e Gombert (2008, p.128) consideram a aprendizagem implícita como “um 

processo pelo qual os comportamentos se adaptam progressivamente às características do 

meio com o qual o indivíduo interage, sem que exista um conhecimento explícito dessas 

características”. Trata-se de um processo de aprendizagem que leva o indivíduo de forma 

espontânea, isto é, sem controle consciente desse processo, a incorporar progressivamente aos 

seus comportamentos a estrutura do meio com o qual interage. Assim, as aprendizagens 

implícitas se apóiam em capacidades funcionais que existem na criança antes dos primeiros 

contatos dela com a escrita, o significa que a criança possui um equipamento funcional que 

entra em ação no tratamento de um material linguístico que ela percebe visualmente. 

Portanto, quando a criança entra em contato com a escrita nas situações de ensino, ela 

já possui conhecimentos linguísticos adquiridos na oralidade e a capacidade de categorizar 

objetos que ela percebe visualmente. No entanto, esses conhecimentos são adquiridos de 

forma eventual a partir das condições do meio em que ela vive, independente do contato dela 

com a aprendizagem escolar. As aprendizagens implícitas se instalam sob essa dupla base, na 

medida em que a criança vai dirigindo sua atenção para as palavras escritas. Essas 

aprendizagens implícitas iniciais permitem à criança perceber as regularidades da linguagem 

escrita, como por exemplo, as configurações visuais da ortografia das palavras escritas; as 

associações que elas estabelecem entre as palavras orais e a estrutura da escrita (dimensões 
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fonológica e semântico-lexical); bem como entre as significações das palavras e as 

configurações da escrita (dimensões morfológica e semântico-lexical) (Maluf & Gombert, 

2008). 

Pesquisas têm demonstrado que os alunos possuem conhecimentos da estrutura da 

linguagem escrita adquiridos por aprendizagem implícita, isto é, independente do ensino 

formal. Por exemplo, Pacton, Perruchet, Fayol e Cleeremans (citados por Maluf & Gombert, 

2008) realizaram uma pesquisa com alunos de ensino fundamental aos quais eram 

apresentadas pseudopalavras que incluíam consoantes ou vogais duplas, possíveis ou 

impossíveis em francês. A tarefa dos alunos era circular em pares dentre os itens apresentados 

aqueles que expressavam semelhança ortográfica a palavras de verdade. Os resultados 

mostraram que desde o primeiro ano da escola primária, em 82% dos casos os alunos 

estimaram a semelhança entre os itens que mostravam configurações ortográficas possíveis 

em francês (por exemplos tillos, defful ou nullor) e palavras reais mais do que os itens que 

não mostravam configurações ortográficas apropriadas pela língua (por exemplo, tiilos, 

bekkul  ou  nnulor). 

Segundo Maluf e Gombert (2008) esses resultados dão suporte à hipótese de que, a 

criança começa a adquirir implicitamente conhecimentos sobre as características estruturais 

da escrita, a partir do momento em que ela começa a prestar atenção nas formas escritas e o 

faz de modo repetido. Nesse sentido, Maluf e Gombert (2008) consideram que o motor das 

aprendizagens implícitas é de natureza frequencial, o que significa afirmar que quanto mais o 

indivíduo manipula a escrita, mais adquire aprendizagens implícitas. Esse aspecto mostra que 

as experiências da criança com a escrita em seu ambiente familiar e social são fundamentais 

para ampliar suas aprendizagens implícitas. 

O ensino formal oferece às crianças situações ideais de manipulação de material 

escrito. Nos últimos anos da educação infantil em creches e pré-escolas, ocorre um aumento 

considerável da manipulação de material escrito, momento do processo de alfabetização, 

entendido como o ensino propriamente dito da linguagem escrita. Entretanto, o ensino da 

linguagem escrita não substitui as aprendizagens implícitas que a criança já possui, ao 

contrário, ele multiplica os seus efeitos, potencializando essas aprendizagens (Maluf & 

Gombert, 2008). 

Por outro lado, a aprendizagem consciente (explícita)  da linguagem escrita, que inclui 

a ortografia bem como as hipóteses que o aprendiz elabora, desencadeia um conjunto de 

conhecimentos explícitos, que o indivíduo pode utilizar intencionalmente para completar ou 

controlar o produto dos tratamentos automáticos. Esses conhecimentos explícitos incitam o 
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sistema cognitivo do aprendiz, ativando os seus conhecimentos implícitos que são 

continuamente reorganizados e evoluem progressivamente na direção da leitura proficiente. 

Nesse sentido, a aprendizagem implícita não é interrompida com o término das aulas de 

leitura, pois ela continua ocorrendo, na medida em que o indivíduo continua a ler e/ou a 

escrever, o que significa admitir que quanto mais o indivíduo lê, melhor lê (Maluf e Gombert, 

2008). 

Nessa perspectiva, Maluf e Gombert (2008) propõem uma nova compreensão sobre os 

aspectos implícitos e os aspectos conscientes (explícitos) da aprendizagem da linguagem 

escrita que leva a valorizar ambos no processo de escolarização. As aprendizagens implícitas 

e as aprendizagens conscientes (explícitas) não são excludentes, mas complementares, elas se 

articulam e se diferenciam no processo de aquisição da linguagem escrita. Ambas devem ser 

consideradas conjuntamente no processo de ensino. A aprendizagem explícita das 

correspondências entre grafemas e fonemas é fundamental para que os alunos possam ler, 

enquanto as habilidades implícitas embora não sejam suficientes para a aprendizagem da 

leitura, elas facilitam essa aprendizagem. Os conhecimentos explícitos são também 

indispensáveis sempre que o leitor tiver que controlar de modo consciente a atividade de 

leitura, como por exemplo, para ler palavras novas ou para controlar a ortografia de um texto. 

Nesse sentido, pode se argumentar que há um encontro dessas ideias com as de 

Vygotsky (1993), pois ambas valorizam os conhecimentos implícitos da criança no processo 

de aprendizagem escolar e, ambas evidenciam a importância da instrução explícita e 

sistemática para a aquisição do conhecimento consciente da linguagem escrita. Conforme 

afirma Gombert (2003, p. 37): 

Esses processos implícitos não são suficientes para conduzir à leitura eficiente. Em 
particular, eles são impotentes para instalar no leitor o conhecimento consciente das 
regras a serem aplicadas para ler corretamente e escrever qualquer palavra (ou 
pseudopalavra) em qualquer contexto. É todavia sobre a base das aprendizagens 
implícitas que a indispensável instrução explícita (o ensino) vai permitir a instalação 
de tratamentos alfabéticos e depois ortográficos (grifo do original). 
 

De acordo com Gombert (2003) a leitura é uma tarefa linguística que para ser 

aprendida requer que a criança desenvolva uma consciência explícita das estruturas 

linguísticas que ela deverá manipular intencionalmente. Segundo este autor, a situação de 

leitura difere da manipulação da oralidade, não apenas pela modalidade sensorial mobilizada 

(exclusivamente vias visuais na escrita, principalmente vias auditivas, na linguagem oral), 

mas também pelas tarefas em si mesmas: as tarefas de análise da estrutura formal da 

linguagem, frequentes na escrita, e às vezes necessárias à aprendizagem da leitura, são 

virtualmente realizáveis na oralidade, mas nessa forma são encontradas muito raramente. 
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Concordamos com Gombert (2003) quando afirma que diferentemente da linguagem 

oral, as tarefas em ação na linguagem escrita requerem um nível mais alto de abstração, 

elaboração e controle, o que permite afirmar que mesmo em contato prolongado com a escrita 

a criança não adquire a habilidade de ler. Esta habilidade supõe um esforço do leitor aprendiz 

para colocar em ação as capacidades de controle intencional dos tratamentos linguísticos 

necessários à aprendizagem da escrita. Entretanto, o esforço necessário à aprendizagem da 

leitura varia em função do sistema de escrita. 

Desta forma, Gombert (2003) considera que aprender a ler é mais fácil e rápido em 

uma língua alfabética com ortografia regular (o espanhol, por exemplo) do que em uma língua 

com ortografia irregular (o francês e, mais ainda o inglês), em uma língua alfabética do que 

em uma língua silábica (como o kana no Japão), em uma língua silábica do que em uma 

ideográfica. Portanto, segundo este autor, a tarefa do aprendiz confrontado à escrita não se 

resume à instalação das capacidades específicas ao tratamento dos perceptos linguísticos 

visuais, mas também à conquista de habilidades metalinguísticas, que se referem aos 

conhecimentos fonológicos, morfológicos e sintáticos. Estes tipos de conhecimentos 

metalinguísticos têm papel diferenciado na aquisição da linguagem escrita, segundo o nível de 

desenvolvimento em que a criança se encontra no processo de aprendizagem da leitura e da 

escrita. 

Um modelo teórico que explica a aprendizagem da leitura amplamente citado na 

literatura é o modelo de Uta Frith (Pinheiro, 1994, Morais, 1996; Capovilla & Capovilla, 

2004a, Sousa & Maluf, 2004; Marec-Breton & Gombert, 2004; Gombert, 2003). 

De acordo com Gombert (2003, p. 29) “a maior parte dos modelos em curso apóiam, 

com algumas variações, a concepção desenvolvida por Frith (1985)”, segundo a qual a 

capacidade de reconhecer palavras escritas resulta de um processo progressivo em três 

grandes estágios: o logográfico, o alfabético e o ortográfico. 

No primeiro estágio, o logográfico o leitor principiante desenvolve estratégias para 

adivinhar as palavras orais correspondentes às configurações visuais que ele percebe, mas ele 

não sabe ainda ler. Para reconhecer as palavras, ele apóia-se em indícios presentes no 

ambiente, como ocorre com o logotipo publicitário característico de algumas palavras 

designando marcas (por exemplo ‘coca-cola’); e/ ou indícios visuais que se sobressaem na 

palavra, traços particulares (por exemplo o pingo do í) e certas letras ou configurações de 

letras. Em um limite extremo, essas configurações podem recobrir uma palavra inteira que é 

reconhecida globalmente. A informação linguística escrita é tratada como material não-

linguístico e as relações entre configurações escritas e significações não dependem de regras 
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linguísticas gerais. Segundo Gombert (2003) essa pseudoleitura permite reconhecer um 

número limitado de palavras e o nível de sucesso nesse reconhecimento ‘global’ das primeiras 

palavras parece ter pouca relação com o sucesso posterior na aprendizagem da leitura, o que 

leva a supor que futuros disléxicos começam a ler (globalmente) de modo mais ou menos 

normal. 

No segundo estágio, o alfabético, o reconhecimento de palavras ocorre por meio da 

mediação fonológica. A atenção do leitor é dirigida principalmente para a correspondência 

entre o escrito e o oral, fazendo uso das regras de conversão entre grafemas e fonemas, o que 

exige: o conhecimento do alfabeto, o domínio metafonológico da unidade fonêmica e o 

estabelecimento de relação entre esses dois tipos de conhecimento. O final desse estágio é 

marcado pela utilização das correspondências entre unidades maiores e pela exploração de 

analogias entre palavras, principalmente o uso das rimas (Gombert, 2003). 

No terceiro estágio, o ortográfico, as palavras são analisadas em unidades ortográficas, 

sem o recurso sistemático à conversão fonológica, o que permite a leitura de palavras 

irregulares. Nesse estágio, os morfemas despenham um papel particularmente importante no 

reconhecimento de palavras, ou seja, a criança começa a prestar atenção a grupos de letras que 

têm um valor semântico. Esta última fase quando automatizada é a da leitura experiente, 

caracterizada pelo uso do sistema semântico verbal que permite o acesso direto às palavras. 

Segundo Gombert (2003) pode-se dizer que esse modelo descreve a instalação 

progressiva das duas vias de acesso ao léxico: a via indireta que caracteriza o estágio 

alfabético e a via direta que caracteriza o estágio ortográfico. O estágio logográfico descreve 

o período prévio ao estabelecimento dessas duas vias. Inicialmente a criança tenta reconhecer 

as palavras como reconhece os objetos não-linguísticos, em seguida, sob o efeito da instrução 

em leitura, ela aprende as correspondências grafofonológicas, o que permite a instalação da 

via indireta de acesso ao léxico, ou seja, o reconhecimento de palavras ocorre pela mediação 

fonológica e, por último, ela acede ao estágio ortográfico, caracterizado pela instalação da via 

direta sob a influência de três fatores: “a automatização da leitura alfabética; as dificuldades 

da decodificação quando a criança é confrontada com palavras irregulares; a aprendizagem da 

ortografia que convida a prestar atenção a grupos de letras que têm um valor semântico, os 

morfemas” (Gombert, 2003, p. 32). 

Gombert (2003) ressalta que o motor dessa evolução é essencialmente a intervenção 

pedagógica, pois a criança avança de um estágio a outro sob o efeito de uma instrução que 

visa fazer com que ela compreenda o funcionamento dos códigos escritos. Assim, o autor 

considera que o modelo de Frith descreve a vertente explícita da aprendizagem da leitura, no 
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entanto, deixa de lado a aprendizagem implícita, as mudanças resultantes dos repetidos 

encontros do sujeito com um sistema de escrita que apresenta numerosas irregularidades. 

Na perspectiva de Gombert (2003) as habilidades metalinguísticas de consciência 

fonológica, morfológica e sintática têm papel diferenciado na aquisição da linguagem escrita. 

De acordo com Gombert (2003) desde muito cedo as crianças demonstram uma 

sensibilidade à gramaticalidade das frases orais. Segundo esse autor, estudos relatam 

autocorreções desde a idade de dois anos e correções de frases produzidas por outros desde os 

4 anos. No entanto, os dados disponíveis sugerem que até a idade dos 5-6 anos essas 

manipulações da sintaxe são incidentais às configurações do significado das frases 

apresentadas e da familiaridade de sua configuração sonora. Esses comportamentos precoces 

parecem está ligados a um conhecimento tácito da língua, mais do que a um domínio 

consciente das regras gramaticais. Esse nível de conhecimento sintático consciente é uma 

aquisição tardia no desenvolvimento provavelmente devido aos esforços de leitura visando à 

compreensão e daqueles que são mobilizados na atividade de redigir (Gombert, 2003). 

De acordo com Gombert (2003, p. 44) Tunmer considera que o “domínio 

metassintático interage com a leitura essencialmente auxiliando o reconhecimento de 

palavras”. 

Gombert reconhece que um melhor monitoramento da frase facilita o reconhecimento 

de palavras na leitura, porque reduz o conjunto de palavras possíveis em cada posição, e 

também permite ao aprendiz a descoberta de correspondências letras-sons que ele ignorava, 

aumentando, assim, seus conhecimentos dessas correspondências. Ainda segundo esse autor 

“Tunmer pensa igualmente que o domínio metassintático aumenta a capacidade do leitor de 

dirigir sua compreensão do texto lido” (Ibidem). No entanto, Gombert (2003) argumenta que 

é necessário distinguir, de um lado, o que é específico da morfossintaxe e da sintaxe, e, de 

outro, prestar atenção ao processo de compreensão na leitura. Segundo Gombert embora a 

consciência morfossintática seja importante para o gerenciamento da frase, ela é antes uma 

consciência da estrutura das palavras, e sua importância para a leitura se deve, especialmente 

para o acesso ao estágio ortográfico. Enquanto a consciência sintática refere-se diretamente à 

frase, “mas apenas indiretamente a palavra e se, como argumenta Tunmer, ela pode 

desempenhar um papel importante no reconhecimento das palavras, deve-se esperar que ela 

tenha um papel ainda mais importante na compreensão das frases” (Gombert, 2003, p. 45). 

Desta forma Gombert (2003) argumenta que as habilidades metalinguísticas de 

consciência sintática e de consciência fonológica têm papel diferenciado no processo inicial 
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de aprendizagem da linguagem escrita, tendo as primeiras um papel complementar. Nesse 

sentido Gombert (2003, p. 52) afirma: 

Qualquer que seja o tipo de conhecimento lingüístico considerado, a manipulação da 
escrita teria como consequência a atualização das competências metalinguísticas que 
lhe são necessárias. Nessa perspectiva, as competências metassintáticas parecem, 
assim, ser complementares e não competir com as metafonológicas. Na leitura, o 
papel respectivo desses dois tipos de competências não é o mesmo. 
 

De acordo com McGuinness (2006) um sistema de escrita é um código com uma 

relação sistemática entre unidades de som e símbolos visuais. Segundo a autora a 

característica básica de todos os códigos é a reversibilidade, caso um código não possa 

reverter-se por meio de decodificação/codificação, então não funcionará como um código. 

Segundo McGuinness nos sistemas de escrita alfabética a codificação que é o processo 

de transformar sons em símbolos (escrita) é a operação básica fundamental. A leitura envolve 

decodificar aqueles símbolos novamente em sons para recuperar as palavras. Assim, considera 

que ler e escrever são processos reversíveis e que deveriam ser ensinados ao mesmo tempo de 

modo a tornar claro para os aprendizes essa reversibilidade, mas segundo a autora, 

infelizmente não é o que ocorre em países de língua inglesa, onde é uma prática comum 

ensinar leitura e escrita como dois processos distintos, usando diferentes palavras e diferentes 

métodos e em dias alternados, o que contribui para ofuscar a natureza de código do sistema de 

escrita do inglês e tornar muito mais difícil e confusa a aprendizagem da leitura e da escrita.  

A autora alerta que a reversibilidade estrutural do sistema de escrita não significa 

reversibilidade psicológica. Leitura e escrita são estruturalmente reversíveis, mas recorrem a 

diferentes habilidades de memória. A decodificação ou leitura envolve a memória de 

reconhecimento, memória com uma pista intuitiva, pois durante o processo as letras 

permanecem visíveis. Enquanto a codificação ou escrita é uma operação consideravelmente 

mais difícil, que envolve a memória de evocação, memória sem pistas, ou seja, ela exige da 

criança criar uma representação mental. Para escrever uma palavra é necessário primeiro 

identificar cada fonema em sequência na mente, lembrar-se de como naquela palavra cada 

fonema é soletrado e depois escrevê-la. Segundo McGuinness (2006) o que conseguimos 

escrever, podemos ler com facilidade, isto é, reconhecer, no entanto, o  que conseguimos ler, 

não é necessariamente com facilidade que conseguimos escrever. Em comparação com a 

leitura, a escrita é o processo primário e tem 100% de ganhos para a leitura e, este fato foi 

reconhecido há séculos e foi o que levou Noah Webster, em 1793 a escrever um “manual de 

escrita” e não “um manual de leitura” (McGuinness, 2006). 
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Assim como Vygotsky (1993),  McGuinness (2006) também recorre ao pensamento de 

Montessori afirmando que essa educadora recomendava insistentemente a professores que 

primeiro ensinassem as crianças a escrever e em seguida as estimulassem a descobrir sua 

capacidade de ler o que haviam escrito.  

Cabe esclarecer que ao se referir ao pensamento de Montessori, não parece que 

McGuinness (2006) esteja propondo que a escrita e a leitura devam ser ensinadas ao mesmo 

tempo, da mesma forma e no mesmo ritmo, sem considerar que são atividades diferentes. Pelo 

contrário, conforme já referida, a autora afirma que a leitura e a escrita são habilidades 

diferentes e que exigem do aprendiz investimento cognitivo diferente. Em comparação à 

leitura, a escrita é uma atividade muito mais difícil que exige do aprendiz um investimento 

cognitivo muito maior, porque o processo de codificação (converter sons em símbolos) requer 

diferentes habilidades de memória, a escrita exige memória de evocação, enquanto o processo 

de decodificação requer memória de reconhecimento (McGuinness, 2006). 

Com efeito, a autora critica as práticas de ensino da leitura e da escrita em países de 

língua inglesa, afirmando que é comum nessas práticas ensinar a leitura e a escrita em dias 

alternados e com diferentes métodos e diferentes palavras, como dois processos 

estruturalmente distintos, o que contribui para ofuscar a natureza de código do sistema de 

escrita do inglês e tornar “o aprender a ler e escrever tarefas muito mais laboriosas e confusas 

do que precisam ser” (McGuinness, 2006, p. 39). Segundo a autora ler e escrever são 

habilidades diferentes, mas estruturalmente reversíveis porque usam o mesmo código 

alfabético. Assim, a autora enfatiza que no ensino da leitura e da escrita, os alunos devem ser 

estimulados a compreender que os processos de codificação e de decodificação envolvidos, 

respectivamente, na escrita e na leitura, são estruturalmente reversíveis, como forma de 

facilitar a compreensão do código de escrita alfabético. Segundo McGuinness (2006, p. 38): 

Crianças que aprendem um sistema de escrita alfabético precisam ser ensinadas a 
ouvir no nível do fonema no fluxo da fala, e precisam aprender a relacionar os 
fonemas aos símbolos de letras. Elas têm de ser treinadas a ouvir no nível fonético 
correto e olhar para as unidades simbólicas corretas (letra (s) em uma seqüência de 
letras) (grifos do original). 
 

A autora fala de reversibilidade estrutural dos processos de codificação e 

decodificação e não reversibilidade psicológica. De acordo com McGuinness (2006) é essa 

reversibilidade estrutural e, não psicológica, que confere ao sistema de escrita alfabética a sua 

natureza de código e que permite a sua funcionalidade. Por esta razão, ou seja, pela própria 

característica inerente ao sistema de escrita alfabética, sua natureza de código, a autora 

considera que a escrita é a operação básica fundamental. Segundo ainda McGuinness (2006) a 
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decodificação é o processo de converter sequências de letras em sons com base no 

reconhecimento das correspondências entre grafemas e fonemas. A fluência na leitura é a 

habilidade de ler com velocidade e precisão, extraindo o significado do que é lido e, leitor 

fluente é aquele que é capaz de ler com velocidade e precisão e compreende o que lê. 

Portando, para que a criança aprenda a ler é necessário que ela domine o princípio alfabético e 

a consciência fonêmica (McGuinness, 2006). 

Na mesma perspectiva de McGuinness, Pinheiro (1994) afirma que a leitura e a escrita 

são atos linguísticos que usam o mesmo código alfabético, o que leva, tanto crianças quanto 

adultos a ter dificuldades na escrita ou escrever de forma incorreta algumas palavras que 

podem ler com facilidade. Segundo Pinheiro a leitura e a escrita são processos diferentes e 

fazem exigências diferentes ao mecanismo cognitivo do indivíduo, e, a principal diferença 

relaciona-se à direção de cada uma delas. A leitura parte da informação visual, pressupõe 

decodificação das letras que compõem as palavras, enquanto a escrita requer codificação dos 

sons que compõem a palavra em letras. “A direção do processo de leitura é, pois, da letra ao 

som e a do processo de escrita é do som para a letra” (Pinheiro, 1994, p. 89).  

Pinheiro (1994) esclarece que o processo de decodificação exige o domínio de regras 

de correspondência grafema-fonema, enquanto o de codificação exige o domínio de regras de 

correspondência fonema-grafema. Estas regras, respectivamente, para a leitura e para a 

escrita, se diferenciam em natureza e número, o que evidencia outra diferença entre estas duas 

habilidades. Em português, como em outros alfabetos não-regulares, o ato de ler é governado, 

com poucas exceções, por regra, o que nem sempre ocorre na escrita, que também exige 

regras, mas estas são mais complexas e em número bem mais reduzido.  

Segundo Pinheiro (1994) em português, a letra g tem na leitura dois valores fixos e 

constantes, como por exemplo, diante de e e i (gente, corrigir) e, diante de a, o, u e consoante 

(galo, gota, agudo, cognato). Por outro lado, na escrita, há palavras que comporta duas 

representações gráficas diferentes para o mesmo som, por exemplo, para o som /je/ no início 

ou no meio de palavras e diante de e, i pode ser representado por g (gente, bagageiro) ou por j 

(jeito, sujeira); e o som /g/ pode ser representado por gu diante de e, i (paguei, guitarra) e por 

g nos outros casos (gato, gota, agudo, cognato).  

A escrita comporta muitos casos de relações arbitrárias, em que a representação de 

sons não é controlada por regras, como por exemplo o som /je/ diante de e, i, que pode ocorrer 

j ou g (gente, jeito), o que exige do aprendiz memorizar a grafia dessas palavras. A 

aprendizagem de todas as palavras que comportam relações arbitrárias é feita palavra por 

palavra, o que leva a aprendizagem da escrita a ser um processo mais difícil do que a leitura 
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(Pinheiro, 1994). Esta diferença em ritmo de aprendizagem entre a leitura e a escrita, segundo 

a autora conduz inevitavelmente à questão de como essas duas habilidades devem ser 

ensinadas, principalmente, considerando que “em muitos países, inclusive no Brasil, a leitura 

e a escrita são ensinadas conjuntamente, o que pressupõe que estes dois processos se 

desenvolvem ao mesmo tempo, apresentando, como conseqüência, a mesma seqüência e o 

mesmo ritmo” (Pinheiro,1994, p. 91). 

Considerando os pressupostos teóricos que têm fundamentado a formação de 

professores e as práticas de alfabetização no Brasil desde meados dos anos de 1980, sobretudo 

na escola pública, talvez fosse mais coerente afirmar que as crianças não estão sendo 

ensinadas a ler e escrever, mas espera-se que elas adivinhem palavras nos textos.  

Cabe enfatizar que aprender a ler é diferente de ler (José Morais, 1996, Maluf, 2005, 

Capovilla & Capovilla, 2004 a, b). 

Pinheiro (1994, p. 91) cita que “Alvarenga (1988)” considerando o método de ensino 

“observa que o ensino da leitura e da escrita na mesma ordem e ritmo tem efeitos contrários 

para cada habilidade: ‘segura’ a leitura, impedindo o seu rápido desenvolvimento, e ‘corre’ 

com a escrita ao saltar etapas” e, considerando também que toda aprendizagem por regra é 

relativamente mais rápida, este autor “opina que o ensino da escrita deve ocorrer muito mais 

lentamente” e, sugere que poderia “começar com grafias controladas por regras que, natural e 

sistematicamente, se estenderiam aos casos (um a um) de arbitrariedade”. O referido autor 

acrescenta ainda “que o ensino da leitura e da escrita pode ocorrer ao mesmo tempo, mas 

adverte que a leitura deverá estar à frente da escrita, o que fará dela um elemento auxiliar na 

aprendizagem da escrita” (Ibidem). 

De acordo com Pinheiro (1994) na língua inglesa há evidência de que as crianças, 

dependendo do método de alfabetização, desenvolvem a estratégia fonológica mais cedo na 

escrita do que na leitura, e, como consequência, por um curto período, a criança pode adotar a 

estratégia alfabética na escrita e continuar empregando a estratégia logográfica na leitura, o 

que evidencia que no processo inicial de aprendizagem da leitura e da escrita, há uma 

dissociação entre essas duas habilidades. 

Segundo Pinheiro (1994) parece que nas fases iniciais do desenvolvimento da leitura e 

da escrita as crianças têm preferência pela estratégia visual na leitura e pela fonológica na 

escrita, o que parece estar relacionado não apenas ao método de alfabetização usado, mas 

também ao tipo de ortografia no qual as crianças estão aprendendo ler. 



 77 

Rego (1996, p. 80) investigou em crianças falantes do inglês “a relação entre a 

compreensão do principio alfabético, através de sua escrita espontânea, e o desempenho em 

leitura após freqüentarem uma classe de alfabetização”. 

Os resultados do estudo de Rego (1996) mostraram que os diferentes níveis de 

desenvolvimento da escrita mantêm uma estreita conexão com o desenvolvimento da leitura, 

o que levou a pesquisadora a questionar a existência de um estágio puramente logográfico na 

leitura, segundo o qual, as crianças podem começar a desenvolver a leitura, utilizando-se de 

estratégias visuais, antes mesmo de compreenderem que há uma relação entre as letras e os 

segmentos sonoros das palavras. Essa autora considera que a escrita e a leitura são atividades 

diferentes, mas não há um divórcio entre elas. 

De acordo com Rego (1996, p.97) os resultados de sua pesquisa “indicaram que ao 

menos uma compreensão rudimentar das relações entre escrita e fala é necessária para que 

algum progresso comece a ocorrer na leitura”. Esses resultados “apóiam a idéia de que a 

leitura e a escrita têm uma base comum e que esta consiste no domínio da base alfabética 

como afirma Gough, Juel & Griffith” (Idem, p. 98). 

Segundo Rego (1996, p. 99) seus resultados também apóiam a hipótese de Ehri e 

Wilce que consideram que “o uso de pistas grafofônicas é fundamental para o progresso 

inicial na leitura em qualquer circunstância, até mesmo entre crianças que estejam aprendendo 

a ler uma ortografia irregular (como é o caso do inglês) através de métodos globais”. 

Os resultados do estudo de Rego (1996, p. 97) indicaram “uma seqüência evolutiva 

que não se assemelha totalmente aos estágios tradicionalmente propostos por Ferreiro e 

colaboradores, pois não houve registro de representações silábicas”, o que sugere que a 

evolução da compreensão do princípio alfabético por parte de crianças falantes do inglês tem 

algumas peculiaridades que, provavelmente, refletem não apenas as características da 

estrutura fonológica do inglês, como também as suas regularidades ortográficas. No inglês a 

representação das consoantes é menos inconsistente do que as vogais e os sons consonantais 

são foneticamente mais salientes na pronúncia das palavras, podendo as consoantes funcionar 

muitas vezes como núcleos de sílabas (Rego, 1996). 

Cabe ressaltar que esses resultados da pesquisa de Rego (1996) apontam na mesma 

direção dos resultados da pesquisa de Cardoso-Martins e Batista (2005) realizada com 

crianças brasileiras falantes do português. Estas pesquisadoras também não encontraram nas 

escritas dessas crianças representações silábicas, o que as levou a questionar a hipótese de 

Ferreiro (1992) segundo a qual a escrita silábica é resultado de uma construção conceitual e, 

como tal, não tem necessariamente uma relação com o nome e o som das letras; e, também a 
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hipótese dessa autora que considera a escrita silábica como a primeira manifestação de 

fonetização da escrita. Ao contrário de Ferreiro (1992; 2008), Cardoso-Martins e Batista 

(2005, p. 336) consideram que a  “hipótese do nome/som das letras” é capaz de acomodar os 

dados de crianças falantes de diferentes línguas, além de oferecer “uma explicação mais 

parcimoniosa para o desenvolvimento da escrita pela criança do que o modelo conceitual de 

E. Ferreiro”. Segundo Cardoso-Martins e Batista (2005) a habilidade das crianças de 

representar os sons que elas ouvem na pronúncia das palavras parece ser a primeira evidência 

da compreensão que elas têm da relação entre a fala e a escrita. 

Zucoloto e Sisto (2002) investigaram a compreensão da leitura e a relação entre a 

leitura e a escrita de crianças de 2ª e 3ª séries do ensino fundamental com dificuldades de 

aprendizagem da escrita, em relação ao gênero e idade, em uma escola pública da periferia de 

Poços de Caldas. Duas questões nortearam o estudo: “no início da escolarização, os bons 

leitores seriam bons escritores?; Os alunos com baixa compreensão de leitura são os que 

apresentam dificuldade de aprendizagem na escrita?” (Zucoloto & Sisto, 2002, p. 158). 

Segundo Zucoloto e Sisto (2002, p. 162) os seus resultados “indicaram que a 

dificuldade de aprendizagem em escrita está relacionada à compreensão da leitura e à idade, 

independendo da série” e ainda que os resultados não sofreram influência do gênero. 

Esses pesquisadores observaram que os erros na compreensão da leitura aumentaram 

conforme aumentou a dificuldade de aprendizagem em escrita e que os alunos que não 

apresentaram dificuldade de aprendizagem em escrita constituem exceção e que a maior parte 

deles se encaixou no nível leve ou no médio de dificuldade. Esses resultados mostram que a 

maioria desses alunos escreve com muitos erros e compreende pouco daquilo que lê. 

Segundo Zucoloto e Sisto (2002, p. 163) os resultados mostraram que os alunos dessa 

escola não estão alfabetizados, o que permite supor que “o grande problema de rendimento 

escolar seja decorrente do fato de que esses alunos ainda não adquiriram o código, não 

dominam as relações da escrita e da leitura. São os pseudo-leitores e pseudo-escritores”. A 

aquisição do código da escrita e a compreensão da leitura são duas construções que parecem 

caminhar juntas, pois quanto mais se domina o código da escrita, há mais compreensão da 

leitura. Esses resultados também permitem “questionar a afirmação de que o aluno que 

escreve mal com o tempo, experiência e familiarização com o mundo letrado ele se auto-

alfabetiza” (Ibidem). 

Zucoloto e Sisto (2002) concluíram que os alunos dessa escola não sabem escrever e 

nem compreendem o que leem e, ainda, que os alunos das terceiras séries, apesar de mais um 

ano de escolarização, estão piores ou iguais aos das segundas e, que “desvendar o por quê 
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dessa situação não deixa de ser uma pesquisa interessante”. No entanto, “aparentemente, essa 

não é a preocupação das últimas medidas adotadas pela educação, qual seja, Parâmetros 

Curriculares Nacionais e a Nova Lei da Educação” (Zucoloto e Sisto, 2002, p. 163). Esses 

pesquisadores afirmam ainda que a implantação do Ciclo Básico de Aprendizagem (CBA), 

em 1986, determinando a promoção automática das crianças da 1ª para a 2ª série do ensino 

fundamental, teve resultado que, do ponto de vista do conhecimento do mundo letrado, foi no 

mínimo duvidoso, pois crianças sem o domínio da estrutura da escrita chegaram à segunda 

etapa do ciclo e nem os professores possuem infra-estrutura disponível, nem formação para 

dar continuidade ao trabalho, situação que foi considerada normal e, tal proposta foi reforçada 

pelos Parâmetros Curriculares Nacionais. 

Sousa e Maluf (2004, p. 60) investigaram em crianças brasileiras (1ª e 2ª séries do 

ensino fundamental) “como se apresenta a relação entre as habilidades de leitura e escrita”. 

Os resultados mostraram que as crianças em níveis mais avançados da alfabetização, 

ou seja, aquelas que estavam mais avançadas na aquisição do princípio alfabético, 

demonstram melhor desempenho na leitura do que na escrita. Segundo as pesquisadoras esses 

resultados concordam com a proposta de Frith (1985), segundo a qual as habilidades de leitura 

e de escrita se apresentam diferentes e se alternam segundo os níveis de desenvolvimento da 

linguagem escrita. Segundo Frith a fase alfabética ocorreria primeiro na escrita e só depois na 

leitura. Enquanto, a fase ortográfica ocorreria primeiro na leitura e só depois é alcançada na 

escrita. Somente quando a leitura atinge um nível ortográfico mais avançado, esse 

conhecimento é utilizado na escrita. 

Sousa e Maluf (2004) observam que os resultados do seu estudo estão coerentes com o 

modelo teórico de Frith considerando que no estágio ortográfico da aprendizagem da 

linguagem escrita, as crianças leem melhor do que escrevem, porque o desconhecimento da 

ortografia das palavras impõe mais dificuldade à escrita do que à leitura. “Nesta etapa da 

aprendizagem, as palavras com sílabas mais complexas são lidas sem dificuldade e os erros 

vão se apresentar na escrita, pois o desconhecimento da ortografia das palavras vai dificultar a 

escrita mais do que a leitura” (Sousa & Maluf, 2004, p. 70). 

É importante destacar as teorizações de José Morais (1996) a respeito da relação entre 

leitura e escrita. Segundo esse autor a aprendizagem da escrita impõe mais dificuldades do 

que a aprendizagem da leitura, mas essas duas habilidades, em geral, são altamente 

correlacionadas tanto no leitor principiante quanto no leitor adiantado. 

De acordo com Morais (1996) quando nos colocamos no quadro da abordagem 

científica é fundamental considerar a restrição do termo “leitura” ao tratamento de sinais 
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gráficos e, também, considerar uma segunda restrição do termo quando ele é usado em um 

sentido mais amplo que extrapola o escrito, como ocorre em várias expressões na linguagem 

corrente, por exemplos, “ler no rosto”, “ler nas entrelinhas”, “ler nos lábios”, entre outras. Em 

todas estas expressões o sentido do termo leitura extrapola a especificidade do termo quando 

tomado em relação ao material escrito. Assim, Morais (1996, p. 111) considera que “o par 

‘leitura-escrita’ é indissociável, só há leitura quando há (ou, mais precisamente, quando 

houve) escrita”. 

Neste sentido, Morais (1996) considera necessário distinguir a leitura como atividade 

específica indissociável do material escrito para evitar cair no amálgama de concepções que 

leva a confundir a leitura com a capacidade de leitura, com os objetivos da leitura e com a 

performance de leitura. 

Segundo Morais (1996, p. 112) a leitura se distingue de outras atividades humanas, ela 

é uma forma particular de obtenção de informações. O autor define a leitura como “o conjunto 

de eventos que se passam no cérebro e no sistema cognitivo que o cérebro suporta, assim 

como nos órgãos sensoriais e motores”, enquanto a “capacidade de leitura” se refere aos 

processos perceptivos envolvidos na atividade de leitura, “que permitem fazer que a forma 

física do sinal gráfico deixe de constituir um obstáculo à compreensão da mensagem escrita”. 

Assim, os processos específicos da leitura não são processos de compreensão mas que levam 

à compreensão, esta consiste no objetivo da leitura. A “performance de leitura” refere-se “ao 

resultado, ao grau de sucesso da atividade de leitura”. 

Neste sentido, Morais (1996) considera que a capacidade de leitura é uma operação 

cognitiva que consiste em transformar representações de formas escritas em representações 

fonológicas. Antes de aprender a ler, a criança conhece muitas palavras (suas formas 

fonológicas) e suas significações, ela é capaz de associar essas palavras aos objetos que elas 

representam. Assim, as formas fonológicas e as significações das palavras estão associadas no 

sistema de linguagem da criança. No processo de aprendizagem da leitura, a criança aprende a 

associar uma forma ortográfica a cada palavra, isto é, à sua forma fonológica. Assim, Morais 

considera que a etapa crítica da leitura é a obtenção da pronúncia, que consiste em converter a 

palavra escrita em linguagem falada. 

Segundo Morais (1996, p. 114) “a leitura não atinge seu objetivo sem compreensão, 

todavia os processos específicos da leitura não são processos de compreensão mas que levam 

a compreensão”. Assim, na perspectiva de Morais, a compreensão dos textos pressupõe o uso 

de competências lexicais (conhecimento do sentido das palavras), de processos de análise 

sintática e de integração semântica, além de nosso conhecimento do mundo, nossa experiência 



 81 

pessoal. Todos esses processos e conhecimentos são desenvolvidos na criança bem antes que 

ela aprenda a ler. Eles não são específicos da leitura, mas também atuam na compreensão da 

linguagem falada. 

Morais (1996) destaca duas condições principais da aprendizagem da leitura: uma é 

permitir à criança compreender o que é a leitura, o que representam os textos e os livros em 

relação à linguagem falada, o que pode ser feito muito cedo por meio da audição de leitura de 

histórias feita pelos pais. “A leitura em voz alta pelos pais cria na criança o desejo de ler por 

si mesma, tão irresistível quanto o desejo de começar a andar sozinha” (Morais, 1996, p. 162). 

A outra, é permitir à criança, de modo mais enfático, a descoberta do princípio alfabético, que 

é a condição necessária e indispensável à leitura. “O domínio do princípio alfabético é 

necessário para conseguir identificar a grande maioria das palavras conhecidas. Ele é 

indispensável para a identificação de palavras novas” (Ibidem). 

Segundo Morais (1996) a audição da leitura feita por outros tem uma tripla função: 

cognitiva, linguística e afetiva. 

No nível cognitivo mais geral, a audição da leitura por outros abre à criança uma 

janela para conhecimentos que a conversação sobre outras atividades cotidianas não consegue 

comunicar. Ela permite à criança esclarecer dúvidas ao relacionar sua experiência com a dos 

outros; e, mais importante, pela própria estrutura da história, pelas questões e comentários que 

ela sugere, permite à criança uma melhor compreensão e aquisição de informações e 

organização dos seus esquemas mentais. 

No nível linguístico, a leitura por outros permite à criança estabelecer relações entre a 

linguagem escrita e a linguagem falada, como compreender o sentido da leitura, as fronteiras 

entre as palavras, a relação entre o comprimento das palavras faladas e das palavras escritas, a 

recorrência das letras e dos sons, além de conhecimentos sobre a estrutura gramatical de 

determinadas palavras, que são ausentes na oralidade. Esses conhecimentos fornecem à 

criança uma base considerável para enfrentar uma leitura progressivamente mais sofisticada.  

No nível afetivo “a criança descobre o universo da leitura pela voz, plena de entonação 

e de significação, daqueles em quem ela tem mais confiança e com quem se identifica. Para 

dar o gosto das palavras, o gosto do conhecimento, essa é a grande porta!” (Morais, 1996, p. 

172). 

Nesse sentido, Morais ressalta que a leitura em voz alta não deve ficar restrita ao 

âmbito familiar, mas deve fazer parte das atividades da educação infantil, considerando que a 

leitura para o grupo provoca interações e troca intelectual entre as crianças que a relação pai-

criança não pode fornecer, além de ter  “a vantagem democrática de contribuir para não deixar 
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definitivamente a reboque as crianças cujos pais não lêem para elas ou simplesmente não 

lêem” (Morais, 1996, p.172). 

De acordo com Morais (1996) todos esses aspectos dizem respeito ao contexto na 

leitura, que segundo o autor, desempenha um papel compensatório na leitura, pois é o grau de 

capacidade de identificação da palavra que governa o processo. 

Assim, segundo Morais (1996) a utilização mais importante do contexto pelos maus 

leitores se deve a sua inferioridade no nível da decodificação, pois somente quando esta é 

insuficiente ou lenta é que o conhecimento derivado do contexto intervém para permitir o 

reconhecimento das palavras. O efeito do contexto na leitura não está ligado exclusivamente 

nem à palavra-estímulo nem ao nível de compreensão do texto, mas depende do tempo de 

identificação da palavra, caso o tempo seja curto, não há tempo para o conhecimento 

contextual intervir; caso seja longo, então esse conhecimento pode afetar a identificação da 

palavra. No caso de palavras desconhecidas, o leitor pode obter rapidamente sua forma 

fonológica se sua capacidade de decodificação for elevada, mas a significação não pode 

evidentemente ser obtida diretamente. Deste modo, “a grande importância do contexto não é 

para identificar palavras, mas para apreender sua significação” (Morais, 1996, p. 169). 

Nesse sentido, Morais (1996) considera que para aprender a ler é crucial aprender o 

código alfabético e conseguir automatizar o processo de conversão grafofonológica. Segundo 

esse autor “para aprender ler em uma escrita alfabética é necessário constituir representações 

conscientes de fonemas. Entretanto, a atividade de leitura em si não comporta análise 

fonêmica, mas a ativação de representações de fonemas pelos grafemas correspondentes e a 

sua fusão” (Ibidem). A escrita pressupõe uma atividade mental de análise de fonemas, o que 

faz dela uma atividade mais exigente que a leitura. “Ler uma palavra é reconhecê-la, e o 

reconhecimento é possível com base em índices parciais. Escrevê-la é evocá-la, lembrá-la, e a 

lembrança exige dispor do conjunto da informação” (Morais, 1996, p. 198).  

Da mesma forma que Vygotsky e McGuinness, também Morais (1996, p. 199) faz 

referência ao pensamento de Montessori, afirmando que essa pedagoga “aconselhava mandar 

escrever primeiro e em seguida, ler”. No entanto, o autor ressalta que não se deve impor uma 

ordem na aprendizagem dessas capacidades e que “o conselho de Montessori deve ser 

compreendido como um convite a dedicar uma grande atenção à escrita nas primeiras 

atividades da criança em relação com a língua escrita” (Ibidem). Ainda segundo Morais 

(1996) há evidência que nas crianças que sabem ler antes mesmo de entrar na escola, a escrita 

foi muitas vezes a primeira atividade claramente estabelecida. 
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Na mesma perspectiva, Marec-Breton e Gombert (2004) consideram que nas línguas 

alfabéticas como o francês, o inglês, ou o português, a consciência fonológica é necessária à 

leitura, pois nessas línguas, os sistemas de escrita servem para representar os fonemas da 

língua oral, o que não significa que a escrita limite-se à representação de unidades de segunda 

articulação, considerando que a escrita combina dois princípios: o sonográfico e o 

semiográfico, sem os quais ela não poderia existir nem funcionar. O primeiro, o sonográfico 

permite que unidades gráficas (letras) (b-o-l-a), denominadas grafemas, sejam colocadas em 

correspondência como os fonemas (|b| |o| |l| |a|) ou sílabas (bo – la). O segundo, o 

semiográfico, este permite que estas unidades gráficas (gato) correspondam igualmente a 

formas significativas (gato � pequeno mamífero). As menores unidades de significação na 

língua são geralmente designadas morfemas, os quais podem constituir palavras inteiras 

(exemplo, o substantivo flor) ou, uma parte de palavra, portadora de significação (exemplo, 

cada uma das partes flor e zinha – que formam a palavra florzinha). 

Segundo Capovilla e Capovilla (2004 b) pesquisadores de vários países têm 

demonstrado nas duas últimas décadas a importância do processamento fonológico para a 

aquisição da leitura e da escrita.  

Segundo Torgesen, Wagner e Rashotte (citados por Capovilla & Capovilla, 2004 b, 

81) “o processamento fonológico refere-se às operações mentais de processamento de 

informação baseadas na estrutura fonológica da linguagem oral”. 

De acordo com Capovilla e Capovilla (2004 a) há pelo menos três tipos de 

processamento fonológico claramente relacionados às habilidades de leitura e escrita: o 

acesso ao léxico mental, a memória de trabalho fonológica e a consciência fonológica.  

Segundo esses pesquisadores o acesso ao léxico mental refere-se à habilidade de obter 

acesso fácil e rápido à informação fonológica armazenada na memória de longo prazo. A 

eficiência no acesso lexical parece facilitar o uso de informações fonológicas nos processos de 

decodificação e codificação de palavras durante a leitura e a escrita. Enquanto a memória de 

trabalho fonológica reflete habilidades de representar mentalmente características fonológicas 

da linguagem. Geralmente crianças que apresentam dificuldades severas de leitura e escrita 

também apresentam distúrbios na memória de trabalho fonológica.  

A consciência fonológica ou consciência do sistema sonoro da língua, envolve 

diferentes níveis de complexidade e desenvolve-se de forma gradual à medida que a criança 

toma consciência das unidades identificáveis da língua, frases, palavras, sílabas e fonemas. 

Enquanto a consciência de segmentos suprafonêmicos parece desenvolver espontaneamente, o 
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desenvolvimento da consciência fonêmica parece depender de instruções formais explícitas 

sobre a estrutura alfabética da linguagem (Capovilla & Capovilla, 2000; 2004 a13). 

A consciência fonológica é fundamental no processo inicial de aprendizagem da 

leitura e da escrita porque leva à criança à descoberta do princípio alfabético. 

De acordo com Byrne e Fielding-Barnsley (citados por Capovilla & Capovilla, 2004 a, 

34) “a aquisição do princípio alfabético é uma condição necessária para a aquisição da 

leitura” e, a descoberta desse princípio pela criança é alcançada quando três pré-requisitos são 

satisfeitos: 1) a consciência de que a língua falada pode ser segmentada em unidades distintas; 

2) a consciência de que tais unidades aparecem em diferentes palavras ouvidas; e 3) o 

conhecimento das regras de correspondência entre grafemas e fonemas. 

Os dois primeiros fatores constituem a consciência fonológica que é uma habilidade 

metalinguística fundamental à aprendizagem inicial da leitura e da escrita. Share (citado por 

Capovilla & Capovilla, 1997) considera que os três requisitos são indispensáveis à 

alfabetização e que o mecanismo fonológico é indispensável à leitura competente, 

considerando que não pode haver casos de dislexia fonológica pura no desenvolvimento, em 

que a leitura seja feita exclusivamente pela rota lexical, pois a aquisição de representações 

ortográficas de palavras seria impossível sem um uso mínimo inicial de decodificação 

fonológica, com exceção de algumas palavras que poderiam ser lidas por associação direta. 

Capovilla e Capovilla (2004 a) afirmam que é a própria leitura por decodificação fonológica 

que possibilita a posterior leitura lexical.  

Alegria, Leybaert e Mousty (1997, p. 117) destacam que “a tomada de consciência da 

estrutura fonêmica da fala é essencial no processo de aquisição da leitura, porque ela permite 

utilizar um sistema gerativo de tradução da ortografia em fonologia”. Um mecanismo que 

explica o fenômeno foi proposto por Jorm e Share (citados por Alegria & cols,1997), segundo 

o qual, quando o leitor, tanto o hábil quanto o iniciante, encontra uma palavra que não 

reconhece diretamente, o único procedimento seguro para identificar a palavra consiste em 

descobrir o código fonológico correspondente e, se essa operação leva à identificação da 

palavra, ela terá dois tipos de efeitos em longo prazo: reforçar o sistema de associação, 

tornando-o cada vez mais automático e sofisticado e, contribuir para criar um código 

ortográfico de acesso direto à palavra, a ser utilizado em situações posteriores.  

                                                 
13 O livro de Capovilla e Capovilla (2004 a) Problemas de leitura e escrita:como identificar, prevenir e remediar 
numa abordagem fônica resultou “da tese de doutorado da primeira autora, sob orientação do segundo autor, 
aprovada com louvor pelo Departamento de Psicologia Experimental da Universidade de São Paulo” (Capovilla 
& Capovilla, 2004 a, p. 2). 
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Alegria e cols.(1997, p. 117) consideram que “o procedimento de associação 

fonológica é, portanto, um mecanismo de auto-aprendizagem que permite desenvolver 

representações ortográficas que ocasionam a identificação direta das palavras 

correspondentes”. 

Segundo Capovilla e Capovilla (2004 a; b) esse sistema gerativo que consiste em 

converter a ortografia em fonologia permite à criança ler qualquer palavra nova, desde que a 

palavra envolva correspondências grafofonêmicas regulares, apesar de cometer erros em 

palavras com ortografia irregular. Essa característica de geratividade própria das ortografias 

alfabéticas permite ao leitor uma auto-aprendizagem porque para ler uma palavra nova 

(desconhecida) ele utiliza a decodificação fonológica. Aos poucos, esse processo contribuirá 

para criar uma representação ortográfica daquela palavra, que poderá, então, ser lida 

diretamente pela rota lexical, ou seja, sem a intervenção da decodificação fonológica.  

Capovilla e Capovilla (2004 a; b) enfatizam que a descoberta do princípio alfabético é 

o principal desfio no início da alfabetização, o que supõe que a criança seja exposta à escrita 

alfabética e a instruções explícitas sobre como decodificá-la. O domínio do princípio 

alfabético capacita a criança a decodificar, a ler materiais escritos, não apenas palavras 

conhecidas, mas também palavras novas ou mesmo pseudopalavras. 

Segundo Capovilla e Capovilla (2004 b, 35) “o princípio alfabético consiste no fato de 

que a escrita alfabética não representa o significado diretamente como se fosse um desenho 

mas, sim, indiretamente, por meio do mapeamento dos sons da palavra falada que representa 

aquele significado”. O sistema de escrita alfabético é um código composto de sequências de 

caracteres (letras), cuja função é mapear as sequências sonoras da fala. As sequências de 

letras são demarcadas por espaços, constituindo as palavras escritas, que correspondem às 

palavras faladas no fluxo da fala. Os fonemas são as menores unidades sonoras da fala e são 

mapeados, na escrita alfabética, pelos grafemas (letras). Um fonema pode ser representado 

por um grafema simples formado por uma letra individual (vogal ou uma consoante) ou, por 

um grafema composto formado por um conjunto de letras, como CH, LH, NH, QU (Capovilla 

& Capovilla, 2004 a; b). Nesse sentido, Capovilla e Capovilla (2004, b, p. 35) afirmam que “a 

decodificação fonológica é a chave para penetrar no código escrito, à medida que permite à 

criança acoplar o seu sistema de fala (articulada vocal ou subvocalmente) à escrita alfabética”. 

Na mesma perspectiva, Cardoso-Martins (1993, p. 103) considerando que os sistemas 

de escrita variam quanto à unidade da linguagem oral representada e, que, portanto as 

ortografias alfabéticas, como é o caso do português, representam pequenos segmentos de som 

– os fonemas, afirma que “parece óbvio que para aprender a ler e escrever em uma ortografia 
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alfabética, a criança ou o adulto tem que ser capaz de prestar atenção aos segmentos 

fonêmicos da fala”. 

De acordo com Adams (citada por Byrne, 1996, p. 60) “a chave para uma boa leitura é 

a identificação rápida e precisa das palavras individuais no texto, e que o início do processo 

pelo qual esta habilidade é construída é uma apreensão nítida de como a escrita representa a 

fala ao nível do fonema”. 

Segundo Santos e Maluf (2004) o domínio de um sistema alfabético pela criança 

requer que esta aprenda a pensar tanto nos sons que compõem a palavra como no seu 

significado. Portanto, dominar um sistema de escrita alfabética significa reconhecer a relação 

entre fonemas (sons) e grafemas (letras). 

Na mesma perspectiva Maluf e Gombert (2008, p. 134) afirmam: 

Pesquisas recentes, realizadas no contexto da teoria cognitiva da leitura, vêm 
produzindo evidências de que o método de alfabetização mais eficiente é aquele que 
favorece a instalação de duas competências básicas: consciência fonêmica e o 
domínio do princípio alfabético. Aí reside a captação da lógica indispensável para 
aprender a ler e escrever. 
 

Parece haver um acordo na literatura sobre o fato de que a decodificação fonológica é 

condição necessária no processo inicial de aprendizagem da leitura, e só mais tarde as 

crianças realizam a leitura lexical, ou seja, a leitura por decodificação fonológica constitui um 

pré-requisito à leitura lexical que ocorre em um momento posterior do processo de 

aprendizagem. 

Segundo Capovilla e Capovilla (2004 b, p. 42): “Já era esperado, teoricamente, que o 

desenvolvimento da consciência fonológica e o ensino das relações entre letra e som fossem 

ainda mais importantes no português do que em línguas menos regulares, em termos 

grafofonêmicos, como o inglês e o francês”. Essa variação se deve à especificidade da 

fonologia de cada língua, o que torna determinadas unidades ortográficas mais salientes. Por 

exemplo, no inglês a unidade mais saliente é a rima, enquanto nas línguas de ortografias 

regulares, como o alemão, o espanhol, o italiano, o grego e o português, a unidade mais 

saliente é o fonema. Por isso, grande parte dos problemas de leitura e escrita nas línguas de 

ortografias regulares se deve às dificuldades na consciência fonêmica. Com base nesses 

pressupostos, decorrem procedimentos para desenvolver consciência fonológica e ensinar 

explicitamente relações entre letra e som como forma de promover ganhos expressivos nessas 

ortografias regulares (Capovilla & Capovilla, 2004 b).  

Na mesma perspectiva Schneider, Küspert; Roth; Visé e Marx (1997) afirmam que o 

treinamento com atividades para desenvolver consciência fonológica deve ser mais eficaz 
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quando é associado ao ensino das correspondências entre letras e fonemas, do que a instrução 

isolada desses dois aspectos. 

Há muita razão para acreditar que a integração no treinamento da consciência 
fonológica com a instrução das relações letra-som, ou mais amplamente com 
instrução de leitura baseada na fonologia deve ser mais eficaz do que ensinando cada 
um desses componentes isoladamente (Schneider & cols, 1997, p. 337) 
 

De acordo com Adams, Foorman, Lundberg e Beeler (2006, p. 25)14 muitos estudos 

têm demonstrado que o impacto do trabalho com a consciência fonêmica no início da leitura e 

da escrita é melhorado ainda mais quando associado ao ensino das correspondências entre 

letra e fonema, o que “não significa um retorno ao método fônico, pois as correspondências 

letra-fonema não são, em si, apresentadas para memorização mecânica”, mas ao contrário, são 

inseridas nas atividades de consciência fonológica visando garantir à criança uma 

compreensão da estrutura fonológica da língua e de sua representação escrita. 

Adams e cols. (2006) ressaltam que de nada adianta uma instrução fônica 

convencional de correspondências entre letras e sons, porque um grande número de crianças 

tem dificuldades de aprender a juntar sons e ler e escrever, mesmo crianças que aprenderam 

as letras e seus fonemas experimentam dificuldades se ainda não tiverem compreendido que 

cada palavra é composta por uma sequência de fonemas. Portanto, de nada adianta memorizar 

que a letra b soa como /b/, a menos que seja capaz de reconhecê-la em palavras ouvidas como 

bola, bala e banana. O propósito de desenvolver consciência fonêmica nas crianças é 

estimular a descoberta do princípio alfabético, fundamental para promover ganhos 

significativos na leitura e na escrita, bem como reduzir a incidência de fracassos na 

aprendizagem da leitura. 

A seguir descreveremos algumas pesquisas que selecionamos da literatura no quadro 

atual das discussões sobre as relações entre habilidades metalinguísticas de consciência 

fonológica e alfabetização. 

 

                                                 
14 O livro de Adams e cols. (2006) foi traduzido do original em inglês Phonemic Awareness in Young Children: 
a Classrom curriculum. O mesmo “baseia-se no programa de Lundberg, Frost e Petersen (1988), desenvolvido 
na Suécia e na Dinamarca” (Adams & cols.,2006, p. 17). 



3. CONSCIÊNCIA FONOLÓGICA E SUCESSO NA APRENDIZAGEM DA LEITURA E 

DA ESCRITA 

 
 
A descoberta de uma relação entre a consciência fonológica, isto é, a consciência 
dos sons que compõem a fala e a aprendizagem da leitura e da escrita em uma 
ortografia alfabética tem sido descrita como ‘um dos grandes sucessos da 
psicologia moderna’ (Bryant & Goswami citados em Cardoso-Martins,1996, p. 7) 

 
 

Neste capítulo descreveremos algumas pesquisas que selecionamos da literatura, as 

quais têm evidenciado a importância de habilidades metalinguísticas de consciência 

fonológica para promover o sucesso na aprendizagem da linguagem escrita, bem como 

realçado que programas de intervenção pedagógica sistemática de atividades para desenvolver 

consciência fonológica têm efeitos positivos na aprendizagem inicial da leitura e da escrita e 

na recuperação de alunos que apresentam dificuldades nessa aprendizagem. 

Cabe ressaltar que não temos o propósito de apresentar um levantamento completo e 

uma classificação dos trabalhos da área, mas analisar algumas pesquisas que identificamos na 

literatura no quadro atual das discussões sobre as relações entre habilidades metalinguísticas 

de consciência fonológica e alfabetização, que consideramos importantes na perspectiva do 

objeto de estudo desta pesquisa. 

De acordo com o relatório do grupo de trabalho da Câmara dos Deputados (Brasil, 

2003), referido na introdução deste trabalho, nos últimos 30 anos o estudo da leitura alcançou 

notáveis progressos científicos e avanços importantes foram conquistados nas práticas de 

alfabetização de inúmeros países, no entanto, o Brasil se encontra à margem desses 

conhecimentos. Estes especialistas consideram que assim como ocorreu em outros países “a 

aplicação dos conhecimentos da ciência cognitiva da leitura pode trazer importantes 

contribuições para a revisão das políticas e práticas de alfabetização no Brasil” (Ibidem, p.13). 

 

3.1. Consciência fonológica e alfabetização nas pesquisas estrangeiras. 

 

Numerosas pesquisas estrangeiras com evidências empíricas desenvolvidas na área da 

Ciência Cognitiva da Leitura vêm enfatizando a importância das habilidades metalinguísticas 

para a aprendizagem da linguagem escrita nos sistemas alfabéticos (Demont, 1997; Bryant & 

Bradley, 1987; Byrne, 1996; Byrne & Fielding-Barnsley, 1991; Cunningham, 1990; 

Schneider, Küpert, Roth, Visé &, Marx, 1997; Morais, 1996; Cardoso-Martins & Pennington, 
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2001; Gombert, 2003; Marec-Breton & Gombert, 2004; Adams, Foorman, Lundberg & 

Beeler, 2006).  

Demont (1997, p. 190) relata os resultados de um estudo longitudinal que investigou a 

relação entre diferentes habilidades de consciência fonológica e de consciência sintática e 

leitura em crianças francesas, ao longo de 4 anos. A pesquisadora acompanhou crianças desde 

o último ano da escola maternal até seus dois primeiros anos de aprendizagem da leitura, 

“com o objetivo de pesquisar a maneira pela qual se podem combinar consciência fonêmica, 

consciência sintática e aprendizagem da leitura”. 

O estudo iniciou com 38 crianças (16 meninas e 22 meninos) do último ano da escola 

maternal, em diferentes escolas da Academia de Dijon (Costa do Ouro), todas falantes da 

língua materna francesa e sem atraso em sua escolaridade. Com base nos resultados em um 

teste de avaliação de aptidões, a pesquisadora classificou as crianças em dois grupos: G1, 

“futuros bons leitores” (idade média 5,9 anos, limites 5,3 e 6,3 anos) e o G2, “futuros maus 

leitores” (idade média 5,9 anos, limites 5,4 e 6,2 anos). Das 38 crianças no início do estudo, 

somente 23 crianças foram submetidas ao acompanhamento experimental, em novembro de 

1992 e abril de 1993, ficando o Grupo 1 com 10 crianças com idade média 7,5 anos em 

novembro; 8,0 anos em abril e o Grupo 2 com 13 crianças com idade média 7,2 anos em 

novembro e 7,7 anos em abril, porque do início ao segundo ano do estudo (de 1991-1992), 8 

crianças saíram do estudo por razões alheias ao mesmo e ao longo do 3º ano do estudo (de 

1992-1993), 7 crianças não participaram mais do estudo (4 foram excluídas por terem 

repetido seu 1º ano na escola elementar e 3 abandonaram o estudo por motivos externos). A 

pesquisadora aplicou a todas as crianças provas metafonológicas, metassintáticas e testes de 

leitura. 

De acordo com Demont (1997) os resultados do desempenho das 23 crianças 

acompanhadas em sua escolaridade apresentaram diferenças significativas entre os grupos l e 

2, entretanto, parece que muitas diferenças não atingiam um limiar de significação. Mas em 

comparação aos resultados de 38 crianças analisadas durante o primeiro ano do estudo ou com 

aquelas 30 crianças durante o segundo ano do estudo, mostram grandes diferenças.  

Segundo Demont (1997) o ingresso das crianças na escola permite que elas façam 

progressos consideráveis em seis meses, principalmente no domínio da consciência 

fonológica e, o acesso à escrita e à leitura parece ser o principal fator que desencadeia esse 

desenvolvimento. “A constatação da ausência de desempenhos limites desde os primeiros 

meses de aprendizagem da leitura é favorável à hipótese de um desenvolvimento progressivo 

da habilidade metafonológica” (Demont, 1997, p. 199). Por um lado, a autora constatou que 
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as crianças são capazes de identificar e manipular sílabas antes de identificar e manipular 

fonemas; e tais resultados devem ser atribuídos à facilidade de percepção das sílabas que, 

segundo Alegria e Morais (citados por Demont, 1997, p. 199) “corresponde a ‘um ato 

articulatório simples e facilmente isolável’; o que não é o caso do fonema não silábico, 

sempre inserido numa sílaba e, portanto, não percebido isoladamente”. A autora constatou, 

por outro lado, que “a identificação das unidades fonológicas (sílabas, fonemas) parece 

anterior à sua manipulação”. 

De acordo com a autora os resultados de sua pesquisa mostraram que certas provas 

metalinguísticas tanto de consciência fonológica quanto sintática parecem ter valor preditivo 

sobre o nível de leitura ulterior. As provas fonológicas, especificamente as de manipulação de 

unidades fonológicas (supressão silábica inicial e final, supressão fonêmica final e 

permutação silábica e fonêmica) e certas provas metassintáticas, em particular, as de 

contagem lexical, de repetição, de correção e de correção de frases assemânticas e 

agramaticais, foram preditoras do nível de leitura alcançado durante os dois primeiros anos de 

aprendizagem da leitura. Assim, de acordo com esses resultados, as habilidades de 

consciência fonológica, especificamente, as de manipulação silábica e fonêmica e as de 

transposição silábica e fonêmica, e as sintáticas de correção gramatical contribuem, em 

conjunto para a competência em leitura. Demont (1997, p. 201) concluiu que “consciência 

fonológica e sintática contribuem simultaneamente à aprendizagem da leitura”. 

Borstrom e Elbro (citados por Capovilla & Capovilla, 2004 b) realizaram um estudo 

experimental de intervenção na Dinamarca para verificar se seria possível intervir, ainda na 

pré-escola, com procedimentos para desenvolver consciência fonêmica e ensinar 

correspondências grafofonêmicas com crianças pré-escolares que apresentam risco de 

fracasso em leitura e escrita, como forma de prevenir o surgimento de futuros problemas na 

aquisição da linguagem escrita. As principais questões do estudo foram: “1) Será possível 

desenvolver a consciência fonêmica em crianças pré-escolares de risco cujos pais são 

disléxicos?; 2) Será possível reduzir a incidência de dislexia nessas crianças de risco por meio 

de instruções metafonológicas e fônicas” (Capovilla & Capovilla, 2004 b, p. 39). 

O programa de intervenção foi desenvolvido com crianças pré-escolares que não 

haviam passado pela experiência escolar, já que na Dinamarca as crianças ingressam na pré-

escola com cerca de 6 anos de idade e não recebem instruções de leitura anterior ou em casa. 

Os pesquisadores dividiram as crianças em 3 grupos: “o grupo experimental de risco”, com 36 

crianças filhas de pais disléxicos, que participaram das atividades do programa de 

intervenção; o “grupo controle de risco”, com 52 crianças filhas de pais disléxicos, que não 
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participaram das atividades do referido programa e, o “grupo controle regular”, com 48 

crianças filhas de pais não disléxicos, que não participaram das atividades experimentais, mas 

continuaram participando das atividades escolares regulares. O programa foi desenvolvido por 

um período de 17 semanas, com 30 minutos de atividades em cada dia escolar.  

Segundo Capovilla e Capovilla (2004 b) os resultados do estudo de Borstrom e Elbro 

mostraram ganhos superiores das crianças de risco do grupo experimental sobre as crianças de 

risco do grupo controle. Os ganhos foram significativos entre a pré-escola e a primeira série 

para as tarefas de consciência fonêmica, nomeação de letras e leitura de palavras, e entre a 

pré-escola e a segunda série para as tarefas de leitura de palavras e de pseudopalavras. 

Capovilla e Capovilla (2004 b) ressaltam que um dos achados mais interessantes do estudo foi 

a eficácia do procedimento na redução da incidência de dislexia nas crianças de risco do 

grupo experimental, enquanto entre as crianças de risco do grupo controle, 40% foram 

classificadas como possivelmente disléxicas no início da segunda série, ou seja, elas 

apresentavam baixos desempenhos em leitura e escrita e com alta probabilidade de apresentar 

problemas futuros de leitura. 

De acordo com Capovilla e Capovilla (2004 b, p. 41) os resultados do estudo de 

Bostrom e Elbro demonstraram a eficácia do procedimento de intervenção para reduzir a 

incidência de dislexia entre crianças de risco; que os efeitos da intervenção quando é realizada 

na pré-escola permanecem em longo prazo, o que evidencia a eficácia preventiva do 

procedimento quanto à incidência de sérios problemas de leitura e escrita, e ainda que “o 

currículo escolar regular não é adequado para crianças de risco”. Entretanto, a tendência das 

práticas escolares usuais no início da escolarização é aumentar a discrepância entre as 

crianças com boas habilidades linguísticas e aquelas que não apresentam essas habilidades. 

Bryant e Bradley (1987) relatam um estudo longitudinal por eles realizado na 

Inglaterra com crianças de 4 e 5 anos, que estavam respectivamente, no jardim de infância e 

no 1º período da escola, nenhuma delas sabia ler qualquer palavra. Segundo os autores foi 

mais do que apenas um estudo longitudinal, na medida em que combinou um estudo 

longitudinal com treinamento. 

O estudo começou com 400 crianças e transcorreu por 4 anos, quando as crianças 

alcançaram a idade de 8 ou 9 anos. Na primeira etapa foram ministradas às crianças “séries de 

tarefas de rima e uma de aliteração”. Às crianças de 4 e 5 anos, respectivamente, era 

ministrada uma série de três e quatro palavras, que compartilhavam o mesmo som e uma 

palavra da série tinha som diferente. Após ouvir as palavras, as crianças deveriam indicar a 

palavra de som diferente. A posição do som principal nas palavras também foi variada, em 
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alguns casos estava no final (por exemplo, goma, casa, soma, doma), em outros, no meio (por 

exemplo, casa, gato, rato, mato) e o resto, no início (rato, resto, risco, casa)15. Os 

pesquisadores utilizaram testes finais para mensurar a inteligência das crianças e o 

desempenho para ler e escrever e um teste extra para resolver problemas matemáticos. 

Os resultados mostraram que os testes iniciais de rima foram preditores do progresso 

das crianças na leitura e na escrita, três ou quatro anos mais tarde e que não houve relação 

entre o desempenho das crianças nas tarefas de rima e o êxito delas em matemática, o que 

mostra que a relação é específica entre rimar e aprender a ler e escrever. 

Bryant e Bradley (1987) verificaram ainda que os testes de aliteração se mostraram 

significativamente mais difíceis do que os de rima tanto para as crianças de quatro como para 

as de cinco anos de idade. Esta diferença no desempenho das crianças a favor das tarefas de 

rima sugere que esta habilidade é influenciada pela experiência das crianças, já que a rima é a 

base dos jogos de palavras e das cantigas de roda. Com base nesses resultados, os 

pesquisadores afirmam que a habilidade da criança com os sons das palavras tem um efeito 

causal em seu progresso na aprendizagem da leitura.  

De acordo com  Bryant e Bradley (1987, p. 51) as crianças bem antes de irem à escola, 

por volta dos 3 ou 4 anos gostam muito de brincar com jogos de palavras e fazer rima e ainda 

assim rimar é uma tarefa difícil para os atrasados em leitura, o que “sugere que as sementes, 

ou pelo menos algumas delas, do fracasso em leitura podem ser demonstradas bem antes da 

criança ir para a escola”. 

Bryant e Bradley (1987, p. 58) relatam também o estudo, que é parte do treinamento 

do estudo longitudinal já referido, no qual investigaram o efeito do ensino de rimas e 

aliteração em “um grupo de 65 crianças com seis anos de idade no início do treinamento e, já 

que este durou dois anos, no término, oito anos”. 

O treinamento consistiu de 40 sessões para cada criança, com uma maior 

complexidade das tarefas ao longo do período de dois anos. Eles dividiram as crianças em 

quatro grupos. As crianças do grupo I receberam treinamento em rima e aliteração. A elas era 

mostrada uma série de figuras de objetos familiares, cujos nomes partilhavam o mesmo som 

no final, exceto um objeto em cada série que tinha nome com um som diferente. Todas as 

crianças deveriam demonstrar os nomes dos objetos que tinham sons em comum no final, no 

                                                 
15 De acordo com a explicação em nota da tradução, no original em inglês as palavras usadas foram: “Bun, hut, 
gun, sun; Hug, pig, dig, wig e Bud, bun, bus, rug” (Cf. Bryant & Bradley, 1987, p. 54). Em português as 
respectivas palavras são: Bolo, cabana, arma, sol; Abraço, porco, cavar, peruca; e, Botão, bolo, ônibus e tapete. 
Na tradução do texto para o português as palavras foram substituídas por outras para preservar o sentido da 
tarefa. 
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caso das rimas, ou no início, aliteração. No grupo II durante o primeiro ano as crianças 

receberam o mesmo treinamento em rima e aliteração das crianças do grupo I, mas a partir do 

segundo ano, o treinamento foi associado com a leitura. Os pesquisadores utilizaram letras de 

plástico para ensinar as crianças a identificar os sons que os nomes dos objetos tinham em 

comum e associar com as letras (por exemplo “g” de “gato” e “garfo”). Todas as palavras na 

série tinham um ou mais de um som em comum, que eram ressaltados pelos pesquisadores 

com o auxílio das letras de plástico. As  crianças usavam as letras para formar palavras e para 

decompor cada palavra formada, mas sem mudar a letra que representava o som que a palavra 

partilhava com outra. O processo era repetido várias vezes, visando tornar evidente para as 

crianças a relação entre os sons compartilhados e as letras correspondentes que os 

representam e, desenvolver a sensibilidade à rima e à aliteração. Às crianças do grupo III 

(grupo controle) não foram ensinadas sobre os sons da fala, mas a categorizar os objetos em 

categorias conceituais (por exemplo, objetos de cozinha, animais, etc.). E, por último, nada 

ensinaram às crianças do grupo IV. 

O objetivo de Bryant e Bradley (1987) era verificar se a experiência de aprender a 

categorizar palavras pelos sons melhoraria a leitura e a escrita das crianças. Após o 

treinamento aplicaram às crianças outros testes, além de um teste de matemática, visando 

verificar se o efeito do treinamento era específico à leitura e à escrita ou de um amplo efeito 

no processo educativo em geral. 

Os resultados mostraram melhor desempenho na leitura e escrita das crianças dos dois 

primeiros grupos, que foram ensinadas a categorizar as palavras pelos sons do que as crianças 

do grupo III, que foram ensinadas a agrupar as palavras por categorias conceituais e, também, 

que a melhora foi específica para a leitura e a escrita, pois a diferença no teste de matemática 

entre os dois primeiros grupos e os demais foi muito menor. 

Como no estudo anterior Bryant e Bradley (1987) afirmam que estes resultados 

evidenciam uma relação de causalidade entre as habilidades fonológicas de rima e aliteração e 

leitura, ou seja, que a sensibilidade à rima e aliteração prediz o progresso das crianças na 

leitura e que o ensino dessas habilidades aumenta esse progresso e, mais do que uma relação 

de causa, os resultados do treinamento têm implicações práticas importantes, considerando 

que os níveis de leitura das crianças que foram ensinadas a categorizar sons e a representá-los 

por letras apresentaram uma melhora antecipada de “seis meses a mais do que as crianças que 

apenas foram ensinadas a categorizar por sons, dez meses a mais do que as que foram 

ensinadas a categorizar conceitualmente e quatorze meses a mais do que as que não 

receberam nenhum tipo de treinamento” (Bryant & Bradley, 1987, p. 60). 
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Desta forma, esses pesquisadores consideram que as habilidades de rima e aliteração 

nas crianças inglesas são importantes no início da aprendizagem da leitura e da escrita e 

predizem o progresso posterior nestas habilidades, e ainda que muitos dos problemas de 

leitura se devem a problemas de consciência fonológica. Nesse sentido Bryant e Bradley 

(1987, p. 67) afirmam que: 

Existe, pode-se argumentar, um espectro contínuo indo de crianças que são um tanto 
insensíveis aos sons inseridos nas palavras àquelas que são extremamente boas em 
distinguir esses sons. Esse espectro tem um papel para determinar se as crianças 
lêem tão bem como o esperado, melhor ou pior. Os atrasados em leitura são parte 
desse espectro, mas do lado ruim. Esta é uma das razões, embora quase certamente 
não sendo a única, por que muitos falham em aprender a ler 
 

Cunningham (1990, p. 431) desenvolveu uma pesquisa de intervenção com o objetivo 

de “(1) determinar se o treinamento em consciência fonêmica influenciava crianças pré-

escolares e de primeira série em sua habilidade subseqüente de leitura e (2) especificamente, 

se os componentes de instrução afetavam a aquisição de consciência fonêmica”. O 

pressuposto da autora é o de que se as crianças se beneficiam de treinamentos em consciência 

fonêmica, então o tipo de instrução pode ser um fator na sua compreensão da estrutura da 

língua e na sua habilidade para transferir este conhecimento à situação de leitura. 

A pesquisadora selecionou 84 crianças (42 pré-escolares e 42 de primeira série), 

predominantemente de classe-média, de uma escola elementar de Midwest, visando comparar 

as crianças pré-escolares com as de primeira série por dois programas instrucionais para 

ensinar consciência fonêmica. Para tanto dividiu as crianças pré-escolares e as de primeira 

série, respectivamente, em 2 grupos experimentais e um grupo controle. No primeiro 

programa, as crianças foram ensinadas como segmentar e combinar os sons de palavras e, no 

segundo, além de ensinar às crianças o conhecimento de segmentação e combinação de sons 

das palavras, enfatizou explicitamente a aplicação, valor e utilidade de consciência fonêmica 

para a atividade de ler, ou seja, forneceu às crianças um conhecimento de “nível meta” ou 

cognitivo sobre quando, onde, como, e por que usar consciência fonêmica em situação de 

leitura. Entre os “pré e os pós-testes” foram dez semanas de treinamento com sessões de 

aproximadamente 15 a 20 minutos, duas vezes por semana, administradas para os grupos 

experimentais e de controle, em pequenos grupos de 4 ou 5 estudantes, conduzidas por um 

professor experiente. O grupo controle recebeu uma forma diferente de instrução, as crianças 

ouviam histórias e respondiam uma série de questões sobre cada história. 

Os instrumentos utilizados incluíram um teste de leitura e três medidas de consciência 

fonêmica, além de uma medida de aptidão que foi administrada uma vez. As tarefas de 
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consciência fonêmica foram: apagamento de fonema, “phoneme oddity” (rima) e 

discriminação de fonema. 

De acordo com Cunningham (1990, p. 435) “o programa de intervenção instrucional 

foi elaborado a partir de uma versão modificada do programa de Williams’ (1979) ‘The 

ABD’s of Reading’”. Vários tipos de consciência fonêmica, segmentação e combinação de 

sons das palavras associadas com leitura constituíram o foco do programa de treinamento. 

Cada unidade instrutiva começava com uma história que demonstrava uma habilidade 

particular. Um professor demonstrava um exemplo da tarefa que a criança deveria fazer de 

modo independente. Inicialmente foi introduzido o conceito de análise, de que a fala é 

composta de sons e que pode ser segmentada em seus sons componentes. Após esta discussão 

sobre segmentação, foram introduzidas atividades de segmentação de sentenças em palavras. 

Por exemplo, um boneco pedia às crianças que o ajudassem a contar o número de palavras 

que ele falava em uma oração. Depois que os sujeitos estavam confortáveis com a noção de 

que a fala pode ser segmentada e manipulada independente do significado, foi introduzida a 

segmentação de fonemas, com um número limitado de fonemas circunscrito no jogo. Palavras 

monossílabas e pseudopalavras foram segmentadas usando blocos de madeira para representar 

cada fonema. Foi utilizado um boneco que falava uma palavra segmentando cada som e então 

pedia às crianças que fizessem o mesmo com as suas palavras usando os seus blocos de 

madeira. Foram segmentados sons iniciais, depois, sons finais e sons medianos. Na sequência, 

as crianças eram instruídas a fazer a síntese das palavras. As correspondências letra-som não 

foram especificamente incluídas nas oito sessões de treinamento. 

A essência do segundo programa de instrução era idêntica, mas se diferenciava do 

primeiro pela ênfase explícita sobre a relação entre consciência fonêmica e a atividade de 

leitura. Neste programa, as crianças foram dirigidas para refletir sobre o próprio pensamento 

relativo a consciência fonêmica e discussão explícita enfatizando as metas e propósitos da 

consciência fonêmica para melhorar a habilidade de leitura global. Por exemplo, explicar às 

crianças que quando elas descobrem que não sabem uma palavra uma boa estratégia é separar 

a palavra em seus pedaços menores, pensar em uma palavra com a qual a palavra parece, e 

então pensar se elas sabem sobre qualquer pedaço de palavras que seja semelhante àquela 

combinação de sons, visando prover uma melhor aproximação de contexto. Assim, neste 

segundo programa foi enfatizado explicitamente para as crianças o valor e utilidade da 

consciência fonêmica para uso em futura situação de leitura, proporcionando a elas uma 

avaliação das exigências das tarefas (Cunningham, 1990). 



 96 

Segundo Cunningham (1990) os resultados do seu estudo dão suporte à hipótese de 

que as crianças podem adquirir consciência fonêmica por meio da instrução direta. O 

treinamento em consciência fonêmica mostrou ser eficaz para melhorar a habilidade das 

crianças pré-escolares e de 1ª série de manipular os sons da linguagem além do curso normal 

de desenvolvimento e, são consistentes com os resultados de outros estudos experimentais. A 

autora considera que a melhora significativa observada na performance de leitura em cada 

criança pré-escolar e de 1ª série é resultado do treinamento. Entretanto, o grau de melhoria na 

habilidade de ler das crianças de primeira série dependeu fortemente do tipo de instrução 

fonêmica recebida, apesar do nível de performance fonêmica alcançado ter sido o mesmo. 

Um estudo semelhante foi realizado por Byrne e Fielding-Barnsley (1991), os quais  

desenvolveram e avaliaram um programa de instrução para ensinar identidade de fonemas a 

crianças pré-leitoras e que poderia ser implementado em escolas pré-primárias e jardins de 

infância. A hipótese do estudo era a de que a consciência fonêmica e o conhecimento das 

letras são necessários à aquisição do princípio alfabético e esta combinação é suficiente para a 

aprendizagem da leitura. Buscaram responder as seguintes perguntas: “(a) o programa eleva 

níveis de consciência fonêmica como indicado pela performance em testes de identidade de 

fonema?”;  e, “(b) Há evidência que o sucesso no conhecimento de identidade de fonema se 

transfere para atividade de leitura?”. A segunda pergunta foi baseada em evidência que a 

consciência da identidade de fonemas é necessária mas não suficiente para o sucesso em 

leitura, que depende do princípio alfabético, tais como leitura de novas palavras (Byrne & 

Fielding-Barnsley, 1991, p. 452). 

O programa instrucional originou de uma pesquisa anterior realizada por estes mesmos 

pesquisadores (Byrne & Fielding-Barnsley,1989,1990) “sobre componentes de consciência 

fonêmica (identidade de fonema e segmentação) e se eles influenciam a aquisição do princípio 

alfabético” (Byrne & Fielding-Barnsley,1991, p. 451). Em seu estudo anterior eles 

compararam dois aspectos: a habilidade para identificar unidades de fonemas em palavras 

(identidade de fonema) e a habilidade de segmentar, relacionados à aquisição do princípio 

alfabético, e concluíram que o reconhecimento de identidade de fonema fornece uma base 

melhor para a alfabetização, considerando que a correlação entre identidade de fonemas e a 

tarefa de leitura utilizada (escolha de palavras) era mais alta do que a tarefa de segmentação e 

leitura, e os dados também eram consistentes com a proposição de que a segmentação é de 

fato mediada pela aquisição da habilidade para notar identidade de fonema. Byrne e Fielding-

Barnsley (1991) argumentam que o reconhecimento de sons compartilhados em palavras 

requer segmentação, mas a segmentação não requer reconhecimento de identidade de 
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fonemas. Uma criança que pode identificar o mesmo som final em duas palavras tem 

implícito que analisou gramaticalmente palavras no nível do fonema, quer dizer, ela 

reconheceu a estrutura segmentar das palavras. Porém, a habilidade para reconhecer o mesmo 

fonema em palavras diferentes não necessariamente implica a habilidade de segmentação. 

O estudo envolveu 126 crianças, das quais 64 (35 meninos e 29 meninas) formaram o 

grupo experimental e 62 (34 meninos e 28 meninas), o grupo controle. O treinamento 

experimental teve uma duração de 12 semanas com sessões de 25 a 30 minutos e foi realizado 

em subgrupos de 4 a 6 crianças. O programa de consciência fonêmica envolveu várias 

atividades, como contar histórias, recitar poemas curtos em que os mesmos sons iniciais se 

repetem, jogos de cartas com figuras, dominós etc. As crianças foram ensinadas a classificar 

objetos nos painéis, jogos e tarefas, de acordo com os sons iniciais ou finais. Por exemplo, 

uma atividade para ensinar o fonema /s/, eles usaram dois painéis (cartazes), um com figuras 

de objetos cujos nomes começavam com o mesmo fonema e, outro, cujos nomes terminavam 

com o mesmo fonema. A atividade consistia em mostrar às crianças o cartaz e elas deveriam 

identificar os objetos cujos nomes começavam ou terminavam com o mesmo fonema, 

conforme o caso. Em um cartaz utilizaram itens com o fonema /s/ inicial: “sea (mar), seal 

(selo), sailor (marinheiro), sand (areia), etc.” ; e outro contendo itens com o mesmo fonema /s/ 

em posição final: “bus (ônibus), hippopotamus (hipopótamo), horse (cavalo), octopus (polvo), 

etc.” (Byrne & Fielding-Barnsley, 1991, p. 452).  

Para os sons vocálicos, esses pesquisadores utilizaram dois painéis, ambos contendo 

apenas itens começando com uma única vogal (ambulance, apple, acrobat etc.), porque em 

inglês as palavras terminando com esse mesmo som vocálico não são comuns. Também 

utilizaram dois jogos de cartas com figuras para trabalhar quatro fonemas /s/,/p/, /t/, e /l/. Um 

em forma de dominó com duas figuras de objetos em cada carta. O outro jogo consistiu em 

um conjunto de cartas com figuras de objetos, cujos nomes começavam com os respectivos 

fonemas, e também com figuras de objetos cujos nomes tinham os mesmos fonemas em 

posição final. Em outra atividade de identificação de fonemas, usaram histórias e poemas 

curtos em que o fonema era repetido na posição inicial. Os pesquisadores selecionaram cinco 

fonemas consonantais: /s/, /m/, /t/, /l/ e /p/ em posição inicial e final de palavras. “Cada sessão 

começava com o experimentador recitando poemas curtos com o fonema repetido na posição 

apropriada” (Byrne & Fielding-Barnsley,1991, p. 453). 

No grupo controle, as crianças também em subgrupos de 4 a 6 receberam treinamento 

diferente. Cada sessão começava com a leitura de uma história, seguida por atividades que 

consistiam em procurar categorias semânticas (animais, cores nomeadas, coisas comestíveis, 
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etc.). As primeiras 11 sessões de treinamento ocorreram uma vez por semana, em semanas 

sucessivas, cada uma com tempo de 25 a 30 minutos. Um fato que distinguiu o programa de 

treinamento foi a atenção exclusiva dada à identidade de fonemas. 

De acordo com Byrne e Fielding-Barnsley (1991, p. 454) “crianças pré-escolares 

podem julgar com precisão identidade de fonema para sons diferentes daqueles em que foram 

treinadas” e este resultado mostra “que a identidade de fonema é um construto estável e que 

em um programa de ensino que inclui detecção e identidade de fonemas, não são necessários 

todos os fonemas da língua”. Os dados também mostraram que o reconhecimento de 

identidade de fonema em posição final da palavra pode ser ensinado prontamente. Os 

resultados são consistentes com a “hipótese de que para crianças de 4 e 5 anos de idade, o 

conhecimento dos sons das letras e a consciência fonêmica precisam ser estabelecidos para a 

aquisição do princípio alfabético”. E ainda que os dados estão de acordo não somente com as 

“observações do seu estudo anterior (Byrne & Fielding-Barnsley, 1989, 1990), mas também 

com os de outras pesquisas [...]” (Ibidem). 

Schneider, Küpert, Roth, Visé e, Marx (1997, p. 312) referem o estudo de “Lundberg, 

Frost e Petersen (1988)” como “um estudo sofisticado e dos mais completos treinamento de 

consciência fonológica com crianças de jardim de infância”. 

De acordo com Schneider e cols. (1997) Lundberg e cols. desenvolveram um 

programa de treinamento detalhado que consistiu de jogos e exercícios metalinguísticos que 

foi avaliado em um estudo longitudinal que envolveu quase 400 crianças dinamarquesas do 

jardim de infância. O treinamento foi conduzido durante o último ano do jardim de infância e 

durou aproximadamente 8 meses. Um grupo de controle não recebeu nenhuma instrução de 

consciência fonológica, mas participou no programa regular do jardim de infância. Foram 

aplicados pré e pós-testes antes e depois do programa de treinamento metalinguístico e várias 

habilidades metalinguísticas revelaram efeitos significativos do treinamento. Além disso, o 

programa de treinamento teve efeitos significativos sobre a habilidade subsequente na escrita 

para a 1ª e 2ª séries. Provavelmente devido aos efeitos de base, o programa não teve efeito 

significativo na leitura na primeira série. Entretanto, as diferenças na habilidade de 

decodificação da palavra em favor das crianças treinadas foram encontradas para a segunda 

série. O treinamento teve um efeito específico, pois não promoveu a inteligência e 

compreensão geral da linguagem, da língua geral, nem afetou o conhecimento das letras das 

crianças. Os autores concluíram que: “1) a consciência fonológica pode ser desenvolvida 

antes da habilidade da leitura e independente dela, e 2) esta consciência fonológica facilita a 
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aquisição subseqüente da instrução, assim fornecendo a evidência inconfundível para uma 

ligação causal” (Schneider & cols.1997, p. 313). 

Segundo Schneider e cols (1997, p. 313) “somente alguns estudos, na maior parte 

conduzidos na Escandinávia, evitaram estes problemas (Lundberg, Frost, & Petersen, 1988; 

Oloffson & Lundberg, 1985, Tornéus, 1984)”. Considerando que as crianças escandinavas 

não começam a escola antes da idade de 7 anos, e não recebem a instrução formal da leitura 

no jardim de infância e,  embora elas possam saber algumas letras, o código alfabético é ainda 

um segredo para elas, esta situação permite verificar a eficácia de um programa de 

treinamento metalinguístico no jardim de infância e sua importância para a aquisição 

subsequente da leitura e da escrita na escola (Schneider & cols, 1997). 

Schneider e cols. (1997) com o objetivo de replicar e estender os resultados do estudo 

de Lundberg e cols. para crianças falantes do alemão desenvolveram dois estudos detalhados 

de treinamento. Os pesquisadores partiram das seguintes hipóteses: “1) A consciência 

fonológica pode ser treinada com sucesso em crianças alemãs de jardim de infância; 2) os 

efeitos do programa de treinamento são específicos somente para as habilidades de 

consciência fonológica ou podem afetar outros componentes de processamento fonológico, 

conhecimento das letras, e nível intelectual geral das crianças; 3) o procedimento do 

treinamento tem efeitos a curto e em longo prazo na leitura e na escrita, subseqüentes; e 4) 

diferenças individuais na qualidade da instrução têm um impacto no resultado do programa de 

intervenção” (Schneider & cols., 1997, p. 314-15). 

No estudo I aplicaram um programa de formação metalinguístico a um grupo 

experimental constituído por 205 crianças (94 meninos e 111 meninas), provenientes de 11 

classes diferentes de jardim de infância em Franconia, ao norte de Würzburg, que foi 

comparado a um grupo controle com 166 crianças (74 meninos e 92 meninas) de 12 classes 

diferentes de jardim de infância ao sul de Würzburg. As crianças mais velhas tinham, em 

média,  5 anos e 7 meses (SD = 4 meses) quando o estudo começou em setembro 1991. As 

crianças de ambos os grupos eram comparáveis quanto ao nível sócio-econômico e, todas 

eram de pequenas vilas das zonas rurais de Würzburg. 

As crianças de ambos os grupos foram pré-testadas com tarefas cognitivas que avaliam 

a habilidade intelectual geral e habilidades de processamento fonológico, no início do último 

ano do jardim de infância (de meados de setembro aos meados de outubro de 1991). As 

habilidades da leitura e de escrita foram avaliadas no fim da primeira e segunda série, 

respectivamente. Para as crianças do grupo experimental, o programa durou 6 meses (dos 

meados de outubro de 1991 até o fim de abril, 1992), com sessões diárias de 15 a 20 minutos 
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de exercícios e de jogos de metalinguísticos. Enquanto o grupo controle seguiu o programa 

regular do jardim de infância, que consistiu, principalmente, em eventos sociais e em jogos 

sem o treinamento cognitivo e linguístico formal. Os pós-testes com as mesmas tarefas usadas 

no pré-teste foram aplicados no início de maio. Um teste metalinguístico usando novos 

materiais na tarefa foi aplicado no início do primeiro ano escolar, em novembro, 1992. Antes 

da aplicação do programa os professores do jardim de infância foram cuidadosamente 

instruídos e bem informados sobre os objetivos da intervenção. 

O programa utilizado foi o de Lundberg e cols. (1988), traduzido com poucas 

modificações para o alemão, constituído por seis unidades de exercícios metalinguísticos. A 

primeira unidade incluiu jogos de escuta fáceis de sons verbais e não-verbais. A segunda 

compreendeu jogos para identificação de rimas e aliterações. Na sequência, jogos e exercícios 

de segmentação de sentenças em palavras. A unidade seguinte centrou-se sobre segmentação 

e análise silábica. As crianças batiam palmas, dançavam, marchavam, e andavam no ritmo da 

entonação das sílabas fornecidas pelos professores. Os marcadores plásticos foram usados 

para representar sílabas, e jogos de segmentação silábica em que um robô produzia palavras 

fragmentadas, pronunciando sílaba por sílaba. A tarefa da criança era identificar as palavras 

corretas. A quinta unidade envolveu exercícios de reconhecimento e manipulação de fonemas 

introduzidos no quarto mês do treinamento. Uma das primeiras tarefas era identificar os 

fonemas iniciais das palavras. As crianças aprenderam igualmente que novas palavras 

resultavam quando o fonema inicial era omitido ou quando um novo fonema inicial era 

adicionado a uma palavra existente. A última unidade do programa foi introduzida no quinto 

mês do treinamento com a análise e a síntese de fonemas dentro das palavras, com progressão 

lenta das palavras simples da vogal-consoante e da consoante-vogal à palavras mais 

complexas. Cada unidade de treinamento incluiu aproximadamente de seis a nove jogos 

metalinguisticos diferentes. Alguns destes jogos exigiam das crianças escutar com cuidado e 

dar respostas verbais aos professores, enquanto outros foram planejados para ensinar às 

crianças explorar a linguagem oral fazendo movimento com seus corpos e aplaudindo com 

suas mãos. 

No estudo 2 um grupo experimental formado por 191 crianças (86 meninas e 105 

meninos) de 11 classes diferentes do jardim de infância ao sul de Würzburg foi comparado 

com um grupo controle com 155 (66 meninas e 89 meninos) de 7 classes diferentes do jardim 

de infância a leste de Würzburg. As crianças tinham, em média, 5 anos e 7 meses de idade no 

início do estudo (SD = 4 meses). Em ambos os grupos as crianças eram comparáveis quanto 

ao nível sócio-econômico e, todas eram das zonas rurais de Würzburg. O objetivo do estudo 
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foi verificar se os resultados do estudo 1 replicavam no estudo 2. Além disso, os 

pesquisadores não esperavam efeitos específicos do treinamento nas várias medidas de 

consciência fonológica e nenhum efeito nas medidas restantes do jardim de infância.  

A maioria das medidas do pré e do pós-teste selecionada para o estudo 2 

correspondeu, com poucas exceções, àquelas usadas no estudo 1. O procedimento de 

treinamento era idêntico ao do estudo I, antes do início do treinamento os professores 

receberam instrução cuidadosa e informações sobre seus objetivos. O treinamento incluiu a 

repetição de exercícios de rima na segunda unidade e igualmente foram adicionados 

exercícios de análise e de síntese fonêmica. O tempo das sessões foi reduzido em 

aproximadamente 10 minutos por dia, o que facilitou para os professores incluir o programa 

em suas rotinas diárias. A supervisão do treinamento também foi mais extensiva do que a do 

estudo 1, a equipe de investigação encontrava com os professores pelo menos uma vez por 

semana e fornecia a eles o gabarito específico e, também, discutiam as possíveis estratégias de 

intervenção, sobretudo para as unidades de treinamento mais difíceis como a análise e síntese 

de fonemas. Os professores foram também incentivados a fornecer sessões adicionais às 

crianças que mostraram baixos níveis de consciência fonológica. Devido o fator tempo o 

começo do programa foi adiado para janeiro, 1994 e, durou até o fim de junho (6 meses), 

seguido imediatamente pelos pós-testes. As habilidades de leitura de palavras foram medidas 

outra vez no início da segunda série (em outubro 1995). Uma avaliação final dos efeitos do 

treinamento em longo prazo foi realizada em junho 1996. 

Segundo Schneider e cols. (1997) nas análises estatísticas eles usaram crianças 

individuais como unidade de análise, devido a falta do poder das análises do grupo e do fato 

de que eles estavam especialmente interessados em comparar os seus resultados com aqueles 

obtidos por Lundberg e cols. (que foram baseados em crianças individuais), eles também 

utilizaram crianças individuais como a unidade de análise. 

Os pesquisadores esclarecem que os resultados do estudo 2 são apresentados somente 

para 180 das 191 crianças do grupo experimental e para 151 das 155 crianças do grupo de 

controle que participaram dos pré e pós-teste. Algumas das crianças mudaram para longe da 

área de Würzburg, e outros deixaram o programa por várias razões. Além disso, quando as 

crianças entraram na escola primária em setembro, 1994, eles perderam duas salas de aula 

completas porque os diretores da escola e os professores das salas de aula não quiseram 

cooperar no projeto. Consequentemente, o número de crianças que participaram do estudo foi 

reduzido a 149 e a 118 para os grupos de treinamento e de controle, respectivamente. 
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De acordo com Schneider e cols. (1997) os resultados mostraram que a consciência 

fonológica pode ser treinada com sucesso em crianças do jardim de infância. Embora as 

crianças fossem consideravelmente mais novas do que aquelas do estudo dinamarquês, os 

efeitos do programa em curto prazo eram similarmente impressionantes. Assim, mostrou-se 

outra vez que a consciência fonológica pode ser desenvolvida antes das crianças começarem a 

ler e escrever, e também, que o efeito do treinamento era específico às habilidades de 

consciência fonológica, considerando que o treinamento não afetou outros componentes mais 

básicos do processamento fonológico de informação tais como a memória fonológica e a 

velocidade de acesso lexical. Os pesquisadores ressaltam, que isto não significa que esses 

processos fonológicos mais básicos tenham um impacto pequeno na aquisição da leitura e da 

escrita. Ao contrário, diversos estudos longitudinais demonstram haver correlação destes 

fatores com o desenvolvimento da leitura (Schneider; Naslund, 1993; Wagner, 1988) 

(Schneider & cols, 1997). 

Schneider e cols. (1997) advertem que a relação causal entre consciência fonológica e 

aprendizagem subsequente da leitura e escrita não deve ser tomada de forma determinista de 

considerar a consciência fonológica causa única do sucesso na leitura e na escrita. Segundo 

esses pesquisadores há muita razão para acreditar que o treinamento da consciência 

fonológica integrado à instrução das relações letra-som, ou mais amplamente com instrução 

de leitura baseada na fonologia deve ser mais eficaz do que o ensino isolado de cada um 

desses componentes. 

Segundo os pesquisadores os resultados de Lundberg e cols. (1988) de que o 

treinamento melhorou similarmente a consciência fonológica em sentido amplo e estrito não 

foi confirmado no estudo 2, onde os efeitos do treinamento em habilidades de rima eram 

menos impressionantes, provavelmente devido o menor treinamento em rima. Os níveis 

médios de desempenho em ambos os grupos revelaram que, à exceção da tarefa de síntese 

fonêmica, as análises no nível do fonema tenderam a ser mais difíceis mesmo para as crianças 

que já haviam passado um ano no jardim de infância. Os níveis mais elevados de desempenho 

foram encontrados para as medidas de aliteração e de rima. Os resultados suportam a ideia 

que a consciência fonológica em sentido amplo (por exemplo, rima e segmentação da sílaba) 

se desenvolve antes do início da escola formal, em comparação à consciência fonológica no 

sentido estrito como avaliado por tarefas da manipulação do fonema se desenvolve raramente 

ou não se desenvolve naturalmente antes da escola. Embora as crianças treinadas tenham tido 

proveito significativo do programa de intervenção, havia ainda muito a melhorar (Schneider 

& cols.,1997). 
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Segundo Schneider e cols. (1997) a comparação dos resultados dos dois estudos 

revelou que as diferenças na duração e no formato dos programas parecem ter influenciado os 

resultados do treinamento, considerando que o programa do estudo 2 diferiu do estudo 1 

quanto ao tempo para a instrução diária e sua duração total, e também se centrou sobre a 

análise e a síntese de fonema. Esta mudança no foco se refletiu nos resultados, a negligência 

de rima e os exercícios da categorização no estudo 2 conduziram ao reduzido efeito do 

treinamento nestas habilidades e que a ênfase na análise e na síntese de fonemas produziu 

efeitos mais fortes nestas variáveis e em medidas da leitura e da escrita. Entretanto os 

pesquisadores sugerem que os efeitos do programa do estudo 2 não devem ser subestimados 

devido a um grupo de controle atípico, conforme foi observado o nível de QI médio do grupo 

controle era mais elevado do que aquele do grupo de treinamento do estudo 1. 

Os pesquisadores concluíram que os resultados de ambos os estudos revelaram efeitos, 

a curto e em longo prazo, consistentes com os resultados de Lundberg e cols. (1988) e podem 

ser estendidos para as populações anglo-americanas e escandinavas e às crianças alemãs. 

Por último, Schneider e cols. (1997) advertem que uma falha dos estudos existentes, 

inclusive no estudo deles, é que o fator professor não foi controlado. Um problema grave com 

a predição e a explicação de diferenças individuais na leitura e na escrita é o de que o 

progresso nessas habilidades é influenciado por fatores do contexto tais como o nível 

intelectual geral de salas de aula e as habilidades de professores. E ressaltam que as 

avaliações em longo prazo de programas metalinguisticos estarão sempre inclinadas a atribuir 

efeitos ao treinamento a menos que estes fatores do contexto sejam levados em consideração, 

e ainda, que pesquisas futuras sobre efeitos de treinamento fonológico deverão dar atenção 

aos efeitos do contexto, como a influência da sala de aula e as habilidades dos professores. 

De acordo com Cardoso-Martins e Pennington (2001, p. 387) “parece haver pouca 

dúvida que a habilidade de prestar atenção consciente aos sons da fala é necessária para a 

aquisição da leitura e da escrita em um sistema de escrita alfabético”. 

Estes pesquisadores investigaram a relação entre a nomeação seriada rápida e a 

habilidade de leitura e escrita, ou seja, mais especificamente “se a nomeação seriada rápida e 

a consciência fonêmica contribuem de forma diferente para o desenvolvimento da 

leitura/escrita e, em que medida, essa contribuição varia em função da idade e da habilidade 

de leitura” (Ibidem). 

O estudo foi realizado com 146 crianças e adolescentes norte-americanos de classe 

média/média-alta, com idade variando entre 7 e 18 anos. Quase a metade destes participantes 

(N=71) apresentava dificuldade de leitura, definida em função de dois critérios: uma história 
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de problemas de leitura e escrita e, uma discrepância significativa entre a habilidade de leitura 

e/ou escrita e outras habilidades cognitivas. 

Todos os participantes foram testados individualmente no Laboratório de 

Neuropsicologia do Desenvolvimento da Universidade de Denver, Estados Unidos da 

América, por meio de testes padronizados de inteligência e de leitura e escrita e de tarefas 

experimentais para avaliar o funcionamento de vários processos fonológicos (percepção de 

fonema, memória verbal de curto prazo, rapidez articulatória e consciência fonêmica) e a 

habilidade de recuperação lexical (seriada e discreta). 

O artigo em referência descreve “apenas os resultados para os testes padronizados e 

para as tarefas experimentais de consciência e recuperação lexical seriada” (Cardoso-Martins 

& Pennington, 2001, p. 387). 

Os resultados mostraram uma estreita relação entre a consciência fonêmica e a 

habilidade de leitura e escrita, o que converge com os resultados de várias pesquisas 

anteriores e também replicaram os resultados de estudos anteriores ao mostrarem que a 

habilidade de nomeação seriada rápida contribui para a variação na leitura independentemente 

da contribuição da consciência fonêmica. No entanto, em comparação à consciência 

fonêmica, a nomeação seriada rápida tem uma contribuição bastante modesta nas habilidades 

de leitura e escrita. 

Segundo Cardoso-Martins e Pennington (2001, p. 395) os resultados do seu estudo 

estão de acordo com os resultados de estudos anteriores como “os de Cornwall (1992), Morris 

e cols. (1998) quanto à existência de uma relação especial entre a nomeação seriada rápida e a 

habilidade de leitura fluente”. Por outro lado, “questionam a hipótese de que a habilidade de 

nomeação seriada rápida seja especialmente importante para a aquisição da habilidade de 

codificação ortográfica (Bowers, 1995; Manis e cols.,1999)”, considerando que em todas as 

medidas de leitura e escrita somente a consciência fonêmica mostrou-se correlacionada com a 

variação significativa do desempenho dos participantes nestas habilidades, exceto no teste de 

fluência de leitura medida pelo teste Gray de Leitura Oral. Estes resultados sugerem que a 

nomeação seriada rápida e a consciência fonêmica contribuem de modo diferente para a 

habilidade de leitura, e replicam os resultados de outros estudos sobre a existência de “uma 

conexão especial entre a consciência fonêmica e a habilidade de ler através da decodificação 

fonológica”. 

Cardoso-Martins e Pennington (2001, p. 396) concluíram que os resultados do seu 

estudo “são consistentes com a hipótese de que os processos fonológicos desempenham um 

papel importante na aquisição da leitura em um sistema de escrita alfabético”, considerando 
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que “as letras do alfabeto representam fonemas, não é surpreendente que a habilidade de 

identificar, segmentar e manipular fonemas correlacione-se com a aquisição de habilidades de 

leitura e escrita”. 

Todas as pesquisas analisadas nesta seção convergem para as seguintes conclusões: 

que as habilidades de consciência fonológica, em particular, a consciência fonêmica, têm um 

papel importante na aquisição da leitura em um sistema de escrita alfabético, inclusive de 

crianças que apresentam dificuldades nessa aprendizagem (Cardoso-Martins & Pennington, 

2001); que as habilidades de consciência fonológica se desenvolvem progressivamente e em 

diferentes níveis de complexidade; que distintos níveis de consciência fonológica têm papel 

diferenciado na aprendizagem de um sistema de escrita alfabético; que o domínio do princípio 

alfabético e a consciência fonêmica são os maiores preditores de sucesso na aprendizagem da 

leitura e da escrita em um sistema de escrita alfabético; que inúmeros fatores podem estar 

envolvidos nas dificuldades de aprendizagem da leitura e da escrita, mas grande parte dessas 

dificuldades está relacionada com problemas de consciência fonológica, em especial, com a 

consciência fonêmica; que um programa de instrução sistemática de atividades para 

desenvolver habilidades de consciência fonológica tem efeitos positivos no processo inicial de 

aprendizagem da leitura e da escrita. 

 

3.2. Consciência fonológica e alfabetização nas pesquisas brasileiras 

 

No Brasil as pesquisas sobre habilidades metalinguísticas e aquisição da linguagem 

escrita encontram-se em expansão e a literatura aponta para um crescimento progressivo dos 

estudos na área, em especial sobre as relações entre consciência fonológica e aprendizagem da 

leitura e da escrita. 

Maluf, Zanella e Pagnez (2006, p. 69) em um estudo que teve como “objetivo 

identificar, descrever e analisar a produção brasileira sobre habilidades metalingüísticas e 

aquisição da linguagem escrita, no período de 1987 a 2005”, encontraram um total de 157 

trabalhos, dos quais 44 artigos publicados em periódicos e 113 são pesquisas desenvolvidas 

em cursos de pós-graduação, sendo 89 Dissertações de Mestrado e 24 Teses de Doutorado. 

As pesquisadoras fazem as seguintes considerações sobre as pesquisas brasileiras na 

área da metalinguagem e aprendizagem da linguagem escrita: 1. destacam que no período 

estudado houve um aumento constante na frequência de pesquisas com falantes do português 

brasileiro sobre as relações entre metalinguagem e alfabetização, o que deve ser visto como 

manifestação do interesse da comunidade acadêmica pela área; 2. os estudos têm se centrado 
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nas relações entre as diferentes habilidades metalinguísticas e a alfabetização, mas a 

consciência fonológica tem sido a habilidade mais estudada e que têm produzido maiores 

evidências, seguidos dos trabalhos sobre ortografia e consciência sintática. Esta constatação 

acompanha a tendência das pesquisas internacionais, contudo aspectos como a morfologia, 

que vem sendo muito estudada em outros países, não tem recebido a mesma atenção nas 

pesquisas brasileiras. Essa diferença de interesses parece ter relação com a estrutura do 

português brasileiro em contraste com o inglês e o francês, línguas nas quais as pesquisas são 

mais frequentes. 3. A maioria dos estudos tem sido com sujeitos com comportamento típico 

ou sem evidência de dificuldades. Esse achado parece ter relação com o fato da literatura na 

área encontrar-se ainda voltada, predominantemente, para a construção e teste de hipóteses 

teóricas sobre os diferentes aspectos da consciência metalinguística e seu papel na 

aprendizagem da linguagem escrita. Entretanto nos últimos anos estão surgindo estudos de 

intervenção e longitudinais e muitos deles voltados para aprendizes com dificuldades na 

aquisição da leitura, cujos resultados sugerem que “programas voltados para o 

desenvolvimento das habilidades metalingüísticas, antes ou durante a aprendizagem da 

linguagem escrita, trazem vantagens e ganhos para os aprendizes, particularmente para 

aqueles que são portadores de dificuldades” (Maluf, Zanella & Pagnez, 2006, p.78). 4. que a 

variedade de instrumentos e procedimentos utilizados nas pesquisas vem dificultando 

resultados conclusivos sobre as relações entre essas habilidades e a aprendizagem da 

linguagem escrita, principalmente pela escassez de estudos de intervenção, longitudinais e 

outros que possam permitir a verificação de hipóteses causais sobre a natureza dessas 

relações. 

Dentre as pesquisas brasileiras que têm evidenciado a importância das habilidades 

metalinguísticas, em especial da consciência fonológica para a aquisição da linguagem escrita 

identificamos e selecionamos dentre outras: Sampaio, Spinillo e Chaves (1989); Soares e 

Cardoso-Martins (1989); Cardoso-Martins (1993, 1996, 2005); Cardoso-Martins e Frith 

(1999); Cardoso-Martins, Michalick e Pollo (2006); Cardoso-Martins e Batista (2005); Morais 

(1997); Capovilla e Capovilla (1998, 2000, 2004 a; b); Maluf e Barrera (1997); Barrera 

(2003); Barrera e Maluf (2003); Santos (2004); Santos e Maluf (2004); Maluf (2005); 

Guimarães (2002, 2003, 2005); Santamaría, Leitão e Assencio-Ferreira (2004); Pestun (2005); 

Paes e Pessoa (2005); Paula, Mota e Keske-Soares (2005); Cárnio e Santos (2005); 

Bernardino Júnior, Freitas, De Souza, Maranhe e Bandini, 2006; Diniz (2008); e Silva (2009). 

Sampaio, Spinillo e Chaves (1989) realizam um estudo exploratório com crianças de 

classes populares para verificar se uma metodologia de ensino de língua materna, voltada à 
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prática de uma reflexão e análise sobre o conhecimento de língua que o aluno já possui (sua 

variedade de fala) e a língua padrão ensinada na escola, poderia contribuir positivamente para 

a aquisição de habilidades metalinguísticas e facilitar a aprendizagem da língua padrão. 

O estudo foi realizado com uma amostra de 60 crianças de 1ª série de duas escolas 

públicas (experimental e controle) da cidade de Olinda-PE. Na escola experimental, Sampaio, 

Spinillo e Chaves (1989, p. 98) aplicaram um programa de treinamento às professoras 

alfabetizadoras, visando os seguintes objetivos: 

(1) adequar a prática pedagógica da alfabetização à experiência lingüístico-cultural 
das crianças; (2) desenvolver no professor senso crítico que permita (a) compreender 
as implicações sócio-lingüístico-culturais no processo de alfabetização e (b) 
incorporá-las à sua prática pedagógica; (3) levar os alunos a compreender a língua 
em diferentes contextos sociais, esclarecendo-os sobre (a) as diferenças regionais e 
sociais da língua e do seu prestígio social relativo, (b) os diferentes usos da língua, 
caracterizando a variedade padrão como a socialmente prestigiada, mas equivalente 
à variedade não-padrão, valorizando, assim, a variedade lingüística da criança e (c), 
levando-as a observar as diferenças entre ambas as variedades. 
 

As pesquisadoras aplicaram às crianças da escola experimental, individualmente, dois 

instrumentos com diversas tarefas (tanto a nível oral como escrito), um após o término do 

período preparatório à alfabetização e outro, no final do ano letivo, para a avaliar 

respectivamente o comportamento de entrada e de saída do aluno, visando comparar a 

produção oral e escrita das crianças de ambas as escolas.  

Os resultados evidenciaram um desempenho superior dos alunos da escola 

experimental quanto aos níveis de desenvolvimento da habilidade metalinguística relacionada 

à capacidade de reflexão sobre as diferenças entre as variedades linguísticas padrão e não-

padrão, em uma progressão que vai desde a ausência desta habilidade, passando por um 

momento caracterizado por uma tentativa de reflexão, até níveis mais elaborados, onde os 

sujeitos demonstraram uma habilidade de reflexão definida sobre as diferenças entre ambas as 

variedades linguísticas (Sampaio, Spinillo & Chaves,1989). 

Os resultados mostraram uma correlação satisfatória entre progressão de níveis de 

reflexão metalinguística e o desempenho global dos sujeitos em tarefas envolvendo 

discriminação de fonemas e sílabas, leitura e compreensão de frases. 

Segundo as autoras a metodologia adotada parece ter favorecido o desenvolvimento de 

habilidade de reflexão na criança, considerando que o primeiro instrumento mostrou apenas a 

capacidade da criança perceber as diferenças, mas sem conseguir explicar em que consistiam 

estas diferenças; enquanto o segundo instrumento aplicado no final do ano mostrou que as 

crianças foram capazes de detectar variações linguísticas no domínio da linguagem oral e 

escrita, tanto a nível fonológico como sintático. 
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Sampaio, Spinillo e Chaves (1989, p. 111) ressaltam que “uma dificuldade na 

aprendizagem da Língua Materna que as crianças das classes populares enfrentam na escola é 

a dupla transposição que precisam realizar para dominarem as formas escritas”, isto é, 

transformar a forma sonora da fala em forma escrita, que representa uma tarefa cognitiva 

extremamente complexa. Essas crianças também enfrentam um distanciamento entre a sua 

variação linguística e “um sistema de representação de fonemas em grafemas que privilegia 

uma determinada variedade lingüística (padrão) que não é a sua”. As pesquisadoras apontam 

para a necessidade de outras investigações sobre o processo de alfabetização enfatizando 

estudos sobre metalinguagem, que levem em consideração as variedades linguísticas sociais, 

sobretudo em se tratando de alfabetização de crianças das classes populares.  

Dentre as implicações pedagógicas e sociais do estudo, Sampaio, Spinillo e Chaves 

(1989) sugerem que é importante incluir na prática pedagógica em sala de aula “atividades 

que facilitem a reflexão metalingüística dos alunos em dois planos: língua falada e língua 

escrita e fala e escrita”, o que, segundo as autoras, pressupõe repensar critérios de avaliação 

dos escolares, considerando o seu processo evolutivo “em direção à apropriação da variedade 

de prestígio e de sua representação na escrita”;  que para viabilizar uma proposta pedagógica 

que considere o enfoque sociolinguístico da alfabetização é indispensável incluir “nos cursos 

pedagógicos, fundamentos sociolingüísticos, capacitando, desta forma, os professores, ao 

ensino da Língua Materna às crianças das classes populares”; e, por último, consideram que  

na medida em que refletirmos com as crianças o conflito lingüístico das variedades 
lingüísticas sociais, estaremos trazendo para o centro da discussão, em sala de aula, 
o conflito entre classes sociais: a hegemonia das classes dominantes sobre as classes 
dominadas através da legitimação de seu capital lingüístico-cultural na sociedade 
(Ibidem). 
 

Concordamos com essas autoras que as crianças das classes populares enfrentam 

maiores dificuldades no processo de aprendizagem da escrita alfabética, tendo em vista que 

muitas dessas crianças chegam à escola com diferentes níveis cognitivos e apresentando um 

padrão de fala (sua variedade linguística) que difere da “língua padrão ensinada na escola”, 

além do meio familiar e das experiências sócio-educativas que nem sempre favorecem o 

desenvolvimento e a aprendizagem dessas crianças. No entanto, devemos enfatizar que a 

escola em uma sociedade letrada tem o papel explícito de ensinar o sistema de linguagem 

escrita, é portanto papel da escola ensinar “a língua padrão”, que em essência é o objeto de 

conhecimento da aprendizagem escolar, e a apropriação desse conhecimento é instrumento 

fundamental à inserção dos jovens nas práticas sociais e profissionais. 
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Soares e Cardoso-Martins (1989, p. 87) investigaram “o nível de consciência 

fonológica de crianças das classes populares antes da alfabetização” e, considerando ser de 

maior relevância prática identificar alguns dos fatores que facilitam ou dificultam o 

desenvolvimento da consciência fonológica antes da alfabetização, investigaram também a 

“experiência pré-escolar” dessas crianças “com o objetivo de determinar o papel 

desempenhado pela escola no desenvolvimento da consciência fonológica”. 

O estudo foi desenvolvido com 62 crianças, 31 (16 meninos e 15 meninas), 

matriculadas no “pré-primário”, de classes populares selecionadas de 6 escolas públicas da 

periferia de Belo Horizonte-MG, e 31 (16 meninos e 15 meninas) matriculadas no 2º período 

de 8 escolas localizadas em bairros de classe média-alta também de Belo Horizonte-MG.  O 

programa pré-escolar das escolas públicas incluía apenas um ano de estudos, o pré-primário, 

que corresponde ao 2º período das particulares. 

As pesquisadoras aplicaram a todas as crianças, individualmente, testes de avaliação 

da consciência fonológica e de desenvolvimento intelectual, no segundo semestre do ano 

letivo. O teste de consciência fonológica foi elaborado com três séries de itens, cada uma com 

6 itens de teste e um de exemplo. A 1ª série avalia a habilidade da criança para identificar, 

entre três palavras diferentes, as palavras que começam com a mesma sílaba ou fonema; a 2ª 

avalia a habilidade da criança para identificar, entre três palavras distintas, aquela que termina 

com a mesma sílaba ou fonema de uma palavra-estímulo; e por último, a 3ª série de testes 

avalia a capacidade da criança para identificar, dentre três palavras, a que apresentava a sílaba 

do meio igual à da palavra-estímulo. O desenvolvimento intelectual foi avaliado pelo Teste de 

Matrizes Progressivas de Raven (escala especial), com base nas normas inglesas para 

administração individual. 

Os resultados revelaram que o nível de consciência fonológica das crianças das classes 

populares era inferior ao das crianças da classe média-alta, antes da alfabetização e, que as 

diferenças entre ambas as crianças não foram significativas quanto ao nível de 

desenvolvimento intelectual, o que sugere que essa diferença é resultado, em parte, de 

diferenças na experiência escolar dos dois grupos de crianças. 

Os resultados sugerem que a experiência escolar de crianças das classes populares 

antes da alfabetização é menos propícia ao desenvolvimento da consciência fonológica do que 

a experiência escolar de crianças de classe média-alta. Os dados também mostraram que nas 

escolas atendendo a crianças das classes populares, os exercícios de consciência fonológica 

eram menos frequentes do que naquelas atendendo a crianças da classe média-alta. No 

entanto, não houve diferenças entre ambas as escolas quanto à frequência de atividades 
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envolvendo a língua escrita, o que permite supor que “a maneira como estas atividades são 

conduzidas nas escolas atendendo crianças das classes populares não contribua de maneira 

substantiva para a descoberta, pela criança, dos sons que compõem a fala” (Soares e Cardoso-

Martins, 1989, p. 95). 

Por último, Soares e Cardoso-Martins (1989, p. 95) consideram que uma questão 

importante para uma futura pesquisa seria “determinar em que medida as dificuldades 

encontradas pelas crianças brasileiras das classes populares na análise dos sons da fala 

contribuem para o seu fracasso escolar” e que os resultados deste tipo de pesquisa terão 

implicações relevantes, tanto teóricas no sentido de fornecer uma maior compreensão da 

relação entre consciência fonológica e a aprendizagem da leitura; quanto do ponto de vista 

prático, poderão contribuir para o desenvolvimento de práticas educativas capazes de diminuir 

o fracasso escolar dessas crianças. 

Cardoso-Martins (1993, p. 103) investigou “a natureza das operações fonológicas 

envolvidas na habilidade de detectar rima”, mais especificamente, “se a habilidade de detectar 

rima pressupõe a habilidade de isolar o segmento compartilhado por palavras que rimam” e 

também “a relação entre a consciência de unidades supra-segmentares e a aquisição da leitura 

em português”. A pesquisa foi realizada com 89 crianças, 60 com idade pré-escolar que foram 

divididas em dois grupos, um com 30 crianças do 2º período e outro com 30 do 3º período, 

que na época do estudo estavam matriculadas na creche da UFMG e, 29 crianças de uma 

classe de 1ª série consideradas leitoras, de uma escola também da UFMG. As crianças pré-

escolares (2º e 3º períodos) foram avaliadas por meio de uma tarefa de leitura de duas listas de 

palavras (15 palavras frequentes e 15 palavras não-frequentes), encontradas em livros de 1ª 

série do 1º grau (Pinheiro,1991). A pesquisadora aplicou individualmente a todas as crianças 

três tarefas de consciência fonológica, sendo duas de detecção de rima e uma de subtração da 

consoante inicial. 

Os dados mostraram uma diferença marcante no desempenho dos três grupos na 

segunda tarefa de rima e na tarefa de subtração da consoante inicial, com desempenho bem 

superior a favor das crianças do 3º período e da 1ª série, ambas as tarefas se mostraram 

difíceis para as crianças do 2º período. A pesquisadora analisou as correlações entre o 

desempenho dos três grupos nestas duas tarefas e os resultados mostraram que não houve uma 

correlação entre o desempenho em ambas as tarefas, mas em níveis diferentes para os três 

grupos, tendo sido estatisticamente significativa para as crianças do 3º período e em níveis 

menos significativos entre as crianças do 2º período em relação às da 1ª série.  
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Cardoso-Martins (1993) analisou ainda a relação entre a consciência de unidades 

suprassegmentares e a aprendizagem da leitura nas crianças do 3º período e, os resultados 

mostraram uma correlação significativa entre o desempenho dessas crianças nas tarefas de 

subtração da consoante inicial e segunda tarefa de detecção de rima e as medidas de leitura, 

ou seja, com a proporção de palavras e de sílabas lidas corretamente. 

Para avaliar se a habilidade fonológica subtendida na segunda tarefa de detecção de 

rima contribui diretamente para a aprendizagem da leitura, a pesquisadora utilizou duas 

regressões múltiplas que foram calculadas, respectivamente, para a proporção de palavras e de 

sílabas lidas corretamente, visando controlar as variáveis: idade cronológica das crianças, 

nível de consciência fonêmica e desempenho na segunda tarefa de rima. Os resultados 

mostraram uma relação significativa entre a habilidade fonológica de detecção de rima e o 

desempenho em leitura, ou seja, nas palavras da autora “o desempenho na segunda tarefa de 

detecção de rima explica uma porção significativa da variação nas medidas de leitura” (Idem, 

p. 110). 

Esses resultados segundo Cardoso-Martins (1993, p. 110) “questionam a hipótese de 

Kirtley et al (1989) de que a habilidade de detectar rima pressupõe a habilidade de representar 

conscientemente unidades suprasegmentares”. Uma conclusão mais adequada para os 

resultados desses pesquisadores, segundo Cardoso-Martins (1993) seria considerar “que a 

detecção de rima pode ou não envolver a consciência de unidades suprasegmentares” pois o 

fato da habilidade para detectar rima envolver ou não esta consciência parece, em grande 

parte, depender do nível de leitura do sujeito. Assim, as diferenças entre as crianças do 2º e as 

do 3º período sugerem que, como a consciência fonêmica, a habilidade para isolar o segmento 

exato compartilhado por palavras que rimam normalmente surge como resultado da 

aprendizagem da leitura. 

Cardoso-Martins (1993) ressalta que embora os resultados do seu estudo questionem a 

hipótese dos pesquisadores da Universidade de Oxford, “de que a habilidade para detectar 

rima pressupõe necessariamente consciência de unidades suprasegmentares”, na verdade eles 

confirmam a hipótese desses pesquisadores “de que a consciência de unidades maiores do que 

o fonema desempenha um papel importante na aprendizagem da leitura em ortografias 

alfabéticas” (Ibidem). 

Por último, a autora aponta para a importância que podem ter diferentes unidades 

suprassegmentares para a aprendizagem da leitura, que pode variar em função de 

características de linguagem e, que seria importante para uma pesquisa futura investigar essa 

relação em falantes do português. 
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Cardoso-Martins (1996, p. 106) descreve dois estudos que desenvolveu com o objetivo 

“de avaliar a habilidade das crianças analisarem a ortografia das palavras no início da 

aprendizagem da leitura”. A partir da hipótese de Goswami de que leitores iniciantes e pré-

leitores utilizam a habilidade de detecção de rima para fazer analogias ortográficas entre 

palavras desconhecidas, a autora parte da hipótese de que seria pouco provável que a criança 

que não desenvolveu a habilidade de decodificação pudesse usar a habilidade de rima para 

segmentar corretamente a grafia de palavras. 

O objetivo do primeiro estudo foi “avaliar a habilidade das crianças inferirem como a 

rima é representada na ortografia pouco antes do início da alfabetização”, ou seja, avaliar “a 

habilidade de não-leitores e leitores iniciantes, que não apresentavam sinais de decodificação 

na leitura de palavras isoladas, de identificar uma palavra-alvo em duas condições diferentes: 

após terem observado a leitura pelo experimentador, de uma palavra-estímulo que rimava e 

compartilhava a mesma seqüência final de letras com a palavra alvo, e na ausência de 

qualquer palavra-estímulo” (Idem, p.107). 

O estudo envolveu 71 crianças de 2º período de duas escolas particulares atendendo 

crianças de classe média e média alta em Belo Horizonte. Com base no desempenho das 

crianças em um teste de leitura de palavras frequentes, a pesquisadora formou dois grupos: 

um de “não-leitores” com 41 crianças e outro de “leitores iniciantes”, com 30 crianças, que 

foram submetidas a tarefas de pré-teste: leitura de palavras, conhecimento de letras e detecção 

de rimas. 

Os resultados mostraram que leitores iniciantes e pré-leitores que não apresentam 

habilidades de decodificação letra-som não se beneficiaram de sua habilidade de detectar rima 

para identificar uma palavra impressa que rima e compartilha a mesma sequência final de 

letras com uma palavra impressa conhecida. Estes resultados são condizentes com a hipótese 

de que a detecção de rima baseia-se em um julgamento de semelhança fonológica geral 

(Cardoso-Martins, 1996). 

O segundo estudo é parte de uma pesquisa longitudinal que investigou “o papel 

desempenhado por diferentes tipos de consciência fonológica na aquisição da leitura e da 

escrita em português” (Cardoso-Martins, 1996, p. 116). Portanto, descreve os resultados para 

19 crianças (7 meninos e 12 meninas) classificadas como leitores iniciantes em um teste de 

leitura de palavras isoladas aplicado antes do início da alfabetização, ocasião em que também 

foram submetidas a vários testes de consciência fonológica e demonstraram desempenho 

muito fraco nas tarefas que avaliaram o desempenho em consciência fonêmica. O 

desempenho das crianças foi avaliado em uma tarefa de detecção de rima e em uma tarefa de 
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identificação de palavras. Nesta última tarefa, a pesquisadora utilizou as duas palavras-teste 

com a mesma letra inicial visando reduzir o efeito da possível saliência das letras no início 

das palavras observado no primeiro estudo (escolha da palavra teste com a mesma letra da 

palavra estímulo). 

Os resultados mostraram que leitores iniciantes que ainda não apresentam habilidades 

analíticas de decodificação letra-som são insensíveis às relações analógicas entre o final de 

palavras impressas. Os resultados dos dois estudos se mostraram contrários à hipótese 

sustentada por Goswami e por Goswami e Mead de que as crianças que ainda não são capazes 

de ler por decodificação letra-som utilizam a habilidade de detecção de rima para fazer 

analogias ortográficas entre palavras que rimam (Cardoso-Martins, 1996). 

Cardoso-Martins (1996) argumenta que em geral, os testes de detecção de rima estão 

entre os mais fáceis de consciência fonológica, no entanto, os sujeitos pesquisados por 

Goswami tiveram mais dificuldades nos testes de detecção de rima do que nos de 

segmentação de fonemas. Segundo a pesquisadora uma explicação adequada para esses 

resultados seria considerar que os testes de detecção de rima utilizados por Goswami não 

estivessem medindo realmente a habilidade de rima, mas a atenção da criança aos 

constituintes fonêmicos da fala. 

De acordo com Cardoso-Martins (1996) os resultados dos seus dois estudos 

concordam com os resultados do estudo de Enri e Robbins, que sugerem que a habilidade de 

fazer analogias entre o final de palavras na leitura pressupõe habilidades de decodificação e, 

também com o argumento de Morais, segundo o qual a habilidade de detectar rima estaria 

mais relacionada ao julgamento de semelhança fonológica global; e,  convergem também com 

a evidência do seu estudo anterior (Cardoso-Martins,1994) de que a habilidade para isolar o 

segmento compartilhado por palavras que rimam resulta, em grande parte, da aquisição de 

habilidades analíticas ao nível das correspondências letra-som. 

Os resultados dos dois estudos questionam a hipótese de que a habilidade de crianças 

em idade pré-escolar de detectar rima possa desempenhar um papel especial nos estágios 

iniciais da aquisição da leitura e da escrita em uma ortografia alfabética, o que não significa 

que esta habilidade não tenha um papel importante na alfabetização. Cardoso-Martins (1996, 

p. 125) considera que “em um certo sentido, a sensibilidade aos sons nas palavras deve ser um 

pré-requisito para a aprendizagem de uma ortografia que representa sons” e que não é 

surpreendente que a habilidade de detectar rima esteja bem desenvolvida no final dos anos 

pré-escolares. 



 114 

Em pesquisa mais recente Cardoso-Martins (2005) destaca que apesar do consenso na 

área sobre a importância da consciência fonológica para aprendizagem da leitura e da escrita, 

há ainda controvérsia quanto ao papel que diferentes tipos de consciência fonológica 

assumem na aprendizagem dessas habilidades. Enquanto alguns estudiosos têm sugerido que 

a sensibilidade à rima deve desempenhar um papel especialmente importante nas fases iniciais 

da aprendizagem da leitura, outros argumentam que esta habilidade desempenha um papel 

modesto em relação à consciência dos segmentos fonêmicos da fala. 

Cardoso-Martins (2005) argumenta que esses resultados contraditórios podem resultar 

de diferenças quanto à idade em que a sensibilidade à rima é avaliada e, que é possível, por 

exemplo, que medidas de sensibilidade à rima forneçam índices mais acurados da consciência 

fonológica no início dos anos pré-escolares, quando a criança ainda não começou a aprender a 

ler e/ou escrever. Assim, para verificar essa hipótese, Cardoso-Martins (2005) desenvolveu 

um estudo longitudinal com o objetivo de avaliar a relação entre sensibilidade à rima e ao 

fonema, antes do início da alfabetização e o progresso posterior na aprendizagem inicial da 

leitura e da escrita. 

O estudo envolveu 66 crianças com idades entre 4 e 5 anos, que ainda não haviam 

começado a ler, de uma escola particular de Belo Horizonte-MG. A pesquisadora aplicou às 

crianças testes de leitura e escrita de palavras em três situações diferentes: no final do 1º, do 

2º e do 3º período da pré-escola. Aplicou também às crianças no final do 1º e do 2º período, 

testes de sensibilidade à rima e ao fonema. 

Os resultados mostraram uma correlação modesta entre as medidas de sensibilidade à 

rima e ao fonema no início do estudo e a habilidade de escrita no final do 2º e do 3º período, 

no entanto nenhuma dessas habilidades apresentou correlação com as medidas posteriores de 

leitura. Por outro lado, tanto a sensibilidade à rima quanto ao fonema no final do 2º período 

contribuíram significativamente para a aprendizagem da leitura e da escrita durante o 3º 

período, mas em comparação com a sensibilidade ao fonema, a sensibilidade à rima 

apresentou correlações modestas com as medidas de leitura e escrita no final do 3º período. A 

pesquisadora controlou o efeito de variáveis nas medidas de sensibilidade ao fonema, e os 

resultados mostraram que não houve mais uma correlação significativa entre a sensibilidade à 

rima e a habilidade de leitura e escrita, o que sugere que a sensibilidade à rima, independente 

da idade em que é avaliada, desempenha um papel relativamente modesto no início da 

aprendizagem da leitura e da escrita. 

Maluf e Barrera (1997, p.127) com o objetivo de “estudar a relação entre consciência 

fonológica e aquisição da linguagem escrita” realizaram uma pesquisa com 55 crianças de 
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ambos os sexos, com idade entre 4 e 6 anos, alunas de uma pré-escola pública em São Paulo. 

Das 55 crianças, 19 estavam no 1º estágio (Pré 1), 30 no 2º (Pré 2) e 06 crianças estavam no 

3º estágio (Pré 3). Para avaliar os níveis das habilidades de consciência fonológica (CF) e de 

leitura e escrita (LE) das crianças, as pesquisadoras elaboraram um instrumento composto por 

9 questões. As questões de 1 a 5 foram elaboradas com base nas pesquisas de Carraher e Rego 

(1984) e Cardoso-Martins (1991), e visavam avaliar a consciência fonológica e, as questões 

de 6 a 9, elaboradas com base nas pesquisas de Ferreiro e Teberosky (1986) para avaliar o 

nível de aquisição da linguagem escrita. A aplicação dos instrumentos foi individual, segundo 

a orientação do método clínico piagetiano, que consiste em solicitar às crianças que 

justifiquem suas respostas, visando identificar o raciocínio infantil subjacente às mesmas. 

Os resultados mostraram “uma alta correlação entre os níveis de consciência 

fonológica e de aquisição da linguagem escrita entre os pré-escolares de 5 e 6 anos de idade” 

(Maluf & Barrera, 1997, p. 142). Por outro lado, estas pesquisadoras ressaltam que tal 

correlação não permite supor uma relação de precedência de um dos fatores sobre o outro, 

mas que, aliados às conclusões de outros estudos, estes resultados dão sustentação à hipótese 

da existência de uma influência mútua entre desenvolvimento da consciência fonológica e 

aquisição da escrita. 

Com base nesses resultados Maluf e Barrera (1997) sugerem que uma intervenção 

pedagógica voltada para a aquisição da linguagem escrita em pré-escolares deve envolver o 

desenvolvimento da consciência fonológica. Por outro lado, ressaltam que a consciência 

fonológica em seus diversos níveis (léxico, silábico e fonêmico), do ponto de vista 

pedagógico, não é uma habilidade a ser mecanicamente treinada, mas uma capacidade 

cognitiva a ser desenvolvida, a qual está estreitamente relacionada à linguagem oral enquanto 

sistema de significantes. 

Antonio Morais (1997, p. 67) realizou uma pesquisa que teve como problema 

responder a seguinte questão: “será que a relação que existe entre as dificuldades de leitura e a 

consciência fonológica se mantem se se levar em consideração uma concepção de leitura 

diferente daquela que orientou os estudos relatados?”. 

A pesquisa envolveu 36 crianças de ambos os sexos, não repetentes, cursando a 3ª 

série do ensino fundamental, de escolas públicas e particulares, que constituíram dois grupos, 

o de “leitores não-proficientes” com 18 crianças (04 meninas e 14 meninos), com média de 

idade de 115,5 meses (sd=4,0), com dificuldades de leitura e, o grupo de “leitores 

proficientes” com 18 crianças (12 meninas e 6 meninos), cuja média de idade de 114,9 meses 

(sd= 4,0), sem dificuldades de leitura. A seleção dos participantes para os dois grupos foi feita 
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com base nos resultados do “teste de cloze” que avalia o desempenho em leitura. O 

pesquisador aplicou aos participantes de ambos os grupos tarefas de consciência fonológica 

(rima e aliteração), que envolveram três séries de experimentos aplicados individualmente e 

sem limite de tempo. 

Após comparar os resultados dos dois grupos nas provas de consciência fonológica 

(rima e aliteração) Morais (1997, p. 95) afirma que “ficou evidente que existe uma forte 

correlação entre a leitura e a consciência fonológica”. Considerando o desempenho geral 

observado nos dois grupos “pode-se constatar que os leitores não-proficientes foram piores 

nas provas de consciência fonológica do que os leitores considerados proficientes”. Mas os 

leitores não-proficientes demonstraram maior dificuldade nas atividades de rima do que nas 

de aliteração e, ambos os grupos (leitores proficientes e não-proficientes) apresentaram 

desempenhos mais baixos na prova de rima, sendo “pior o desempenho dos leitores 

considerados não-proficientes”. Segundo Morais (1997) os resultados de sua pesquisa 

divergem dos resultados das pesquisas de Bradley e Bryant (1978; 1983) que mostram que os 

dois grupos (leitores proficientes e não proficientes) saíram-se melhor em rima do que em 

aliteração.  

Morais (1997) busca uma explicação para a divergência dos resultados com base em 

Treiman e Weatherson (1992) ao considerarem que a estrutura linguística das palavras 

utilizadas no teste de consciência fonológica influencia o desempenho dos sujeitos nas tarefas 

de aliteração e rima. No caso das pesquisas de Bradley e Bryant (1978; 1983) os testes são 

compostos por monossílabos, que permitiam que os sujeitos nas tarefas de rima fizessem 

julgamento com base na similaridade fonológica global sem necessariamente precisarem 

identificar todos os segmentos sonoros que compunham as palavras, enquanto esse autor 

utilizou palavras dissílabas e polissílabas e os sujeitos eram solicitados a realizar uma análise 

fonêmica das palavras ouvidas – os sujeitos deveriam segmentar e identificar todos os sons 

(sílabas e fonemas) que compunham as palavras. 

Outros pesquisadores têm demonstrado que o tipo de consciência fonológica 

promovido pela instrução de leitura depende do tipo de ortografia em que o indivíduo está 

aprendendo (Capovilla & Capovilla, 2004, b; Morais, 1996, Cardoso-Martins, 1996, Pinheiro, 

1994). 

Segundo Morais (1997) os resultados do seu estudo mostraram pouca diferença no 

desempenho dos grupos (leitores proficientes e não-proficientes) na tarefa de segmentação da 

palavra em sílabas (tanto iniciais como finais), mas as diferenças de desempenho foram 

maiores e estatisticamente significativas no nível de detecção de fonemas, principalmente de 
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fonemas finais (rima). Os resultados sugerem que os leitores não proficientes tiveram pior 

desempenho nos testes de consciência fonológica porque apresentaram mais dificuldade para 

segmentar as palavras em nível de fonemas e, à medida que eram solicitados a segmentar 

levando em consideração os fonemas no final das palavras, a dificuldade aumentava, o que 

tornava mais discrepante o desempenho entre os dois grupos, já que os leitores proficientes se 

saiam melhor nas provas de rima. Foram “as provas de rima que apresentaram uma boa 

correlação com o desempenho em leitura (0,56), o que levou o autor a afirmar “que quem lê 

melhor sai-se também melhor nas atividades de rima e vice-versa” (Morais,1997, p. 98). 

A conclusão de Morais (1997, p. 99) é a de que os resultados do seu trabalho reforçam 

a relação entre a habilidade para comparar e agrupar palavras que possuem sons iguais e o 

desempenho em leitura, bem como “que os leitores considerados proficientes saíram-se 

melhor do que os não-proficientes, nas provas de consciência fonológica – aliteração e rima” 

e ainda que apesar de leitores não-proficientes se saírem pior nas atividades que envolviam os 

fonemas, a diferença de desempenho foi maior na prova de rima (fonema final). 

Segundo Morais (1997) os resultados de sua pesquisa apontam implicações práticas 

relevantes como a importância dos educadores enfatizarem o desenvolvimento da habilidade 

para detectar os fonemas que compõem as palavras, principalmente os fonemas finais, 

considerando a boa correlação entre essa habilidade e o desempenho em leitura; e que os 

profissionais que trabalham com distúrbios de aprendizagem devem incluir em seus 

diagnósticos clínicos, provas para avaliar as habilidades das crianças para aliteração e 

especialmente, para rima. Entretanto, ressalta que dificuldades de leitura não podem ser 

reduzidas ao fraco desempenho das crianças para detectarem fonemas, a consciência de que as 

palavras são constituídas por sons e que estes são compartilhados por diversas palavras, bem 

como a percepção de quais sons compõem as palavras são fatores importantes no processo de 

desenvolvimento da leitura, mas não devem ser considerados os únicos. Por último, o autor 

destaca duas variáveis, que considera relevantes em pesquisas sobre consciência fonológica: 

“as diferenças sócio-econômicas e desempenho nas provas de consciência fonológica” e “as 

diferenças sexuais e o desempenho na habilidade fonológica”, pois acredita que outros 

trabalhos que considerem essas variáveis poderão fornecer dados até então desconhecidos. 

Guimarães (2002, p. 250) realizou uma pesquisa que teve como objetivo avaliar os 

níveis de consciência fonológica e consciência sintática, “analisando a relação entre essas 

habilidades metalingüísticas e as diferenças de desempenho na leitura e na escrita de palavras 

isoladas” em alunos com dificuldades de aprendizagem da leitura e da escrita. A pesquisadora 

aplicou o TDE: Teste de Desempenho Escolar (Stein,1994) a alunos de 1ª, 3ª e 4ª séries do 
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Ensino Fundamental de 6 escolas municipais de Curitiba. A partir dos resultados do TDE, o 

estudo ficou restrito a 3 escolas, onde foram identificados 20 alunos (14 da 4ª e 6 da 3ª série) 

com idade de 10 a 13;6 anos, com dificuldades de aprendizagem da leitura e da escrita, os 

quais formaram o grupo l, que foi emparelhado com mais dois grupos de alunos das salas 

regulares: o grupo 2 com 20 alunos (de 1ª série) com idade de 6;3 anos a 7;10 anos; e, o grupo 

3 com 20 alunos (14 da 4ª e 6 da 3ª série), com idade de 10 a 13;1 anos, ambos com 

desempenhos em leitura e escrita considerados adequados ao nível escolar e à idade. 

Os instrumentos utilizados por Guimarães (2002) foram: duas medidas de controle 

usadas por Rego (1995), o teste das Matrizes Progressivas Coloridas de Raven e uma tarefa de 

controle da memória verbal, visando controlar o efeito das variáveis inteligência e memória 

verbal; uma prova de leitura e escrita constituída de dois conjuntos A e B, cada um contendo 

18 palavras reais e 9 palavras inventadas, com um total de 54 itens, com base nas listas de 

palavras reais e palavras inventadas do estudo de Pinheiro (1994); tarefas de consciência 

fonológica (segmentação fonológica, categorização de fonemas e subtração de fonema 

inicial); tarefas de consciência sintática (complementação de frases, correção da ordem dos 

componentes das frases e, correção das violações gramaticais contidas nas frases); e, uma 

tarefa de facilitação contextual na leitura. 

Os resultados na avaliação de consciência fonológica mostraram desempenho inferior 

das crianças do grupo 1 com dificuldades de aprendizagem na leitura e na escrita nas três 

tarefas de consciência fonológica (segmentação fonológica, categorização fonológica e 

subtração de fonema inicial) em relação aos outros dois grupos, sugerindo que as dificuldades 

de leitura e escrita desses alunos estão relacionadas a dificuldades de consciência fonológica.  

Quanto à avaliação da consciência sintática, segundo Guimarães (2002, p. 256) os 

resultados mostraram desempenho semelhante dos grupos 1 e 2 e um desempenho melhor do 

grupo 3, sugerindo que essas habilidades “são aperfeiçoadas com as experiências em leitura e 

em escrita, provavelmente porque a linguagem escrita se comparada com a linguagem oral, 

oferece maiores possibilidades de análise e reflexão a respeito das estruturas sintáticas”. 

Considerando os resultados obtidos na avaliação das habilidades de consciência 

fonológica e de consciência sintática a pesquisadora considera que é possível supor que os 

problemas de consciência fonológica dos alunos com dificuldades de aprendizagem (grupo 1) 

não permitiram que eles se beneficiassem das atividades de leitura e de escrita, impedindo, 

assim, o desenvolvimento da consciência sintática, apesar do maior tempo de escolaridade 

desses alunos, eles permaneceram com o mesmo nível de consciência sintática de crianças de 

primeira série (grupo 2). 
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Retomando as duas hipóteses do estudo Guimarães (2002, p. 257) afirma que os 

resultados confirmam a hipótese “de que os sujeitos que apresentam os escores mais elevados 

nas tarefas que avaliam habilidades metalingüísticas (consciência fonológica e consciência 

sintática) mostram também os melhores desempenhos nas tarefas de leitura e escrita”. Quanto 

à hipótese “a de que o grupo de sujeitos com dificuldades de aprendizagem da leitura e da 

escrita apresentaria escores inferiores nas tarefas que avaliam a consciência fonológica e a 

consciência sintática”, quando comparados com aqueles de sua idade cronológica mas sem 

dificuldades de leitura e escrita como com aqueles de seu mesmo nível de leitura e escrita (no 

caso crianças de 1ª série), esta hipótese se confirmou somente para os escores de consciência 

fonológica, pois em consciência sintática os grupos 1 e 2 apresentaram escores semelhantes  e 

inferiores aos do grupo 3. 

Esses resultados reforçam a importância da consciência fonológica no início da 

aprendizagem da leitura e da escrita e apontam para a importância da intervenção pedagógica 

com atividades que visem desenvolver a reflexão sobre o aspecto fonológico da fala com 

crianças que apresentam dificuldades de aprendizagem da leitura e da escrita, a fim de 

favorecer para essas crianças a aquisição dessas habilidades. 

Barrera e Maluf (2003, p. 495) investigaram “a influência das habilidades 

metalingüísticas de consciência fonológica, lexical e sintática na aquisição da linguagem 

escrita”, em um grupo de 65 crianças (38 meninos e 27 meninas) com média de idade de 7,3 

anos, no início da pesquisa, alunos de três classes de primeira série do ensino fundamental de 

uma escola pública municipal, localizada na periferia da cidade de São Paulo, que atende 

crianças provenientes de famílias de baixa renda. O delineamento da pesquisa foi do tipo 

longitudinal visando analisar a existência de associações entre as habilidades metalinguísticas 

das crianças no início do ano escolar e os níveis de habilidades de leitura e escrita no início e 

no final do ano. As crianças foram avaliadas em tarefas de consciência fonológica de rima e 

aliteração, de consciência lexical (segmentação de frases em palavras), de consciência 

sintática (tarefa de correção de sentenças gramaticalmente incorretas), e, em tarefas de escrita 

e leitura. As provas de escrita e de leitura foram aplicadas no início e no final do ano escolar. 

Os resultados mostraram maiores níveis de correlação entre a habilidade de 

consciência fonológica e as habilidades de leitura e escrita; e que os níveis iniciais de 

consciência fonológica e sintática apresentaram uma correlação significativa com o 

desempenho final das crianças em leitura e escrita, enquanto a consciência lexical mostrou-se 

relacionada ao desempenho final apenas em leitura. 
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As pesquisadoras concluíram que as crianças que apresentaram melhor desempenho 

em leitura e escrita no final do ano foram aquelas que iniciaram o processo de alfabetização 

com níveis superiores no desenvolvimento da consciência metalinguística, sobretudo em seus 

aspectos fonológico e sintático. A consciência lexical apresentou menor correlação, mas 

mesmo assim, significativa com o desempenho final em leitura. 

Barrera e Maluf (2003) ressaltam que esses resultados evidenciam que crianças que 

chegam à escola apresentando maior sensibilidade aos aspectos fonológicos da linguagem oral 

e à estrutura sintático-semântica das sentenças estão mais preparadas para a aprendizagem da 

leitura e da escrita; e, também mostram a importância do desenvolvimento de atividades 

pedagógicas voltadas para a conscientização dos aspectos formais e estruturais da linguagem 

oral, tanto para crianças pré-escolares quanto dos anos iniciais do ensino fundamental. 

Com efeito, muitas crianças quando chegam à escola apresentam um melhor 

desenvolvimento linguístico do que outras, consequência das suas condições concretas de 

vida. Para aquelas que apresentam um melhor desenvolvimento linguístico, o processo inicial 

de aprendizagem é facilitado, enquanto para aquelas que apresentam os menores níveis de 

desenvolvimento linguístico o processo inicial de aprendizagem se torna mais difícil e, se não 

forem ajudadas, tenderão a fracassar, ocorrendo com essas crianças o “Efeito de Mateus”. 

A esse respeito Byrne (1996, p. 60) afirma que há boas razões para se esperar que 

crianças que apresentam as habilidades metalinguísticas básicas no início da aprendizagem da 

leitura e da escrita se sairão bem durante todos os seus anos escolares e até depois e, “de 

modo semelhante há o perigo de que um começo pobre leve a uma deteriorização progressiva 

das habilidades de leitura e escrita”, ocorrendo com elas o “Efeito de Mateus”. 

Segundo Byrne (1996, p. 60) a frase “Efeito de Mateus” foi criada por Stanovich para 

descrever este processo, por analogia a uma referência do evangelho de São Mateus ao rico 

que se torna mais rico e ao pobre se tornando mais pobre, o que “parece acontecer no 

processo de alfabetização; diferenças relativamente pequenas na habilidade de leitura no 

início da alfabetização podem tornar-se, muito maiores, na medida em que as crianças vão 

progredindo nos anos escolares”. 

Desta forma, concordamos com Maluf (2005, p. 61) quando afirma que “o ensino mais 

bem sucedido, em se tratando de alfabetização, parece ser o ensino sistemático e explícito da 

decodificação, ou seja, das relações entre letras e os fonemas”, pois quando a criança toma 

consciência dessas “relações que caracterizam o código de sua língua, ela está apta a ler e 

escrever” e, essa compreensão segundo a autora se aplica não apenas ao ensino formal de 

crianças como também à alfabetização de adultos, à recuperação de crianças que apresentam 
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atrasos na aprendizagem da leitura e da escrita e em indivíduos com síndrome de Down. Em 

todos esses casos torna-se importante que as práticas de ensino incorporem atividades de 

manipulação da linguagem oral como forma de facilitar para os educandos a compreensão do 

caráter segmentar da linguagem e da relação letra-som. 

Outra pesquisa que investigou a relação entre habilidades de consciência fonológica e 

alfabetização foi realizada por Santamaría, Leitão e Assencio-Ferreira (2004). O estudo foi 

desenvolvido com 33 crianças com idade de cinco anos, matriculadas em uma pré-escola 

particular, com o objetivo de comparar o desenvolvimento da consciência fonológica com o 

processo de alfabetização e analisar a sua influência no processo de letramento. Inicialmente, 

os pesquisadores, utilizando uma prova de escrita dirigida, avaliaram o desempenho das 

crianças quanto ao desenvolvimento do processo de alfabetização classificando-as segundo os 

níveis: pré-silábico, silábico, silábico-alfabético e alfabético. Também avaliaram o 

desempenho das crianças quanto ao desenvolvimento da consciência fonológica por meio de 

duas provas, uma de segmentação silábica e outra de substituição fonêmica. 

Os resultados revelaram que as crianças que se encontravam na fase pré-silábica 

apresentaram baixo grau de consciência fonológica enquanto as crianças dos níveis silábico e 

silábico-alfabético demonstraram melhor desempenho nas provas e, as alfabéticas 

demonstraram domínio na execução das mesmas. 

Os pesquisadores concluíram que as crianças alfabetizadas apresentaram o maior nível 

de consciência fonológica e que esta habilidade tem uma grande importância na aquisição do 

letramento, e que ela não ocorre de forma isolada, mas interligada a outras habilidades e 

evolui com o processo de  aprendizagem escolar. 

Pestun (2005, p. 408) desenvolveu uma pesquisa experimental longitudinal com “o 

propósito de verificar se crianças pré-escolares, sem nenhum conhecimento de leitura e 

soletração, apresentavam consciência fonológica ao ingressarem no ensino formal e se a 

presença dessa habilidade favorecia a aquisição de leitura e escrita”. 

O estudo iniciou em fevereiro de 2002 com 167 crianças e foi concluído em novembro 

de 2003 com 132 crianças (75 meninas e 57 meninos), com idade média no início do estudo 

de 5 anos e 8 meses (mínima 5 anos e máxima 6 anos e 6 meses), que frequentavam o pré III 

em três escolas públicas municipais do Jardim Santo Amaro, município de Cambé-PR. Todas 

as crianças apresentavam nível sócio-econômico semelhante (renda média familiar mensal de 

dois salários mínimos) e no início do estudo nenhuma delas lia nem escrevia. (35 alunos 

foram transferidos da escola ao longo dos dois anos da pesquisa). 
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A pesquisadora utilizou os seguintes instrumentos: (1) Roteiro de Anamnese para a 

entrevista com os pais ou responsáveis pela criança; (2) Prova de Consciência Fonológica- 

PCF (Capovilla & Capovilla,1998); (3) Escala Colúmbia de Maturidade Intelectual (ECMI, 

Burgemeister, Blum, & Lorge, 1971, adaptação de Rodrigues & Pio da Rocha, 1994), que 

mede a aptidão geral de raciocínio de crianças na faixa etária de 3 anos e 6 meses a 9 anos e 

11 meses; e, (4) prova de leitura oral de 48 palavras familiares e 48 pseudopalavras e de 

escrita sob ditado de outras 48 palavras, baseadas no estudo de Pinheiro (1994). 

Os resultados mostraram que os melhores desempenhos dos alunos em consciência 

fonológica no início foram também os melhores em leitura e escrita confirmando o ponto de 

vista unânime da literatura que habilidades metalinguísticas contribuem para o sucesso da 

aprendizagem da leitura e da escrita e, ainda, que as habilidades de consciência fonológica 

que mais evoluíram ao longo das três avaliações da PCF foram aquelas que envolviam sílabas, 

permanecendo as atividades que envolviam fonemas como as mais difíceis. 

De acordo com Pestun (2005) os resultados de sua pesquisa sugerem uma relação de 

reciprocidade entre as habilidades metalinguísticas e a aquisição da leitura e da escrita, as 

primeiras contribuem para aquisição e o desenvolvimento da leitura e da escrita e o ensino 

destas últimas, favorece o desenvolvimento da consciência fonológica, concordando assim, 

com a posição majoritária dos pesquisadores da área de que há uma relação de interação 

mútua entre habilidades metafonológicas e aquisição do sistema de escrita alfabético. 

Quanto às crianças que não evoluíram ao longo dos dois anos do seu estudo, Pestum  

(2005) acredita que o desconhecimento, por parte dos professores sobre o que são habilidades 

metalinguísticas e metafonológicas e, consequentemente, a ausência de treinamento 

sistemático dessas habilidades não favoreceu um melhor desempenho das crianças nas tarefas 

de segmentação, síntese, manipulação e transposição  fonêmica, apesar de estarem concluindo 

a 1ª série e com idade média de oito anos. A respeito dessas crianças Pestun (2005, p. 411) 

considera “a hipótese de elas serem portadoras de um distúrbio de linguagem” e que  “estudos 

controlados com essas crianças estão sendo atualmente conduzidos”. 

A pesquisadora apresenta as seguintes conclusões dos resultados de sua pesquisa: a 

primeira é que parece existir uma relação causal entre consciência fonológica e o desempenho 

ulterior em leitura e escrita, visto que a consciência fonológica foi medida antes de as crianças 

terem aprendido a ler e a escrever; a segunda é a de que parece existir uma relação de efeito 

entre o ensino formal no sistema alfabético e o desenvolvimento da consciência fonológica; a 

terceira é que existem diferentes níveis de consciência fonológica, primeiro desenvolve-se a 

consciência da sílaba e, posteriormente, a consciência do fonema; a quarta é a de que as 
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habilidades metafonológicas são dependentes da idade, do nível escolar e das formas de 

ensino. 

Por último, Pestun (2005) considera que a Educação Infantil pode ser o momento ideal 

para o desenvolvimento de habilidades metafonológicas de modo a contribuir para a ulterior 

aquisição e desenvolvimento da leitura e da escrita; que os professores da Educação Infantil e 

do Ensino Fundamental necessitam de cursos de formação continuada para que possam 

compreender o que é metalinguagem e o que são habilidades metafonológicas a fim de que 

possam desenvolver procedimentos de ensino que favoreçam o desenvolvimento de 

habilidades fonológicas nos seus alunos; e, que o desempenho em consciência fonológica 

parece ser um bom preditor de sinais de risco para Distúrbio de Leitura e Escrita. 

Paes e Pessoa (2005) investigaram os níveis de habilidades fonológicas em crianças 

não alfabetizadas e alfabetizadas e as possíveis variáveis que influenciam o desempenho das 

crianças no processo de alfabetização. O estudo envolveu 20 crianças de uma escola pública 

da rede municipal em Recife, que foram distribuídas em 2 grupos: um com 10 crianças 

alfabetizadas com idade entre 9;4 anos a 11;3 anos, que frequentavam o 1º ano do 2º ciclo e o 

outro grupo com 10 crianças não alfabetizadas, com idade entre 6;9 anos a 8;10 anos, 

pertencentes ao 1º ano do 1º ciclo. Os instrumentos utilizados foram: um ditado de palavras 

para selecionar as crianças, um questionário aplicado aos pais e ou responsáveis para obter 

dados sobre o desenvolvimento da linguagem da criança, desenvolvimento motor; sobre a 

participação dos pais na vida escolar da criança, e, sobre o grau de instrução e profissão dos 

pais; e, o “Protocolo de Tarefas de Consciência Fonológica baseado em Cielo” (Paes & 

Pessoa, 2005, p.150) composto das seguintes tarefas: segmentação de frases em palavras, 

detecção de rimas, síntese, segmentação, detecção e reversão de sílabas, exclusão, detecção, 

síntese e reversão de fonemas. As variáveis observadas foram: idade do aluno, grau de 

instrução dos pais ou responsáveis e acompanhamento do desempenho acadêmico do aluno 

pelos pais. 

Os resultados mostraram desempenho superior das crianças alfabetizadas nas tarefas 

de segmentação de frases, detecção e reversão de sílabas, e nas de exclusão, detecção e síntese 

fonêmicas em relação às não alfabetizadas. As tarefas de síntese e segmentação silábica 

mostraram ótimo desempenho com 100% de acertos para todas as crianças alfabetizadas e não 

alfabetizadas. Ambos os grupos não conseguiram realizar as tarefas de segmentação e 

reversão fonêmica. O melhor desempenho das crianças não alfabetizadas foi apenas na tarefa 

de detecção de rimas. 
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As conclusões do estudo sugerem que crianças alfabetizadas apresentam maior 

habilidade fonológica e que fatores externos como nível sócio-econômico-cultural, pouca 

estimulação no ensino-aprendizagem e distorção série/idade parecem ter contribuído com o 

baixo desempenho dos sujeitos testados (Paes & Pessoa, 2005). 

Silva (2009) investigou a relação entre aprendizagem da escrita e as habilidades 

metafonológicas em crianças da 4ª série do Ensino Fundamental, de uma escola pública 

estadual da periferia da cidade de São Paulo. O trabalho foi realizado em dois momentos: no 

primeiro, a pesquisadora avaliou a habilidade de escrita de palavras e de compreensão e 

leitura de frases de 140 alunos de 4ª série do ensino fundamental (74 meninos e 66 meninas), 

com idades entre 9 e 12 anos. Os instrumentos utilizados foram: uma tarefa de escrita com 60 

palavras, desenvolvida e utilizada por Zanella (2007), e uma tarefa de compreensão da leitura 

de frases composta por 16 frases, a qual foi adaptada e utilizada por Zanella (2007), do Étude 

spécifique relative aux élèves en difficulté en lecture à l’ entrée en sixième (França, 1997) e, 

quatro tarefas de avaliação das habilidades metafonológicas: detecção de rima (TDR), 

detecção de fonema (TDF), subtração de fonema inicial (TSF) e substituição de fonema 

inicial (TSBF) retiradas da pesquisa de Marchetti (2007), que foram adaptadas da bateria de 

Habilidades Fonológicas de Cardoso-Martins, Haasee Wood, 1998, pelo laboratório de 

Psicologia do Desenvolvimento Cognitivo e da Linguagem, Universidade Federal de Minas 

Gerais (UFMG) e, uma entrevista que visou obter informações sobre o auxílio familiar dado 

aos alunos durante o processo de aprendizagem da linguagem escrita (Silva, 2009). 

Com base nos resultados desse primeiro estudo, a pesquisadora selecionou 20 

participantes com bom desempenho (G1) e 20 com baixo desempenho (G2) para participar do 

segundo momento da pesquisa. A esses dois grupos aplicou três tarefas para avaliar as 

habilidades metafonológicas de consciência fonêmica: detecção de fonemas, subtração e  

substituição de fonemas e, uma entrevista para verificar como os participantes aprenderam a 

ler e como foi o auxílio em casa para essa aprendizagem. 

Quanto ao primeiro estudo, os resultados mostraram desempenho precário na 

habilidade de escrita dos 140 participantes, das 8400 palavras possíveis de serem escritas, 

apenas 31.76% foram escritas em um nível ortográfico, 37.42% apresentaram erros que não 

ferem a fonologia, sugerindo o não conhecimento das regras ortográficas de escrita, e 30.82% 

das palavras foram escritas com violações que ferem a fonologia, demonstrando o não 

domínio do princípio alfabético. 

De acordo com Silva (2009) esses resultados levam à reflexão sobre a gravidade dos 

tipos de erros presentes na escrita de alunos da 4ª série do Ensino Fundamental e sobre como 
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vem ocorrendo o ensino da linguagem escrita nas escolas, considerando que a escrita 

ortográfica é uma expectativa para alunos nesse nível de escolarização e ainda, que o domínio 

da ortografia não resulta simplesmente da aprendizagem do princípio alfabético pela criança; 

são necessárias outras habilidades, mas somente após o domínio desta é que o aprendiz é 

novamente desafiado a aprender as regras da linguagem escrita. 

Segundo Silva (2009) os resultados mostraram que os alunos têm a habilidade de 

compreensão de frases pouco desenvolvida, o que aponta uma situação muito séria, pois é 

esperável que alunos de 4ª série do Ensino Fundamental leiam e compreendam o que leem. 

Os resultados do segundo estudo mostraram diferenças entre os dois grupos na 

habilidade de escrita, a favor do grupo 1, demonstrando que os participantes têm essa 

habilidade desenvolvida; enquanto os participantes do grupo 2, no que se refere à habilidade 

de escrita, mostraram não dominar o princípio alfabético. 

Na comparação do desempenho na tarefa de escrita com a de compreensão de leitura 

os resultados mostram que os alunos do grupo 1 que tiveram um bom desempenho na 

avaliação de escrita, também obtiveram um resultado semelhante em compreensão de leitura; 

o mesmo aconteceu com os participantes do grupo 2, que obtiveram um mau desempenho na 

escrita de palavras  e também em compreensão de leitura de frases. 

Nas habilidades metafonológicas o melhor desempenho foi demonstrado na tarefa de 

rima, que se mostrou mais fácil para ambos os grupos (G1 e G2), na sequência, para subtração 

de fonema e, por último, na tarefa de substituição de fonema. Segundo Silva (2009) esses 

resultados permitem confirmar que as habilidades fonêmicas são mais exigentes do que a de 

rima, e que a habilidade em subtrair fonemas parece exigir menos reflexão a respeito dos sons 

do que a habilidade de substituir fonemas. 

De acordo com Silva (2009) os resultados do seu estudo mostraram diferenças de 

desempenho entre os dois grupos (G1 e G2) a favor do G1 (com bom desempenho na escrita) 

em todas as habilidades metafonológicas evidenciando uma estreita relação entre essas 

habilidades e o desempenho em escrita, confirmando a importância das habilidades 

metafonológicas no desenvolvimento da habilidade de escrita. Segundo a autora esses 

resultados corroboram os resultados de outros estudos (Adams,1990; Capovilla, 2005; Morais, 

1996) que sugerem que dificuldades na aquisição da leitura e da escrita de crianças 

relacionam-se com dificuldades nas habilidades metafonológicas. 

Esses resultados convergem com os resultados das pesquisas de Cardoso-Martins 

(1993;1996; 2005), de Maluf e Barrera (1997), de Barrera e Maluf (2003), de Guimarães 

(2002), de Santamaría, Leitão e Assencio-Ferreira (2004), de Pestun (2005) e de Paes e 
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Pessoa (2005) referidas nesta seção, que consideram que as habilidades de consciência 

fonológica parecem evoluir com a idade e sob a dependência da experiência escolar, de níveis 

mais elementares como segmentação silábica para níveis mais complexos como segmentação 

fonêmica e, que a consciência fonêmica parece desenvolver-se sob a influência do ensino 

formal do sistema de escrita alfabético. 

Cardoso-Martins e Frith (1999) investigaram a relação entre a consciência fonológica 

e a habilidade de leitura em 33 indivíduos com Síndrome de Down (19 homens, 14 mulheres) 

com idades entre 10 e 49 anos, matriculados em escolas particulares atendendo a crianças com 

desordens do desenvolvimento, com exceção de 2 deles que não estavam matriculados em 

nenhuma escola por ocasião do estudo. As pesquisadoras compararam esses indivíduos em 

relação à habilidade de leitura com 33 crianças de comportamento típico (15 meninos e 18 

meninas), todas matriculadas em escolas particulares. As pesquisadoras aplicaram a todos os 

sujeitos testes de desenvolvimento intelectual (Raven e vocabulário), tarefas de conhecimento 

da escrita (ditado de palavras e de pseudopalavras), de leitura (conhecimento de letras, leitura 

de palavras frequentes, infrequentes e pseudopalavras) e de consciência fonológica (detecção 

de rima, detecção de fonema e subtração de fonema). 

De acordo Cardoso-Martins e Frith (1999) os resultados questionam a hipótese de que 

a aquisição da leitura por indivíduos com Síndrome de Down não pressupõe a consciência 

fonológica. Embora o desempenho nas tarefas de consciência fonológica desses indivíduos 

tenha sido significativamente inferior ao das crianças normais, eles mostraram um bom 

desempenho em uma tarefa simples de detecção de fonema. Os resultados das análises dos 

escores individuais não mostram uma diferença significativa entre os dois grupos na tarefa de 

detecção de fonema. Os resultados das análises de regressão múltipla mostraram os mesmos 

resultados nessa tarefa para os dois grupos de sujeitos. Mesmo depois de controlar o efeito das 

diferenças individuais no conhecimento das letras e na inteligência não verbal, os resultados 

mostraram em ambos os grupos uma correlação significativa do desempenho em uma tarefa 

que pressupõe a habilidade de manipular explicitamente os constituintes fonêmicos da fala 

com a habilidade de leitura. 

De acordo com Cardoso-Martins e Frith (1999) os seus resultados convergem com os 

de outras pesquisas anteriores mostrando que a sensibilidade à identidade fonológica pode 

servir de base para o desenvolvimento de habilidades alfabéticas de leitura e que da mesma 

forma como as crianças normais, praticamente todos os indivíduos com Síndrome de Down 

(participantes do estudo) apresentaram uma sensibilidade, ainda que rudimentar, aos sons 

fonêmicos da fala e, acreditam que é possível que essa sensibilidade explique a capacidade 
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desses indivíduos aprender a ler por recodificação fonológica, apesar das limitações impostas 

por suas dificuldades intelectuais. 

Ainda segundo Cardoso-Martins e Frith (1999) esses resultados são também 

consistentes com a hipótese de que a habilidade de manipular explicitamente os segmentos 

fonêmicos da fala não é uma pré-condição para a aquisição de habilidades alfabéticas de 

leitura como por exemplo argumentam Goswami e Bryant (1990), considerando que quase 

metade dos indivíduos com Síndrome de Down (participantes do estudo) não obteve nenhuma 

resposta correta na tarefa de subtração de fonema. Por outro lado, consideram que é possível 

que a habilidade de manipular explicitamente os segmentos fonêmicos da fala seja necessária 

para o progresso ulterior na aprendizagem da leitura, o que converge com os argumentos de 

muitos autores de que a relação entre a consciência fonológica e a aquisição da leitura, é 

provavelmente recíproca, com aumentos em uma servindo de suporte para o desenvolvimento 

da outra.  

Os resultados do estudo sugerem que essa relação estende-se também para os 

indivíduos com Síndrome de Down, considerando que mesmo após o controle das variáveis: 

conhecimento das letras e desenvolvimento do vocabulário, os resultados mostraram uma 

correlação significativa do desempenho na tarefa de subtração de fonema com a habilidade de 

leitura de palavras e pseudopalavras, tanto para as crianças normais quanto para os indivíduos 

com Síndrome de Down (Cardoso-Martins & Frith). 

Em estudo mais recente Cardoso-Martins, Michalick e Pollo (2006, p. 53) 

investigaram “o impacto do conhecimento do nome das letras sobre as estratégias que 

indivíduos com Síndrome de Down utilizam para aprender a ler palavras no início da 

alfabetização”. 

A pesquisa envolveu 25 indivíduos com Síndrome de Down (14 do sexo masculino e 

11 do sexo feminino), matriculados em escolas atendendo a crianças e adolescentes com 

desordens do desenvolvimento e nenhum apresentava déficit sensorial sério. Com base nos 

resultados de um teste de conhecimento do nome das letras, as pesquisadoras classificaram os 

indivíduos em dois grupos: um grupo “com conhecimento do nome das letras” formado por 

12 indivíduos com idade entre 8 e 22 anos e um grupo “sem conhecimento do nome das 

letras” constituído por 13 indivíduos com idade entre 8 e 22 anos. Segundo as pesquisadoras 

nenhum indivíduo havia começado a ler por ocasião do estudo. Todos os indivíduos (com ou 

sem conhecimento do nome das letras) foram submetidos a uma tarefa de aprendizagem de 

leitura de dois tipos de grafias simplificadas: grafias fonéticas (as letras representam sons na 
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pronúncia da palavra) e grafias visuais (as letras não guardam qualquer relação com os sons 

na pronúncia das palavras, mas são visualmente mais salientes). 

Os resultados mostraram que indivíduos com Síndrome de Down que conheciam ou 

não o nome das letras aprenderam a ler os dois tipos de grafias simplificadas: grafias fonéticas 

e grafias visuais. Estes resultados questionam a hipótese de Buckley (1985) de que indivíduos 

com síndrome de Down têm mais facilidade em aprender a ler visualmente do que através do 

processamento de relações letra-som nas palavras, considerando que os indivíduos que não 

conheciam o nome das letras tiveram muita dificuldade em aprender a ler tanto as grafias 

fonéticas quanto as visuais (Cardoso-Martins, Michalick & Pollo, 2006). Por outro lado, os 

indivíduos que conheciam o nome das letras mostraram mais facilidade com as grafias 

fonéticas do que com as grafias visuais. Nenhum indivíduo que não conhecia o nome das 

letras atingiu o critério de aprendizagem em qualquer uma das duas tarefas de leitura. 

Segundo as pesquisadoras os seus resultados são consistentes com a hipótese de que o 

conhecimento do nome das letras estimula os indivíduos a aprender a ler por meio do 

processamento de relações letra-som nas palavras, uma vez que o uso de pistas viso-

fonológicas permite uma leitura muito mais eficiente do que o uso de pistas puramente visuais 

e, também sugerem que a habilidade de processar relações letra-som nas palavras pode ser 

indispensável para que indivíduos com Síndrome de Down aprendam a ler, considerando que 

esses indivíduos, independente do seu conhecimento do nome das letras, apresentaram um 

baixo desempenho com as grafias visuais. 

Esses resultados segundo Cardoso-Martins, Michalick, e Pollo (2006, p. 59) têm 

implicações teóricas e práticas importantes. Do ponto de vista pedagógico, eles sugerem que 

“programas de leitura para crianças com Síndrome de Down devem basear-se na instrução das 

relações entre as letras e os sons” e, do ponto de vista teórico, “sugerem que, 

independentemente da presença ou não de dificuldades fonológicas, o conhecimento das 

relações entre as letras e os sons é essencial para o progresso na aprendizagem da leitura em 

um sistema de escrita alfabético”. 

Outra pesquisa que destaca a importância do conhecimento do nome e do som das 

letras e das correspondências letra-som para a compreensão da relação entre a fala e o sistema 

de escrita alfabético foi realizada por Cardoso-Martins e Batista (2005). Estas pesquisadoras 

desenvolveram um estudo longitudinal que teve como objetivos: investigar a hipótese de que 

as crianças brasileiras utilizam o seu conhecimento do nome das letras para conectar a escrita 

à fala; e, investigar as características da escrita inventada dessas crianças. 
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O estudo foi realizado com 25 crianças (12 meninos  e 13 meninas), com idade entre 4 

e 5 anos, todas matriculadas na pré-escola de uma escola particular de Belo Horizonte, MG. A 

maioria das crianças (n=20) não havia começado a ler por ocasião do estudo. Entre as cinco 

crianças que leram uma ou mais palavras, três leram menos do que duas, uma leu cinco 

palavras e a outra quatorze palavras. Estas crianças estavam participando de um estudo 

longitudinal das referidas autoras, investigando o desenvolvimento da escrita.  

As pesquisadoras utilizaram quatro tarefas: Conhecimento do nome das letras, 

Conhecimento dos sons das letras, Leitura de palavras e, Escrita inventada, que foram 

aplicadas individualmente em uma sala da escola das crianças. 

Os resultados mostraram que não houve qualquer tendência para a primeira letra da 

escrita das crianças corresponder à primeira consoante na palavra, ou seja, os resultados 

mostraram de forma clara que a primeira letra na escrita das crianças correspondeu com igual 

frequência à consoante inicial e à primeira vogal na palavra. 

Na avaliação da relação entre a habilidade de escrever foneticamente e a frequência de 

escritas silábicas, as pesquisadoras codificaram cada escrita das crianças em silábica ou não. 

Consideraram como escrita silábica aquela que possuísse tantas letras quantas fossem as 

sílabas na palavra. Além disso, cada escrita foi codificada em quatro níveis conforme a 

variação do grau de fonetização: 1. escritas pré-fonéticas, neste nível foram incluídas as 

escritas que não evidenciavam nenhuma compreensão de que as letras representam sons e 

também as recusas em escrever a palavra; 2. escritas parcialmente fonéticas, neste nível 

foram incluídas as escritas que revelaram uma compreensão rudimentar de que as letras 

representam sons, somente alguns sons na palavra eram representados (Exemplo, Z ou ZA 

para a palavra zebra); 3. escritas parcialmente alfabéticas, as escritas em que o número de 

sons apropriados (corretos) era superior ao número de sons inapropriados ou não 

representados (Exemplo, ZRA para zebra); e, por último, o nível 4. escritas alfabéticas em 

que todos os sons eram representados por uma letra foneticamente apropriada (Exemplo, 

DEDU para dedo). 

A partir desta classificação, as pesquisadoras dividiram as crianças em três grupos: o 

grupo 1 incluiu  11 crianças cujas escritas eram pré-fonéticas; o grupo 2 com 10 crianças que 

apresentaram pelo menos 15 escritas parcialmente fonéticas e, no máximo, duas escritas de 

nível 3 ou 4; e, o grupo 3 com 4 crianças cujas escritas eram na maioria alfabéticas ou 

parcialmente alfabéticas. Considerando que  as escritas das crianças do grupo 3 (n=4) eram 

por definição alfabéticas, as pesquisadoras incluíram apenas as escritas das crianças dos 
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grupos 1 e 2 nas análises da relação entre fonetização da escrita e a incidência de escritas 

silábicas. 

Os resultados foram consistentes com a hipótese de que há uma estreita relação entre o 

conhecimento do nome das letras e a incidência de escritas silábicas. Mostram ainda que nas 

escritas silábicas das crianças a maioria das letras era foneticamente apropriada, “com 

exceção da criança 4, a imensa maioria dessas letras correspondia a letras cujo nome pode ser 

escutado na pronúncia da palavra”, como nos exemplos IAU, para riacho, AAUA, para 

tartaruga, ZA, para zebra, AK, para faca, AU para dado. Estes exemplos evidenciam que na 

maioria dos casos, era o som da vogal que era representado (Cardoso-Martins & Batista, 

2005, p. 334). 

Os resultados sugerem que as crianças falantes do português, assim como as crianças 

falantes do inglês e do hebreu, utilizam o seu conhecimento do nome das letras para  

relacionar a escrita à fala. Segundo Cardoso-Martins e Batista (2005) a importância do 

conhecimento do nome das letras e, sobretudo, o nome da vogal ser frequentemente ouvido na 

pronúncia das palavras de línguas como o espanhol, o italiano e o português, sugere uma 

explicação óbvia para as escritas silábicas observadas entre as crianças falantes dessas 

línguas. Assim, a escrita silábica pode ser explicada pela tendência da criança “de escrever as 

letras cujo som ela consegue identificar na pronúncia das palavras. Uma vez que só existe 

uma vogal por sílaba, não é surpreendente que a produção da criança nas fases iniciais da 

escrita seja com freqüência silábica” (Cardoso-Martins & Batista, 2005, p. 335). 

Segundo Cardoso-Martins e Batista (2005) os resultados do seu estudo questionam a 

hipótese de Ferreiro, segundo a qual a escrita silábica resulta de uma construção conceitual e, 

como tal, não tem necessariamente uma relação com o conhecimento do nome das letras e 

“também questionam a hipótese de Ferreiro de que a escrita silábica é a primeira evidência de 

fonetização da escrita” (Ibidem, p. 335). Por outro lado, Cardoso-Martins e Batista (2005) 

consideram que a habilidade das crianças de representar os sons que elas são capazes de 

identificar na pronúncia das palavras parece ser a primeira evidência da compreensão que elas 

têm da relação entre escrita e fala. 

De acordo com Cardoso-Martins e Batista (2005) o modelo conceitual de escrita de 

Ferreiro não dá conta de explicar, por exemplo, a ausência de escritas silábicas entre as 

crianças falantes do inglês. Ferreiro explica que a ausência de escritas silábicas entre crianças 

falantes do inglês se deve a incidência relativamente elevada de palavras monossílabas nessa 

língua e, presume que essa característica do inglês impede essas crianças de explorar a 

hipótese silábica. Por outro lado, Cardoso-Martins e Batista propõem a hipótese do nome/som 
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das letras, segundo a qual a ausência de escritas silábicas entre crianças falantes do inglês se 

deve ao maior número de sons vocálicos presentes na língua inglesa, os quais nem sempre 

correspondem aos nomes das vogais. 

Assim, ao contrário do modelo conceitual de Ferreiro, Cardoso-Martins e Batista 

(2005, p. 336) consideram que a hipótese do nome/som das letras é capaz de acomodar os 

dados de crianças falantes de diferentes línguas e, nesse sentido, “oferece uma explicação 

mais parcimoniosa para o desenvolvimento da escrita pela criança do que o modelo conceitual 

de E. Ferreiro”. 

Esses resultados convergem com os resultados do estudo de Rego (1996) que 

investigou em crianças falantes do inglês a relação entre a compreensão do principio 

alfabético através de sua escrita espontânea e o desempenho em leitura após terem 

frequentado a alfabetização. Segundo Rego (1996, p. 96) seus resultados indicaram “uma 

seqüência evolutiva que não se assemelha totalmente aos estágios tradicionalmente propostos 

por Ferreiro e colaboradores, pois não houve registro de representações silábicas”, o que 

sugere que a evolução da compreensão do princípio alfabético por parte de crianças falantes 

do inglês tem algumas peculiaridades que, provavelmente, refletem não apenas as 

características da estrutura fonológica como também as regularidades ortográficas do inglês, 

considerando que nesta língua a representação das consoantes é menos inconsistente do que a 

das vogais e os sons consonantais são foneticamente mais salientes, podendo as consoantes 

funcionar muitas vezes como núcleos de sílabas. 

Quanto às pesquisas brasileiras analisadas nesta seção podemos afirmar que os 

pesquisadores que têm se dedicado à investigação das relações entre habilidades de 

consciência fonológica e a aprendizagem da leitura e da escrita compartilham o consenso de 

que essas relações são de causalidade recíproca, que as habilidades de consciência fonológica 

evoluem de forma progressiva em diferentes níveis, que diferentes tipos de habilidades de 

consciência fonológica contribuem de modo diferente no desenvolvimento da leitura e da 

escrita e que a consciência fonológica, em especial a habilidade de segmentação fonêmica é 

fundamental para a aprendizagem da leitura e da escrita, inclusive em indivíduos com 

Síndrome de Down (Cardoso-Martins & Frith,1999; Cardoso-Martins, Michalick & Pollo, 

2006) e em crianças que apresentam dificuldades de aprendizagem dessas habilidades 

(Morais,1994, Guimarães, 2002). Alguns pesquisadores apontam para a necessidade de 

pesquisas que investiguem as relações entre as dificuldades que crianças de classes populares 

podem ter em consciência fonológica e o seu fracasso escolar (Sampaio, Spinillo & Chaves, 

1989; Morais, 1994; Soares & Cardoso-Martins, 1989). Soares e Cardoso-Martins (1989) 
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consideram que uma pesquisa desse tipo poderá contribuir, tanto do ponto de vista teórico 

para esclarecer as relações entre consciência fonológica e aprendizagem da leitura nessas 

crianças, como do ponto de vista prático, para o desenvolvimento de práticas educativas que 

sejam eficientes para superar o fracasso dessas crianças. 

 

3.3. Pesquisas brasileiras de intervenção em consciência fonológica 

 

No conjunto das pesquisas brasileiras que destacam a importância da consciência 

fonológica para a aprendizagem inicial da leitura e da escrita, identificamos algumas que são 

pesquisas experimentais de intervenção que investigaram efeitos de programas de atividades 

visando desenvolver consciência fonológica no desenvolvimento destas habilidades e no 

desempenho em leitura e escrita, dentre as quais: Capovilla e Capovilla (1998, 2000)16, Santos 

(2004), Paula, Mota e Keske-Soares (2005), Cárnio e Santos (2005), Bernardino Júnior, 

Freitas, De Souza, Maranhe e Bandini (2006) e Diniz (2008). 

Capovilla e Capovilla (1998) realizaram uma pesquisa experimental de intervenção 

com um programa de atividades para desenvolver consciência fonológica e ensinar 

correspondências grafofonêmicas em crianças brasileiras de nível sócio-econômico médio, 

com o objetivo de verificar os efeitos da intervenção na aquisição da leitura e da escrita das 

crianças que apresentavam desempenho abaixo da média.  

A pesquisa foi desenvolvida com 121 crianças (59 meninos e 62 meninas), com idade 

entre quatro e nove anos de idade, do Pré 1 da Educação Infantil à segunda série do Ensino 

Fundamental de uma escola particular, em Marília - SP. Na primeira fase (avaliação pré-

intervenção) as 121 crianças foram avaliadas nas provas de Consciência Fonológica (PCF), 

Conhecimento de Letras (CL), memória fonológica de longo prazo (MFL): nomeação rápida 

sequencial de cores e memória fonológica de trabalho (MFT): o subteste de Números do 

WISC. As crianças de Pré 3, primeira e segunda séries foram avaliadas também nas provas de 

Leitura e de Ditado. Os pesquisadores dividiram as crianças de cada série escolar em duas 

metades considerando a média dos seus desempenhos na Prova de Consciência Fonológica 

(PCF), resultando em dois grupos: um com desempenho superior e outro com desempenho 

inferior. As crianças com desempenho inferior em cada série escolar foram novamente dividas 

em dois grupos: o experimental e o controle. Assim, os pesquisadores criaram 3 grupos, cada 

                                                 
16 No Brasil as primeiras pesquisas de intervenção em consciência fonológica com crianças com dificuldades de 
aprendizagem da linguagem escrita foram realizadas por Alessandra Capovilla e Fernando Capovilla (Cf. 
Capovilla & Capovilla, 2004, a). 
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um envolvendo crianças dos cinco níveis escolares: o grupo experimental abaixo da média em 

consciência fonológica (GEb) composto por 32 crianças, que foram expostas ao treino; o 

grupo controle abaixo da média (GCb) com 34 crianças, e o grupo controle acima da média 

(GCa), com 55 crianças, os quais não foram expostos ao treino. 

A segunda fase consistiu em uma intervenção com treino de consciência fonológica e 

de correspondências grafofonêmicas, realizado em 18 sessões, cada uma com duração de 30 a 

40 minutos, duas vezes por semana, por um período de nove semanas, desenvolvido com as 

32 crianças do grupo experimental abaixo da média (GEb), enquanto as crianças dos grupos 

controle tomavam parte em atividades de ginástica e recreação. 

O programa de intervenção era estruturado em duas partes, cada uma constituída por 

atividades para desenvolver habilidades de consciência fonológica no nível suprafonêmico 

(rimas e aliterações, consciência de palavras e consciência silábica) e fonêmico (identidade de 

fonemas e consciência fonêmica), respectivamente, e ainda, atividades de correspondências 

grafema-fonema. Nas atividades de rimas e aliterações, as crianças deveriam julgar e produzir 

rimas e aliterações, como por exemplo, em um jogo de cartas, as crianças deveriam classificar 

as figuras em função das rimas/aliterações dos seus nomes, e também deviam falar palavras e 

pseudopalavras que começassem ou terminassem com determinados sons. Nas atividades de 

consciência de palavras, as crianças deveriam identificar e substituir palavras inadequadas em 

textos, contar o número de palavras em sentenças e julgar o tamanho de palavras em 

sentenças faladas. As atividades de consciência silábica incluíam contagem, síntese, 

segmentação, adição, subtração e transposição de sílabas em palavras e em pseudopalavras. 

Por exemplo, as crianças deveriam bater palmas para cada sílaba de um nome e classificá-lo 

de acordo com o número de sílabas constituintes; outra atividade utilizada foi o jogo do 

percurso, no qual as crianças andavam o número de casas correspondente ao número de 

sílabas de determinadas palavras. As atividades de identidade fonêmica incluíam, por 

exemplo, contar histórias em que determinados sons se repetem em diversas palavras, 

classificar figuras de acordo com o fonema inicial dos seus nomes, e jogar um dominó 

adaptado constituído de figuras cujos nomes contendo o mesmo fonema inicial poderiam ser 

combinadas. Por último, as atividades de consciência fonêmica incluíam contagem, síntese, 

segmentação, adição, deleção e transposição de fonemas em palavras e em pseudopalavras. 

Por exemplo, uma dessas atividades consistia em uma das crianças dizer uma palavra 

segmentando-a em fonemas e as demais crianças deveriam adivinhar a palavra. 

Os resultados mostraram efeitos da intervenção no escore total da PCF e nos subtestes 

de Manipulação e Transposição Silábicas e nos quatro subtestes de Segmentação, Síntese, 
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Manipulação e Transposição Fonêmicas e, ainda, sobre a frequência de erros em Leitura total 

(palavras e pseudopalavras) e em Ditado de pseudopalavras.  

Assim, segundo Capovilla e Capovilla (1998, p. 12) os resultados da avaliação pós-

intervenção mostraram a eficácia do treino “em melhorar o desempenho do grupo 

experimental abaixo da média em tarefas de leitura, escrita e consciência fonológica, 

especialmente as mais difíceis relacionadas à consciência fonêmica”. Entretanto o treino não 

produziu efeito “nas tarefas de ditado (geral e de palavras), nas tarefas de memória de 

trabalho (subteste de números) e de longo prazo (Nomeação de Cores) e na tarefa de 

conhecimento de letras”. Estes achados sugerem que o treino de consciência fonológica 

produz melhora de desempenhos em consciência fonológica, leitura e escrita apesar de não 

alterar os desempenhos em provas de memória fonológica e conhecimento de letras, o que 

segundo Capovilla e Capovilla (1998, p.13) “confirma a hipótese inicial de que a aquisição da 

leitura e da escrita é função da consciência fonológica. Ou seja, o treino de habilidades 

fonológicas produziu efeitos sobre as tarefas de leitura e escrita”, mas o mesmo não pode ser 

afirmado em relação às memórias fonológicas de trabalho e de longo prazo. Por um lado, os 

resultados demonstraram uma correlação positiva entre consciência fonológica e memória 

verbal de trabalho e de longo prazo, entretanto, tal correlação não parece ser uma relação 

funcional, já que o treino em consciência fonológica não produziu alterações nos 

desempenhos em tarefas de memória.  

Capovilla e Capovilla (1998) apresentam duas hipóteses para estes resultados, uma é a 

de que a memória verbal não parece ser uma função da consciência fonológica e, outra, é a de 

que ambas, consciência fonológica e memória verbal, são função do processamento temporal 

mais básico, que é uma variável mais ampla. 

Segundo Capovilla e Capovilla (2004 b, p. 75) “o termo processamento refere-se às 

transformações de informação, desde um estado inicial (por exemplo, um texto), passando por 

uma série de estágios (por exemplo, os da decodificação ou reconhecimento visual), até o 

estado final (por exemplo, a pronúncia na leitura em voz alta)”. 

Torgesen, Wagner e Rashotte (citados por Capovilla & Capovilla, 2004 b, p. 81) 

afirmam que “o processamento fonológico refere-se às operações mentais de processamento 

de informação baseadas na estrutura fonológica da linguagem oral”. 

Segundo Capovilla e Capovilla (2004 b) há pelo menos três tipos de processamento 

fonológico: o acesso ao léxico mental, a memória de trabalho fonológica e a consciência 

fonológica. O acesso ao léxico mental refere-se à habilidade de obter acesso fácil e rápido à 

informação fonológica armazenada na memória de longo prazo. Enquanto a memória de 
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trabalho fonológica ou memória verbal reflete habilidades de representar mentalmente 

características fonológicas da linguagem. Geralmente dificuldades severas em leitura e escrita 

estão relacionadas a distúrbios na memória de trabalho fonológica. 

Share (citada em Capovilla & Capovilla, 1998, p. 13) considera que déficits de 

processamento temporal geral, tanto verbal quanto não-verbal “levariam a dificuldades em 

processar informação (isto é, discriminar, coordenar e integrar) eventos múltiplos (input e 

output) que ocorrem em proximidade temporal”, ou seja, esse tipo de déficit mais geral 

“levaria a dificuldades em todos os aspectos lingüísticos do processamento de informação 

baseada na fala, incluindo percepção, nomeação, repetição, memória de trabalho e de longo 

prazo” (Capovilla & Capovilla, 1997, p. 14). 

A consciência fonológica refere-se à habilidade de discriminar e manipular os 

segmentos sonoros da fala. (Capovilla & Capovilla, 2004 a;b). 

Capovilla e Capovilla (2000) replicaram o estudo com 55 crianças (33 meninos e 22 

meninas) consideradas de nível sócio-econômico baixo, de duas classes de primeira série do 

Ensino Fundamental, com idade média de 7 anos e sete meses, da primeira série A e 7 anos e 

oito meses, da primeira série B, de uma escola pública municipal também localizada em 

Marília-SP. 

O estudo seguiu o delineamento experimental semelhante ao estudo anterior 

desenvolvido em três fases: avaliação inicial, intervenção e avaliação final. O mesmo foi 

realizado com os seguintes objetivos: a) verificar se o procedimento para desenvolver 

consciência fonológica e ensinar correspondências entre grafemas e fonemas pode aumentar 

as habilidades fonológicas das crianças atrasadas de modo que elas ultrapassem as habilidades 

dos seus colegas igualmente atrasados, mas não expostos à intervenção, e se igualem às 

habilidades dos seus colegas mais avançados em habilidades metafonológicas; b) se os 

benefícios produzidos pelo procedimento, caso existam, se estendem às habilidades de Leitura 

em Voz Alta e Escrita sob Ditado e c) se os benefícios produzidos pelo procedimento, caso 

existam, se estendem ao conhecimento de letras e a outras habilidades de processamento 

fonológico, como as de estocar informação na memória de trabalho e de obter acesso à 

informação fonológica estocada na memória de longo prazo. 

Os pesquisadores avaliaram os efeitos do programa sobre habilidades de consciência 

fonológica, leitura, escrita, conhecimento de letras, memória de trabalho e acesso ao léxico e à 

memória de longo-prazo. O programa de intervenção seguiu a mesma estrutura das atividades 

do anterior, mas foi desenvolvido em 27 sessões de atividades, cada uma com duração de 30 
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minutos, três vezes por semana, com uma duração total de 13 horas e 30 minutos, 

desenvolvidas durante 9 semanas. 

De acordo com Capovilla e Capovilla (2000) os resultados mostraram a eficácia do 

programa em melhorar os desempenhos das crianças do grupo experimental nas Provas de 

Consciência Fonológica, Conhecimento de Letras, Leitura em Voz Alta e Escrita sob Ditado 

de itens isolados. Quanto às análises da pontuação padrão na Prova de Consciência 

Fonológica, o estudo mostrou que o grupo experimental teve o maior aumento da testagem 

pré-intervenção para a pós-intervenção, o que evidencia a eficácia da intervenção em produzir 

maiores aumentos no desempenho do grupo experimental do que os observados nos grupos 

controle, atribuíveis apenas à aprendizagem escolar e à maturação. 

Os ganhos foram mais expressivos para as crianças de NSE baixo do que aqueles 

obtidos pelas crianças de NSE médio do estudo anterior. Para as primeiras, a intervenção 

produziu ganhos sobre escore total na PCF e em seis subtestes: síntese fonêmica, segmentação 

fonêmica, manipulação silábica, manipulação fonêmica, transposição silábica e transposição 

fonêmica. Também foram observados ganhos sobre leitura total de palavras e de 

pseudopalavras; sobre a frequência de erros em ditado total, de palavras e de pseudopalavras; 

e, sobre conhecimento de letras (Capovilla & Capovilla, 2000). 

Segundo esses pesquisadores tanto as crianças deste último estudo quanto as crianças 

de NSE médio do estudo anterior referido acima estavam expostas a um ensino semelhante 

com o método basicamente global. Segundo Morais (citado por Capovilla & Capovilla, 2000) 

as crianças de nível sócio-econômico baixo, que não dispõem de uma estrutura familiar que 

incentive a escrita, quando ensinadas com o método global, tendem a apresentar maiores 

dificuldades do que as crianças de nível sócio-econômico médio. 

De acordo com Capovilla e Capovilla (2000) o ponto mais importante nos dois estudos 

é que os resultados sugerem a eficácia de procedimentos para desenvolver consciência 

fonológica e ensinar correspondências entre grafemas e fonemas tanto para crianças de NSE 

médio como baixo que apresentam desempenhos abaixo da média em consciência fonológica. 

Além disso, o presente estudo ofereceu às escolas um procedimento de intervenção que 

constitui um recurso econômico e eficaz em auxílio à alfabetização de seus alunos. 

Santos (2004) investigou os efeitos de um programa de intervenção em consciência 

fonológica, em médio (cinco meses) e longo prazo (dezoito meses), aplicado em três 

diferentes condições, sobre os níveis de consciência fonológica e de escrita de crianças 

provenientes de famílias de baixa renda, cursando alfabetização, de três escolas da rede 

municipal, em Guaíra, SP.  
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A pesquisa seguiu o delineamento experimental e envolveu 90 crianças. Na condição 1 

(escola 1), 2 grupos: o grupo experimental (GE I), com 10 crianças (7 meninos e 3 meninas), 

com idade média de 6 anos, e, o grupo controle (GC) também com 10 crianças (7 meninos e 3 

meninas), com idade média de 5;7 anos. Nesta condição, a intervenção foi realizada por uma 

auxiliar de pesquisa na própria sala de aula, com as crianças dispostas em círculo. Na 

condição 2 (escola 2), o grupo experimental (GE II), com 18 crianças (6 meninos e 12 

meninas) com idade média de 5;9 anos, e, o grupo controle (GC) com 18 crianças (8 meninos 

e 10 meninas), com idade média de 5;8 anos. Nesta condição, a própria pesquisadora, na sala 

de aula sem a presença da professora, aplicou o programa de intervenção às crianças do GE e, 

aplicou um programa placebo com outros tipos de atividades às crianças do GC; e, 

finalmente, na condição 3 (escola 3), o grupo experimental (GE III), com 17 crianças (6 

meninos e 11 meninas), com idade média de 5;8 anos e, o grupo controle (GC) com 17 

crianças (6 meninos e 11 meninas), com idade média de 6 anos. Nesta condição, a professora 

da classe desenvolveu o programa de intervenção e o programa placebo, respectivamente, 

com as crianças grupo experimental e do controle na sala de aula. 

Todas as crianças foram avaliadas com uma tarefa de escrita adaptada de Maluf e 

Barrera (1997); e com uma tarefa de consciência fonológica composta de 9 questões, das 

quais, as duas primeiras retiradas da tarefa de Barrera (1995) e 7 elaboradas pela pesquisadora 

(Santos, 2004). 

O programa de intervenção elaborado pela pesquisadora era constituído por cinco 

unidades de exercícios metalinguísticos visando desenvolver habilidades metafonológicas de 

identificação e produção de rimas e aliterações, consciência de palavras, consciência silábica 

e fonêmica. O mesmo foi desenvolvido em 32 sessões, todas com caráter lúdico, usando 

músicas, figuras, histórias e jogos apropriados a crianças em idade pré-escolar. O programa 

placebo destinado aos grupos controle constou de atividades como colagem, desenho e pintura 

e, visava controlar os efeitos de influência da presença da pesquisadora e da própria realização 

do programa de intervenção. 

De acordo com Santos (2004, p. 120) nas três condições de aplicação do programa, os 

resultados mostraram “um favorecimento das habilidades metafonológicas nas crianças do 

grupo experimental, com incidência sobre o desempenho na escrita”, confirmando achados de 

outras pesquisas anteriores e, ainda, que as diferentes condições de aplicação do programa não 

influenciaram os resultados. Quanto aos resultados em médio prazo (5 meses após a aplicação 

da intervenção) houve manutenção dos ganhos em habilidades de consciência fonológica; “em 

relação à escrita, os efeitos observados no pós-teste 1 não se mantiveram 5 meses após a 
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aplicação do programa” (Santos, 2004, p. 121). Quanto aos efeitos da intervenção em longo 

prazo (18 meses após a aplicação do programa), os resultados mostraram que não havia 

diferenças nos desempenhos das crianças de ambos os grupos (GE e GC) nas habilidades de 

consciência fonológica e em escrita. 

Santos (2004) destaca como conclusão geral de sua pesquisa a importância dos 

professores desenvolver atividades que estimulem nas crianças o desenvolvimento de 

habilidades metafonológicas no início do processo de alfabetização, dada a sua influência na 

aprendizagem da escrita alfabética. O reconhecimento pela criança de que a fala pode ser 

segmentada em palavras e estas podem ser segmentadas em unidades menores, é um fator 

fundamental na facilitação da alfabetização e, a compreensão do sistema alfabético da escrita 

pela criança pode ser facilitada por meio de práticas interessantes, lúdicas e agradáveis, com 

uso de inúmeros procedimentos como músicas, jogos, trocadilhos, poesias rimadas, jogos de 

linguagem etc., o que é “ainda mais importante quando se trata de remediar alguns tipos de 

dificuldades de aprendizagem da linguagem escrita” (Santos, 2004, p. 122). 

Outro estudo de intervenção foi realizado por Paula, Mota e Keske-Soares (2005) com 

o objetivo de verificar a influência da terapia em consciência fonológica no processo de 

alfabetização. Participaram do estudo 46 crianças selecionadas de nove turmas de primeira 

série de duas escolas estaduais e de duas escolas municipais, com base nos seguintes critérios: 

estarem sendo alfabetizadas pelo mesmo método de ensino comum, não apresentarem história 

de repetência escolar e nem alterações neurológicas, de fala, auditivas, visuais e /ou 

emocionais evidentes e, para formar os grupos experimental e de controle as crianças não 

deveriam estar alfabetizadas. As pesquisadoras distribuíram as 46 crianças em três grupos: o 

grupo experimental (GE) com 17 crianças não alfabetizadas, que foram submetidas à terapia 

em consciência fonológica com atividades baseadas na Prova de Consciência Fonológica-PCF 

(Capovilla & Capovilla, 1998). O grupo controle (GC) com 12 crianças não alfabetizadas, que 

não foram expostas ao procedimento terapêutico e o grupo alfabético (GA) formado por 17 

crianças alfabetizadas, que também não recebeu intervenção. As crianças foram submetidas a 

uma avaliação inicial em leitura e escrita de palavras e pseudopalavras e em habilidade de 

consciência fonológica, incluindo o ensino explícito das relações entre grafemas e fonemas. 

Os resultados mostraram que a terapia em consciência fonológica associada ao ensino 

explícito da relação grafema-fonema contribuiu de forma positiva no aprendizado da leitura e 

da escrita da maioria das crianças do grupo experimental (76,47%), confirmando as 

evidências presentes na literatura de que, mostrar para a criança como a fala é estruturada e 

como a mesma pode ser manipulada facilita sua compreensão a respeito do código alfabético. 
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Entretanto, as pesquisadoras ressaltam que o aumento significativo observado no desempenho 

das crianças do GE nas tarefas de consciência fonológica e em leitura e escrita quando 

comparado às avaliações inicial e final não permite afirmar que foi somente consequência da 

intervenção em consciência fonológica, considerando que a habilidade de leitura dessas 

crianças ao final da intervenção, também possibilitou este aumento significativo. 

Os resultados mostraram ainda que somente as crianças do grupo alfabetizado (GA) 

conseguiram realizar as tarefas de consciência fonêmica e, o grupo não-alfabético, mesmo 

tendo recebido intervenção neste nível de consciência fonológica, não conseguiu êxito nas 

tarefas, o que está de acordo com a posição praticamente unânime na literatura, a de que a 

consciência fonêmica somente estará consolidada após o aprendizado da leitura e escrita. 

Quanto às tarefas de segmentação e síntese silábicas, os três grupos demonstraram ótimo 

desempenho com 100% de acertos nas duas avaliações. 

Segundo as pesquisadoras a ressalva mais importante do estudo é a constatação de que 

os resultados do desempenho do grupo experimental (GE), que na avaliação inicial apresentou 

uma diferença estatisticamente significativa em praticamente todas as tarefas a favor do grupo 

alfabetizado (GA), enquanto na avaliação final não foi observada diferença estatística 

significativa entre estes dois grupos. As autoras levantaram duas hipóteses em relação aos 

grupos: experimental (GE) e alfabetizado (GA), a primeira é a de que a terapia em 

consciência fonológica juntamente com o ensino explícito da relação entre grafema e fonema 

promoveu uma evolução nos níveis de consciência fonológica e, a segunda, a de que a terapia 

contribuiu para o aprendizado do código escrito, o qual foi o responsável pela variação 

significativa de desempenho nas tarefas da prova de consciência fonológica. 

Um estudo semelhante foi realizado por Cárnio e Santos (2005, p. 196) que teve como 

objetivo geral “analisar aspectos relevantes do desenvolvimento da consciência fonológica” e 

como objetivos específicos: “verificar o efeito de um programa fonoaudiológico preventivo 

em linguagem oral e escrita no desenvolvimento da consciência fonológica e verificar a 

evolução da consciência fonológica”. As pesquisadoras realizaram uma avaliação inicial de 

letramento com 109 alunos de 1ª e 2ª séries do Ensino Fundamental de uma escola pública 

estadual em São Paulo, durante o ano de 1999. Com base nessa avaliação, selecionaram 20 

alunos (18,34%) com as pontuações mais baixas, sendo 50% do sexo feminino. Destes alunos, 

12 eram da primeira série A, 7 da primeira série B e, apenas um era da segunda série, com 

idades variando de 6;6 a 8;10 anos (idade média de 7;4 anos). Todos constituíram um único 

grupo, considerando a semelhança de atuação em relação às práticas de letramento e o número 

reduzido da amostra para possibilitar um tratamento estatístico dos dados. 



 140 

Os instrumentos utilizados foram “os protocolos de letramento e de consciência 

fonológica, elaborados e utilizados pelo Programa Escola sob a responsabilidade de Braga 

et.al.,1998” (Cárnio & Santos, 2005, p. 197). O protocolo de letramento é constituído por três 

partes: conhecimento do código escrito (com provas de emparelhamento, classificação 

simples, seriação e classificação dupla); uso do código escrito (com provas de nomeação de 

letras, leitura de palavras e frases, escrita do nome e de palavras familiares, escrita de letras e 

de palavras e, conhecimento da estrutura interna das palavras); e conhecimento de estímulos 

visuais impressos (com provas de conhecimento de rótulos e leitura de palavras e frases a eles 

relacionadas). O protocolo de consciência fonológica é constituído por 14 tarefas: rima, onset 

(aliteração), conservação de rima, conservação de onset (aliteração), contagem fonêmica, 

substituição fonêmica, segmentação fonêmica, blending (fechamento), “sound deletion” 

(apagamento de fonema), especificação do fonema apagado, isolamento de fonema, relação 

fonema-palavra e relação palavra-palavra. 

Segundo Cárnio e Santos (2004) os resultados sugerem a eficácia do programa 

fonoaudiológico preventivo em linguagem oral e escrita em relação ao desenvolvimento da 

consciência fonológica, visto que foram desenvolvidas práticas de letramento baseadas em 

atividades de oralidade e de escrita. Também ressaltam que embora não tenha sido objeto da 

pesquisa, o trabalho com narrativa oral baseado na técnica de “scaffolding (arcabouço) de 

Hoffman (1997)” mostrou ser eficaz para desenvolver a relação entre oralidade e escrita, 

porque melhorou a consciência fonológica e fonêmica das crianças com alterações nessa área. 

Em relação à consciência fonológica e fonêmica, os resultados mostraram que na 

avaliação inicial, as tarefas mais realizadas pelos escolares foram a da relação som-palavra e a 

da relação palavra-palavra, enquanto na avaliação final, a tarefa mais realizada foi a de rima. 

Entretanto, na avaliação da proporção destes três tipos de tarefas não houve diferença 

estatística significativa. O aparecimento desses três tipos de tarefas como as mais utilizadas 

corrobora dados da literatura que consideram estas tarefas como as mais fáceis para os 

sujeitos, já que produzem a forma silábica como é ensinada nas escolas, com exceção da 

tarefa de relação som-palavra (Cárnio & Santos, 2005). 

Cárnio e Santos (2005) concluíram que os sujeitos tiveram uma evolução média 

significativa na maioria das provas de consciência fonológica, sugerindo uma correlação entre 

aquisição da leitura e escrita e o desenvolvimento da consciência fonológica, bem como a 

eficácia do programa fonoaudiológico preventivo em linguagem oral e escrita. 

Outra pesquisa experimental de intervenção com aplicação de um programa de 

atividades para desenvolver consciência fonológica foi realizada por Bernardino Júnior, 
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Freitas, De Sousa, Maranhe e Bandini (2006) com o objetivo de investigar os seus efeitos no 

desenvolvimento de habilidades de consciência fonológica e sobre a aprendizagem da leitura 

e da escrita. A intervenção foi desenvolvida com 4 alunos (3 meninas e 1 menino) com idades 

entre 9 anos e 9 anos e 9 meses com história de dificuldade de leitura e escrita (3 de 3ª e 1 de 

4ª série) do Ensino Fundamental de uma escola pública do interior de São Paulo. 

Os 4 alunos vinham sendo expostos, sem sucesso, a um  “programa individualizado de 

leitura”, sendo que 2 deles vinham sendo expostos ao referido programa (um deles há 6 

semestres e o outro há 3 semestres) com reduzido ou nenhum progresso; e, 2 estavam sendo 

expostos há 2 meses. Os 4 alunos foram expostos simultaneamente ao programa para 

desenvolver consciência fonológica e ao de ensino de leitura, este era organizado em 28 

unidades (17 para ensino e 11 para avaliações periódicas) e “foi informatizado por meio de 

um software desenvolvido especialmente para esta finalidade (Rosa Filho et al, 1998) e era 

aplicado por meio de um microcomputador PC, equipado com tela sensível ao toque” 

(Bernardino Júnior & cols, 2006, p. 431). 

O programa de intervenção foi elaborado com base “nos programas de treinamento de 

Consciência Fonológica desenvolvidos por Capovilla (1999) e por Bandini (2003)” 

(Bernardino Júnior & cols., 2006, p. 431). O mesmo apresenta dois módulos de atividades e 

jogos visando desenvolver habilidades fonológicas supra-segmentares (rima e aliterações), 

habilidades silábicas e fonêmicas. No segundo módulo, esses tipos de habilidades eram 

misturados em uma mesma seção e incluía também atividades para nomeação das letras do 

alfabeto e para ensinar os conceitos de começo e fim ou início e término de uma sequência de 

sons ou de objetos e figuras. Os pesquisadores observam que introduziram também, no 

primeiro módulo, atividades para ensinar os conceitos de começo e fim porque no início do 

estudo verificaram que os participantes não dominavam esses conceitos. 

A intervenção foi desenvolvida “em um laboratório para ensino de leitura implantado 

nas dependências da biblioteca de uma universidade pública no interior de São Paulo” 

(Bernardino Júnior & cols., 2006, p. 428); ao longo de quatro semestres letivos com 

atividades de três a cinco dias por semana, no contra-turno do horário escolar. Nos dois 

semestres iniciais, o mesmo era aplicado em 3 sessões semanais com duração de 

aproximadamente 90 minutos, enquanto o programa de leitura era aplicado em duas sessões 

de aproximadamente 40 minutos. Nos dois semestres seguintes as crianças participavam das 

atividades dos dois programas, alternadamente, em uma mesma sessão. 
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As atividades eram desenvolvidas em um ambiente lúdico, envolvendo jogos e 

brincadeiras com palavras, sílabas e fonemas, com ou sem o apoio de materiais visuais 

(cartões, letras, objetos geométricos tridimensionais, etc). 

Quanto ao programa de ensino de leitura, cada criança trabalhava individualmente no 

computador sob a supervisão de um monitor. Neste programa eram realizadas avaliações 

periódicas do desempenho dos 4 alunos em leitura e escrita (ditado por composição e com 

escrita cursiva). 

De acordo com Bernardino Júnior e cols. (2006) os resultados confirmam a suposição 

de que o déficit de habilidades fonêmicas dos 4 participantes do estudo era responsável por 

uma parcela das dificuldades de aprendizagem de leitura e escrita que eles vinham 

apresentando, o que é confirmado pela melhora acentuada tanto na leitura quanto na escrita e 

a efetiva aquisição dessas habilidades após a intervenção. 

Segundo os pesquisadores os resultados do seu estudo confirmam os achados da 

literatura sobre o curso do desenvolvimento das habilidades de consciência fonológica, 

considerando os efeitos marcantes da intervenção sobre as habilidades de rima e aliteração e 

sobre as silábicas e, os efeitos mais modestos sobre as habilidades fonêmicas. Esses resultados 

são consistentes com a hipótese da literatura sobre o desenvolvimento mais tardio das 

habilidades fonêmicas, fortalecem a noção de reciprocidade entre consciência fonológica e 

aquisição de leitura e escrita, tendo em vista que antes da intervenção os participantes não 

liam e nem escreviam e, também não demonstravam capacidade para discriminar e nem 

produzir fonemas isolados, exceto um participante que acertou poucos itens no  pré-teste das 

habilidades fonêmicas e, na avaliação final foi o que obteve o melhor desempenho com 

apenas um erro em transposição fonêmica. 

Bernardino Júnior e cols. (2006) ressaltam que um dos limites de sua pesquisa refere-

se ao ensino paralelo das habilidades de consciência fonológica e de leitura. Contudo, por 

questões éticas, consideram que não era recomendável interromper o ensino de leitura para 

voltar a implementá-lo só após a intervenção em nome de um controle experimental mais 

rigoroso. Entretanto, consideram que o problema do controle foi parcialmente contornado 

pelo delineamento adotado, como o de que os alunos, apesar da longa exposição à escola e ao 

programa de leitura, não haviam aprendido a ler, principalmente dois deles e, os 4 alunos 

apresentaram progressos tanto na leitura quanto na escrita, que não era diretamente ensinada. 

Bernardino Júnior e cols. (2006, p. 446) afirmam que “a análise do comportamento individual 

e a demonstração contundente dos efeitos dessa intervenção confirmam e estendem os 

resultados de pesquisas correlacionais”. 
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Os resultados mostram que a intervenção com atividades para desenvolver consciência 

fonológica foi efetiva para desenvolver habilidades de consciência fonológica nos 

participantes com dificuldades de aprendizagem em leitura e escrita e para ajudá-los a superar 

as suas dificuldades na aprendizagem destas habilidades. 

Uma pesquisa experimental mais recente foi desenvolvida por Diniz (2008, p. 64-5) 

com o objetivo de “investigar a influência de um programa de intervenção, baseado em 

atividades voltadas para o domínio dos aspectos formais e estruturais da linguagem”, visando 

desenvolver habilidades metalinguísticas de consciência fonológica e sintática, sobre o 

desenvolvimento de habilidades de leitura e de escrita em crianças da 2ª série do Ensino 

Fundamental, com atrasos na aprendizagem de leitura e escrita. 

O estudo foi realizado com 44 crianças de ambos os sexos, com idades de 8 a 12 anos, 

alunos de 2ª série de duas classes regulares do Ensino Fundamental, de uma escola municipal 

em Campinas-SP, selecionadas de 4 turmas de 2ª série, que apresentaram os menores 

rendimentos em uma prova de escrita de palavras. A pesquisadora ressalta que embora essas 

duas turmas de 2ª série tenham apresentado os menores rendimentos na prova de seleção, elas 

não eram equivalentes em termos de resultados. Por essa razão, ela escolheu aleatoriamente 

uma dessas turmas para grupo controle, este formado por 22 crianças com idades de 8 a 11 

anos e, a outra para grupo experimental, com igual número de crianças, das quais, 21 com 

idades de 8 a 10 anos, e uma com idade de 12 anos. 

As crianças de ambos os grupos foram avaliadas antes e depois da intervenção nas 

habilidades de escrita de palavras e de frases, leitura de frases, consciência fonológica e 

consciência sintática. As crianças do grupo experimental foram submetidas à intervenção com 

atividades de consciência fonológica e sintática. Os instrumentos usados foram: uma tarefa de 

escrita de palavras constituída por 18 palavras; uma de escrita de frases com dez frases; uma 

tarefa de leitura de frases composta por dez frases retiradas do estudo de Sousa (2005); quatro 

tarefas de consciência fonológica: identificação de rima e de aliteração, subtração de fonema 

inicial e segmentação silábica. Cada tarefa de consciência fonológica era composta por 2 itens 

de treino e 6 de avaliação; e, duas tarefas de consciência sintática (correção de sentenças 

desordenadas e complementação de lacunas em sentenças isoladas), elaboradas pela 

pesquisadora, cada uma composta por 2 itens de treino e 6 itens de avaliação. 

O programa de consciência fonológica elaborado pela pesquisadora era constituído por 

16 sessões de atividades sendo três de rima, três de aliteração, uma de consciência silábica; 

cinco de consciência fonêmica e quatro de consciência de palavras, totalizando 22 atividades, 

nelas incluídas também algumas atividades de correspondências grafofônicas, como por 
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exemplo, o bingo de letras. As atividades envolviam “jogos com versos, brincadeiras de roda, 

quadrinhas, trava-línguas e cartões com figuras que permitissem o pareamento de palavras de 

acordo com o som inicial ou o som final”, além de “jogos com listas de palavras, blocos 

coloridos e cartões coloridos para representar os fonemas e as sílabas das palavras na 

atividade de segmentação e contagem de fonemas” (Diniz, 2008, p. 82-3).  

O programa de consciência sintática envolveu 15 sessões de atividades, das quais, 8 

visando desenvolver habilidade de uso do contexto sintático-semântico, como por exemplos, 

complementação de frases; atividades de correção de sentenças e julgamento (discriminação) 

de sentenças sintaticamente incorretas; e, julgamento de categorias gramaticais (verbo, 

substantivo e adjetivo) e, 7 sessões com atividades de revisão daquelas 8 primeiras sessões. 

A intervenção compreendeu um total de 31 sessões envolvendo ambas as atividades 

(fonológicas e sintáticas) desenvolvidas de forma lúdica pela pesquisadora com o auxílio de 

uma pedagoga. O programa foi desenvolvido durante cinco semanas consecutivas, com 

sessões de 50 minutos, três vezes por semana, nos meses de outubro e novembro do ano de 

2006. As atividades metafonológicas ocorreram no segundo horário do período de aulas e as 

metassintáticas no último horário de aulas, ambas com a presença da professora da classe. 

Segundo Diniz (2008) os resultados da comparação das médias dos grupos no pré e 

pós-teste, por meio do teste t de Student, nas avaliações de escrita de palavras e de habilidades 

metafonológicas, mostraram diferenças significativas apenas para o grupo experimental que 

alcançou ganhos significativos nas habilidades metafonológicas de identificação de rimas e 

aliterações, em consciência fonêmica (subtração de fonema inicial) e em segmentação 

silábica. No grupo controle, não foi observado desenvolvimento significativo e nem mesmo 

grandes avanços nessas habilidades (Diniz, 2008). 

Na leitura de frases, os dois grupos mostraram evolução significativa do pré para o 

pós-teste, mas a diferença foi maior no grupo controle. Quanto à avaliação da escrita de 

frases, nenhum dos grupos apresentou progresso com diferença estatisticamente significativa 

do pré para o pós-teste (Diniz, 2008). 

No que se refere às habilidades metafonológicas, segundo Diniz (2008) os resultados 

do seu estudo confirmam os resultados da pesquisa de Capovilla e Capovilla (2000) que 

demonstraram que o treinamento de consciência fonológica e do ensino de correspondências 

entre grafemas e fonemas foi efetivo em produzir ganhos nos desempenhos de crianças de 

nível sócio-econômico baixo nessas mesmas habilidades e também convergem com os 

resultados de estudos de correlação entre desempenho em habilidades metafonológicas e em 

leitura e escrita, e também “replicam os de outros estudos demonstrando que boa parte das 
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dificuldades enfrentadas em linguagem escrita parece relacionada a problemas de ordem 

fonológica” (Diniz, 2008, p. 131). 

Quanto às tarefas de leitura e habilidades metassintáticas, os resultados mostraram 

progressos significativos para os grupos experimental e controle, com melhor desempenho 

para o grupo controle, o que, segundo Diniz (2008) mostra o efeito do ensino para ambos os 

grupos. Diniz (2008) explica que esse melhor desempenho do grupo controle em leitura e 

habilidades sintáticas se deve ao desempenho das crianças desse grupo em leitura e escrita no 

início do estudo, que era melhor do que o das crianças do grupo experimental. A pesquisadora 

ressalta que esse aspecto não descarta o efeito do treino no desenvolvimento da consciência 

sintática nas crianças do grupo experimental. Segundo Diniz (2008) os desempenhos iniciais 

em linguagem escrita do grupo controle e, os ganhos obtidos pelo grupo experimental 

especialmente em escrita durante a intervenção, possivelmente facilitaram o desempenho nas 

tarefas de consciência sintática na testagem pós-intervenção. 

Segundo Diniz (2008) os seus resultados sobre leitura e consciência sintática estão de 

acordo com resultados de outros estudos que têm considerado que bons leitores e escritores se 

utilizam para além de aspectos fonológicos da linguagem, de aspectos sintáticos como 

estratégia de leitura e de escrita e, concordam com os resultados da pesquisa de Guimarães 

(2003), segundo a qual as experiências em leitura e escrita aperfeiçoam a habilidade 

metassintática e também com os da pesquisa de Sousa (2005), que mostram que a habilidade 

metassintática, sob a forma de atividades de correção de violação na ordem das sentenças, 

favorece a decodificação. 

Cabe ainda uma consideração sobre o estudo de Diniz (2008) quanto ao melhor 

desempenho do grupo controle sobre o grupo experimental em consciência sintática no pós-

teste. 

Segundo Diniz (2008) as duas turmas de 2ª série que participaram do estudo foram as 

que apresentaram os menores rendimentos na prova de escrita (ditado de palavras), e, 

esclarece que, o desempenho dos alunos em ambas as turmas não era equivalente, razão pela 

qual ela escolheu aleatoriamente uma turma para grupo controle e a outra para grupo 

experimental, os quais ela denominou “grupos de referência”. A pesquisadora explica ainda 

que no pré-teste os alunos da turma que constituiu o grupo controle apresentaram um melhor 

desempenho em leitura e escrita do que aqueles da turma que constituiu o grupo experimental 

e, que esse melhor desempenho inicial do grupo controle em leitura e escrita explica o melhor 

desempenho desse grupo em leitura e consciência sintática na pós-intervenção, considerando 

que as experiências com leitura e escrita aperfeiçoam as habilidades sintáticas. 
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No entanto, Diniz (2008) não apresenta nenhuma análise estatística da comparação das 

diferenças das médias obtidas por ambos os grupos nas provas de leitura e escrita aplicadas no 

pré-teste para verificar se a diferença inicial em leitura e escrita a favor do grupo controle era 

significativa. Essa análise estatística da equivalência inicial dos grupos permitiria à 

pesquisadora fazer uma melhor interpretação dos resultados no pós-teste que apontou melhor 

desempenho do grupo controle nas tarefas de leitura e de consciência sintática. 

Diniz (2008) concluiu que o programa de intervenção em consciência fonológica e 

sintática foi efetivo o que evidencia que é possível recuperar atrasos em linguagem escrita em 

crianças dos anos iniciais do ensino fundamental. O estudo também fornece subsídios na área 

da alfabetização ao propor atividades simples, lúdicas e de baixo custo que podem ser 

utilizados pelos professores para facilitar a aquisição da linguagem escrita. 

A pesquisadora aponta para a necessidade da escola de ensino fundamental refletir 

sobre as práticas que efetivamente possam favorecer a aprendizagem significativa em leitura e 

escrita, o que supõe a inclusão sistemática no ensino de atividades que estimulem às crianças 

a refletir sobre os aspectos fonológicos e sintáticos da linguagem e, sugere a continuidade de 

pesquisas sobre habilidades metalinguísticas e suas contribuições para o processo de 

alfabetização. 

Podemos afirmar que os resultados do estudo de Diniz (2008), no que se refere às 

habilidades de consciência fonológica, são consistentes com os resultados de outras pesquisas 

de intervenção analisadas neste capítulo (Capovilla & Capovilla, 1998, 2000; Santos, 2004; 

Cárnio & Santos, 2005; Paula, Mota & Keske-Soares, 2005 e Bernardino Júnior & cols., 

2006), sobretudo com os resultados de Capovilla e Capovilla (1998, 2000) e os de Bernardino 

Júnior e cols. (2006) que demonstraram efeitos positivos da intervenção em consciência 

fonológica sobre o desempenho em habilidades de consciência fonológica e de leitura e 

escrita de palavras de crianças com dificuldades de aprendizagem. 

Quanto aos programas de consciência fonológica desenvolvidos com crianças com 

dificuldades de aprendizagem em leitura e escrita, eles apresentam algumas diferenças entre 

si. O programa de Diniz (2008), por exemplo, incluiu atividades de consciência fonológica e 

sintática. Outra diferença é que foi administrado em situação real de ensino em sala de aula; e, 

também apresenta um menor número de atividades de consciência fonológica (16 sessões) e 

um maior tempo de duração das sessões (50 minutos) em relação aos programas de Capovilla 

e Capovilla (1998, 2000). Estes, o primeiro era constituído por 18 sessões com duração de 30 

ou 40 minutos, 2 vezes por semana, durante 9 semanas; e, o segundo era composto por 27 

sessões de 30 minutos, 3 vezes por semana, durante 9 semanas. O programa de Bernardino 
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Júnior e cols. (2006) se distingue de todos os demais, com um total de 84 sessões de 

atividades com duração de 90 minutos, desenvolvido durante 4 semestres letivos e com um 

menor número participantes, apenas 4 crianças, e, não envolveu grupo controle, além de ter 

sido desenvolvido paralelamente a um programa informatizado de leitura. 

Os resultados das pesquisas brasileiras de intervenção em consciência fonológica 

analisadas neste capítulo, de um modo geral, estão de acordo com os resultados das pesquisas 

internacionais que apontam efeitos positivos de programas instrutivos de atividades de 

consciência fonológica sobre o desenvolvimento de habilidades de consciência fonológica e 

na aquisição da leitura e da escrita (Bryant & Bradley, 1987; Cunningham, 1990; Byrne & 

Fielding-Barnsney,1991, Schneider & cols.,1997). 

Todas essas pesquisas de intervenção em consciência fonológica evidenciam a 

importância dessas habilidades para a aprendizagem inicial da leitura e da escrita e 

comprovam empiricamente que programas de intervenção para desenvolver habilidades de 

consciência fonológica têm efeitos positivos no desempenho em leitura e escrita inclusive na 

recuperação de crianças que apresentam dificuldades no processo de alfabetização (Capovilla 

& Capovilla, 1998; 2000; Bernardino Júnior & cols, 2006; Diniz, 2008). 

Os resultados de todas as pesquisas de correlação e de intervenção analisadas apontam 

implicações teóricas e práticas importantes. 

Do ponto de vista teórico, convergem quanto à importância das habilidades 

metalinguísticas de consciência fonológica no processo de alfabetização e, nesse sentido, 

podemos considerar que essas habilidades são fundamentais na formação de professores da 

Educação Infantil e dos anos iniciais do Ensino Fundamental, de modo que estes profissionais 

possam adquirir uma melhor compreensão das operações cognitivas e metacognitivas 

envolvidas na aprendizagem da linguagem escrita a fim de que possam utilizar procedimentos 

de ensino que levem os alunos a alcançar o sucesso no processo de alfabetização. 

Do ponto de vista prático, os resultados convergem quanto à importância de incluir no 

ensino da leitura e da escrita atividades sistemáticas voltadas ao desenvolvimento da 

consciência fonológica, que estimulem os alunos a refletir sobre a estrutura da linguagem oral 

como forma de facilitar a aquisição da linguagem escrita, inclusive de indivíduos com 

síndrome de Down; que programas de intervenção com atividades que visem desenvolver 

consciência fonológica têm efeitos positivos para facilitar a aquisição da leitura e da escrita e 

para remediar alunos que apresentam dificuldades nessa aprendizagem. Nesse sentido, parece 

que as habilidades metalinguísticas de consciência fonológica assumem uma importância 

particularmente importante para as crianças das classes populares que frequentam a escola 



 148 

pública, tendo em vista que muitas dessas crianças não contam com um ambiente familiar e 

com experiências sócio-educativas que favoreçam o seu desenvolvimento linguístico e 

quando chegam à escola, geralmente enfrentam dificuldades na aprendizagem da linguagem 

escrita. 

Nas pesquisas brasileiras, observa-se um maior número de pesquisas correlacionais 

voltadas para analisar diferentes tipos de consciência fonológica no desenvolvimento do 

sistema de escrita alfabético e um número reduzido de pesquisas de intervenção para verificar 

os efeitos de programas de consciência fonológica sobre o desenvolvimento de habilidades de 

consciência fonológica e de leitura e escrita. Identificamos apenas sete destas pesquisas, das 

quais quatro voltadas para crianças com dificuldades de aprendizagem (Capovilla & 

Capovilla, 1998, 2000; Bernardino Júnior & cols., 2006 e Diniz, 2008). 

 



4. MÉTODO 

 

 

4.1. O problema de pesquisa 

 

Esta pesquisa insere-se na Psicologia do Desenvolvimento Humano, na abordagem 

teórica da Psicologia Cognitiva e, mais especificamente na Ciência Cognitiva da Leitura. 

As pesquisas na área da Ciência Cognitiva da Leitura têm como foco as relações entre 

habilidades metalinguísticas e aprendizagem da leitura e da escrita. 

Conforme demonstrado no referencial teórico, um número significativo de pesquisas 

empíricas desenvolvidas em vários países, inclusive no Brasil, tem evidenciado que o bom 

desempenho de crianças demonstrado em tarefas de consciência fonológica é um bom 

preditor de sucesso no processo de aprendizagem da leitura e da escrita, bem como que 

programas de intervenção para desenvolver consciência fonológica em crianças contribuem 

para o sucesso na aprendizagem inicial da leitura e da escrita e para superar dificuldades nessa 

aprendizagem. 

Quanto às pesquisas brasileiras, verificou-se um maior número de pesquisas de 

correlação entre habilidades metalinguísticas de consciência fonológica e aprendizagem da 

leitura e da escrita e um reduzido número de pesquisas de intervenção em consciência 

fonológica, sendo especialmente reduzido o número dessas pesquisas visando recuperar 

alunos com dificuldades de aprendizagem na linguagem escrita (Capovilla & Capovilla, 1998, 

2000; Bernardino Júnior & cols., 2006, e Diniz, 2008). 

Considerando a convergência dos resultados das pesquisas da área quanto à existência 

de uma relação positiva entre habilidades metalinguísticas de consciência fonológica e 

aprendizagem inicial da linguagem escrita e quanto aos efeitos positivos de programas de 

intervenção em consciência fonológica sobre o desempenho em leitura e escrita, inclusive 

para recuperar alunos com dificuldades nessa aprendizagem e, ainda, o reduzido número 

dessas pesquisas no Brasil, definimos como problema desta pesquisa investigar os efeitos que 

um programa de intervenção, com atividades sistemáticas para desenvolver habilidades de 

consciência fonológica, produz no desenvolvimento de habilidades de consciência fonológica 

e nas habilidades de leitura e escrita de um grupo de crianças de 3º e 4º anos do Ensino 

Fundamental, que apresentam dificuldades de aprendizagem da linguagem escrita, em uma 

escola pública da rede de ensino municipal, em Teresina-Pí.  



 150 

Duas questões nortearam esta investigação: 

1. alunos cursando 3º e 4º anos do Ensino Fundamental em uma escola pública 

municipal de Teresina-Pí, que apresentam dificuldades de aprendizagem da leitura e da 

escrita, demonstram possuir habilidades de consciência fonológica pouco desenvolvidas?; 

2. Um programa de intervenção com atividades e jogos visando desenvolver 

consciência fonológica com esses alunos tem efeitos positivos no desenvolvimento de 

habilidades de consciência fonológica e de escrita e leitura de palavras ?, ou seja, contribui 

para elevar o nível de consciência fonológica desses alunos e para recuperar suas dificuldades 

na aprendizagem da leitura e da escrita? 

 

4.2. Objetivo geral: 

Investigar os efeitos que um programa de intervenção, composto de atividades 

sistemáticas visando desenvolver habilidades de consciência fonológica, produz sobre o 

desenvolvimento de habilidades de consciência fonológica e sobre o desempenho em escrita e 

leitura de palavras, e em conhecimento de letras de um grupo de crianças de 3º e 4º anos do 

Ensino Fundamental que apresentam dificuldades de aprendizagem da linguagem escrita, em 

uma escola da rede pública de ensino municipal, em Teresina-Pí. 

 

4.3. Objetivos específicos: 

1. Identificar as habilidades de consciência fonológica, de escrita e de leitura de 

palavras e de conhecimento de letras em um grupo de crianças de 3º e 4º anos do ensino 

fundamental, que apresentam dificuldades de aprendizagem da leitura e da escrita antes da 

intervenção. 

2. Analisar os efeitos do programa de atividades visando desenvolver habilidades de 

consciência fonológica sobre o desenvolvimento de habilidades de consciência fonológica 

demonstrado por essas crianças após a intervenção. 

3. Analisar os efeitos que o mesmo programa produz na habilidade de escrita de 

palavras isoladas dessas crianças após a intervenção. 

4. Analisar os efeitos do programa sobre a habilidade de leitura de palavras isoladas 

dessas crianças após a intervenção. 

5. Analisar os efeitos do mesmo programa no conhecimento de letras demonstrado por 

essas crianças após a intervenção. 
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4.4. Local da pesquisa e participantes 

A pesquisa foi realizada em uma escola da rede pública de ensino municipal, em 

Teresina-Pí, no primeiro semestre do ano letivo de 2009. A escola atende crianças no nível 

escolar do 1º ao 5º anos do Ensino Fundamental. A mesma está localizada em um bairro da 

periferia da zona leste de Teresina, ocupado por uma população considerada de baixa renda. 

O bairro onde a escola está localizada possui ruas e avenidas largas pavimentadas e uma boa 

infra-estrutura com saneamento básico e energia elétrica. A escola está situada no alto de uma 

ladeira, no entorno da qual há algumas ruas sem calçamento. As casas do bairro, inclusive as 

que ficam abaixo da ladeira, são todas construídas com tijolos e cobertas de telhas e seus 

moradores contam com o serviço de energia elétrica e água encanada, além de transporte 

coletivo. 

Participaram do estudo 18 crianças de ambos os sexos, na faixa etária de 7;1 a 9;3 

(sete anos e um mês a nove anos e três meses), alunos de 3º e 4º anos do Ensino Fundamental 

com dificuldades de aprendizagem da leitura e da escrita, de uma escola pública municipal de 

Teresina-Pí. As 18 crianças foram divididas em dois grupos, o experimental com 9 crianças, 

sendo 8 de 3º ano e um de 4º ano e, igualmente o grupo controle com 9 participantes, 8 de 3º 

ano e um de 4º ano. 

Os participantes foram selecionados dentre várias crianças de 2º, 3º e 4º anos do 

Ensino Fundamental indicadas pelos seus respectivos professores, no início do ano letivo de 

2009, para participar das atividades do “Projeto Apoio Pedagógico Específico – APE”, porque 

apresentam dificuldades de aprendizagem da leitura e da escrita. 

 

4.5. Procedimentos gerais 

Antes da seleção dos participantes e da realização da pesquisa de campo foram 

realizados vários procedimentos, como reuniões com a coordenadora do projeto APE e vários 

encontros com a diretora da escola onde foi realizada a pesquisa e com a professora 

responsável pelas atividades do APE. 

Assim, para assegurar-nos das condições propícias à realização da pesquisa e para 

conhecer melhor o Projeto APE e as crianças que participam dele, no dia 10 de junho de 2008 

realizamos uma entrevista (previamente agendada) com a coordenadora do referido Projeto e 

fizemos algumas visitas à escola durante o ano letivo de 2008. 

De acordo com as informações da coordenadora do APE, o mesmo foi criado em 1994 

com o objetivo de atender prioritariamente crianças de 3ª série do Ensino Fundamental com 

dificuldades de aprendizagem da leitura e da escrita, mas também atende crianças de 2ª e até 
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de 4ª série e, nas escolas onde há crianças com deficiência, estas também participam das 

atividades com as demais crianças de comportamento típico ou sem deficiência aparente, 

porque a filosofia do projeto é desenvolver uma educação inclusiva. Entretanto, em todas as 

escolas onde já foi implantado o APE, o maior número de crianças atendidas é do 3º ano 

(antiga 2ª série). Segundo a coordenadora do APE, a partir do ano de 2008, a Secretaria 

Municipal de Educação e Cultura – SEMEC implantou o Ensino Fundamental em nove (09) 

anos. Com esta mudança, o 3º ano corresponde à antiga 2ª série e o 2º ano à antiga 1ª série. 

O projeto APE está implantado em 56 escolas, sendo que em 17 destas escolas o 

projeto funciona em regime de 20 horas, cada uma com 28 crianças, com um total de 476 

crianças;  em 25 escolas, em regime de 40 horas, cada uma com 56 crianças em um total de 

1.400 crianças, com atividades desenvolvidas no contraturno do horário regular de aulas; e, 

em 14 escolas há uma modalidade diferente de atendimento do APE denominada “APEL 

laboratório de aprendizagem”, com o desenvolvimento das atividades no mesmo horário das 

aulas regulares nos dois turnos manhã e tarde. Segundo a coordenadora do APE, nestas 14 

escolas, são atendidas, por ano, em média, 1.120 crianças nessa modalidade “APEL”. A 

coordenadora considera que essa forma de atendimento está retirando dos alunos o direito de 

ter o horário regular integral de aulas, e que “a SEMEC está perdendo recursos que viriam 

para o APE nestas 14 escolas, caso as atividades fossem realizadas no contraturno do horário 

regular de aulas”. 

Segundo a coordenadora do APE, o número estabelecido de alunos para atendimento é 

de 28 e 56, respectivamente, para as escolas onde o APE funciona 20 e 40 horas. No entanto, 

em algumas das escolas há um maior número de alunos que precisam do atendimento, mas 

eles ficam esperando serem integrados no projeto, o que ocorre quando algumas das crianças 

deixam o APE, porque conseguiram avanços. Assim, há uma mobilidade das crianças 

atendidas, algumas ficam um tempo menor do que outras. Algumas crianças, geralmente em 

torno de dois meses, saem do projeto, quando então são integradas outras crianças. Em cada 

escola, o atendimento é feito em grupos, cada um com 7 crianças, acompanhados por uma 

professora que desenvolve atividades duas vezes por semana, em uma sala específica 

denominada “sala de APE”. O planejamento das atividades é realizado mensalmente, na 

SEMEC, pela coordenadora do referido projeto com a participação das professoras do mesmo. 

No mês de junho de 2008, realizamos algumas visitas à escola onde foi realizada a 

pesquisa. Com base nas informações obtidas junto à diretora e à professora do APE, até o ano 

de 2007, a escola oferecia o ensino das quatro séries iniciais do Ensino Fundamental, nos 

turnos manhã e tarde. Mas a partir de 2008, a SEMEC implantou o Ensino Fundamental em 
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nove anos e, desde então, a escola passou a atender crianças do 1º ao 5º ano do Ensino 

Fundamental. 

Quanto às crianças que participam do APE, a professora do referido projeto, informou 

que nenhuma criança apresenta qualquer tipo de deficiência aparente, ou seja, todas são 

consideradas de comportamento típico. 

Um critério para as crianças participarem desta pesquisa é que elas não apresentem 

qualquer tipo de deficiência (mental, visual, auditiva, de fala ou outra) que por si só 

represente dificuldades, caracterizando condições atípicas da criança para a aprendizagem da 

leitura e da escrita. 

Segundo a professora do APE as crianças são indicadas para participar do referido 

projeto por seus próprios professores, que as identificam como atrasadas no processo de 

aprendizagem da leitura e da escrita. No início do ano letivo ela aplica um teste padronizado, 

o qual foi elaborado na coordenação do APE, na SEMEC.  Com base nos resultados do teste, 

ela classifica as crianças em 4 grupos, cada um com sete crianças, segundo os estágios da 

evolução da linguagem escrita com base na Psicogênese da Língua Escrita (Ferreiro, 1992; 

2008). As atividades são realizadas duas vezes por semana para cada grupo de crianças, nos 

turnos manhã e tarde, na sala destinada às atividades do referido projeto (sala de APE), 

seguindo o planejamento das atividades. 

Essa informação permite afirmar que, na prática, parece que a Psicogênese da Língua 

Escrita, de Ferreiro (1992; 2008) tem cumprido o papel de classificar os alunos em pré-

silábicos, silábicos, silábico-alfabéticos e alfabéticos, assumindo assim, a função que antes era 

atribuída aos testes de prontidão e psicológicos tão criticados pela própria Emília Ferreiro. A 

respeito desses testes, Ferreiro (1992, p. 41) afirma: “A análise de suas pressuposições 

mereceria um estudo em particular, que escapa aos limites deste trabalho. É suficiente apontar 

que a ‘prontidão’ que tais testes dizem avaliar é uma noção tão pouco científica como a 

‘inteligência’ que outros pretendem medir” (as aspas são do original). 

Em setembro de 2008, estivemos novamente na coordenação do APE para definir a 

escola onde seria realizada a pesquisa. Na ocasião, por coincidência, encontramos a diretora 

da escola onde já havíamos pensado em realizar a pesquisa, ou seja, encontramos a diretora da 

escola onde uma aluna do curso de Pedagogia da UFPI havia estagiado no APE em 2006, na 

época em que elaboramos a primeira versão do projeto desta pesquisa, conforme referido na 

introdução. 

A coordenadora do APE informou à diretora que no projeto de pesquisa estava 

definida a escola onde ela era diretora, mas que nós estávamos lá para escolher dentre as 
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escolas onde o APE funciona 40 horas, uma para desenvolver a pesquisa. A diretora então se 

mostrou muito receptiva e sugeriu que fizéssemos a pesquisa lá mesmo na escola onde ela 

trabalhava. 

Em reuniões previamente agendadas com a coordenadora do APE e com a diretora da 

escola, nos dias 05 e 11 de novembro de 2008, respectivamente, solicitamos a autorização 

delas para realizar a pesquisa, quando apresentamos seus objetivos e enfatizamos sua 

importância pela contribuição que poderia oferecer para alunos com dificuldades de 

aprendizagem. A coordenadora do APE e a diretora da escola concordaram com a realização 

da pesquisa e assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido autorizando a 

participação dos alunos do APE nas atividades da mesma, bem como a divulgação dos seus 

resultados. Estes documentos foram anexados ao protocolo de solicitação do registro do 

projeto desta pesquisa à Comissão de Ética em Pesquisa do Programa de Estudos Pós-

Graduados em Educação: Psicologia da Educação da PUC-SP. 

O projeto desta pesquisa foi registrado no Comitê de Ética em Pesquisa da Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo – PUC – SP, que aprovou o Protocolo de Pesquisa nº 

006/2009, em conformidade com os dispositivos da resolução nº 196/96 e demais resoluções 

do Conselho Nacional de Saúde (CNS) do Ministério da Saúde (MS) (Cf. anexo 1). 

 

4.5.1. Seleção dos participantes 

A seleção dos participantes ocorreu no início do ano letivo de 2009, no mês de 

fevereiro. Na ocasião, a professora do APE apresentou duas relações com um total de 68 

alunos indicados para participar das atividades do referido projeto. Uma relação com 26 

alunos matriculados em 4 turmas no turno manhã, dos quais 8 (5 meninos e 3 meninas) do 2º 

ano, turma 12 AM; 10 (6 meninos e 4 meninas) do 3º ano, turma 13 AM e, 6 alunos do 4º ano, 

de duas turmas 14 AM e 14 BM, cada uma com 3 alunos (2 meninos e 1 menina), 

respectivamente; e para 2 alunos do sexo masculino relacionados não constava informação 

sobre o nível escolar, turma e data de nascimento. A outra relação com 42 alunos 

matriculados em 4 turmas no turno tarde, destes, 10 (6 meninos e 4 meninas) do 2º ano, turma 

12 AT; 29 alunos de duas turmas do 3º ano, 16 (12 meninos e 4 meninas) da turma 13 AT e 

13 (7 meninos e 6 meninas) da 13 BT e, por último, 3 meninos do 4º ano, turma 14 AT. 

Em fevereiro de 2009, na escola onde a pesquisa foi realizada, o número de alunos 

indicados para participar das atividades do APE, nos turnos manhã e tarde, totaliza 68 alunos 

(45 meninos e 23 meninas) na faixa etária de 6a;3m a 13a;4m (seis anos e três meses a treze 

anos e quatro meses), matriculados em 8 turmas.  
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O quadro 1 mostra a distribuição dos 68 alunos por turno, o número de alunos por 

nível escolar, turma, gênero e faixa etária. 

 

QUADRO 1. DISTRIBUIÇÃO DOS ALUNOS INDICADOS PARA O APE  
                       EM FEVEREIRO DE 2009. 

GÊNERO 
TURNO NÍVEL  ESCOLAR TURMA N 

M F 

FAIXA ETÁRIA 
FEV/2009 

7 4 3  6;3  a 7;0 
2º ano 12 AM 

1 1 - 8;7 

Total 1 8 5 3 6;3 a 8;7 

- 1 7;0  
3º ano 13 AM 10 

6 3 7;5 a 9;9 

Total 1 10 6 4 7;0 a 9;9 

14 AM 3 2 1 
4º ano 

14 BM 3 2 1 
8;1 a 12;8 

Total 2 6 4 2 8;1 a 12;8 

Sem informação - 2 2 - - 

 
 
 
 
 
 

MANHÃ 

Total - 2 2 - - 

TOTAL 4 26 17 9 8;1 a 12;8 

4 4 6;5 a 7;3 
2º ano 12 AT 10 

2 - 7;8 e 7;11 

Total 1 10 6 4 6;5 a 7;11 

8 4 7;1 a 9;3 
13 AT 16 

4 - 9;9 a 13;4 3º ano 

13 BT 13 7 6 7;1 a 8;4 

Total 2 29 19 10 7;1 a 13;4 

4º ano 14 AT 3 3 - 8;3 a 8;5 

 
 
 
 

TARDE 

Total 1 3 3 - 8;3 a 8;5 

TOTAL 4 42 29 14 6;5 a 13;4 

TOTAL 8 68 45 23 0 a 12 

 

Segundo a professora do APE todos os alunos são considerados de comportamento 

típico, ou seja, não apresentam deficiência. A referida professora informou ainda que na 

escola há crianças com deficiência, mas elas não são mais atendidas no APE, porque a partir 

de 2009, a SEMEC implantou o serviço de atendimento educacional para crianças com 

deficiência, denominado “AEE – Atendimento Educacional Especializado”. O mesmo 

funciona em onze escolas consideradas “pólos de atendimento do AEE a outras escolas”.  

Quanto aos alunos do 4º ano constantes nas duas relações, a referida professora 

informou que alguns deles não apresentam dificuldades de aprendizagem, pois “eles precisam 
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apenas de um reforço, mais em relação à produção de textos”, justificando que “reforço é 

diferente das atividades de APE”. 

A professora do APE sugeriu que as atividades de intervenção fossem realizadas pela 

manhã, justificando haver no turno tarde um maior número de alunos de 3º ano identificados 

com dificuldades de aprendizagem da leitura e da escrita, sugestão esta que foi aceita pela 

pesquisadora. 

 

4.5.2. Procedimentos de seleção 

Para selecionar os participantes da pesquisa aplicamos um ditado com as 20 primeiras 

palavras das 34 que compõem o subteste de escrita do TDE – Teste de Desempenho Escolar 

(Stein, 1994). Aplicamos o ditado somente com 20 palavras porque avaliamos que 34 

tentativas exigiriam um esforço excessivo por parte das crianças, que poderia prejudicar os 

resultados. As palavras utilizadas foram: 1. ver, 2. apenas, 3. toca, 4. mais, 5. favor, 6. rápida, 

7. martelada, 8. quebramento, 9. desconhecido, 10. efetivo, 11. coletividade, 12. baile, 13. 

bica, 14. soturno, 15. varonil, 16. revolto, 17. balanço, 18. digerir, 19. composição, 20. 

consolado (Cf. anexo 2). 

A pontuação total do ditado é de 20 pontos, com 1 ponto para cada palavra escrita 

corretamente. 

O ditado foi realizado na segunda semana de fevereiro de 2009, nos turnos manhã e 

tarde, na sala do APE. Para viabilizar a realização do ditado, uma reunião foi realizada com os 

pais e ou responsáveis pelas crianças e, também foi encaminhado a eles um aviso da 

professora do APE solicitando que eles enviassem as crianças ao APE no contraturno do 

horário de aulas. (Na escola são as crianças que levam os avisos aos pais). Porém, como 

poucas crianças compareceram pela manhã no primeiro dia previsto para a realização do 

ditado, a professora do APE resolveu que o ditado seria aplicado no horário normal de aulas.  

O ditado foi aplicado pela pesquisadora a grupos de crianças, com a colaboração da 

professora do APE, que fazia a retirada das crianças das salas de aula. A professora do APE 

aplicou o ditado uma vez a um grupo de crianças. Para todos os grupos, o ditado foi aplicado 

da mesma forma. Depois que as crianças se encontravam na sala do APE, devidamente 

acomodadas em suas carteiras, a pesquisadora explicava: nós vamos fazer uma tarefa parecida 

com outras que vocês já são acostumados a fazer na escola. Em seguida, entregava às crianças 

uma folha de papel A4 contendo no alto da página uma linha para a escrita do nome da 

criança e, logo abaixo, espaços com linhas numeradas para a escrita das palavras. A 

pesquisadora observava as crianças que não sabiam escrever o nome ou que não era possível 
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identificar pela escrita delas, então perguntava à criança o nome dela e o escrevia na folha de 

teste para posterior identificação. Em seguida explicava: “Eu vou falar algumas palavras, eu 

vou falar uma palavra de cada vez e cada palavra que eu falar vocês escrevem nesses espaços, 

da esquerda para a direita, na sequência da escrita. Em cada espaço vocês escrevem uma 

palavra. Certo?”.  

A atividade pareceu penosa para algumas das crianças e, em alguns grupos foi difícil 

controlar o comportamento delas. Enquanto algumas crianças ficavam “tentando lembrar a 

palavra”, outras falavam “começa com a letra ...”, outras olhavam para um alfabeto 

(maiúsculo e minúsculo) que há na parede da sala, e algumas ficavam inquietas, ficavam de 

lado na carteira, olhavam para trás, perguntavam “como escreve?”, e outras ainda, mal se 

ditava a palavra, falavam “já fiz!”, “terminei !”. Em alguns grupos a aplicação foi mais 

tranquila. 

Após o ditado as crianças retornavam às salas de aula e aquelas que não estavam em 

horário de aulas eram convidadas a assistir filme na sala de vídeo. A professora do APE 

mostrava às crianças 3 filmes (Bansney de A a Z, Hello Kitty e os contos de fadas e Hello 

Kitty e os heróis) e perguntava qual deles elas queriam assistir e, então levava as crianças para 

a sala de vídeo e colocava o filme escolhido pelo grupo. 

 

4.5.3. Critérios de avaliação 

Na avaliação do ditado foi considerado erro a escrita de palavras que apresentavam 

troca, acréscimo, omissão de grafemas que violam as regras de correspondências fonema-

grafema e ainda, a escrita de palavras com inversão de grafemas e com violação de regras 

gramaticais na ortografia no português. Porém, não foi considerada erro a escrita da palavra 

/rápida/ grafada sem o acento, que é erro porque viola a regra de acentuação, que todo 

vocábulo proparoxítono é acentuado; e, também não foi considerada erro a escrita de palavras 

com letras maiúsculas, ou seja, com letras de forma como por exemplo, uma criança escreveu 

uma única palavra do ditado, a palavra bica toda com letras de forma [BICA]. Abaixo são 

apresentados alguns exemplos de escrita de palavras que foi considerada erro no ditado. 

1. troca de grafema (exemplos: para /favor/ escreveu: [favou, faror]; para /baile/ escreveu 

[baili, paile]; para  balanço escreveu [balanso], [palanço]; para apenas [abenas, apemas]; para 

martelada escreveu [martelaba; martelata] etc.); 

2. troca de grafema que viola a regra ortográfica (exemplo: para /composição/ escreveu 

[conposição], a regra ortográfica só admite o uso da letra m antes de p e b); 

3. acréscimo de grafema (exemplo: para /apenas/ escreveu [arpenas]); 
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4. acréscimo e troca de grafemas (exemplos: para /apenas/ escreveu [apenaiz]; composição 

[composisãos]; consolado [cãosolapa, cãosolada], etc.); 

5. omissão de grafema (para /ver/ escreveu [v, ve, vê]; para /apenas/ escreveu [apena]; favor 

[favo]; martelada [matelada]; baile [bale]; composição [coposição]);  

6. omissão e troca de grafema (para /composição/ escreveu [copozisão] ; 

7. inversão de grafemas (para /ver/ escreveu [vre]; para /mais/ escreveu [masi ], etc.; 

8. Troca e inversão de grafemas (exemplos: para /soturno/ escreveu [sotumro]; para /mais/ 

escreveu [naci]); 

Dos 68 alunos (turnos manhã e tarde), 62 fizeram o ditado, dos quais 24 de quatro 

turmas do turno manhã e 38 de quatro turmas do turno tarde.  

A pontuação dos 62 alunos no ditado variou de 0 a 12 pontos do escore máximo de 20 

pontos. Para os 16 alunos de 2º ano, a pontuação variou de 0 a 1 e de 0 a 2, respectivamente 

para os 8 alunos de cada turno. Para os 37 alunos de 3º ano a pontuação variou de 0 a 10, 

sendo que para os 10 alunos do turno manhã  (turma 13 AM) variou de 0 a 8 pontos e, para os 

27 da tarde, variou de 0 a 6 para os 16 alunos da turma 13 AT e, de 4 a 10 pontos para os 11 

alunos da turma 13 BT. Verifica-se que, desses 37 alunos de 3º ano, somente 1 obteve 10 

pontos (50 %) do total de 20 pontos do ditado. Para os 9 alunos de 4º ano, a pontuação variou 

de 3 a 12 pontos, sendo que para os 6 do turno manhã (turmas 14 AM e 14 BM), a pontuação 

variou de  3 a 12 e para os 3 alunos da tarde (turma 14 AT), de 5 a 10 pontos. 

O quadro 2 apresenta a distribuição dos alunos que fizeram o ditado da seleção e a 

pontuação obtida. 

Quanto aos 24 alunos do turno da manhã, dos 8 alunos do 2º ano (turma 12 AM), 7 

não obtiveram pontuação e apenas um aluno grafou uma palavra. Dos 10 alunos do 3º ano  

(turma 13 AM), 1 aluno não obteve nenhum ponto, 2 obtiveram, igualmente, 2 pontos; 2 

alunos obtiveram, igualmente, 5 pontos; 1 aluno obteve 6 pontos, 1 obteve 7 e, 3 alunos 

obtiveram, igualmente, 8 pontos. Quanto aos 3 alunos do 4º ano (turma 14 AM), 2 obtiveram, 

igualmente, 6 pontos e, 1 obteve 12 pontos;  e, dos três do 4º ano (turma 14 BM), obtiveram, 

respectivamente, 3, 4 e 12 pontos. 

Dos 38 alunos do turno tarde, dos 8 do 2º ano (turma 12 AT), 5 alunos não obtiveram 

nenhum ponto; 1 aluno obteve 1 ponto;  e, 2 alunos obtiveram, igualmente, 2 pontos. Quanto 

aos 27 alunos de 3º ano, dos 16 da turma 13 AT, 3 alunos não obtiveram nenhum ponto; 2 

obtiveram, igualmente, 1 ponto; 3 alunos obtiveram, igualmente, 2 pontos; 3 obtiveram, 

igualmente, 3 pontos; 3 alunos, igualmente, 4 pontos; 1 aluno obteve 5 pontos; e, 1 aluno 

obteve 6 pontos; e, dos 11 alunos da turma 13 BT, 1 obteve 4 pontos; 5 obtiveram, 
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igualmente, 5 pontos; 1 aluno obteve 6 pontos; 2 obtiveram, igualmente, 7 pontos; 1 aluno 

obteve 8 pontos e, 1 obteve 10 pontos no ditado; e, por último, dos 3 alunos do 4º ano (turma 

14 AT) obtiveram, cada um, 5, 9 e 10 pontos no ditado. 

 

QUADRO 2. DISTRIBUIÇÃO DOS ALUNOS QUE FIZERAM O DITADO E  A 
                      PONTUAÇÃO OBTIDA 

Turno Nível Escolar 
 

Turma 
 

n 
 

PD Faixa 
Etária 

Variação da 
Pontuação 

7 0 
2º ano 12 AM 

1 1 
6;3 a 8;7 0 a 1 

1 0 
2 2 
2 5 
1 6 
1 7 

 
 

3º ano 

 
 

13 AM 

3 8 

 
 

7;0 a 9;9 

 
 

0 a  8 

2 6 
14 AM 

1 12 
1 3 
1 4 

 
 
 
 
 

MANHÃ 

 
 

4º ano  
14 BM 

1 12 

 
 

8;1 a 12;8 

 
 

3 a 12 

TOTAL 4 24 0 - 12 6;3 a 12;8 0  a  12 

5 0 
1 1 

 
2º ano 

 
12 AT 

2 2 

 
6;5 a 7;10 

 
0  a  2 

3 0 
2 1 
3 2 
3 3 
3 4 
1 5 

 
 
 

13 AT 

1 6 

 
 
 

7;1 a 13;4 

 
 
 

0  a  6 

1 4 
5 5 

1 6 
2 7 
1 8 

 
 
 
 
 
 

3º ano 

 
 
 

13 BT 

1 10 

 
 

7;1 a 8;4 

 
 

4 a 10 

1 5 
1 9 

 
 
 
 
 
 
 

TARDE 
 
 
 
 

 
4º ano 

 
14 AT 

1 10 

 
8;3  a 8;5 

 
5 a 10 

TOTAL 4 38 0 a 10 6;5  a  13;4 0 a 10 

TOTAL GERAL 8 62 0 a 12 6;3  a  13;4 0  a  12 

 

Verifica-se nas duas relações de alunos indicados para o APE nessa escola, que o 

maior número de alunos é de 3º ano, o que está de acordo com as informações da 

coordenadora do referido projeto. No entanto, observa-se que o número de alunos de 2º e 3º 

anos do turno manhã indicados para o APE turno tarde é praticamente igual, 8 e 10 alunos, 

respectivamente. Observa-se ainda, uma discrepância entre o número desses alunos de 3º ano 

indicados para o APE tarde, apenas 10 alunos e para o APE manhã, 27 alunos, quase o triplo. 
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Percebe-se também uma discrepância na idade dos alunos de ambos os turnos para 

cada nível escolar, exceto para os 3 alunos do 4º do turno tarde, na faixa etária de 8;3 a 8;5 

(oito anos e três meses a oito anos e cinco meses). No turno da manhã, no 2º ano a faixa etária 

dos alunos varia de 6;3 (seis anos e três meses) a 8;7 (oito anos e sete meses); no 3º ano, de 

7,0 (sete anos) a 9;9 (nove anos e nove meses) e, no 4º, de 8;1 (oito anos e um mês) a 12; 4 

(doze anos e quatro meses). No turno tarde, no 2º ano, a faixa etária varia de 6;5 (seis anos e 

cinco meses) a 7;10 (sete anos e dez meses) e, no 3º ano, de 7;1 (sete anos e um mês) a 13; 4 

(treze anos e quatro meses). 

Essa situação, em certa medida, dificultou a seleção dos participantes da pesquisa 

dentro dos critérios estabelecidos (alunos com maior idade e tempo de escolarização e com as 

menores pontuações no ditado). Além do número reduzido de alunos de 3º ano manhã com 

características relativamente compatíveis com os de 3º ano da tarde, os alunos de 2º ano não 

atendiam a esses critérios de seleção, pois a maioria deles ainda não havia completado 7 anos 

de idade e não obteve pontuação no ditado. 

Desta forma, inicialmente, identificamos dentre os alunos que fizeram o ditado, apenas 

9 alunos do turno da manhã (8 de 3º ano e 1 de 4º ano) que eram relativamente compatíveis 

com 9 alunos do turno tarde, em termos de idade, tempo de escolarização e pontuação no 

ditado. 

A nossa preocupação inicial foi ampliar o número de participantes como forma de 

garantir a efetivação da pesquisa, considerando a possibilidade de haver desistência de 

participantes no decorrer da pesquisa. Para ampliar o número de participantes da pesquisa, a 

opção seria incluir alunos de 4º ano, já que os de 2º ano não atendiam aos critérios de seleção 

dos participantes. Porém, conforme já ressaltado, a professora do APE disse que alguns 

daqueles alunos de 4º ano constantes nas relações do APE não apresentavam dificuldades de 

aprendizagem, eles precisavam apenas de um reforço quanto à produção de textos. 

No entanto, para ampliar o número de participantes, a professora do APE incluiu 

alunos nas duas relações iniciais (GE e GC) para equiparar o número de alunos em termos de 

quantidade e, também, sob a justificativa de que precisava formar os grupos de atendimento 

do APE, os quais ela deveria encaminhar à coordenação do referido projeto. 

Após a definição dos alunos que iriam participar da pesquisa, os grupos experimental e 

controle ficaram constituídos, cada um, com 16 alunos. 

O quadro 3 apresenta os 32 alunos relacionados para a primeira fase da pesquisa, 

distribuídos por idade, nível escolar, turma e pontuação obtida no ditado. 
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QUADRO 3. ALUNOS SELECIONADOS PARA O GRUPO EXPERIMENTAL  E 
                       PARA O GRUPO CONTROLE 

GRUPO EXPERIMENTAL 
Nomes fictícios 

Idade 
Fev/2009 

Nível 
escolar 

Turma PD 

01 Denis ● 7;10 2º ano 12 AT 0 

02 Levis ● 8;0 3º ano 13 AM 0 

03 Douglas 8,8 3º ano 13 BT 4 

04 Abel 7;1 3º ano 13 BT 5 

05 Bento 7;5 3º ano 13 AT 2 

06 Isis 7;8 3º ano 13 AT 3 

07 Carlos 7;10 3º ano 13 BT 4 

08 Hélio 7;11 3º ano 13 AT 1 

09 Sofia 8;0 3º ano 13 BT 5 

10 Iuri 8;3 4º ano 14 AT 5 

11 Kevin 8;8 3º ano 13 AT 3 

12 Marcos 8;8 3º ano 13 AT 3 

13 Ramon 9;3 3º ano 13 AT 2 

14 Tales ■ 9;9 3º ano 13 AT 6 

15 Édipo ● 10;1 3º ano 13 AT 4 

16 Kleiton ● 13;4 3º ano 13 AT 2 

    GRUPO CONTROLE 
Nomes fictícios 

Idade 
Fev/09 

Nível 
escolar 

Turma PD 

01 Ângelo 7;0 2º ano 12 AT 0 
02 Renan ● 7;8 2º ano 12 AT 0 
03 Davi ● 8;7 2º ano 12 AM 0 
04 Cléa 7;5 3º ano 13 AM 2 
05 Molly 7;10 3º ano 13 AM 2 
06 Caio 7;8 3º ano 13 AM 6 
07 Diego 7;10 3º ano 13 AM 5 
08 Benício ● 7;8 3º ano 13 AT 1 
09 Mara ● 8;1 3º ano 13 AT 0 
10 Igor 8;1 4º ano 14 BM 4 
11 Zaira 8;2 3º ano 13 AT 4 
12 Lucas 8;5 3º ano 13 AM 8 
13 Tiago 9;1 3º ano 13 AM 8 
14 Isac ■ 9;9 3º ano 13 AM 7 
15 Jocasta* ● 9;3 3º ano 13 AM 5 
16 Kledir ● 12;8 4º ano 14 AT 3 

*A aluna parece ter mais idade do que a informada na relação do APE, no entanto, não foi 
possível verificar porque a informação obtida na secretaria da escola é a de que a aluna foi 
matriculada sem a certidão de nascimento e, ainda não havia apresentado o documento. 
● Alunos que estavam na turma de alfabetização “Projeto Se Liga” (4 do GE e 6 do GC) 
■ Alunos que estavam na “Turma Projeto Acelera” (1 do GE e 1 do GC). 

 

Observa-se que não há uma equivalência entre todos os alunos relacionados para 

ambos os grupos, em termos de idade, nível escolar e pontuação obtida no ditado. Quanto ao 

nível escolar, observa-se que há um maior número de alunos de 2º ano no grupo controle (3 

alunos) do que no experimental (1 aluno). Observa-se ainda, uma discrepância entre as idades 

dos alunos de um mesmo nível escolar. Quanto à pontuação obtida no ditado, verifica-se que 

4 alunos do grupo controle e 2 do grupo experimental não obtiveram pontuação no ditado, e 

ainda, os alunos de ambos os grupos obtiveram pontuação muito baixa, com escores que 
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variou de 1 a 6 pontos no grupo experimental e de 1 a 8 pontos no grupo controle, do escore 

máximo de 20 pontos. 

Diante da situação, buscou-se fazer a aproximação possível entre os alunos de ambos 

os grupos para participar da primeira fase da pesquisa, o pré-teste. 

A amostra final dos participantes da pesquisa será formada pelos pares de alunos que 

participarem do pré e do pós-teste, considerando o número de alunos do grupo experimental 

que obtiverem frequência regular nas atividades de intervenção. Entende-se por frequência 

regular um mínimo de 75 % (setenta e cinco por cento) de presença nas atividades do 

programa de intervenção. 

Após a seleção dos alunos para a pesquisa, a professora do APE, com a colaboração de 

outra professora da escola, aplicou aos demais alunos do APE um teste padronizado elaborado 

na coordenação do referido projeto, na SEMEC. Com base nos resultados desse teste, ela 

relacionou os alunos em 4 grupos de atendimento denominados “pré-silábico, silábico, 

silábico-alfabético e alfabético” segundo o modelo construtivista de Ferreiro (1992; 2008). As 

relações dos alunos dos turnos manhã e tarde foram enviadas à coordenação do APE/SEMEC 

no dia 19 de fevereiro de 2009. 

Logo após esse processo, por volta do final de fevereiro, a professora do APE se 

afastou da escola para tratamento da saúde, quando então, outra professora assumiu as 

atividades do referido projeto até meados de junho quando a professora titular retornou. 

Para obter mais informações sobre os alunos selecionados e suas famílias, elaboramos 

um pequeno questionário (Anexo 3) com questões referentes ao nível de escolaridade dos pais 

e ou responsáveis, o tipo de escola onde estudaram (se pública ou particular) e a atividade 

profissional (ocupação atual) deles e, também sobre a experiência escolar da criança, para 

saber se ela frequentou pré-escola e se ela tem alguma deficiência que possa comprometer o 

desempenho escolar. 

O questionário foi aplicado pela pesquisadora com os pais e ou responsáveis pelos 

alunos, em duas reuniões, uma em fevereiro e outra em março de 2009 (a convocação dos pais 

e ou responsáveis para as reuniões foi feita pela diretora, por solicitação da pesquisadora). 

Como nem todos os pais e ou responsáveis pelos alunos compareceram a nenhuma das duas 

reuniões, alguns questionários foram aplicados por um professor da escola que mora na 

comunidade. O mesmo foi até à residência de alguns dos seus alunos aplicar o questionário 

com os pais e ou responsáveis. Como não foi possível aplicar o questionário com todos os 

pais e ou responsáveis, os dados sobre alguns deles foram obtidos pela pesquisadora junto à 

secretaria administrativa da escola. 
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O quadro 4 apresenta os dados sobre a experiência escolar dos alunos e sobre se eles 

têm alguma deficiência que possa comprometer o desempenho escolar, respectivamente, para 

os alunos do grupo experimental e do grupo controle. 

 

QUADRO 4. CARACTERIZAÇÃO DOS ALUNOS QUANTO À EXPERIÊNCIA 
                      ESCOLAR E ALTERAÇÃO DE COMPORTAMENTO. 

n n A criança cursou a pré-escola? 
(categorias de respostas) GE GC 

A criança tem deficiência? 
(categorias de respostas) GE GC 

Sim 9 11 Sim 3 2 

Não 2 3 Não 13 14 

Sem informação 5 2 Sem informação - - 

Total 16 16  16 16 

Observações: 
Tipos de deficiência no GE: visão (2), fala (1); No GC: visão esquerda (1), não informou (1). 

 

Quanto à experiência escolar, dos 16 alunos relacionados no grupo experimental, 9 

frequentaram pré-escola e ou creche, 2 não frequentaram e, para 5 alunos não há informação.  

A respeito de esses alunos terem algum tipo de deficiência possível de comprometer o 

desempenho escolar, 13 informantes responderam não e 3 responderam sim, destes, 2 

informaram que o tipo de deficiência do aluno é na visão e, um informou que é na fala. A 

respeito desses 3 alunos, um usa óculos de correção, o outro não usa óculos e, quanto ao aluno 

que tem problema na fala, ele troca determinados fonemas nas palavras, por exemplo, 

pronuncia o som /k/ da letra c das palavras como /t/ (casa / tasa, boneca / boneta). 

Dos 16 alunos relacionados no grupo controle, 11 deles frequentaram pré-escola e ou 

creche, 3 não frequentaram e, para 2 alunos não há a informação. Quanto a eles terem algum 

tipo de deficiência, 14 informantes responderam não e 2 responderam sim, destes, um 

informou deficiência na visão esquerda e, um não informou o tipo de deficiência. No entanto, 

nenhum dos 16 alunos relacionados para este grupo usa óculos e, nenhum deles apresenta 

deficiência aparente. 

Cabe ressaltar que não há na escola e nem mesmo na  SEMEC diagnóstico de algum 

profissional (psicólogo, fonoaudiólogo ou médico) sobre os alunos com dificuldades de 

aprendizagem que participam do APE. 

Desta forma, com base apenas nos dados do questionário aplicado com os pais (pai, 

mãe e ou outro informante) e com base no contato da pesquisadora com os alunos, podemos 

afirmar que os alunos relacionados para ambos os grupos (GE e GC) aparentemente não 

apresentam deficiência (visual, auditiva ou neurológica) séria que impedisse participação 
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deles na pesquisa. Quanto aquele do grupo experimental com problema de fala, o mesmo não 

foi excluído, porque a intervenção em consciência fonológica poderia beneficiá-lo. 

O quadro 5 mostra os dados sobre o nível de escolaridade e a atividade profissional 

(ocupação) dos pais (pai, mãe e, ou outro responsável) dos alunos de ambos os grupos. 

 

Quadro 5. Nível de escolaridade e atividade profissional (ocupação) dos 
                      pais dos alunos selecionados para a pesquisa 

n n n n 

GE GC GE GC 

 

Escolaridade dos pais 
(categorias de respostas) 

pai mãe pai mãe 

Atividade profissional  
          (ocupação) 
(categorias de respostas) 

pai mãe pai mãe 

Nunca foi à escola - 3 3 2 Carroceiro 1 - - - 

Ensino Fundamental  
(antigo 1º grau) incompleto 

13 11 9 10 eletricista - - 1 - 

Ensino fundamental 
(antigo 1º grau) completo 

- - 1 1 Jardineiro - - 1 - 

Ensino Médio  
(antigo 2º grau) incompleto 

- 1 - 1 Lavrador(a) - 1 1 - 

Ensino Médio 
(antigo 2º grau) completo 

- - - 1 Motorista de  
ônibus 

1 - - - 

Magistério de 2º grau  
(curso Pedagógico) 

- 1 - - Pintor / 
desempregado 

1 - - - 

Sem informação - - 1 1 Pedreiro 2 - 1 - 

     Servente de / 
 Ajudante de pedreiro 

2 - 4 - 

     verdureiro 2 - - - 

     Vendedor  
(ambulante, camelô) 

4 - - - 

     Auxiliar de serviços 
gerais 

- 2 2 - 

     Serviços gerais sem  
emprego fixo / bico 

- - 2 1 

     Desempregado - - 2 - 

     Doméstica /diarista - 5 - 8 

     Não trabalha  (do lar) - 8 - 7 

Total 13 16 14 16 Total 13* 16 14** 16 

* Para 2 alunos do GE não há informação sobre o pai e, para l aluno, o pai é falecido; 
** Para 2 alunos do GC não há informação sobre o pai. 

 

No que se refere à escolaridade dos pais dos alunos relacionados para o grupo 

experimental, 13 pais possuem o Ensino Fundamental incompleto (o antigo 1º grau), para 

duas crianças não há informação sobre o pai, e para uma criança, o pai é falecido. Quanto às 

mães, 3 delas nunca foram à escola, 11 possuem o Ensino Fundamental (antigo 1º grau) 
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incompleto, uma tem o Ensino Médio (antigo 2º grau) incompleto e, uma concluiu o curso de 

magistério de 2º grau para o ensino das séries iniciais do Ensino Fundamental, o antigo curso 

Pedagógico. 

Quanto à atividade profissional (ocupação atual), no grupo experimental, verifica-se 

que a maioria dos pais não tem emprego fixo. Quanto às atividades informadas, observa-se 

que todas são de baixa remuneração (pintor, servente/ajudante de pedreiro, pedreiro, 

carroceiro, motorista, verdureiro e vendedor / ambulante). Quanto à ocupação das mães, 8 não 

trabalham fora de casa, apenas cuidam do lar, 5 trabalham como doméstica (diarista) em casa 

de famílias, 2 (duas) trabalham como auxiliar de serviços gerais (uma na empresa CONVAP e 

outra em uma clínica) e, uma é lavradora. 

Em relação à escolaridade dos pais dos 16 alunos do grupo controle, 3 pais nunca 

frequentaram a escola, 9 possuem o Ensino Fundamental incompleto (o antigo 1º grau), 1 

concluiu o Ensino Fundamental, para um pai não há informação sobre a escolaridade e, para 

dois alunos não há informação sobre o pai. Quanto às mães, 2 (duas) não frequentaram à 

escola, 10 não concluíram o Ensino Fundamental, uma mãe concluiu o Ensino Fundamental, 

uma tem o Ensino Médio incompleto, uma concluiu o Ensino Médio e, para uma mãe não há 

informação sobre a escolaridade. 

Quanto à atividade profissional (ocupação atual), no grupo controle, dos 14 pais, 

verifica-se que a maioria deles não tem emprego fixo, exceto 2 que trabalham como auxiliar 

de serviços gerais. As atividades profissionais informadas são todas consideradas de baixa 

remuneração, tais como ajudante (servente) de pedreiro, pedreiro, eletricista, jardineiro, 

lavrador e, em uma categoria mais genérica “serviços gerais”, bico17. Quanto à ocupação das 

mães, 7 (sete) se dedicam ao lar, uma realiza serviços gerais, e, 8 mães trabalham como 

doméstica/diarista em casa de família. 

Esses resultados mostram que, de um modo geral, os pais e mães dos alunos 

relacionados para ambos os grupos apresentam baixo nível de instrução escolar, considerando 

que alguns deles são analfabetos e, a maioria não concluiu o ensino fundamental, apenas duas 

mães (uma do GE e uma do GC) concluíram o Ensino Médio, todos com experiência escolar 

pública.  

                                                 
17 O termo bico utilizado pelos informantes do questionário refere-se a um tipo de ocupação ou serviço eventual 
de curta duração e não regular; também assume o sentido de biscate que significa serviço simples e rápido, de 
pouca importância; bico (desempregado, faz biscate para sobreviver). O termo bico assume também o sentido de 
“trabalho ou emprego secundário, além do principal, regular, que alguém exerce a fim de aumentar seu 
rendimento (Exemplo, ele tem que fazer bico à noite para pagar a escola do filho)” (Cf. Dicionário Houaiss da 
língua portuguesa, 2001, p. 461). Este último sentido não parece ser aquele usado pelos informantes. 
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Em relação à atividade profissional (ocupação atual) dos pais e das mães dos alunos de 

ambos os grupos, a maioria não tem emprego fixo e se ocupa de atividades eventuais de baixa 

remuneração. 

Com base nesses resultados e no contato da pesquisadora com a comunidade, 

sobretudo, com a maioria dos pais e ou responsáveis pelos alunos, podemos considerar que as 

experiências no ambiente familiar e social dos alunos de ambos os grupos são pouco 

estimuladoras da aprendizagem escolar. 

De um modo geral, parece que todos os alunos de ambos os grupos possuem 

experiência de ensino baseada no método global, considerando que a escola segue as 

orientações dos Parâmetros Curriculares Nacionais – PCNs para o ensino da língua 

portuguesa (Brasil, 1997;1998), que se baseiam nos pressupostos da whole language e do 

construtivismo (sócio-construtivismo). 

 

4.6. Delineamento experimental 

Esta pesquisa caracteriza-se como um estudo de intervenção do tipo experimental 

desenvolvido em três fases: 1. pré-teste (avaliação inicial), com aplicação de provas para 

avaliar as habilidades metalinguísticas de consciência fonológica, de escrita e de leitura de 

palavras, e, de conhecimento de letras a dois grupos: experimental e controle (GE e GC), 

constituídos por crianças com dificuldades de aprendizagem na linguagem escrita; 2. 

intervenção, com aplicação de um programa de atividades e jogos visando desenvolver 

habilidades metalinguísticas de consciência fonológica, elaborado e desenvolvido de forma 

lúdica pela pesquisadora com o grupo experimental; e, 3. pós-teste (avaliação final) com 

aplicação das mesmas provas utilizadas no pré-teste, com o objetivo de verificar os efeitos do 

programa de intervenção sobre o desenvolvimento de habilidades de consciência fonológica e 

no desempenho em escrita e leitura de palavras e, em conhecimento de letras dos participantes 

do grupo experimental. 

 

4.7. Instrumentos e procedimentos 

 

4.7.1. Fase 1. Pré-teste 

Nesta fase, a pesquisadora aplicou a todos os participantes selecionados para os dois 

grupos da pesquisa provas para avaliar as habilidades metalinguísticas de consciência 

fonológica e as habilidades de escrita e de leitura de palavras e de conhecimento das letras do 

alfabeto. A aplicação das provas ocorreu no período que compreendeu da segunda quinzena 
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do mês de fevereiro à primeira semana do mês de março de 2009 (16 de fevereiro a 09 de 

março de 2009), nos turnos manhã e tarde, na sala do APE. A aplicação das provas foi 

realizada na seguinte ordem: 1. Prova de Escrita (PE), 2. Prova de Leitura (PL) seguida pela 

Prova de Conhecimento de Letras (PCL) e, 3. Prova de Consciência Fonológica (PCF).  

Todas a provas foram aplicadas individualmente, exceto a Prova de Escrita de 

Palavras sob ditado, que foi aplicada coletivamente. A seguir serão descritos os instrumentos 

e os procedimentos de aplicação e análise. 

 

1. Prova de Consciência Fonológica (PCF) (Anexo 4) 

Para avaliar as habilidades de consciência fonológica foi utilizada a Prova de 

Consciência Fonológica (PCF) desenvolvida por Capovilla e Capovilla (2004 a, p. 122), com 

a finalidade de “avaliar a habilidade das crianças de manipular os sons da fala” e, “baseia-se 

no Teste de Consciência Fonológica (Santos & Pereira, 1997) e no teste Sound Linkage 

(Hatcher,1994)”.  

Essa prova é constituída por dez subtestes para avaliar as habilidades de consciência 

fonológica no nível das unidades suprassegmentares: rima e aliteração; e no nível das 

unidades segmentares: de consciência silábica (segmentação, síntese, manipulação e 

transposição) e de consciência fonêmica (segmentação, síntese, manipulação e transposição). 

Cada subteste apresenta dois itens de treino e quatro itens de teste, totalizando 40 itens. Nos 

dois itens de treino o examinador explica à criança a tarefa a ser realizada e, em caso de 

resposta incorreta, ele pode corrigir a criança certificando-se de que ela compreendeu a tarefa, 

o que não é permitido nos itens de avaliação.  

Digitamos o protocolo de aplicação da PCF na sequência de habilidades e tarefas 

conforme descritas em Capovilla e Capovilla (2004, a, p. 233-236): 1. síntese silábica; 2. 

síntese fonêmica; 3. rima; 4. aliteração; 5. segmentação silábica; 6. segmentação fonêmica; 7. 

manipulação silábica; 8. manipulação fonêmica; 9. transposição silábica; e, 10. transposição 

fonêmica e, ainda, considerando a sugestão dos autores de substituir os seguintes itens: em 

manipulação fonêmica: solo – sol por calor – calo; em transposição silábica: gola – lago por 

faço – sofá; e, em transposição fonêmica: ema – ame por olá – alô, amor – Roma por sala – 

alas, e missa – assim por alisa – asila. 

 

Procedimentos de aplicação 

A aplicação foi individual pela pesquisadora, que retirava as crianças da sala de aula, 

uma a uma e levava para a sala do APE. Para cada um dos dez subtestes da prova, a 
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pesquisadora praticava os dois itens de treino com a criança e quando ela não acertava, a 

pesquisadora dava nova explicação e, em seguida, passava aos itens de teste. A aplicação da 

PCF durou em média 40 minutos para cada criança. O escore total desta prova varia de 0 a 40 

pontos, com 1 ponto para acerto. O quadro 6 apresenta exemplos de itens dos subtestes da 

Prova de Consciência Fonológica. 

 

QUADRO 6. EXEMPLOS DE ITENS DA PROVA DE CONSCIÊNCIA FONOLÓGICA - PCF 
                       (Capovilla  & Capovilla, 2004 a, p. 233). 

Habilidades de 
Consciência  
Fonológica 

 
Exemplos das Tarefas  

  

Supra-segmentares 
 
Rima 
 
 
Aliteração 
 

 

 
A criança deve julgar, dentre três palavras faladas pelo aplicador, quais são as duas 
que terminam com o mesmo som. Exemplo: /bolo/, /mala/, /rolo/ = /bolo/, /rolo/ 
 
A criança deve julgar, dentre três palavras, quais são as duas que começam com o 
mesmo som. Exemplo: /fada/, /face/, /vila/ = /fada/ e /face/. 

Silábicas 
 
Segmentação  
silábica 
 
Síntese  
silábica 
 
 
Manipulação  
silábica 
 
 
Transposição  
 silábica 

 
 
A criança deve separar uma palavra falada pelo aplicador nas suas sílabas  
componentes. Exemplo: ./livro/ = /li/ - /vro/. 
 
A criança deve unir as sílabas faladas pelo aplicador, dizendo que palavra resulta  
da união. 
Exemplo: /pa/ - /pel/  = /papel/ 
 
A criança deve adicionar e subtrair sílabas de palavras dizendo qual a palavra  
formada. Exemplos: adicionar /rrão/ ao fim de /maca/ = /macarrão/;  
                                  subtrair /sa/ do início de /sapato/ = /pato/ 
 
A criança deve inverter as sílabas de palavras dizendo qual a palavra formada.  
Exemplos: /pata/  = /tapa/; /dona/  = /nado/ 

Fonêmicas 
 
Segmentação  
fonêmica 
 
Síntese  
fonêmica 
 
Manipulação  
fonêmica 
 
 
Transposição 
 fonêmica 

 
 
A criança deve separar uma palavra falada pelo aplicador nos seus fonemas  
componentes. Exemplo: /dia/  =  /d/ - /i/  - /a/ 
 
A criança deve unir os fonemas falados pelo aplicador, dizendo que palavra 
 resulta da união. Exemplo: /f/ - /o/ - /i/. 
  
A criança deve adicionar e subtrair fonemas de palavras dizendo qual a palavra  
formada.  Exemplos: adicionar /r/ no fim de /come/  =  /comer/; 
                 subtrair /p/ do início de /punha/  = /unha/. 
 
A criança deve inverter os fonemas de palavras dizendo qual a palavra formada.  
Exemplo: /és/  =  /sé/;  /sai/  = /ias/. 

 

2. Provas de Escrita e de Leitura (Anexos 5 e 6) 

Para avaliar o desempenho em escrita e leitura de palavras isoladas elaboramos uma 

prova constituída por 24 itens que retiramos das “listas experimentais” de palavras reais de 

Pinheiro (1994). 
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Pinheiro (1994) com base nas correspondências letra-som e som-letra respectivamente, 

para a leitura e para a escrita na ortografia da língua portuguesa classificou as palavras nas 

categorias regular, irregular e regra e, também classificou as palavras em duas categorias: alta 

frequência e baixa frequência, com base “em uma investigação da freqüência de ocorrência de 

palavras em livros de leitura da escola primária [...]” (Pinheiro, 1994, p.133). 

Com base nessa classificação a autora elaborou três listas de itens, que variam em 

termos de comprimento (4 a 7 letras), sendo “duas listas de palavras reais (PR1 e PR2)”, cada 

uma com 48 palavras, sendo 24 de alta frequência e 24 de baixa frequência, totalizando 96 

palavras e uma lista com 96 “palavras inventadas (PI)”, sendo 48 derivadas das palavras de 

alta frequência e 48 das de baixa frequência (Pinheiro, 1994, p. 207). 

Na categoria regular a autora considerou as palavras com as seguintes características: 

1) letras que sempre representam o mesmo som ou sons que são sempre transcritos com a 

mesma letra; 2) letras e sons no seu contexto mais comum, isto é, as letras recebendo seu 

primeiro valor fonético (ex.: o l antes de vogal) e os sons representados por letras no seu 

primeiro contexto (ex.: /k/ representado por c antes de a o u) e, 3) palavras que as letras que 

representam um som na maioria dos contextos, independente de representações ambíguas 

desse som em contextos específicos. Por exemplo, a representação de /s/ antes de e e i no 

começo de palavras e da representação de /je/ antes de e e i. O fonema /s/ é grafado com a 

letra s no começo das palavras, na maioria dos contextos (ex: sala, selva, seiva, sílaba, sola e 

suave). Entretanto, antes de e e i, o fonema /s/ pode também ser grafado com c (ex.: cidade, 

cedo e cimento). Da mesma forma, o som /je/ é grafado com j na maioria dos contextos (ex.: 

janela, sujeira, jeito, jipe, jogo e juventude), enquanto antes de e e i, pode também ser 

representado pelo grafema g (ex. gente, bagageiro). 

Na categoria regra a autora incluiu palavras cuja correspondência letra-som pode ser 

explicada por regra. Nos casos de letras que representam sons idênticos em contextos 

idênticos, considerou a frequência de ocorrência, como por exemplo, a letra s entre vogais que 

representa o fonema /z/ (exemplos: mesa /mesa/), por isso para se ter o som /s/ entre vogais, 

esse som deve ser representado pelo dígrafo ss (ex.: russo /russo/). Entretanto, em uma 

posição intervocálica, ambos os fonemas /z/ e /s/ podem ser representados por outras letras: o 

intervocálico /z/ pode ser representado por z e x, e o intervocálico /s/, por ç, sç e c. Assim,  

Pinheiro (1994) considerou o intervocálico s como regra, considerando que no 

português, a letra s ocorre com mais frequência entre vogais para representar o fonema /z/, e, 

considerou como irregular as outras representações de /z/. Enquanto o dígrafo ss pode ser 

usado antes de todas as vogais, a representação alternativa do fonema /s/ nesse contexto (ç, sc 
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ou c) pode ser usada apenas antes de certas vogais: ç e sc diante de a, o e de u, e c antes de e e 

de i. As palavras com essas representações (ç, sc ou c) a autora incluiu na categoria irregular 

e, as palavras com ss entre vogais, na categoria regra, considerando que a única exceção 

quanto ao uso do dígrafo ss para representar /s/ parece ser quando ss está ligado ao sufixo ão 

formando ssão, que nessa posição compete com ção. Considerando que o sufixo ção é muito 

frequente no português, a autora classificou as palavras que contém esse sufixo como regra e 

aquelas com ss + ão como irregulares. 

Na categoria irregular a autora classificou palavras cujas correspondências arbitrárias 

não podem ser explicadas por regras. Segundo Pinheiro (1994) as palavras como chuva e 

xuxu que apresentam um mesmo som que pode ser representado por ch ou x, poderiam ser 

consideradas irregulares, pois a escrita correta de palavras em que há ch e x exige que sua 

grafia seja memorizada. No entanto, considerando que “o x é uma letra complexa que 

representa muitos fonemas diferentes” a autora classificou as palavras com ch na categoria 

regular e as palavras com x, na categoria irregular (Pinheiro,1994, p. 135). 

De acordo com Pinheiro (1994, p. 133) “a regularidade de palavras tem implicações 

diferentes para a leitura e para a escrita, e essas implicações são mais relevantes para a 

escrita”. Assim, na classificação das palavras em irregular e regra, a autora considerou as 

irregularidades na correspondência letra-som do português brasileiro que são importantes para 

a escrita. Como consequência, muitas palavras devem ser consideradas como irregular ou 

regra somente do ponto de vista da escrita e não devem causar nenhum problema na leitura. 

No entanto, a autora ressalta que embora a irregularidade das palavras possa ter maior efeito 

na escrita, pode também gerar dificuldades na leitura, principalmente nos estágios iniciais, 

quando a criança ainda não domina todas as regras de correspondência letra-som. Os 

iniciantes podem cometer erros mesmo na leitura de itens regulares e regras, por exemplo, 

eles podem pronunciar o s intervocálico que representa o fonema /z/, lendo a palavra usam 

como “ussam”, o que se deve a falta de conhecimento das regras contextuais. 

Pinheiro (1994)  elaborou as palavras inventadas a partir da alteração na ortografia de 

palavras reais, por exemplo, a alteração na ortografia da palavra açude gerou eçute, casa ficou 

dasa, gostava / posdava, café / dalé, onça / inça, alto / alpo, etc. 

Para as palavras inventadas de diferentes categorias de regularidade, a autora 

considerou a mesma classificação em regular, regra e irregular das palavras das quais elas 

foram derivadas. Por exemplo, o estímulo dasa derivado de casa, como o próprio estímulo 

casa, foi classificado como regra, é o caso do s entre vogais que representa o som /z/. Assim 

também eçute, derivado de açude foi classificado como irregular. 
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Capovilla e Capovilla (2004 a) consideram importante analisar os efeitos da 

intervenção tanto sobre a leitura total (palavras e pseudopalavras) quanto separadamente, 

sobre a leitura de palavras e sobre a leitura de pseudopalavras, porque como estas últimas não 

têm representações ortográficas pré-estocadas no léxico ortográfico, elas só podem ser lidas 

pela rota fonológica e, a pronúncia é construída segmento a segmento durante a decodificação 

grafofonêmica. Portanto, a existência de progressos na leitura somente de pseudopalavras 

sugere progresso na leitura pela rota fonológica. Mas a leitura de palavras pode ser realizada 

tanto pela rota lexical quanto pela fonológica, e, no caso de palavras irregulares, a leitura 

somente será feita corretamente pela rota lexical. 

Para os objetivos desta pesquisa elaboramos as provas de escrita e de leitura, cada 

uma, com 24 palavras reais que retiramos das listas experimentais de Pinheiro (1994), que 

variam em termos de comprimento (4 a 7 letras) e quanto às correspondências letra-som em 

regular, irregular e regra (8 palavras de cada categoria). As 24 palavras variam quanto à 

frequência de ocorrência, sendo 12 palavras de alta frequência e 12 de baixa frequência. (Cf. 

quadro 7) 

 

QUADRO 7. ITENS PSICOLINGUÍSTICOS DA PROVA DE ESCRITA E  DE LEITURA                     

Classificação  
das palavras 

 
REGULAR 

 
IRREGULAR 

 
REGRA 

 
Total 

 
Alta 

frequência 

fala 
café 

gostava 
palavra 

azul 
onça 

criança 
extenso 

casa 
alto 

galinha 
pássaro 

 

Total 4 4 4 12 

 
Baixa 

frequência 

isca 
jipe 

chegada 
medalha 

boxe 
ouça 

higiene 
receita 

nora 
usam 

florido 
quietos 

 

Total 4 4 4 12 

Total 8 8 8 24 

 

A respeito das listas de palavras, Pinheiro (1994, p. 208) esclarece que “alguns itens 

(6,25% do total das listas de palavras) foram classificados erradamente nas listas 

experimentais”. Segundo a autora as palavras contendo o grafema l na posição intervocálica, 

na verdade, são irregulares e não regra, porque o som /w/ que a letra l representa nesse 

contexto, na escrita pode também ser representado pela letra u, por exemplo, na palavra 

chapéu. Os itens jipe e receita foram também colocados na categoria errada, os mesmos 

devem ser classificados, respectivamente, como regra e irregular (Pinheiro,1994). 
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Para a prova desta pesquisa, consideramos o item receita como irregular, considerando 

que o fonema /s/ tem outras representações como o dígrafo ss diante de todas as vogais, mas 

diante de e e i é representado pelo grafema c. Porém, deixamos o item jipe na categoria 

regular, considerando que o som /je/ na maioria dos contextos é representado pela letra j (ex.: 

janela, sujeira, jeito, jipe, jogo e juventude), embora antes de e e i possa ser representado 

também pelo grafema g (exemplos: gente, bagageiro, etc.), conforme já explicado 

anteriormente, nas referências da própria autora. 

 

2.1. Prova de Escrita (Anexo 5). 

O protocolo da Prova de Escrita é composto por uma ficha de respostas contendo um 

item para a identificação da criança e data da avaliação e, logo abaixo, um quadro com a 

classificação das palavras para posterior registro dos resultados; uma folha de aplicação com 

as 24 palavras a serem ditadas, as 12 de alta frequência e em seguida as 12 de baixa 

frequência e, uma folha contendo no alto da página uma linha para o nome do examinando e 

logo abaixo 24 espaços em 8 linhas, cada uma com três espaços para a escrita pelos 

examinandos das palavras ditadas pela pesquisadora. 

Para a elaboração do protocolo de aplicação da Prova de Escrita, primeiro escrevemos 

as 12 palavras de alta frequência em pequenos pedaços de papel. Em seguida sorteamos e 

anotamos as palavras na ordem do sorteio. Fizemos o mesmo com as 12 palavras de baixa 

frequência. Em seguida elaboramos uma folha de aplicação, onde digitamos em papel A4 os 

24 itens psicolinguísticos da prova, em letras maiúsculas tipo Times New Roman 20, em 8 

linhas, cada uma com três palavras, primeiro as 12 palavras de alta frequência, em seguida as 

12 de baixa frequência, obedecendo a ordem do sorteio. 

 

Procedimentos de aplicação 

A aplicação da Prova de Escrita foi coletiva por meio de um ditado realizado pela 

própria pesquisadora, na sala do APE, no horário de aulas das crianças. Os 24 itens foram 

ditados na sequência que eles aparecem na “folha de aplicação” referida no protocolo desta 

prova. 

Durante o processo de aplicação, as crianças eram retiradas das salas de aula pela 

pesquisadora que as convidava para fazer uma atividade na sala do APE. Quando as crianças 

já se encontravam na sala do APE, devidamente acomodas em suas carteiras, a pesquisadora 

explicava brevemente que elas iriam fazer uma atividade que elas já estavam acostumadas a 

fazer na escola. Em seguida entregava a cada criança a folha para registro da escrita e pedia 
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que cada uma escrevesse o seu nome na primeira linha. (O registro do nome era somente para 

efeito de identificação da criança). Em seguida a pesquisadora explicava às crianças: “agora 

nós vamos fazer um ditado de palavras. Observem os espaços desta folha, eles estão 

numerados em sequência no sentido da escrita, da esquerda para a direita. Eu vou falar uma 

palavra de cada vez e em seguida eu vou perguntar qual a palavra que eu falei para me 

certificar de que vocês ouviram corretamente. Vocês devem escrever as palavras nos espaços 

desta folha, em cada espaço vocês escrevem uma palavra, na sequência que eu falar. Certo?” 

 

Critérios de avaliação 

Na avaliação da escrita foi considerada como erro a escrita de palavras que 

apresentavam violação às regras de correspondência fonema-grafema, segundo a classificação 

dos itens proposta por Pinheiro (1994) em regular, irregular e regra, como troca, acréscimo e 

omissão de letras e com violação de regras gramaticais, como nos exemplos abaixo:  

• Troca de grafema (exemplos: escrever /usam/ como [uzam], escrever /fala/ como 

[vala],  /casa/ como [caza] e /extenso/ como [extenzo, estenso, ou estenço], etc.); 

• Acréscimo de grafema (exemplos: escrever /medalha/ como [medalnha], /palavra/ 

como [palavras], /nora/ como [norra], /florido/ como [florrido], etc.)  

• Omissão de grafema (exemplos: escrever /palavra/ como [palava], /florido/ como  

[forido ou lorido], /galinha/ como [galina], /quietos/ como [quieto ou quitos], etc.); 

• Violação às regras de acentuação (exemplos: escrever /pássaro/ como [passaro], /café/ 

como [cafe], etc.). 

O escore da prova de escrita varia de 0 a 24 pontos, com atribuição de 1 ponto para 

cada palavra escrita corretamente. 

 

2.2. Prova de Leitura (Anexo 6) 

O protocolo de aplicação da Prova de Leitura é constituído por uma “ficha de 

respostas” contendo um item para a identificação da criança e data da avaliação e um quadro 

com a classificação das palavras para posterior registro dos resultados e, por uma “folha 

estímulo” de aplicação com os 24 itens a serem lidos pelo examinando, digitadas em papel A 

4, em letras maiúsculas tipo Times New Roman 20, em 6 linhas, cada uma com quatro 

palavras, primeiro as 12 palavras de alta frequência, em seguida as 12 de baixa frequência, 

obedecendo a mesma ordem do sorteio das palavras da Prova de Escrita. 
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Para a elaboração do protocolo da Prova de Leitura nos apoiamos no TDE – Teste de 

Desempenho Escolar de Stein (1994), no que se refere ao uso da folha estímulo contendo as 

palavras a serem lidas pelo examinando e quanto às orientações de aplicação, porque 

consideramos uma forma prática de aplicação e de registro da leitura, sem os inconvenientes 

que poderiam ser causados com o uso de gravador ou filmadora, que demandaria mais tempo 

para recuperar os dados. 

Quanto ao protocolo de aplicação da Prova de Escrita que elaboramos é 

completamente diferente do subteste de escrita do TDE, este é composto por 34 palavras e 34 

frases e uma “Ficha do Examinador” contendo uma lista das palavras, cada uma seguida de 

uma frase. A aplicação consiste em o examinador ditar a palavra, em seguida falar a frase que 

contém a palavra ditada e, novamente ditar a palavra. O TDE é formado por três subtestes: 

escrita, leitura e aritmética, e por um caderno de aplicação contendo os três tipos de atividades 

para o examinando. 

 

Procedimentos de aplicação 

A Prova de Leitura foi aplicada individualmente pela própria pesquisadora, na sala do 

APE, no horário de aulas das crianças. As crianças eram retiradas da sala de aula, uma a uma, 

pela pesquisadora, que convidava a criança para fazer uma atividade na sala do APE. Para 

cada criança, a pesquisadora explicava: nós vamos fazer uma atividade parecida com outras 

que você costuma fazer na escola. Em seguida preenchia a ficha de identificação com o nome 

da criança e a data da avaliação. Na sequência entregava à criança a “folha estímulo” com as 

palavras que seriam lidas pela criança e explicava: Veja estas palavras (a pesquisadora 

apontava a primeira palavra /pássaro/ da primeira linha) comece aqui e vá lendo até o final da 

linha. Depois que você terminar de ler as palavras da primeira linha vá para a outra linha, 

lendo as palavras sempre no mesmo sentido, da esquerda para a direita até ler todas as 

palavras. Quando houver alguma palavra que você tentar ler e não conseguir, você pode pular 

e continuar a leitura. Após explicar, a pesquisadora perguntava a criança se havia 

compreendido e pedia para ela mostrar o sentido que ela deveria ler as palavras. Agora 

observe com cuidado as palavras e leia cada uma delas em voz alta para que eu possa ouvi-lo.  

No primeiro erro, quando ocorria, a pesquisadora pedia a criança para ler o item 

novamente. Caso o mesmo fosse lido corretamente na segunda tentativa era pontuado como 

acerto. Após essa primeira estimulação não era feita mais nenhuma interrupção. Quando a 

criança dizia que não sabia ler alguma palavra, a pesquisadora explicava: tente ler a palavra 

do jeito que você acha que ela deve ser lida. A pesquisadora acompanhou a leitura do 
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examinando usando a folha de respostas, que é igual à folha estímulo dada à criança para ler 

as palavras. 

 

Critérios de avaliação 

Na avaliação dos itens da leitura foi considerado erro a pronúncia de palavras que 

violavam as regras de correspondência grafema-fonema, segundo a classificação dos itens 

proposta por Pinheiro (1994) em regular, irregular e regra, e ainda que violavam as regras 

gramaticais de acentuação, como nos exemplos abaixo:  

• Troca de fonema (exemplos: ler /fala/ como [vala], /galinha/ como [jalinha], medalha 

como [nedalha ou medanha], ler /usam/ como [ussam] e /casa/ como [cassa]) etc.; 

• Acréscimo de fonema (exemplos: ler /palavra/ como [palavras], /nora/ como [norra], 

/florido/ como [florrido])  

• Omissão de fonema (exemplos: ler /palavra/ como [palava], ler /florido/ como  [forido 

ou lorido], ler  /galinha/ como [galina], ler /quietos/ como [quieto ou quitos]); 

• Troca da sílaba tônica da palavra por outra (exemplos: ler /jipe/ como [jipé], isto é, 

trocar a tonicidade da primeira sílaba /ji/ para a última /pe/, ler /usam/ como [usão], ler 

/pássaro/ como [passaro], ou seja, ler a palavra proparoxítona como se fosse 

paroxítona), e assim por diante. 

 

O escore da Prova de Leitura varia de 0 a 24 pontos, com atribuição de 1 ponto para 

cada palavra lida corretamente.  

 

3. Prova de Conhecimento de Letras (Anexo 7) 

Pesquisadores da área têm utilizado Prova de Conhecimento de Letras (Capovilla & 

Capovilla, 2004 a; Cardoso-Martins & Batista, 2005). 

Capovilla e Capovilla (2004 a, 129) utilizaram uma Prova de Conhecimento de Letras 

constante no “software CronoFonos”, que apresenta 23 letras do alfabeto português, uma a 

uma, em ordem aleatória, que são escritas em maiúsculas, fonte “Times New Roman” 

tamanho 72. A tarefa da criança consiste em nomeá-las em voz alta e o software registra as 

respostas para análises ulteriores. 

Cardoso-Martins e Batista (2005), em pesquisa referida neste trabalho, também 

utilizaram uma Prova de Conhecimento do Nome das Letras com crianças de 4 e 5 anos de 

idade. A prova consiste na apresentação de um cartão com as letras do alfabeto escritas em 



 176 

maiúsculas, em ordem aleatória. A tarefa da criança consiste em nomear cada uma delas. As 

pesquisadoras utilizaram apenas letras maiúsculas considerando a evidência na literatura, a de 

que crianças pré-escolares têm mais familiaridade com letras maiúsculas. 

Nesta pesquisa utilizamos um alfabeto composto por 23 letras, fabricado em madeira 

reflorestada, com peças quadradas de 3 cm cada, com letras maiúsculas pintadas em 

vermelho. Este material é parte do brinquedo “ABC” (Xalingo Brinquedos). 

Procedimentos de aplicação 

A aplicação foi individual e ocorreu na sequência da aplicação da Prova de Leitura. A 

pesquisadora convidava a criança para brincar de adivinhar as letras do alfabeto. A 

pesquisadora colocava as 23 letras do alfabeto dentro de uma pequena caixa, em seguida 

sacudia a caixa, retirava uma letra, verificava a posição correta da mesma, então mostrava a 

letra à criança e pedia que ela falasse em voz alta o nome da mesma, até serem nomeadas 

todas as letras pelo examinando. A pesquisadora registrava no protocolo da prova a resposta 

da criança. O escore para esta prova é 23 pontos, com 1 ponto para cada acerto. 

 

4. O Programa de intervenção (Anexo 8). 

Considerando a evidência da literatura de que as habilidades metalinguísticas de 

consciência fonológica facilitam a aprendizagem inicial da linguagem escrita e que programas 

de intervenção em consciência fonológica têm efeitos positivos sobre o desempenho em 

leitura e escrita, inclusive na recuperação de alunos com dificuldades nessa aprendizagem, e, 

considerando ainda, o reduzido número dessas pesquisas no Brasil, elaboramos um programa 

de intervenção em consciência fonológica visando desenvolver habilidades de consciência 

fonológica em um grupo de crianças de 3º e 4º anos do Ensino Fundamental que estão 

enfrentando dificuldades para aprender ler e escrever, em uma escola pública municipal de 

Teresina-Pí. 

Planejamos as atividades do programa com base na literatura da área e, em particular, 

em outros programas desenvolvidos por pesquisadores estrangeiros e brasileiros, que apontam 

efeitos positivos do treinamento em habilidades de consciência fonológica no desempenho em 

leitura e escrita (Bryant & Bradley, 1987; Cunningham, 1990; Byrne & Fielding-Barnsley, 

1991; Byrne, 1996; Schneider & cols., 1997; Adams & cols., 2006; Capovilla & Capovilla, 

1998, 2000, 2004 a; b; Santos, 2004; e Diniz, 2008). 

O Programa de intervenção com atividades e jogos visando desenvolver consciência 

fonológica, elaborado e aplicado pela pesquisadora, apresenta na introdução um resumo das 

atividades e jogos metalinguísticos dos programas de intervenção referidos, que também 
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fazem parte do referencial teórico. O mesmo em sua versão final está organizado em cinco 

unidades de atividades que abrangem 24 sessões de atividades apresentadas em ordem 

crescente de complexidade das habilidades metafonológicas, no nível suprassegmentar da fala 

(rima e aliteração) e segmentar (palavra, sílaba e fonema). 

A unidade 1 compreende 04 sessões com 9 atividades de reconhecimento e produção 

de rimas; a unidade 2 é composta por 03 sessões com 5 atividades de reconhecimento e 

produção de aliterações; a unidade 3 abrange 03 sessões com 3 atividades de consciência de 

palavras (segmentação de frases em palavras, julgamento do comprimento de frases e de 

palavras) e, 2 atividades de correspondências grafofonêmicas; a unidade 4 compreende 05 

sessões com 9 atividades de consciência silábica: segmentação, síntese, manipulação (adição e 

subtração) e transposição silábicas e, uma atividade explícita de correspondência 

grafofonêmica; e, por último, a unidade 5 compreende 09 sessões com 12 atividades de 

consciência fonêmica: identidade de fonemas, substituição de fonemas, segmentação, síntese, 

manipulação (adição e subtração) e transposição fonêmica; e, 4 atividades explícitas de 

correspondência grafofonêmica e uma atividade de escrita de palavras. 

Assim, cada unidade do programa inclui de forma implícita e também explícita 

atividades de correspondências grafofonêmicas visando estimular a percepção da criança para 

a estrutura fonológica da língua e levá-la a compreender que a palavra é composta por uma 

sequência de fonemas, ou seja, incitar à criança a descobrir a lógica de representação escrita 

da fala. 

Há evidência na literatura de que o trabalho com consciência fonológica produz 

melhores resultados quando é associado ao ensino das correspondências entre letras e 

fonemas (Bryant & Bradley, 1987; Byrne & Fielding-Barnsley, 1991; Byrne, 1996; Schneider 

& cols,1997; Adams & cols., 2006; Capovilla & Capovilla, 1998, 2000, 2004 a). 

Adams e cols (2006, p. 125) sugerem que as correspondências entre letras e fonemas 

nas palavras a serem exploradas sejam simples e diretas e que o número de letras apresentadas 

seja limitado a um subconjunto, e recomendam concentrar as atividades “nas seguintes letras 

que têm correspondência direta letra/fonema: p, b, f, v, t, d, m, n, l (as três últimas em início 

de sílaba) a, i, o, u”. 

Assim, elaboramos e incluímos no programa final 4 atividades de correspondência 

grafema-fonema, das quais três com 8 dessas letras: 1. fonemas bilabiais: /p/, /b/, /m/; 2. 

fonemas linguodentais: /t/, /d/, /n/; 3. fonemas labiodentais: /f/ /v/; e, uma com 2 fonemas 

linguoalveolares: /s/ e /z/. Elaboramos também um dominó fonêmico, no qual utilizamos 9 

letras, 2 vogais (a, o) e 7 consoantes (b, c, f, l, m, p e s). 
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As atividades propostas incluem trava-línguas, músicas, histórias curtas rimadas e 

aliteradas, brincadeiras e jogos visando estimular à imaginação das crianças e manter sua 

atenção nas atividades. As atividades foram planejadas para serem desenvolvidas em grupo, 

de modo a favorecer a interação entre as crianças e estimular a sua participação. 

Em cada unidade do programa são indicados o objetivo geral da unidade e o número 

de sessões de atividades. As sessões e as atividades são numeradas em ordem crescente da 

primeira à última unidade do programa para facilitar a sua identificação e aplicação. Assim, 

cada sessão de atividades apresenta o objetivo a ser alcançado, indica os materiais necessários 

à realização das atividades, uma breve descrição do desenvolvimento das mesmas e apresenta 

uma pequena discussão a ser feita com a criança no final das atividades. 

Cada sessão de atividades do programa é composta por uma ou duas atividades e, em 

cada uma, o assunto é introduzido com uma música, um verso ou com uma história curta, que 

atendem às características e os interesses de crianças de 7 a 10 anos de idade. 

O tempo de duração previsto para a realização de cada sessão de atividades é de 90 

minutos. 

Cabe ressaltar que no programa inicial descrito no projeto apresentado no Exame de 

Qualificação, o tempo de duração previsto para cada sessão de atividades era de 50 minutos, 

e, seriam realizadas no turno tarde, três vezes por semana, nas segundas, quartas e sextas-

feiras, totalizando um período de 8 semanas, com início previsto para a primeira semana de 

abril e término na primeira semana de junho de 2009. No entanto, a professora do APE 

sugeriu que as atividades de intervenção fossem realizadas pela manhã, sob a justificativa que 

havia mais alunos com dificuldades de aprendizagem no turno tarde, conforme foi ressaltado 

na fase da seleção dos participantes. A professora do APE sugeriu ainda que as atividades de 

intervenção fossem realizadas no primeiro horário, das 7:30 às 9:30 horas, nas quartas, 

quintas e sextas-feiras, com a garantia de que nesses dias e horário a sala do APE ficaria 

disponível para as atividades da pesquisa. Essas sugestões foram aceitas pela pesquisadora. 

Antes do início das atividades de intervenção, a professora do APE informou que 4 

alunos relacionados para o grupo experimental estavam na turma do “Projeto Se Liga” no 

turno da manhã. Perguntamos como esses alunos iriam participar das atividades de 

intervenção que também seriam realizadas pela manhã. A mesma respondeu que era “o jeito 

retirar os alunos da turma no horário das atividades da pesquisa”. 

No transcurso das atividades, verificamos que dos 16 alunos relacionados para o grupo 

controle, 6 (seis) deles também estavam na turma denominada “Projeto se Liga” e, 2 alunos (1 

do GE e 1 do GC) estavam em uma turma denominada “Projeto Acelera”. 
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Segundo a professora do APE o “Se Liga” é um projeto de alfabetização voltado para 

alunos com distorção idade/série escolar que ainda não foram alfabetizados, enquanto o 

“Acelera” é também voltado para alunos com distorção idade/série escolar, mas que já são 

alfabetizados, ou seja, que “já sabem ler um pouco”. 

No início a referida turma do “Projeto Se Liga” foi assumida por uma professora 

estagiária que, no segundo dia de atividades, desistiu do estágio. Então, uma professora 

efetiva assumiu a turma para alfabetizar os alunos, permanecendo até o dia 18 de maio de 

2009. A partir de então, a turma foi assumida por outra professora, que na escola é 

responsável pelo “Projeto Se Liga”, a qual iniciou as atividades do referido projeto a partir do 

dia 19 de maio. 

Daqueles 4 alunos do GE que estavam na referida turma, 2 continuaram quando as 

atividades do referido projeto iniciaram e 2 voltaram para as turmas de origem, ou seja, as 

turmas nas quais esses alunos eram efetivamente matriculados. Quanto aos 6 alunos do grupo 

controle, 3 alunos continuaram no “Projeto Se Liga” e 3 retornaram para as suas turmas de 

origem. 

Perguntamos a professora do APE, qual a razão dos alunos que estavam na referida 

turma de alfabetização terem sido mandados de volta para as suas turmas de origem, quando 

começaram as atividades do “Projeto Se Liga”. A mesma respondeu “que foi devido à idade, 

porque o referido projeto é voltado para alfabetizar os alunos mais velhos”. 

 

4.7.2. Fase 2. Aplicação do programa de  intervenção 

O programa em sua versão final, conforme descrito, foi aplicado pela pesquisadora no 

período que compreendeu da segunda semana de março à terceira semana de maio (de 11 de 

março a 21 de maio de 2009), na sala do APE, no primeiro horário do turno da manhã, das 

7:30 às 9:30 horas, três vezes por semana (quartas, quintas e sextas-feiras), totalizando 24 

sessões de atividades, cada uma com duração de aproximadamente 90 minutos, tendo em 

vista, que as atividades iniciavam às 7:50h. e encerravam às 9:20h. quando as crianças saiam 

para o lanche no horário do recreio. 

As atividades eram realizadas coletivamente com as crianças sentadas em carteiras, ou 

em pé em forma de círculo; algumas atividades eram realizadas com as crianças em dupla, 

enquanto outras eram coletivas, mas exigiam a participação individual de cada criança. A 

pesquisadora iniciava cada sessão de atividades com uma música, um verso ou com uma 

história curta. As crianças demonstravam gostar muito das atividades. 
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As carteiras eram organizadas em forma de retângulo, porque a sala do APE é estreita 

e comprida. Todo dia antes de iniciar as atividades, a pesquisadora organizava as carteiras 

dessa forma, porque sempre encontrava as mesmas enfileiradas na forma convencional. 

No início da aplicação do programa houve uma certa dificuldade, principalmente na 

primeira semana. Todo dia a pesquisadora encontrava as crianças manipulando brinquedos 

(blocos de madeira e quebra-cabeças). Também era frequente na sala do APE a presença de 

crianças do APE, mas que não eram da pesquisa, devido o interesse delas pelos brinquedos. 

No início, foi difícil conseguir que algumas crianças da pesquisa largassem os brinquedos, 

todo dia elas insistiam em retirar os brinquedos da estante e ficar brincando com eles nas 

carteiras ou no chão. A pesquisadora pedia para essas crianças guardarem os brinquedos e 

prestarem atenção às atividades, mas elas insistiam em continuar brincando, a pesquisadora 

então recolhia os brinquedos. 

Durante a realização das atividades houve algumas dificuldades, porque as crianças 

faziam muito barulho, conversavam muito, o tempo todo enredavam umas das outras, criavam 

confusão e não paravam em suas carteiras. O tempo todo era necessário chamar a atenção 

delas para as atividades e estimulá-las a participar. Algumas crianças faltavam muito e, 

quando compareciam, chegavam atrasadas e ainda criavam confusão. 

O número de crianças em cada sessão de atividades variou de 4 a 12 crianças. No 

primeiro dia apenas 4 crianças participaram das atividades. Apesar do número reduzido de 

crianças, essas dificuldades foram frequentes ao longo de todo o período da intervenção. 

As atividades eram realizadas coletivamente, mas em todas elas, os alunos eram 

solicitados a participar, por exemplo, a pesquisadora propunha uma tarefa e nomeava o aluno 

que deveria responder. Caso o aluno não soubesse responder a tarefa, todos poderiam ajudar. 

Alguns alunos, com frequência, respondiam a tarefa antes do aluno que era solicitado. Nesses 

casos, a pesquisadora pedia para que eles esperassem o colega que fosse nomeado responder a 

próxima tarefa dada, de modo que todos pudessem participar. Alguns jogos eram realizados 

com os alunos em dupla. 

O caráter lúdico das atividades e o material de apoio utilizado (músicas, cartões com 

figuras coloridas, alfabeto colorido, baralhos de figuras, dominó de figuras, etc.) contribuíram 

para despertar o interesse dos alunos e para que todos tivessem uma boa participação nas 

atividades. 

Apesar das dificuldades, das conversas constantes dos alunos, do barulho que eles 

faziam, da inquietude da maioria deles, ao longo de todo o período de intervenção, todas as 

atividades do programa foram realizadas a contento. 
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Dos 16 alunos inicialmente relacionados para o grupo experimental, apenas 9 (nove) 

frequentaram regularmente as atividades de intervenção. Entende-se por frequência regular no 

mínimo 75 % (setenta e cinco por cento) de presenças nas 24 sessões de atividades. A 

presença deles variou de 18 a 24 sessões. Um aluno teve 24 presenças (100%), 3 (três) 

tiveram, cada um, 23 presenças, um teve 22 presenças, 2 tiveram, cada um, 20 presenças e, 2 

tiveram, respectivamente, 19 e 18 presenças.  

Quanto aos 7 (sete) alunos que não tiveram frequência regular, o número de presenças 

deles variou de uma a 12 presenças. Um aluno teve uma presença, 2 tiveram, cada um, duas 

presenças, 2 tiveram, cada um, 9 presenças e, 2 alunos tiveram, respectivamente, 7 e 12 

presenças. Desses 7 alunos, 4 deles eram aqueles da turma de alfabetização (Se Liga) e um era 

da turma “Acelera” já referidas. (Cf. quadro 8). 

 

QUADRO 8. FREQUÊNCIA DOS ALUNOS DO GRUPO EXPERIMENTAL NAS 
                      ATIVIDADES DE INTERVENÇÃO 

Grupo Experimental 
Nomes fictícios 

Data de 
nascimento 

Idade 
Fev/2009 

Nível  
Escolar 

Turma TP TF Total 

01 Denis ● 12/03/2001 7;10 2º ano 12 AT 02 22 24 

02 Levis ● 15/01/2001 8;0 3º ano  13 AM 02 22 24 

03 Douglas 26/05/2000 8;8 3º ano 13 BT 01 23 24 

04 Abel 10/12/2001 7;1 3º ano 13 BT 20 04 24 

05 Bento 03/08/2001 7;5 3º ano 13 AT 20 04 24 

06 Isis 05/05/2001 7;8 3º ano 13 AT 22 02 24 

07 Carlos 05/03/2001 7;10 3º ano 13 BT 24 04 24 

08 Hélio 03/02/2001 7;11 3º ano 13 AT 23 01 24 

09 Sofia 16/01/2001 8;0 3º ano 13 BT 09 15 24 

10 Iuri 09/10/2000 8;3 4º ano 14 AT 19 03 24 

11 Kevin 31/05/2000 8;8 3º ano 13 AT 23 01 24 

12 Marcos 27/05/2000 8;8 3º ano 13 AT 23 01 24 

13 Ramon 07/10/1999 9;3 3º ano 13 AT 18 06 24 

14 Tales ■ 11/04/1999 9;9 3º ano 13 AT 07 17 24 

15 Édipo ● 15/12/1998 10;1 3º ano 13 AT 12 12 24 

16 Kleiton ● 15/09/1995 13;4 3º ano 13 AT 09 15 24 

● Alunos que estavam na turma de alfabetização “Projeto Se Liga”. 
■ Aluno que estava na “Turma Projeto Acelera” 
TP – total de presenças; TF total de faltas. 

 

4.7.3. Fase 3. Pós-teste (avaliação pós-intervenção) 

Nesta fase foram aplicadas as mesmas provas utilizadas no pré-teste para avaliar o 

desempenho dos participantes do grupo experimental e do controle nas habilidades de 

consciência fonológica, escrita e leitura de palavras e, em conhecimento de letras, com o 
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objetivo de verificar se houve aumento significativo no desempenho dos participantes de 

ambos os grupos quando comparado com o desempenho na avaliação inicial, e ainda, verificar 

se há aumento no desempenho dos participantes do grupo experimental com diferença 

significativa em relação ao desempenho dos participantes do grupo controle que não 

participaram da intervenção. Enfim, o objetivo é verificar os efeitos do programa de 

intervenção em consciência fonológica sobre o desempenho dos participantes do grupo 

experimental (GE) nessas habilidades. 

A aplicação das provas no pós-teste iniciou imediatamente após a intervenção e seguiu 

a mesma ordem e os mesmos procedimentos de aplicação do pré-teste. A aplicação foi feita 

pela pesquisadora no período que compreendeu da última semana do mês de maio à última 

semana de junho (de 25/05 a 24/06/2009), nos turnos manhã e tarde. Inicialmente foi aplicada 

coletivamente a Prova de Escrita sob ditado, na sala do APE, na sequência, foi aplicada a 

Prova de Leitura seguida da Prova de Conhecimento de Letras e, por último, a Prova de 

Consciência Fonológica. Com exceção da Prova de Escrita que foi aplicada na sala do APE, 

as demais provas foram aplicadas na sala da pedagoga, porque a sala do APE estava sendo 

utilizada com as atividades do referido projeto. 

Os resultados da avaliação pré e pós-intervenção serão apresentados para os 

participantes do grupo experimental que tiveram frequência regular nas atividades de 

intervenção com seus respectivos pares relacionados no grupo controle. 

O grupo experimental (GE) ficou constituído por 9 participantes (8 meninos e uma 

menina), com idades de 7;1 a 9;3 (sete anos e um mês a nove anos e três meses), sendo 8 do 

3º ano (6 da turma 13 AT e 2 da turma 13 BT) e 1 (um) do 4º ano (turma 14 AT) do Ensino 

Fundamental, todos do turno tarde. 

O grupo controle ficou constituído por 9 (nove) participantes (6 meninos e 3 meninas), 

com idades entre 7;5 a 9;1 (sete anos e cinco meses a nove anos e um mês), dos quais 8 são do 

3º ano (6 da turma 13 AM e 2 da turma 13 AT) e 1 (um) é do 4º ano (turma 14 BM), do turno 

manhã, exceto 2 da turma 13 AT (3º ano tarde). Destes, uma aluna do turno manhã mudou de 

turno, e quanto ao outro aluno, na relação do APE constava que ele era do 2º ano do turno 

manhã. Esse aluno é aquele que participou da turma de alfabetização (Se Liga). 

O quadro 9 apresenta a distribuição dos alunos dos grupos experimental (GE) e 

controle (GC), por idade, nível escolar, turma e pontuação no ditado da seleção, que 

representa a amostra final da pesquisa. Esses alunos serão denominados participantes. 
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QUADRO 9. CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA FINAL DA PESQUISA                    

GRUPO EXPERIMENTAL 
Nomes fictícios 

Idade em 
Fev / 2009 

Nível 
Escolar Turma PD 

01 Abel 7;1 3º ano      13 BT 5 

02 Bento 7;5 3º ano 13 AT 2 

03 Isis 7;8 3º ano 13 AT 3 

04 Carlos 7;10 3º ano 13 BT 4 

05 Hélio 7;11 3º ano 13 AT 1 

06 Kevin 8;8 3º ano 13 AT 3 

07 Marcos 8;8 3º ano 13 AT 3 

08 Ramon 9;3 3º ano 13 AT 2 

09 Iuri 8;3 4º ano 14 AT 5 

 

GRUPO CONTROLE 
Nomes fictícios 

Idade em 
Fev / 2009 

Nível 
Escolar Turma PD 

01 Cléa 7;5 3º ano 13 AM 2 

02 Molly 7;10 3º ano 13 AM 2 

03 Caio 7;8 3º ano 13 AM 6 

04 Diego 7;10 3º ano 13 AM 5 

05 Benício● 7;8 3º ano 13 AT 1 

06 Zaira 8;2 3º ano 13 AT 4 

07 Lucas 8;5 3º ano 13 AM 8 

08 Tiago 9;1 3º ano 13 AM 8 

09 Igor 8;1 4º ano 14 BM 4 

 

Quanto aos 4 alunos do grupo experimental (GE) que estavam na turma de 

alfabetização “Se Liga” e o aluno da turma “Acelera”, nenhum deles faz parte da amostra 

final da pesquisa porque não tiveram frequência regular nas atividades de intervenção. Dos 6 

alunos do grupo controle que também estavam na referida turma de alfabetização (Se Liga) 

um deles faz parte da amostra final da pesquisa porque o aluno do grupo experimental que 

com ele era relacionado teve frequência regular nas atividades da intervenção. Esse aluno 

retornou para sua turma de origem (Turma 13 AT – 3º ano tarde) a partir do dia 19 de maio de 

2009, quando as atividades do “Projeto Se Liga” começaram apenas com os alunos mais 

velhos (informou a professora do APE). Até esta data ele participava das atividades do APE 

no turno tarde, duas vezes por semana, no 1º horário. 

Todos os alunos do grupo controle participavam das atividades do APE duas vezes por 

semana no contraturno do horário regular de aulas. 

De um modo geral, os alunos de ambos os grupos (GE e GC) vivem em condições 

familiares e sociais semelhantes. 
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Cabe retomar os dados do questionário aplicado com os pais (pai mãe e ou outro 

informante) dos participantes da amostra final da pesquisa. 

No que se refere à escolaridade dos pais dos 9 participantes do grupo experimental, 7 

pais não concluíram o Ensino Fundamental (o antigo 1º grau), e, o pai de um dos participantes 

é falecido e, para um outro participante o pai é ignorado. Quanto às mães, 2 delas nunca 

foram à escola, 6 não concluíram o Ensino Fundamental e, uma concluiu o curso de 

magistério de 2º grau (o curso Pedagógico). 

Quanto à atividade profissional (ocupação atual) dos 7 pais dos participantes do grupo 

experimental, 1 pai trabalha como motorista de ônibus e 6 não têm emprego fixo, mas se 

ocupam das seguintes atividades: pintor (1), ajudante de pedreiro (1), pedreiro (1), carroceiro 

(1), e vendedor / ambulante (2). Quanto à ocupação das mães, 7 não trabalham, apenas 

cuidam do lar e 2 (duas) trabalham como auxiliar de serviços gerais (uma na empresa 

CONVAP e outra em uma clínica). 

Em relação à escolaridade dos pais dos 9 participantes do grupo controle, 3 deles 

nunca frequentaram a escola, 5 não concluíram o Ensino Fundamental (o antigo 1º grau) e, 

apenas 1 concluiu o Ensino Fundamental. Quanto às mães, 8 delas não concluíram o Ensino 

Fundamental e uma concluiu o Ensino Médio. 

Quanto à atividade profissional (ocupação atual) dos pais dos alunos do grupo 

controle, 2 trabalham como auxiliar de serviços gerais, 5 não têm emprego fixo, mas se 

ocupam das seguintes atividades: ajudante de pedreiro (2), pedreiro (1), eletricista (1), 

lavrador (1) e, para 2 pais, a informação foi “desempregado”. Quanto à ocupação das mães, 8 

delas trabalham como doméstica/diarista em casa de família e uma se dedica ao lar. 

Quanto aos participantes de ambos os grupos, os dados do questionário mostraram que 

eles não têm deficiência (visual, auditiva ou neurológica) séria que impedisse participação 

deles na pesquisa. 

Dos 16 alunos do GC, havia 2 com informação de deficiência (1 na visão esquerda, 

mas não usa óculos e um não informou o tipo de deficiência). Esses 2 alunos não fazem parte 

da amostra final, porque os seus respectivos pares do grupo experimental não tiveram 

frequência regular nas atividades de intervenção. 

Quanto aos 16 do GE, havia 3 alunos com informação de deficiência (2 na visão e um 

na fala), os três fazem parte da amostra final porque frequentaram regularmente as atividades 

de intervenção. Destes, um participante usa óculos de correção, o outro não usa óculos e 

nunca apresentou reclamação durante as atividades de intervenção; e, um aluno apresenta 
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problema na fala, ele troca determinados fonemas nas palavras, por exemplo, pronuncia o som 

/k/ da letra c das palavras como /t/ (casa / tasa, boneca / boneta). 

Quanto à experiência pré-escolar dos participantes de ambos os grupos, 2 não tiveram 

experiência pré-escolar e, a maioria (7 de cada grupo) frequentou pré-escola e ou creche. 

Todos os participantes da amostra final da pesquisa estavam submetidos ao ensino de 

sala de aula baseado na abordagem global, considerando que a escola segue as orientações dos 

Parâmetros Curriculares Nacionais – PCNs para o ensino da língua portuguesa (Brasil, 

1997;1998), que se fundamentam nos pressupostos da whole language e do construtivismo 

(sócio-construtivismo), ambas enfatizam a aprendizagem da linguagem escrita por meio da 

prática da leitura de textos, em detrimento do ensino do código alfabético. 

Os participantes de ambos os grupos (GE e GC) da amostra final do estudo possuem 

experiência escolar com o método global, considerando que todos eles estudam nessa escola 

desde a primeira série.  

Cabe ressaltar que dos 18 participantes, apenas 2 são de 4º ano e, 16 são de 3º ano. 

Destes, 14 são de duas turmas regidas por um mesmo professor. 

 

4.8. Tratamento estatístico dos dados. 

Os dados coletados foram submetidos à análise estatística com aplicação do teste t de 

Student para comparar o desempenho dos participantes dos grupos experimental e controle 

nas provas aplicadas no pré e no pós-teste, conforme os objetivos específicos da pesquisa. 

De acordo com a literatura da área Estatística, o teste t de Student é indicado para 

comparar dados de duas amostras com número de elementos menor do que 30 (n < que 30) 

(Fonseca & Martins, 2006; Barbetta, 2008). 

Devemos ressaltar que um dos limites deste trabalho é o número reduzido da amostra 

final com apenas 9 crianças em cada grupo. Como já foi explicado antes, além do número 

reduzido de alunos do APE selecionados para a primeira fase da pesquisa (32 alunos), dos 16 

do grupo experimental, 7 deles não tiveram frequência regular nas atividades de intervenção.  

O teste t de Student  ou “prova t de Student de contraste entre duas médias” é utilizado 

na comparação de dois conjuntos de dados quantitativos em termos de seus valores médios 

(Bisquerra; Sarriera & Martínez, 2007; Barbetta, 2008). 

A literatura estatística mostra que o teste t de Student é apropriado tanto para comparar 

dados de duas amostras independentes quanto de duas amostras relacionadas. Quando os 

dados são independentes, os grupos podem ter um número diferente de elementos; quando os 
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dados são relacionados, os grupos possuem o mesmo número de elementos, isto é, são do 

mesmo tamanho amostral (Bisquerra; Sarriera & Martínez, 2007, Barbetta, 2008). 

Segundo Bisquerra, Sarriera e Martínez (2007, p. 96) em nível informativo, quanto à 

aplicação do teste t, “a diferença entre dados independentes e dados relacionados consiste em: 

a) no caso de dados independentes comparam-se grupos; b) com dados pareados comparam-se 

variáveis”. 

Um dos pressupostos para a aplicação do teste t de Student é o de que os dados das 

duas amostras a serem comparadas estejam em uma distribuição Normal ou simétrica 

(Bisquerra, Sarriera & Martínez, 2007; Fonseca & Martins, 2006; Barbetta, 2008). 

Segundo Bisquerra, Sarriera e Martínez (2007, p. 53) “a prova de qualidade de ajuste à 

distribuição normal mais freqüentemente utilizada é a prova de Kolmogorov-Smirnov”. Esta 

prova compara a distribuição empírica dos dados com a distribuição normal teórica. Quando 

as diferenças de ambas as distribuições superam os valores estabelecidos é descartada a 

hipótese de normalidade dos dados. 

Nesta pesquisa a análise estatística dos dados foi realizada em três momentos. No 

primeiro, foi aplicado o teste t de Student para dados independentes na comparação da 

diferença das médias obtidas pelos grupos experimental e controle nas provas de Consciência 

Fonológica, de Escrita e de Leitura de Palavras e, de Conhecimento de Letras aplicadas no 

pré-teste para verificar se eles apresentavam desempenho equivalente em cada uma das 

habilidades avaliadas nessa primeira fase da pesquisa. 

Antes de aplicar o teste t de Student para comparar a diferença das médias dos dois 

grupos no pré-teste, foi aplicado o teste Kolmogorov-Smirnov para verificar se os dados de 

ambos os grupos nas provas aplicadas no pré-teste estavam em uma distribuição Normal, pois 

a aplicação do teste t de contraste supõe que os dados das duas amostras a serem comparadas 

estejam em uma distribuição Normal. 

O teste Kolmogorov-Smirnov basicamente diz que se o valor-p for maior do que 0,05, 

os dados possuem distribuição Normal. Os resultados do teste K-S mostraram que os dados 

dos dois grupos em todas as variáveis medidas no pré-teste estão em uma distribuição 

Normal. 

Na aplicação do teste t de contraste entre dois grupos são formuladas duas hipóteses 

denominadas hipótese nula (H0) e hipótese alternativa (H1).  

Assim, para comparar a diferença das médias dos dois grupos (GE e GC) nas 

habilidades avaliadas no pré-teste, foram estabelecidas duas hipóteses: a hipótese nula (H0) é 

que não há diferença significativa entre as médias e, a hipótese alternativa H1 é que há 
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diferença significativa entre os grupos (H1: µ1≠µ2). O nível de significância considerado foi de 

5% (p<0,05). 

Em termos estatísticos, os dois conjuntos de dados podem ser comparados observando 

a diferença na média entre eles. Aplicando-se o teste t de Student para amostras independentes 

para comparar a diferença das médias com n – 1 graus de liberdade, se o resultado da 

estatística de t produz um valor-p < 0,05, rejeita-se a hipótese nula (H0) que diz que não há 

diferença significativa entre as médias. Assim, quanto menor for o valor-p para a diferença 

das médias dos grupos, maior a evidência a favor da hipótese alternativa (H1) que diz que há 

diferença significativa entre os grupos. Se o valor-p é > 0,05, se aceita H0, não há diferença 

estatisticamente significativa entre as médias dos grupos. 

Após calcular o valor da estatística t, o valor-p é obtido na tabela da distribuição t de 

Student para graus de liberdade (n1 + n2 - 2). Onde n é o número de elementos de cada grupo. 

Nesta pesquisa n=9. Onde n1 é o número de elementos do grupo experimental (GE) e n2 é o 

número de elementos do grupo controle (GC). Assim, (9 + 9 - 2) = 16. A tabela de 

distribuição do teste t de Student é encontrada em vários livros de estatística, por exemplo, no 

livro de Barbetta (2008, p. 300). 

No segundo momento, foi aplicado o teste t de Student para amostras pareadas para 

calcular a diferença das médias dos escores individuais de acertos obtidos pelos participantes 

de cada grupo no pré e no pós-teste com o objetivo de verificar se os grupos apresentam uma 

evolução significativa nas habilidades avaliadas. 

A literatura estatística mostra que o teste t de Student pareado é usado para comparar o 

comportamento de uma variável observada sobre um conjunto de elementos de um mesmo 

grupo em dois momentos diferentes (Bisquerra, Sarriera & Martínez, 2007; Fonseca & 

Martins, 2006; Barbetta, 2008).  

Neste caso, o teste t de Student unicaudal é aplicado para a diferença das médias dos 

escores individuais obtidos em cada uma das provas aplicadas no pré e no pós-teste pelo 

grupo experimental (submetido à intervenção) e também pelo grupo controle que não passou 

pela intervenção, para verificar se houve aumento no desempenho dos participantes de cada 

grupo nas variáveis mensuradas com diferença estatisticamente significativa do pré para o 

pós-teste. 

Para esse teste são estabelecidas duas hipóteses teóricas: a hipótese nula H0: é que não 

há diferença estatisticamente significativa entre as médias obtidas nas variáveis medidas no 

pré-teste e no pós-teste, ou seja, µ1antes é igual a µ2 depois (H0: µ1=µ2) e, a hipótese alternativa 

H1: é que há diferença estatisticamente significativa entre as médias nos dois momentos de 
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avaliação (H1:µ2 depois > µ1 antes). Onde µ2  depois é a média dos escores obtidos por um dos grupos 

na variável medida no pós-teste e µ1antes é a média dos escores obtidos no pré-teste, isto é 

antes da intervenção. O resultado do teste t é expresso com p>0,05, quando a diferença entre 

as médias não é estatisticamente significativa, ou com p<0,05, quando a diferença entre as 

médias é estatisticamente significativa. 

Enfim, os dados desta pesquisa foram submetidos a dois tipos de análise estatística: a) 

ao teste t de Student para amostras independentes b) ao teste t de Student para amostras 

pareadas (Cf. anexo 9). 

Como no escore total das provas aplicadas no pré-teste, o grupo controle apresentou 

maior pontuação do que o grupo experimental, embora com diferença pequena, inicialmente, 

foi aplicado o teste t de Student independente na comparação das médias dos escores dos 

grupos GE e GC nas provas aplicadas no pré-teste, a fim de verificar se a diferença entre as 

médias dos grupos era estatisticamente significativa, ou se ambos apresentavam desempenho 

equivalente nas habilidades avaliadas nessa primeira fase da pesquisa. 

Essa comparação do desempenho inicial dos grupos é importante para evitar 

interpretação incorreta dos resultados. Se no ponto de partida do estudo, um dos grupos 

apresentar melhor desempenho nas habilidades avaliadas, com diferença estatisticamente 

significativa, em comparação com o outro grupo, essa diferença deve ser levada em conta na 

interpretação dos resultados. 

Em seguida, o teste t de Student pareado foi aplicado na comparação da diferença das 

médias do pré e do pós-teste de cada um dos grupos com o objetivo de verificar se houve 

maior progresso no desempenho dos participantes do grupo experimental que participaram da 

intervenção em relação ao desempenho dos participantes do grupo controle, para saber se 

houve efeitos da intervenção sobre o desempenho dos participantes do grupo experimental nas 

habilidades avaliadas. 

Por último, foi aplicado teste t de Student independente para comparar a diferença das 

médias dos escores de ambos os grupos (GE e GC) na avaliação pós-intervenção para 

verificar se houve ou não diferença significativa entre os grupos, enfim, para verificar em 

quais habilidades houve efeito do programa de intervenção em consciência fonológica sobre o 

desempenho dos participantes do grupo experimental, ou se não houve diferença significativa 

no desempenho dos grupos.. 

Considerando o número reduzido de participantes da amostra final, apenas 18 crianças 

(16 de 3º ano e 2 de 4º ano), 9 no GE e 9 no GC, devemos ressaltar que os resultados dos 

testes estatísticos serão tomados como indicadores na comparação dos grupos quanto às 
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variáveis da pesquisa. Nossa intenção era desenvolver a intervenção com um maior número 

de crianças, mas não foi possível, por várias razões já explicadas anteriormente. 

A ideia inicial prevista no projeto do exame de qualificação era comparar o 

desempenho de um grupo de crianças com dificuldades de aprendizagem que participavam do 

APE, antes e após a intervenção, para verificar se haveria mudança significativa que pudesse 

ser atribuída a efeitos da intervenção. Por sugestão da Banca durante o exame de qualificação, 

incluímos o grupo controle que oferece mais subsídios para analisar as variáveis do estudo no 

grupo que participou da intervenção tomando o grupo controle como referência, o que permite 

controlar também outras variáveis como idade, nível escolar, experiência de sala de aula, e 

considerando ainda que os alunos do grupo controle estariam participando das atividades do 

“Projeto Apoio Pedagógico Específico-APE” enquanto os do grupo experimental estariam 

participando das atividades de intervenção. 

Os resultados do conjunto dos dados serão apresentados no próximo capítulo e serão 

discutidos com base nas pesquisas experimentais referidas no referencial teórico, dentre as 

quais as de Adams, Foorman, Lundberg, e Beeler (2006); McGuinness (2006); Marec-Breton 

e Gombert (2004); Gombert (2003); Cardoso-Martins e Pennington (2001); Schneider, 

Küspert, Roth, Visé, e Marx (1997); Alegria Leybaert e Mousty (1997), Demont (1997); 

Morais (1996); Byrne (1996); Byrne e Fielding-Barnsley (1991); Cunningham (1990), Bryant 

e Bradley (1987); e, em especial nas pesquisas brasileiras dentre as quais destacam-se Soares 

e Cardoso-Martins (1989); Cardoso-Martins (1993, 1996, 2005), Cardoso-Martins e Frith 

(1999); Cardoso-Martins, Michalick e Pollo (2006); Maluf e Barrera (1997), Barrera e Maluf 

(2003); Maluf (2005), Maluf e Gombert (2008), Santos e Maluf (2004); Santos (2004); 

Morais (1997); Capovilla e Capovilla (1998, 2000, 2004 a;b); Guimarães (2002, 2003; 2005); 

Silva (2009); Santamaria, Leitão e Assencio-Ferreira (2004); Cárnio e Santos (2005), Paes e 

Pessoa (2005); Paula, Mota e Keske-Soares (2005), Bernardino Júnior e cols.  (2006) e Diniz 

(2008), entre outras. 



5. APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

 

Neste capítulo serão apresentados os resultados dos dados conforme os objetivos da 

pesquisa e os instrumentos e procedimentos de coleta e de análise dos dados descritos no 

capítulo anterior. 

A pesquisa seguiu o delineamento experimental e foi desenvolvida em três fases: pré-

teste, intervenção e pós-teste. 

No pré-teste e no pós-teste a pesquisadora aplicou aos participantes do grupo 

experimental (GE) e do grupo controle (GC) as seguintes provas: Prova de Consciência 

Fonológica (PCF), Prova de Escrita de Palavras (PE) sob ditado, Prova de Leitura de Palavras 

(PL) e Prova de Conhecimento de Letras (PCL). 

A Prova de Consciência Fonológica é composta por dez subtestes cada um com dois 

itens de treino e quatro de teste para avaliar habilidades de julgamento de rima e aliteração, 

habilidades silábicas (segmentação, síntese, manipulação e transposição) e fonêmicas 

(segmentação, síntese, manipulação e transposição). O escore para cada subteste varia de 0 a 4 

pontos, com atribuição de 1 ponto para cada resposta correta. O escore máximo em cada 

habilidade é 36 pontos para cada grupo com n=9. O escore total desta prova é 40 pontos, e o 

escore total para cada grupo (n=9) é de 360 pontos. 

As Provas de Escrita e de Leitura de Palavras, cada uma era constituída por 24 

palavras reais distribuídas igualmente nas três categorias de regularidade: regular, regra e 

irregular. O escore para estas provas variou, igualmente, de 0 a 24 pontos, tendo sido 

considerado o número de palavras escritas e lidas corretamente. Para cada grupo (n=9), o 

escore máximo em cada uma destas provas é de 216 pontos. 

Para a Prova de Conhecimento de Letras (PCL) o escore variou de 0 a 23 pontos, com 

atribuição de 1 ponto para cada letra reconhecida corretamente. O escore total desta prova, 

para cada grupo (n=9) é de 207 pontos. 

Os resultados das provas aplicadas nas duas situações de avaliação (pré-teste e pós-

teste) serão apresentados como escores ou frequência de acertos. 

Os resultados serão apresentados para os grupos: experimental (GE) e controle (GC) 

constituídos, cada um, por 9 crianças, sendo 8 de 3º ano e uma de 4º ano do Ensino 

Fundamental, totalizando 18 crianças, todas com dificuldades para aprender ler e escrever, 

que representam a amostra final do estudo. 
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Algumas informações do capítulo anterior serão retomadas aqui para melhor 

compreensão do processo da pesquisa. 

Conforme demonstrado no capítulo anterior, no início do estudo, em Fevereiro de 

2009, foram selecionados da relação de alunos com dificuldades de aprendizagem da leitura e 

da escrita indicados para o “projeto APE”, 32 alunos de 2º, 3º e 4º anos do Ensino 

Fundamental que obtiveram as menores pontuações em um ditado de 20 palavras. Desses 32 

alunos, 16 do turno tarde e 16 do turno manhã foram relacionados, respectivamente, para os 

grupos experimental e controle, considerando a aproximação possível entre eles quanto à 

idade, o nível escolar e a pontuação obtida no ditado. 

Dos 16 alunos do grupo experimental, apenas 9 frequentaram regularmente as 

atividades de intervenção realizadas no período de 11 de março a 21 de maio de 2009, na sala 

do APE, no primeiro horário do turno da manhã, das 7:30 às 9:30 horas, três vezes por 

semana (quartas, quintas e sextas-feiras), totalizando 24 sessões de atividades, cada uma com 

duração de 90 minutos. O número de presenças desses alunos nas sessões de atividades variou 

de 18 a 24 (75% a 100%). Os sete alunos que não tiveram frequência regular e os seus 

respectivos pares da relação do grupo controle foram excluídos da pesquisa. 

O grupo experimental (GE) ficou constituído por 9 participantes (8 meninos e uma 

menina), com idades de 7;1 a 9;3 (sete anos e um mês a nove anos e três meses), sendo 8 do 

3º ano (2 da turma 13 BT e 6 da 13 AT) e 1 do 4º ano (turma 14 AT) do Ensino Fundamental, 

todos do turno tarde. O grupo controle (GC) ficou igualmente com 9 participantes (6 meninos 

e 3 meninas), com idades de 7;5 a 9;1 (sete anos e cinco meses a nove anos e um mês), 8 do 3º 

ano (6 da turma 13 AM e 2 da 13 AT) e, 1 do 4º ano (turma 14 BM), do Ensino Fundamental. 

Quanto aos 2 alunos do 3º ano turno tarde (Turma 13 AT) no grupo controle, uma aluna 

mudou de turno e, quanto ao outro aluno, constava na relação do APE que ele era do 2º ano 

do turno manhã (turma 12 AM).  

Cabe esclarecer que dos 16 alunos inicialmente relacionados no grupo experimental, 4 

deles, desde o início de Fevereiro, foram colocados em uma turma de alfabetização referida 

na escola como “Turma do Projeto Se Liga”, formada por alunos atrasados retirados de várias 

turmas; e, 1 aluno foi colocado em uma turma denominada “Turma do Projeto Acelera”. 

Nenhum deles faz parte da amostra final da pesquisa porque não tiveram frequência regular 

nas atividades de intervenção. 

Quanto aos 16 alunos do grupo controle, 6 deles também estavam na referida turma de 

alfabetização (Se Liga) e 1 (um) estava na turma “Acelera”. Destes 7 alunos, um faz parte da 
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amostra final da pesquisa porque o aluno do grupo experimental que com ele era relacionado 

teve frequência regular nas atividades da intervenção. 

A tabela 1 apresenta a caracterização dos participantes de ambos os grupos, por idade, 

nível escolar, turma e pontuação obtida no ditado (PD) aplicado na seleção, quando o estudo 

começou em Fevereiro de 2009, que representa a amostra final da pesquisa. 

                           
                                  Tabela 1. Caracterização da amostra final 

GRUPO EXPERIMENTAL 
(nomes fictícios) 

Idade 
(Fev/2009) 

Nível 
escolar 

 
Turma 

 
PD 

01 Abel 7;1 3º ano 13 BT 5 

02 Bento 7;5 3º ano 13 AT 2 

03 Isis 7;8 3º ano 13 AT 3 

04 Carlos 7;10 3º ano 13 BT 4 

05 Hélio 7;11 3º ano 13 AT 1 

06 Kevin 8;7 3º ano 13 AT 3 

07 Marcos 8;7 3º ano 13 AT 3 

08 Ramon 9;3 3º ano 13 AT 2 

09 Iuri 8;3 4º ano 14 AT 5 

n=9 Total 2 3 28 

GRUPO CONTROLE 
(nomes fictícios) 

Idade 
(Fev/2009) 

Nível 
escolar 

Turma PD 

01 Cléa 7;5 3º ano 13 AM 2 

02 Molly 7;10 3º ano 13 AM 2 

03 Caio 7;8 3º ano 13 AM 6 

04 Diego 7;10 3º ano 13 AM 5 

05 Benício 7;8 3º ano 13 AT 1 

06 Zaira 8;2 3º ano 13 AT 4 

07 Lucas 8;5 3º ano 13 AM 8 

08 Tiago 9;1 3º ano 13 AM 8 

09 Igor 8;1 4º ano 14 BM 4 

n=9 Total 2 3 40 

 

Como pode ser visto nesta tabela, os participantes de ambos os grupos obtiveram 

pontuação muito baixa no ditado aplicado na seleção. O escore individual no GE variou de 1 a 

5 pontos, e, no GC, de 1 a 8 pontos, do escore máximo de 20 pontos. Ambos os grupos 

obtiveram escore total muito baixo, sendo pior no GE com 28 pontos, enquanto o GC obteve 

40 pontos, portanto com 12 pontos a mais do que o GE. 

A idade dos participantes foi calculada até fevereiro de 2009 com base na data de 

nascimento informada nas relações do APE. 
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Todos os participantes do grupo controle frequentavam as atividades do APE duas 

vezes por semana no contraturno do horário regular de aulas. Um deles frequentou a turma de 

alfabetização (Se Liga) pela manhã até 18 de maio, quando retornou para a sua turma de 

origem (13 AT – 3º ano tarde) a partir do dia 19 de maio quando as atividades do “Projeto Se 

Liga” começaram somente com os alunos mais velhos, assim informou a professora do APE. 

Nesse período ele participava das atividades do APE no 1º horário do turno tarde, duas vezes 

por semana. 

Considerando que o “Projeto Se Liga” é voltado para alfabetizar alunos que estão com 

distorção idade/série escolar, perguntamos a professora responsável pelo mesmo, se para 

participar do “projeto Se Liga” os alunos precisam passar por um período prévio de 

alfabetização. A mesma respondeu que no início do ano forma a turma e “primeiro faz um 

trabalho com os alunos porque senão pega eles muito crus”.18 

De um modo geral, todos os participantes de ambos os grupos (GE e GC) possuem 

condições de vida semelhantes no ambiente familiar e social e, estavam submetidos às 

mesmas condições de ensino escolar. 

Cabe retomar os dados do questionário aplicado com os pais (pai, mãe ou outro 

informante) dos participantes da amostra final da pesquisa. 

No que se refere à experiência pré-escolar dos participantes de ambos os grupos,  a 

maioria deles (7 de cada grupo) frequentou pré-escola e ou creche. 

Quanto à alteração de comportamento, os dados do questionário mostraram que 

nenhum dos participantes apresentava deficiência séria que impedisse a participação deles na 

pesquisa. 

Dos 9 participantes do GC, nenhum deles tem informação de deficiência e, dos 9 do 

GE, há 3 com informação de deficiência (2 na visão e um na fala). Destes, um participante usa 

óculos de correção, um não usa óculos, mas nunca apresentou qualquer reclamação durante as 

atividades de intervenção; e, o aluno com problema de fala, ele troca determinados fonemas 

nas palavras, por exemplo, pronuncia o som /k/ da letra c das palavras como /t/ (casa / tasa, 

                                                 
18 O termo cru assume vários sentidos, por exemplo, sem ter passado por uma preparação especial; não 
trabalhado, não curtido, em estado natural (couro natural); não cozido (a carne está crua); em fase inicial, ainda 
sem elaboração ou apuro, insipiente (o projeto está cru); não amadurecido, verde, ingênuo, estar cru em 
informação, não saber ou não ter conhecimento suficiente sobre assunto, matéria, (“Os alunos estão muito crus 
em física”) (Cf. Dicionário Houaiss da língua portuguesa, 2001, p. 879). Este último sentido parece ser o que foi 
usado pela professora do projeto de alfabetização “Se Liga”, no sentido de que os alunos não estão preparados, 
eles não têm conhecimentos, habilidades básicas para participar das atividades do referido projeto, eles precisam 
passar por um período preparatório com uma professora que deve alfabetizá-los antes para que ela possa iniciá-
los nas atividades do referido projeto. 
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boneca / boneta). O mesmo não foi excluído da pesquisa porque a intervenção em consciência 

fonológica poderia beneficiá-lo. 

Quanto à escolaridade dos pais, os dados mostraram que os pais e as mães das crianças 

de ambos os grupos possuem baixo nível de instrução escolar, considerando que alguns deles 

são analfabetos e, a maioria não concluiu o ensino fundamental, apenas um  pai de um 

participante do GC concluiu o ensino fundamental, apenas duas mães (uma do GE e uma do 

GC) concluíram o Ensino Médio, todos com experiência escolar pública. 

Quanto à atividade profissional (ocupação atual) dos pais das 9 crianças do GE, apenas 

um é empregado como motorista de ônibus e 6 não têm emprego fixo, mas se ocupam das 

seguintes atividades: pintor (1), ajudante de pedreiro (1), pedreiro (1), carroceiro (1), e 

vendedor / ambulante (2). Duas crianças deste grupo não têm pai (um é falecido, o outro é 

ignorado). Quanto à ocupação das mães, 7 não trabalham, apenas cuidam do lar e 2 (duas) 

trabalham como auxiliar de serviços gerais (uma na empresa CONVAP e outra em uma 

clínica). 

Em relação à atividade profissional (ocupação atual) dos pais das 9 crianças do GC, 

apenas 2 pais trabalham como auxiliar de serviços gerais; 5 não têm emprego fixo, mas se 

ocupam das seguintes atividades: ajudante de pedreiro (2), pedreiro (1), eletricista (1), 

lavrador (1) e, para 2 pais, a informação foi “desempregado”. Quanto à ocupação das mães, 2 

se dedicam ao lar e, 7 trabalham como doméstica (diarista) em casas de famílias. 

Esses resultados mostram que a maioria dos pais e das mães das crianças da amostra 

final não tem emprego fixo e se ocupa de atividades eventuais de baixa remuneração. 

Com base nos resultados do questionário e no contato da pesquisadora com a 

comunidade e com a maioria dos pais e ou responsáveis pelos alunos, podemos considerar que 

as experiências no ambiente familiar e social dos participantes de ambos os grupos são pouco 

estimuladoras da aprendizagem escolar. 

Quanto à experiência de sala de aula, todos os participantes de ambos os grupos 

estavam submetidos ao ensino baseado na abordagem global, considerando que a escola segue 

as orientações dos Parâmetros Curriculares Nacionais – PCNs para o ensino da língua 

portuguesa (Brasil, 1997;1998), que se fundamentam nos pressupostos da whole language e 

do construtivismo (sócio-construtivismo).  

Conforme foi demonstrado no referencial teórico, tanto a abordagem whole language, 

que tem como principais representantes Smith e Goodman (José Morais, 1996; Soares, 2004) 

quanto a Psicogênese da língua escrita ou  construtivismo (sócio-construtivismo) de Ferreiro, 

que se tornou o “paradigma dominante” da alfabetização no Brasil, a partir dos anos de 1980 
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(Soares, 2004), são semelhantes e, ambas enfatizam a aprendizagem da linguagem escrita por 

meio da prática da leitura de textos, em detrimento do ensino do código alfabético. Esta ideia 

está claramente evidenciada nos PCNs (Brasil, 1997). 

Segundo os PCNs (Brasil, 1997) o trabalho com leitura na escola tem como finalidade 

formar leitores e escritores competentes, não no sentido profissional, mas capazes de produzir 

textos coerentes, por meio da prática da leitura. “A leitura, por um lado, nos fornece a 

matéria-prima para a escrita: o que escrever. Por outro, contribui para a constituição de 

modelos: como escrever” (Brasil, 1997, p. 40). 

Todos os participantes de ambos os grupos possuem experiência escolar com o método 

global, considerando que todos eles estudam nessa escola desde a primeira série.  

Cabe ressaltar que dos 18 participantes, apenas 2 são de 4º ano e, 16 são de 3º ano. 

Destes, 14 são das turmas 13 AT e 13 AM regidas por um mesmo professor. 

Os dados de todas as provas aplicadas no pré-teste e no pós-teste foram submetidos a 

dois tipos de análise estatística por meio da aplicação do teste t de Student, para amostras 

pareadas e para amostras independentes. 

Inicialmente serão apresentados os resultados da aplicação do teste t de Student para 

amostras independentes aplicado na comparação da diferença das médias de acertos dos 

grupos experimental e controle nas provas aplicadas na primeira fase da pesquisa (no pré-

teste) para verificar se os grupos apresentam desempenho equivalente ou se há diferença 

significativa entre eles nas variáveis mensuradas antes da intervenção, a fim de evitar 

interpretação incorreta dos resultados.  

Antes da aplicação do teste t de Student, foi aplicado o teste Kolmogorov-Smirnov da 

hipótese de normalidade dos dados. Os resultados do teste K-S mostraram que os dados 

obtidos pelos grupos em todas as provas no pré-teste estavam em uma distribuição normal. 

Na sequência, serão apresentados os resultados da análise estatística da aplicação do 

teste t de Student pareado para a diferença das médias de cada grupo nas provas aplicadas no 

pré e no pós-teste, para verificar se há evolução no desempenho de cada grupo nas habilidades 

avaliadas com diferença estatisticamente significativa da avaliação inicial para a pós-

intervenção, a fim de saber se no grupo experimental que passou pela intervenção o aumento 

no desempenho nas habilidades avaliadas é maior do que no grupo controle. 

Por último, serão apresentados os resultados do teste t de Student independente 

aplicado à diferença das médias de ambos os grupos (GE e GC) nas habilidades avaliadas no 

pós-teste para verificar em quais habilidades houve diferença estatisticamente significativa 

entre os grupos. 
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5.1. Análise estatística do desempenho dos grupos no pré-teste. 

 

As análises descritas a seguir foram realizadas com o objetivo de verificar se os grupos 

apresentam desempenho equivalente nas habilidades de consciência fonológica, escrita e 

leitura de palavras e em conhecimento de letras avaliadas no início do estudo, ou seja, para 

saber se os grupos são comparáveis em termos de desempenho nessa primeira avaliação. 

A tabela 2 apresenta a média e o desvio padrão dos escores de acertos dos grupos 

experimental e controle em todas as provas aplicadas no pré-teste, bem como os resultados do 

teste t de Student independente aplicado à diferença das médias dos grupos em cada 

habilidade. O número entre parênteses ao lado de cada variável indica o escore máximo. 

 

   Tabela 2. Média e desvio padrão (dp) de cada grupo nas habilidades avaliadas no pré-teste e 
                   resultado do teste t de Student. 

PRÉ-TESTE 

GE (n=9) GC (n=9) 

 
 

VARIÁVEIS 

Média dp Média dp 

Diferença 
das  

médias 

 
 
t 

 
 
p 

Prova de Consciência Fonológica (40) 18,44 4,85 18,67 3,39 0,22 0,11 0,91 

 Rima (4) 2,22 0,97 2,78 0,44 0,56 1,56 0,14 

 Aliteração (4) 2,22 1,09 2,56 0,73 0,33 0,76 0,46 

 Segmentação Silábica (4) 4,00 0,00 4,00 0,00 0,00 - - 

 Síntese Silábica (4) 4,00 0,00 4,00 0,00 0,00 - - 

 Manipulação Silábica (4) 2,33 1,50 2,11 1,36 0,22 0,33 0,75 

 Transposição Silábica (4) 1,44 1,59 1,22 1,64 0,22 0,29 0.77 

 Segmentação Fonêmica (4) 0,00 - 0,00 - - - - 

 Síntese Fonêmica (4) 0,67 0,87 0,67 0,87 0,00 0,00 1,00 

 Manipulação Fonêmica (4) 1,56 1,13 1,33 1,32 0,22 0,38 0,71 

 Transposição Fonêmica (4) 0,00 - 0,00 - - - - 

Escrita de palavras (24) 5,00 2,35 6,33 3,46 1,33 0,96 0,35 

Leitura de Palavras (4) 8,33 4,24 9,44 6,52 1,11 0,43 0,67 

Conhecimento de letras (23) 21,67 1,32 22,44 1,33 0,78 1,24 0,23 

 

No escore total da Prova de Consciência Fonológica – PCF, no pré-teste, o grupo 

experimental e o controle obtiveram, respectivamente, médias de 18,44 e 18,67 com desvios-

padrão de 3,39 e 4,85. Aplicando o teste t de Student independente para a diferença das 

médias (0,22), o resultado encontrado foi t=0,11 e valor-p=0,91 (p>0,05). Este resultado 

mostra que ambos os grupos apresentaram desempenho equivalente no repertório das 

habilidades de consciência fonológica nessa primeira avaliação. 
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No subteste de Rima, os grupos experimental e controle obtiveram, respectivamente, 

médias de 2,22 e de 2,78 e desvios-padrão 0,97 e 0,44. A diferença das médias (0,56) a favor 

do grupo controle não se revelou estatisticamente significativa, com o valor t=1,58 e valor-

p=0,14 (p>0,05). 

Em Aliteração a média do grupo experimental foi de 2,22 com desvio-padrão 1,09 e 

do grupo controle foi de 2,56 com desvio-padrão de 0,73. A diferença entre as médias (0,33) a 

favor do grupo controle não se revelou estatisticamente significativa, com o valor de t=0,76 e 

valor-p=0,46 (p>0,05). 

Portanto, nas habilidades suprassegmentares de rima e aliteração ambos os grupos (GE 

e GC) apresentaram desempenho semelhante nessa primeira avaliação, pois o valor-p é muito 

alto (p>0,05) para rejeitar a hipótese de igualdade entre as médias dos grupos. 

Quanto às habilidades silábicas, como pode ser visto na tabela 2, ambos os grupos 

obtiveram a média máxima 4,0 nos subtestes de segmentação e síntese silábicas. 

Em Manipulação Silábica, os grupos experimental e controle obtiveram escores 

médios de acertos, respectivamente, 2,33 e 2,11 com desvios-padrão de 1,50 e 1,36. A 

diferença entre as médias (0,22) a favor do grupo experimental não se revelou 

estatisticamente significativa, com t=0,33 e valor-p=0,75 (p>0,05). 

No subteste de Transposição Silábica, os dois grupos obtiveram, respectivamente, 

médias de 1,44 e de 1,22 com desvios-padrão de 1,59 e 1,64, respectivamente. A diferença 

entre as médias dos grupos (0,22) a favor do grupo experimental não se revelou 

estatisticamente significativa, com valor de t=0,29 e valor-p=0,77 (p>0,05). 

Como mostra a tabela 2, nos subtestes de Segmentação e Transposição Fonêmicas 

ambos os grupos apresentaram desempenho nulo nessa avaliação inicial (pré-teste). 

No subteste de Síntese Fonêmica, ambos os grupos (GE e GC) obtiveram, igualmente, 

média 0,67 e desvio-padrão 0,87, com valor de t=0,00 e valor-p=1,00 (p>0,05). Portanto, não 

há diferença entre os grupos na habilidade de Síntese Fonêmica, nesta primeira fase da 

pesquisa. 

No subteste de  Manipulação Fonêmica, os grupos experimental e controle obtiveram, 

respectivamente, médias dos escores 1,56 e 1,33 com desvios-padrão 1,13 e 1,32. A diferença 

das médias (0,22) a favor do grupo experimental não se revelou estatisticamente significativa, 

com valor t=0,38 e valor-p=0,71 (p>0,05). Portanto, nesta habilidade não há diferença 

estatisticamente significativa entre os grupos no pré-teste. 
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Essas análises mostram que no repertório das habilidades de consciência fonológica e 

em cada uma dessas habilidades analisadas separadamente não há diferença estatisticamente 

significativa entre as médias dos grupos experimental e controle no pré-teste. 

Na Prova de Escrita de Palavras, o grupo experimental obteve média dos escores de 

acertos 5,00 e desvio-padrão 2,35 e o grupo controle obteve média de 6,33 com desvio-padrão 

3,46. O resultado do teste t de Student independente aplicado à diferença das médias (1,33) 

mostrou que essa diferença a favor do grupo controle não é estatisticamente significativa, com 

t=0,96 e valor-p=0,35 (p>0,05). Este resultado mostra que ambos os grupos apresentam 

desempenho semelhante na habilidade de escrita de palavras no pré-teste. 

Quanto à Prova de Leitura de Palavras, os grupos experimental e controle obtiveram 

médias dos escores, respectivamente, 8,33 e 9,44 com desvios-padrão 4,24 e 6,52. A diferença 

das médias (1,11) a favor do grupo controle não se revelou estatisticamente significativa, com 

t=0,43 e valor-p=0,67 (p>0,05). Portanto, na habilidade de leitura de palavras no pré-teste, 

ambos os grupos apresentam desempenho equivalente. 

Na Prova de Conhecimento de Letras, a média do grupo experimental foi de 21,67 

com desvio-padrão de 1,32 e do grupo controle a média foi de 22,44 com desvio padrão 1,33. 

O resultado do teste estatístico mostrou que a diferença das médias (0,78) a favor do grupo 

controle não é significativa, com valor de t=1,24 e valor-p=0,23 (p>0,05). Portanto, nesta 

habilidade ambos os grupos apresentam desempenho equivalente nesta primeira avaliação. 

Em resumo, os resultados da avaliação inicial mostraram que ambos os grupos (GE e 

GC) apresentaram desempenho equivalente tanto nas habilidades de consciência fonológica 

quanto nas de linguagem escrita. O resultado do teste t de Student independente aplicado na 

comparação da diferença das médias dos grupos no pré-teste mostrou que a diferença entre 

eles não era estatisticamente significativa, com p>0,05. Este resultado é favorável à hipótese 

nula (H0) de igualdade entre as médias dos grupos nessa primeira avaliação. 

Concluindo, ambos os grupos apresentaram desempenho muito baixo e equivalente em 

todas as habilidades avaliadas no pré-teste, exceto nas habilidades fonológicas de 

segmentação e síntese silábicas que ambos os grupos apresentaram a média máxima dos 

escores. 
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5. 2. Consciência fonológica e linguagem escrita: resultados da intervenção. 

 

As análises descritas a seguir têm o objetivo de investigar se a intervenção em 

consciência fonológica produziu efeitos sobre o desenvolvimento das habilidades de 

consciência fonológica e sobre o desempenho em escrita e leitura de palavras e, em 

conhecimento de letras dos participantes do grupo experimental, comparando-se os resultados 

do pré e do pós-teste deste grupo com os resultados do pré e do pós-teste do grupo controle 

que não passou pela intervenção. 

Inicialmente serão apresentados os resultados da Prova de Consciência Fonológica, 

seguidos dos resultados das Provas de Escrita e de Leitura de Palavras, e, por último, os da 

Prova de Conhecimento de Letras. 

 

5.2.1. Desempenho nas habilidades de consciência fonológica. 

 

As análises descritas a seguir têm o objetivo de investigar se o programa de 

intervenção em consciência fonológica produziu efeitos sobre o desenvolvimento das 

habilidades de consciência fonológica dos participantes do grupo experimental, comparando 

os resultados da avaliação pré e pós-intervenção deste grupo com os resultados da avaliação 

pré e pós-intervenção do grupo controle que não participou da intervenção. 

As tabelas 3 e 4 apresentam, respectivamente, para os grupos experimental e controle 

os escores individuais de respostas corretas na Prova de Consciência Fonológica e em cada 

subteste desta prova, nas duas situações de avaliação (pré e pós-teste). 

Os nomes das habilidades de consciência fonológica são apresentados nas respectivas 

tabelas de forma abreviada, a saber: Rima (R), Aliteração (A), Segmentação Silábica (SegS), 

Síntese Silábica (SS), Manipulação Silábica (MS), Transposição Silábica (TS), Segmentação 

Fonêmica (SegF), Síntese Fonêmica (SF), Manipulação Fonêmica (MF), Transposição 

Fonêmica (TF).  

O escore de cada subteste da Prova de Consciência Fonológica – PCF varia de 0 a 4 

pontos, com atribuição de 1 ponto para cada resposta correta. O escore máximo para cada 

grupo (n=9) é 36 pontos. O escore individual no total dos subtestes da PCF é de 40 pontos, 

com o escore total para cada grupo (n=9) de 360 pontos. O escore individual de acertos no 

total dessa prova é expresso pela abreviatura NA (número de acertos). 
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      Tabela 3. Escores individuais, de cada uma das crianças, do grupo experimental na  
                       Prova de Consciência Fonológica, no pré e pós-teste. 

PROVA DE CONSCIÊNCIA FONOLÓGICA 

PRÉ-TESTE 

 

GE 
Nomes fictícios 

R A SegS SS MS TS SegF SF MF TF NA 

01 Abel 3 2 4 4 0 0 0 0 0 0 13 

02 Bento 2 1 4 4 2 0 0 0 0 0 13 

03 Isis 3 4 4 4 4 2 0 0 3 0 24 

04 Carlos 2 2 4 4 2 0 0 0 1 0 15 

05 Hélio 2 2 4 4 1 0 0 0 1 0 14 

06 Kevin 1 2 4 4 1 3 0 2 2 0 19 

07 Marcos 4 1 4 4 3 1 0 1 2 0 20 

08 Ramon 1 4 4 4 4 4 0 1 3 0 25 

09 Iuri 2 2 4 4 4 3 0 2 2 0 23 

Total 20 20 36 36 21 13 0 6 14 0 166 

PÓS-TESTE 
GE 

Nomes fictícios R A SegS SS MS TS SegF SF MF TF NA 

01 Abel 4 4 4 4 4 4 2 4 4 3 37 

02 Bento 3 3 4 4 4 4 2 2 3 0 29 

03 Isis 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 38 

04 Carlos 4 4 4 4 4 4 1 4 4 1 34 

05 Hélio 4 4 4 4 4 4 1 2 4 4 35 

06 Kevin 4 2 4 4 4 4 2 2 2 0 28 

07 Marcos 4 4 4 4 4 4 3 4 3 1 35 

08 Ramon 3 3 4 4 4 4 1 4 3 1 31 

09 Iuri 2 3 4 4 4 2 1 2 3 0 25 

Total 32 31 36 36 36 34 17 28 30 12 292 
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        Tabela 4. Escores individuais, de cada uma das crianças, do grupo controle na Prova de  
                       Consciência Fonológica, no pré e pós-teste. 

PROVA DE CONSCIÊNCIA FONOLÓGICA 

PRÉ-TESTE 

 
 

GC 
Nomes fictícios 

R A SegS SS MS TS SegF SF MF TF NA 

01 Cléa 3 3 4 4 2 0 0 2 0 0 18 

02 Molly 3 2 4 4 3 1 0 1 0 0 18 

03 Caio 3 3 4 4 3 0 0 1 1 0 19 

04 Diego 2 1 4 4 2 3 0 0 1 0 17 

05 Benício 3 3 4 4 0 0 0 0 0 0 14 

06 Zaira 3 3 4 4 0 0 0 0 1 0 15 

07 Lucas 3 3 4 4 3 0 0 0 3 0 20 

08 Tiago 3 3 4 4 4 4 0 0 3 0 25 

09 Igor 2 2 4 4 2 3 0 2 3 0 22 

Total 25 23 36 36 19 11 0 6 12 0 168 

PÓS-TESTE 
 

GC 
Nomes fictícios 

R A SegS SS MS TS SegF SF MF TF NA 

01 Cléa 3 0 4 4 2 2 0 1 1 0 17 

02 Molly 4 4 4 4 4 3 1 4 2 1 31 

03 Caio 3 1 4 4 3 3 1 1 1 0 21 

04 Diego 4 3 4 4 2 4 1 0 1 0 23 

05 Benício 4 3 4 4 2 4 0 0 0 0 20 

06 Zaira 3 2 4 4 4 4 1 1 1 0 25 

07 Lucas 4 4 4 4 4 3 1 4 3 0 29 

08 Tiago 2 3 4 4 4 4 0 2 2 0 27 

09 Igor 4 4 4 4 4 4 1 1 3 0 29 

Total 31 24 36 36 29 31 6 14 14 1 222 

 

Conforme mostram as tabelas 3 e 4, no pré-teste, ambos os grupos (GE e GC) 

apresentaram pontuação muito baixa no escore total da Prova de Consciência Fonológica-

PCF, considerando que nenhum deles alcançou sequer 50% do escore máximo dessa prova 

que é de 360 pontos para n=9.  

No pré-teste, o grupo experimental obteve escore total de 166 pontos, 46% do escore 

total da Prova de Consciência Fonológica e, no pós-teste, obteve 292 pontos, 81% do escore 

total dessa prova. Este grupo obteve um aumento na pontuação do pré para o pós-teste de 126 

pontos, que representa um aumento de 35%. O grupo controle no pré-teste obteve 168 pontos, 

47% do escore máximo e, no pós-teste, 222 pontos, 62% do escore máximo. Este grupo 

obteve um aumento na pontuação do pré para o pós-teste de 54 pontos, que representa um 

aumento de 15%. Portanto, ambos os grupos apresentaram aumento na pontuação do pré para 
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o pós-teste, mas a diferença foi significativamente maior para o grupo experimental que 

participou da intervenção. 

A tabela 5 permite visualizar o escore total de respostas corretas obtido por cada grupo 

no total dos subtestes da Prova de Consciência Fonológica - PCF e, em cada subteste dessa 

prova, no pré e no pós-teste e, a diferença nas pontuações obtidas nessas duas avaliações. O 

escore máximo para cada habilidade de consciência fonológica e para o total da PCF aparece 

entre parênteses. 

       
       Tabela 5. Escore total de acertos de cada grupo na Prova de Consciência Fonológica, no 

                                     pré e pós-teste. 

GRUPO EXPERIMENTAL (n=9) GRUPO CONTROLE (n=9) 
VARIÁVEIS 

Pré-teste Pós-teste diferença Pré-teste Pós-teste diferença 

Rima (4) 20 32 12 25 31 6 

Aliteração (4) 20 31 11 23 24 1 

Segmentação  
Silábica (4) 36 36 0 36 36 0 

Síntese Silábica (4) 36 36 0 36 36 0 

Manipulação  
Silábica (4) 21 36 15 19 29 10 

Transposição  
Silábica (4) 13 34 21 11 31 20 

Segmentação  
Fonêmica (4) 0 17 17 0 6 6 

Síntese Fonêmica (4) 6 28 22 6 14 8 

Manipulação 
Fonêmica (4) 14 30 16 12 14 2 

Transposição  
Fonêmica (4) 0 12 12 0 1 1 

PCF (40) 166 292 126 168 222 54 

 

Quanto às habilidades de consciência fonológica, os subtestes que pareceram mais 

fáceis no pré e no pós-teste foram os de Segmentação e Síntese Silábicas, ambos os grupos 

alcançaram o escore máximo que é de 36 pontos para n=9. 

Nos demais subtestes dessa prova, no pré-teste, os mais difíceis para ambos os grupos 

foram, por ordem maior de dificuldade, os de Segmentação e Transposição Fonêmicas, ambos 

os grupos apresentaram desempenho nulo; em Síntese Fonêmica, ambos os grupos obtiveram, 

igualmente, pontuação ínfima de 6 pontos; em Transposição Silábica e Manipulação 

Fonêmica, as pontuações foram muito baixas e semelhantes para os dois grupos, o GE obteve, 

respectivamente, 13 e 14 pontos e, o GC, 11 e 12 pontos. Nos subtestes de Rima, Aliteração e 
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Manipulação Silábica, as pontuações foram próximas para os dois grupos, o GE obteve, 

respectivamente, os seguintes escores: 20, 20 e 21; e, o GC, 25, 23 e 19 pontos. 

No pós-teste, em todas essas habilidades, ambos os grupos apresentaram aumento na 

pontuação com diferença maior a favor do grupo experimental, portanto do grupo que passou 

pela intervenção. Nessa segunda avaliação, os subtestes de Segmentação e Transposição 

Fonêmicas se mantiveram como os mais difíceis com escores muito baixos para ambos os 

grupos, principalmente para o grupo controle. O GE apresentou aumento do pré para o pós-

teste, de 0 para 17 pontos em Segmentação Fonêmica e, de 0 para 12 pontos, em Transposição 

Fonêmica. Enquanto o grupo controle apresentou aumento pífio em relação ao escore total 

que é de 36 pontos. Em Segmentação Fonêmica, este grupo evoluiu de 0 para 6 pontos e, em 

Transposição Fonêmica, de 0 para 1 ponto. 

A tabela 6 apresenta a média e o desvio-padrão dos escores de respostas corretas no 

total da Prova de Consciência Fonológica, e, em cada subteste dessa prova, no pré e no pós-

teste, respectivamente, para o grupo experimental e o controle. 

                        
                  Tabela 6. Média e desvio-padrão de cada grupo em consciência fonológica, no pré e no 
                                  pós-teste. 

GRUPO EXPERIMENTAL GRUPO CONTROLE 

PRÉ-TESTE PÓS-TESTE PRÉ-TESTE PÓS-TESTE 

 
 

VARIÁVEIS 

MÉDIA DP MÉDIA DP MÉDIA DP MÉDIA DP 

PCF (40) 18,44 4,85 32,44 4,42 18,67 3,39 24,67 4,74 

Rima 2,22 0,97 3,56 0,73 2,78 0,44 3,44 0,73 

Aliteração 2,22 1,09 3,44 0,73 2,56 0,73 2,67 1,41 

Segmentação Silábica 4,00 0,00 4,00 0,00 4,00 0,00 4,00 0,00 

Síntese Silábica 4,00 0,00 4,00 0,00 4,00 0,00 4,00 0,00 

Manipulação Silábica 2,33 1,50 4,00 0,00 2,11 1,36 3,22 0,97 

Transposição Silábica 1,44 1,59 3,78 0,67 1,22 1,67 3,44 0,73 

Segmentação Fonêmica 0,00 - 1,89 1,05 0,00 - 0,67 0,50 

Síntese Fonêmica 0,67 0,87 3,11 1,05 0,67 0,87 1,56 1,51 

Manipulação Fonêmica 1,56 1,13 3,33 0,71 1,33 1,32 1,56 1,01 

Transposição Fonêmica 0,00 - 1,33 1,41 0,00 - 0,11 0,33 

 

A tabela 7 apresenta para cada grupo a diferença das médias do pré e do pós-teste, o 

desvio-padrão e o erro padrão (EP), bem como o resultado do teste t de Student para amostras 

pareadas para a diferença das médias no total das habilidades de consciência fonológica e, em 

cada uma dessas habilidades, nas duas avaliações (no pré e pós-teste). 
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                   Tabela 7. Diferença das médias do pré e pós-teste e desvio-padrão de cada grupo na Prova 
                                    de Consciência Fonológica e o resultado do teste t de Student pareado. 

GRUPO EXPERIMENTAL GRUPO CONTROLE 

DIFERENÇAS DIFERENÇAS 

    
 
 

VARIÁVEIS 
MÉDIA   

 
t 

 
p 

MÉDIA DP EP 

 
t 

 
p 

PCF total  14,00 7,18 2,39 5,85 0,000 6,00 4,42 1,47 4,08 0,004 

Rima  1,33 1,00 0,33 4,00 0,004 0,67 1,00 0,33 2,00 0,081 

Aliteração  1,22 1,30 0,43 2,82 0,023 0,11 1,83 0,61 0,18 0,860 

Manipulação  
Silábica  1,67 1,50 0,50 3,33 0,010 1,11 1,36 0,45 2,44 0,040 

Transposição  
Silábica  2,33 1,94 0,65 3,61 0,007 2,22 1,39 0,46 4,78 0,001 

Segmentação 
Fonêmica  1,89 1,05 0,35 5,38 0,001 0,67 0,50 0,17 4,00 0,004 

Síntese  
Fonêmica  2,44 1,59 0,53 4,61 0,002 0,89 1,76 0,59 1,51 0,169 

Manipulação  
Fonêmica  1,78 1,48 0,49 3,60 0,007 0,22 0,83 0,28 0,80 0,447 

Transposição  
Fonêmica  1,33 1,41 0,47 2,83 0,022 0,11 0,33 0,11 1,00 0,347 

 

No grupo experimental, na Prova de Consciência Fonológica (PCF), no pré-teste, o 

escore individual variou de 13 a 25 acertos. Dos 9 participantes, 2 obtiveram, igualmente,13 

acertos, e, 7 participantes, cada um, obtiveram 14, 15, 19, 20, 23, 24 e 25 acertos. O escore 

total obtido pelo grupo foi de 166 pontos do escore máximo desta prova que é de 360 pontos 

para n=9. No pós-teste, o escore variou de 25 a 38 acertos. 2 participantes obtiveram, 

igualmente, 35 acertos e, 7 obtiveram, cada um, 25, 28, 29, 31, 34, 37 e 38 acertos, com o 

escore total de 292 pontos. 

Portanto, verifica-se que este grupo obteve aumento na pontuação do pré para o pós-

teste de 126 pontos. A média dos escores no pré-teste foi de 18,44 com desvio-padrão de 4,85 

e, no pós-teste, a média foi de 32,44 com desvio-padrão 4,42. O resultado do teste t de Student 

pareado aplicado à diferença das médias do pré e pós-intervenção (14,00) revelou que essa 

diferença é estatisticamente significativa com t=5,85 e o valor-p=0,000 (p<0,05). Este 

resultado rejeita a hipótese de igualdade entre as médias do pré e pós-teste do grupo 

experimental no escore total das habilidades de consciência fonológica. Pode-se concluir que 

os participantes do grupo experimental apresentaram aumento no repertório das habilidades 

de consciência fonológica do pré para o pós-teste com diferença estatisticamente significativa. 

Quanto ao grupo controle, na Prova de Consciência Fonológica, no pré-teste, o escore 

individual variou de 14 a 25 acertos. Dos 9 participantes, 2 obtiveram, igualmente, 18 pontos, 
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e, 7 participantes, obtiveram, cada um, escores de 14, 15, 17, 19, 20, 22 e 25 acertos. O escore 

total obtido por este grupo foi de 168 pontos do escore máximo 360 pontos. No pós-teste, o 

escore variou de 17 a 31 acertos. 2 participantes obtiveram, cada um, 29 acertos e, 7 

obtiveram, cada um, 17, 20, 21, 23, 25, 27 e 31 acertos, com escore total de  222 acertos. Este 

grupo obteve aumento na pontuação do pré para o pós-teste de 54 pontos. A média dos 

escores do pré-teste foi de 18,67 com desvio-padrão 3,39 e, no pós-teste, o escore médio foi 

de 24,67 com desvio-padrão 4,74. O resultado do teste t de Student pareado aplicado à 

diferença das médias do pré e do pós-teste (6,00) mostrou que essa diferença é significativa 

com t=4,08 e valor-p=0,004 (p<0,05). Este resultado rejeita a hipótese de igualdade entre as 

médias do pré e pós-teste do grupo controle. 

Esses resultados mostram que ambos os grupos apresentaram evolução com diferença 

estatisticamente significativa do pré para o pós-teste no total das habilidades de consciência 

fonológica, mas o grupo experimental que participou da intervenção apresentou maior 

progresso com p=0,000 do que o grupo controle com p=0,004, considerando que na estatística 

do teste t de Student de contraste entre duas médias, quanto menor o valor-p, maior é a 

diferença entre as médias na variável testada (Bisquerra, Sarriera & Martínez, 2007; Barbetta, 

2008). 

Observando os escores de ambos os grupos na Prova de Consciência Fonológica- PCF, 

verifica-se que o grupo experimental apresentou desempenhos, respectivamente, no pré e no 

pós-teste, de 46% e 81% do escore total de 360 pontos dessa prova para n=9. Portanto, após a 

intervenção, o GE apresentou um progresso de 35 % da avaliação inicial para a pós-

intervenção. Enquanto o GC obteve 47% no pré-teste e 62% no pós-teste, portanto, este grupo 

obteve um aumento de apenas 15% no total das habilidades de consciência fonológica. 

Essa evolução no grupo controle pode ser decorrente de efeitos da aprendizagem 

escolar ou de outros fatores não controlados, tais como possíveis alterações nas atividades do 

APE, tendo em vista a mudança de professora, devido o afastamento da professora titular para 

tratamento da saúde; e também da presença do pesquisador. 

Podemos considerar que o aumento maior no desempenho dos participantes do 

grupo experimental no repertório das habilidades de consciência fonológica se deve à 

participação deles nas atividades de intervenção. 

No subteste de Rima, no pré-teste, no grupo experimental, o escore individual variou 

de 1 a 4 pontos. Dos 9 participantes deste grupo, 4 obtiveram, cada um, 2 acertos, 2 

obtiveram, igualmente, 1 acerto, 2 obtiveram, cada um, 3 acertos, e, um obteve 4 acertos. O 

escore do grupo foi de 20 pontos. No pós-teste, o escore variou de 2 a 4 acertos. Seis 
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participantes obtiveram 4 acertos, 2 obtiveram, igualmente, 3 e, 1 obteve 2 acertos. O escore 

total deste grupo foi 32 pontos. A média dos escores do pré-teste foi 2,22 com desvio-padrão 

1,09 e, do pós-teste, foi de 3,44 com desvio-padrão de 0,73. A análise estatística da diferença 

das médias do pré e pós-teste (1,33) mostrou que essa diferença é significativa com t=4,00 e 

p=0,004 (p<0,05). Este resultado mostra evolução dos participantes do grupo 

experimental na habilidade de rima com diferença estatisticamente significativa do pré 

para o pós-teste (p<0,05). 

Quanto ao grupo controle, no subteste de Rima, no pré-teste, o escore individual 

variou de 1 a 3 acertos. 7 participantes obtiveram, igualmente, 3 acertos, e, 2 obtiveram (cada 

um) 2 acertos. O escore máximo deste grupo foi de 25 pontos. No pós-teste, o escore variou 

de 2 a 4 acertos. Um participante obteve 2 acertos, 5 obtiveram, cada um, 4 acertos, e 3 

obtiveram, igualmente, 3 acertos. O escore total do grupo foi de 31 pontos. A média dos 

escores do pré-teste foi de 2,78 com desvio-padrão 0,44 e, do pós-teste a média dos escores 

foi de 3,44 com desvio-padrão 0,73. A análise estatística da diferença das médias (0,67) 

mostrou que essa diferença não é significativa com valor de t=2,00 e p=0,081 (p>0,05). Este 

resultado não rejeita a hipótese (H0) de igualdade entre as médias do pré e pós-teste do grupo 

controle na habilidade de rima. 

Esses resultados evidenciam que a intervenção em consciência fonológica 

produziu efeito positivo no desempenho dos participantes do grupo experimental na 

habilidade de rima, com diferença estatisticamente significativa da avaliação inicial para 

a pós-intervenção, o que não ocorreu com os participantes do grupo controle. 

Em Aliteração, no pré-teste, o escore do grupo experimental variou de 1 a 4 pontos. 2 

participantes obtiveram, igualmente, 1 acerto, 5 participantes obtiveram, igualmente, 2 

acertos, e, 2  obtiveram igualmente o escore máximo 4 acertos. O escore total deste grupo foi 

de 20 pontos. No pós-teste, o escore variou de 2 a 4 acertos. Dos 9 participantes, 5 obtiveram 

o escore máximo 4; 3 participantes obtiveram, igualmente, 3 acertos e, 1 participante obteve 2 

acertos. Nessa segunda avaliação o escore total do grupo foi de 31 pontos. A média dos 

escores no pré-teste foi de 2,22 com desvio padrão 1,09 e, no pós-teste foi de 3,44 com desvio 

padrão 0,73. A diferença das médias do pré e do pós-teste (1,22) revelou-se estatisticamente 

significativa com t=2,82 e p=0,023 (p<0,05). Este resultado mostra evolução com 

diferença estatisticamente significativa do pré para o pós-teste do grupo experimental na 

habilidade de reconhecimento dos sons no início das palavras. 

No grupo controle, no pré-teste, o escore em Aliteração variou de 1 a 3 acertos. 6 

participantes obtiveram, igualmente, 3 acertos, 2 obtiveram, cada um, 2 acertos e, um obteve 
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um acerto. O escore total deste grupo foi de 23 pontos. No pós-teste, o escore variou de 0 a 4 

acertos, sendo que 3 participantes obtiveram escore máximo 4, 3 obtiveram, igualmente, 3 

acertos e, 2 participantes obtiveram, respectivamente, 1 e 2 acertos, e, um participante não 

obteve pontuação. O escore total deste grupo no pós-teste foi de 24 pontos. A média dos 

escores do pré-teste foi de 2,56 com desvio-padrão 0,73, e, no pós-teste foi de 2,67 com 

desvio-padrão 1,41. A análise estatística da diferença das médias do pré e pós-teste (0,11) 

mostrou que essa diferença não é significativa, com t=0,18 e valor-p=0,860 (p>0,05). Este 

resultado (p>0,05) não rejeita a hipótese de igualdade entre as médias pré e pós-teste deste 

grupo na habilidade de aliteração. 

Esses resultados mostram efeito da intervenção sobre o desempenho dos 

participantes do grupo experimental na habilidade de aliteração, com diferença 

estatisticamente significativa do pré para o pós-teste, enquanto os participantes do 

grupo controle não apresentaram evolução significativa nessa habilidade. 

Nas habilidades silábicas de Segmentação e Síntese, os participantes de ambos os 

grupos apresentaram desempenho ótimo no pré-teste, com 100% de acertos. No pós-teste, 

ambos os grupos mantiveram o escore máximo nessas habilidades. 

No subteste de Manipulação Silábica, no pré-teste, o escore individual do grupo 

experimental variou de 0 a 4 pontos. Um participante obteve escore zero, 2 participantes 

obtiveram, igualmente, 1 acerto, 2 obtiveram, cada um, 2 acertos, um participante obteve 3 

acertos e, 3 participantes, obtiveram, cada um, 4 acertos. Este grupo obteve escore total de 21 

pontos. No pós-teste, este grupo obteve o escore máximo 36 pontos. A média dos escores do 

pré-teste foi de 2,33 com desvio-padrão 1,50 e, do pós-teste, a média máxima 4,00 com 

desvio-padrão zero. O resultado da aplicação do teste t de Student à diferença das médias 

(1,67) do pré e pós-teste mostrou que essa diferença é estatisticamente significativa com 

t=3,33 e p=0,010 (p<0,05). Este resultado mostra aumento com diferença estatisticamente 

significativa da avaliação inicial para a pós-intervenção no desempenho dos 

participantes do grupo experimental na habilidade de manipulação silábica. 

No grupo controle, no pré-teste, o escore individual variou de 0 a 4 acertos no subteste 

de Manipulação Silábica. Dos 9 participantes, 3 obtiveram, igualmente, 3 acertos, 3 

obtiveram, cada um, 2 acertos, 2 não obtiveram pontuação, e um obteve 4 acertos. O escore 

total deste grupo foi de 19 pontos. No pós-teste, o escore variou de 2 a 4 acertos. 3 

participantes obtiveram, respectivamente, 2 acertos, 5 obtiveram igualmente 4 acertos, e um 

participante obteve 3 acertos. O escore total deste grupo foi de 29 pontos. A média dos 

escores no pré-teste foi de 2,11 com desvio-padrão 1,36 e, no pós-teste foi de 3,22 com 
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desvio-padrão 0,97. A diferença das médias do pré e do pós-teste (1,11) revelou-se 

estatisticamente significativa com t=2,44 e p=0,040 (p<0,05). Este resultado mostra 

evolução com diferença estatisticamente significativa do pré para o pós-teste no 

desempenho dos participantes do grupo controle na habilidade de manipulação silábica. 

Esses resultados mostram que os participantes de ambos os grupos evoluíram com 

diferença significativa do pré para o pós-teste na habilidade de manipulação silábica, o que 

era esperado, considerando que todos continuavam participando das atividades de ensino em 

sala de aula, mas a diferença é maior no grupo experimental que participou da intervenção 

(com p=0,010) do que no grupo controle (com p=0,040). Portanto, podemos considerar que 

a intervenção contribuiu para o maior aumento no desempenho dos participantes do 

grupo experimental na habilidade de manipulação silábica. 

No subteste de Transposição Silábica, o escore do grupo experimental no pré-teste 

variou de 0 a 4 acertos. Dos 9 participantes, 4 não obtiveram pontuação, 2 obtiveram, 

igualmente, 3 acertos, e, 3 obtiveram, respectivamente, 1, 2 e 4 acertos. Este grupo obteve 

escore total baixo, apenas 13 acertos do escore total 36 pontos. No pós-teste, o escore variou 

de 2 a 4 pontos. Nessa segunda avaliação, dos 9 participantes, 8 obtiveram o escore máximo 4 

acertos e, um participante obteve 2 acertos. O escore total deste grupo foi de 34 pontos. A 

média dos escores do pré-teste foi de 1,44 com desvio-padrão 1,59 e, no pós-teste foi de 3,78 

com desvio-padrão 0,67. A análise estatística da diferença das médias (2,33) do pré e pós-

teste mostrou que essa diferença é significativa com t=3,61 e p=0,007 (p<0,05). 

Quanto ao grupo controle, o escore individual variou de 0 a 4 pontos no pré-teste no 

subteste de Transposição Silábica. Dos 9 participantes, 5 não obtiveram pontuação, um 

participante obteve 1 acerto, 2 obtiveram, igualmente, 3 acertos e, e um obteve 4 acertos. O 

escore total deste grupo foi baixo, apenas 11 acertos do escore máximo 36 pontos. No pós-

teste, o escore variou de 2 a 4 acertos. Um participante obteve 2 acertos, 3 participantes 

obtiveram, igualmente, 3 acertos e, 5 obtiveram, cada um, 4 acertos. O escore total deste 

grupo foi de 31 pontos. A média dos escores no pré-teste foi de 1,22 com desvio-padrão de 

1,64, e no pós-teste a média foi de 3,44 com desvio-padrão 0,73. O resultado do teste t de 

Student aplicado à diferença das médias (2,22) do pré e pós-teste mostrou que essa diferença é 

significativa com t=4,78 e p=0,001 (p<0,05). 

Esses resultados mostram que na habilidade de transposição silábica os participantes 

de ambos os grupos evoluíram com diferença estatisticamente significativa do pré para o pós-

teste, com p<0,05. No entanto, o resultado do teste estatístico mostrou melhor desempenho no 

grupo controle (p=0,001) do que no grupo experimental (p=0,007), apesar deste último ter 
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obtido maior escore médio. Este resultado pode ser explicado em função do desvio-padrão, 

considerando que a estatística do teste t de Student é também função do desvio-padrão, que 

estima o quanto cada elemento de n (grupo) se distancia da média aritmética (Barbetta, 2008). 

Embora o GE tenha apresentado maior diferença dos escores médios do pré e pós-teste na 

habilidade de transposição silábica, essa diferença foi muito pequena, porque no pré-teste ele 

obteve maior pontuação do que o GC, embora também com uma diferença muito pequena de 

0,22 (Cf. tabela 2). 

Em Segmentação Fonêmica, no pré-teste, nenhum participante do grupo experimental 

obteve pontuação. No pós-teste, o escore variou de 1 a 4 pontos. 4 participantes obtiveram, 

igualmente, um acerto, 3 obtiveram, igualmente, 2 acertos, e, 2 participantes obtiveram, 

respectivamente, 3 e 4 acertos. O escore total deste grupo no pós-teste foi de 17 pontos. A 

média dos escores no pós-teste foi de 1,89 com desvio-padrão de 1,05. O resultado da 

aplicação do teste t de Student à diferença das médias do pré e pós-teste (1,89) revelou que 

essa diferença é significativa com t=5,38 e p=0,001 (p<0,05). Este resultado evidencia 

aumento no desempenho dos participantes do grupo experimental na habilidade de 

segmentação fonêmica com diferença estatisticamente significativa do pré para o pós-

teste. 

Quanto ao grupo controle, no subteste de Segmentação Fonêmica, na avaliação inicial, 

nenhum participante obteve pontuação. No pós-teste, o escore individual variou de 0 a 1 

ponto, sendo que, 6 participantes obtiveram, igualmente, um acerto e, 3 participantes não 

obtiveram pontuação. Este grupo obteve escore ínfimo no pós-teste, apenas 6 pontos do 

escore total 36 pontos. A média dos escores no pós-teste foi de 0,67 com desvio-padrão 0,50. 

A comparação da diferença das médias do pré e pós-teste (0,67) mostrou que essa diferença é 

significativa com t=4,00 e p=0,004 (p<0,05). Este resultado mostra que os participantes do 

grupo controle evoluíram na habilidade de segmentação fonêmica com diferença 

estatisticamente significativa. 

Esses resultados mostram que ambos os grupos apresentaram evolução na habilidade 

de segmentação fonêmica, mas a diferença é maior no grupo experimental com p=0,001 do 

que no grupo controle com p=0,004. Este resultado mostra efeito da intervenção sobre o 

desempenho dos participantes do grupo experimental na habilidade de segmentação fonêmica, 

considerando que na avaliação inicial, essa habilidade era inexistente para ambos os grupos, e, 

após a intervenção, o grupo experimental obteve maior pontuação (17 pontos) do que o grupo 

controle (6 pontos). Portanto, podemos considerar que a aquisição dessa habilidade pelos 

participantes do grupo experimental é resultado da participação deles nas atividades de 
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intervenção, considerando que todos os participantes deste estudo partilhavam da mesma 

experiência escolar, dos 16 participantes de 3º ano, 14 eram de 2 turmas regidas por um 

mesmo professor. 

No subteste de Síntese Fonêmica, no pré-teste, o escore dos participantes do grupo 

experimental variou de 0 a 2 acertos. Dos 9 participantes, 5 não obtiveram pontuação, 2 

obtiveram, igualmente, 1 acerto e, 2 participantes, igualmente, 2 acertos. O escore total deste 

grupo foi de apenas 6 pontos do escore total 36 pontos. No pós-teste, o escore variou de 2 a 4 

pontos. 5 participantes obtiveram, cada um, 4 acertos e, 4 participantes, igualmente, 

obtiveram 2 acertos. Nessa segunda avaliação, este grupo obteve o escore total de 28 pontos. 

A média dos escores no pré-teste foi de 0,67 com desvio-padrão de 0,87 e, no pós-teste, a 

média foi de 3,11 com desvio-padrão 1,05. A comparação da diferença das médias do pré-

teste e pós-intervenção (2,44) mostrou que essa diferença é estatisticamente significativa com 

t=4,61 e p=0,002 (p<0,05). Este resultado mostra aumento no desempenho dos 

participantes do grupo experimental na habilidade de síntese fonêmica com diferença 

estatisticamente significativa da avaliação inicial para a pós-intervenção. 

No grupo controle, no pré-teste, o escore individual no subteste de Síntese Fonêmica 

variou de 0 a 2 acertos. Dos 9 participantes deste grupo, 5 não obtiveram pontuação, 2 

obtiveram, igualmente, 2 acertos e, 2, igualmente, um acerto. Nessa primeira avaliação, este 

grupo obteve apenas 6 pontos do escore máximo, 36 pontos. No pós-teste, o escore variou de 

0 a 4 pontos. 2 participantes não obtiveram pontuação, 4 obtiveram, igualmente, um acerto, 2 

obtiveram, cada um, 4 acertos e, um obteve 2 acertos. O escore total deste grupo no pós-teste 

foi de apenas 14 pontos. A média dos escores no pré-teste foi de 0,67 com desvio-padrão 0,87 

e, no pós-teste, a média foi de 1,56 com desvio-padrão 1,51. O resultado do teste t de Student 

pareado aplicado à diferença das médias do pré-teste e pós-teste (0,89) mostrou que essa 

diferença não é significativa, com t=1,51 e p=0,169 (p>0,05). Este resultado não rejeita a 

hipótese de igualdade entre as médias do pré e pós-teste do grupo controle na habilidade de 

síntese fonêmica. 

Esses resultados evidenciam que a intervenção em consciência fonológica 

contribuiu com o aumento no desempenho dos participantes do grupo experimental na 

habilidade de síntese fonêmica com diferença estatisticamente significativa da avaliação 

inicial para a pós-intervenção, o que não ocorreu com o grupo controle. 

No subteste de Manipulação Fonêmica, no pré-teste, no grupo experimental, o escore 

individual variou de 0 a 3 pontos. 2 participantes obtiveram escore nulo, 2 participantes, 

obtiveram, igualmente, 1 acerto, 3 obtiveram, cada um, 2 acertos, e, 2 participantes obtiveram, 
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cada um, 3 acertos. O escore total foi de apenas 14 pontos do escore total 36 pontos. No pós-

teste, o escore variou de 2 a 4 pontos. Um participante obteve 2 acertos, 4 participantes 

obtiveram, cada um, 4 acertos, e, 4 obtiveram, igualmente, 3 acertos. Este grupo obteve escore 

de 30 pontos no pós-teste. A média dos escores no pré-teste foi de 1,56 com desvio-padrão de 

1,13 e, no pós-teste, a média foi de 3,33 com desvio-padrão de 0,71. O resultado do teste t 

Student pareado aplicado à diferença das médias (1,78) mostrou que essa diferença é 

significativa, com t=3,60 e p=0,007 (p<0,05). Este resultado mostra que os participantes 

do grupo experimental progrediram com diferença estatisticamente significativa do pré 

para o pós-teste na habilidade de manipulação fonêmica. 

No grupo controle, no pré-teste, no subteste de Manipulação Fonêmica, o escore 

individual variou de 0 a 3 acertos. Dos 9 participantes deste grupo, 3 não obtiveram 

pontuação, 3 obtiveram, cada um, 1 acerto, e, 3 obtiveram, igualmente, 3 acertos. Este grupo 

obteve escore total de 12 pontos do escore máximo 36 pontos. No pós-teste, o escore 

individual variou de 0 a 3 pontos. Um participante não obteve pontuação, 4 obtiveram, 

respectivamente, 1 acerto, 2, obtiveram, igualmente, 2 acertos e, 2, cada um, 3 acertos. Nessa 

segunda avaliação, este grupo obteve apenas 14 pontos do escore máximo 36 pontos. A média 

dos escores no pré-teste foi de 1,33 com desvio-padrão de 1,32 e, no pós-teste foi de 1,56 com 

desvio-padrão de 1,01. A comparação da diferença das médias (0,22) do pré e pós-teste 

mostrou que essa diferença não é significativa, com t=0,80 e p=0,447 (p>0,05). Este resultado 

mostra que os participantes do grupo controle não tiveram evolução significativa do pré para 

o pós-teste na habilidade de manipulação fonêmica. 

Esses resultados mostram que a intervenção produziu efeitos significativos sobre 

o desempenho dos participantes do grupo experimental na habilidade de manipulação 

fonêmica, que evoluiu com diferença estatisticamente significativa do pré para o pós-

teste, o que não ocorreu com o grupo controle. 

Por último, no subteste de Transposição Fonêmica, no pré-teste, nenhum participante 

do grupo experimental obteve pontuação. No pós-teste, o escore individual variou de 0 a 4 

pontos. Três participantes não obtiveram pontuação, 3 obtiveram, igualmente, um acerto, 3 

obtiveram, respectivamente, 2, 3 e 4 acertos. Nessa segunda avaliação, este grupo obteve 

apenas 12 pontos do escore máximo de 36 pontos. A média dos escores no pós-teste foi de 

1,33 com desvio-padrão de 1,44. O resultado do teste estatístico da diferença das médias 

(1,33) do pré e pós-teste mostrou que essa diferença é estatisticamente significativa com 

t=2,83 e p=0,022. Este resultado mostra evolução significativa do pré para o pós-teste no 
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desempenho dos participantes do grupo experimental na habilidade de transposição 

fonêmica. 

Quanto ao grupo controle, no pré-teste, nenhum participante obteve pontuação no 

subteste de Transposição Fonêmica. No pós-teste, o escore total deste grupo foi quase nulo, 

apenas 1 ponto do escore máximo de 36 pontos. A média no pós-teste foi de apenas 0,11 com 

desvio-padrão 0,33. A análise estatística da diferença das médias (0,11) do pré e pós-teste 

mostrou que essa diferença não é significativa, com t=1,00 e p=0,347 (p>0,05). O valor de p é 

muito alto, o que evidencia desempenho pífio do grupo controle nessa habilidade. 

Esses resultados mostram que a intervenção contribuiu para a aquisição da 

habilidade de transposição fonêmica pelos participantes do grupo experimental, o que 

não ocorreu com os participantes do grupo controle. 

Em síntese, os resultados da comparação da diferença das médias de ambos os grupos 

(GE e GC) nos dois momentos da avaliação (pré e pós-teste) por meio do teste t de Student 

pareado mostraram que a intervenção com atividades e jogos para desenvolver consciência 

fonológica produziu efeitos significativos no desempenho dos participantes do grupo 

experimental no repertório das habilidades de consciência fonológica e nas habilidades de 

rima, aliteração, manipulação silábica e, nas habilidades de segmentação, síntese, 

manipulação e transposição fonêmicas. 

 

5.2.2. Desempenho nas habilidades de linguagem escrita 
 

O objetivo das análises descritas a seguir é o de verificar se o programa de intervenção 

em consciência fonológica produziu efeitos sobre o desempenho dos participantes do grupo 

experimental nas habilidades de escrita e leitura de palavras e, de conhecimento de letras, 

comparando os resultados da avaliação pré e pós-intervenção deste grupo com os resultados 

da avaliação pré e pós-intervenção do grupo controle. 

A tabela 8 apresenta, respectivamente, para os grupos experimental e controle os 

escores individuais de respostas corretas na Prova de Escrita de Palavras sob ditado (PE), na 

Prova de Leitura de Palavras (PL) e, na Prova de Conhecimento de Letras (PCL), nas duas 

avaliações (pré e pós-teste). 
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                          Tabela 8. Escores individuais de cada grupo nas habilidades de linguagem escrita, 
                                           no pré e pós-teste. 

ESCRITA DE 
PALAVRAS  (24) 

LEITURA DE  
PALAVRAS (24) 

CONHECIMENTO  
DE LETRAS (23) GE (n=9) 

Nomes fictícios 
Pré-teste Pós-teste Pré-teste Pós-teste Pré-teste Pós-teste 

01 Abel 3 13 12 21 21 21 

02 Bento 4 6 3 17 19 23 

03 Isis 8 14 9 21 22 23 

04 Carlos 4 13 5 17 23 23 

05 Hélio 4 9 6 18 21 23 

06 Kevin 4 6 4 15 21 23 

07 Marcos 4 11 9 20 23 23 

08 Ramon 4 19 11 21 22 23 

09 Iuri 10 14 16 22 23 23 

Total 45 105 75 172 195 205 

ESCRITA DE 
PALAVRAS  (24) 

LEITURA DE  
PALAVRAS (24) 

CONHECIMENTO  
DE LETRAS (23) GC (n=9) 

Nomes fictícios 

Pré-teste Pós-teste Pré-teste Pós-teste Pré-teste Pós-teste 

01 Cléa 4 10 13 18 23 23 

02 Molly 4 5 0 6 22 23 

03 Caio 7 14 10 13 23 23 

04 Diego 7 8 4 14 23 23 

05 Benício 0 0 0 2 23 23 

06 Zaira 5 7 11 13 23 23 

07 Lucas 10 16 15 17 23 23 

08 Thiago 9 12 16 17 23 23 

09 Igor 11 13 16 18 19 23 

Total 57 85 85 118 202 207 

 

Conforme mostra essa tabela, no pré-teste, os grupos GE e GC obtiveram pontuação 

ínfima nas Provas de Escrita e de Leitura de Palavras, sendo pior ainda na escrita. No pós-

teste, ambos os grupos obtiveram aumento na pontuação dessas provas, mas na escrita, 

nenhum deles obteve sequer a metade do escore máximo dessa prova, 216 pontos. 

A tabela 9 apresenta a média e o desvio-padrão dos escores de respostas corretas de 

cada grupo nas Provas de Escrita de Palavras (PE), de Leitura de Palavras (PL) e de 

Conhecimento de Letras, no pré e no pós-teste. 
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        Tabela 9. Média e desvio padrão de cada grupo nas habilidades de linguagem escrita, no pré e no  
                        pós-teste. 

GRUPO EXPERIMENTAL GRUPO CONTROLE 

PRÉ-TESTE PÓS-TESTE PRÉ-TESTE PÓS-TESTE 

 
 
 

VARIÁVEIS 

MÉDIA DP MÉDIA DP MÉDIA DP MÉDIA DP 

ESCRITA DE PALAVRAS (24) 5,00 2,35 11,67 4,18 6,33 3,46 9,44 5,00 

LEITURA DE PALAVRAS (24) 8,33 4,24 19,11 2,42 9,44 6,52 13,11 5,52 

CONHECIMENTO DE LETRAS (23) 21,67 1,32 22,78 0,67 22,44 1,33 23,00 0,00 

 

A tabela 10 apresenta, respectivamente, para os grupos experimental e controle, a 

diferença das médias do pré e do pós-teste, o desvio-padrão (DP) e o erro padrão (EP), bem 

como o resultado do teste t de Student pareado aplicado à diferença das médias de ambos os 

grupos nas habilidades de escrita e leitura de palavras, e de conhecimento de letras, nas 

avaliações pré e pós-intervenção. 

         
         Tabela 10. Média e desvio-padrão da diferença das médias de cada grupo nas habilidades de linguagem 
                             escrita e resultados do teste t de Student pareado. 

GRUPO EXPERIMENTAL GRUPO CONTROLE 

DIFERENÇAS DIFERENÇAS 

 
 
 

VARIÁVEIS  

MÉDIA DP EP 

 

t 

 

p 
MÉDIA DP EP 

 

t 

 

p 

Escrita de palavras 6,67 4,18 1,39 4,78 0,001 3,11 2,57 0,86 3,63 0,007 

Leitura de palavras 10,78 2,28 0,76 14,19 0,000 3,67 2,87 0,96 3,83 0,005 

Conhecimento de letras 1,11 1,36 0,45 2,44 0,040 0,56 1,33 0,44 1,25 0,247 

 

5.2.2.1. Desempenho em escrita de palavras 

 

Na Prova de Escrita de Palavras, na avaliação inicial, tanto o grupo experimental 

quanto o controle apresentaram desempenho pífio. No pós-teste, ambos os grupos 

apresentaram aumento na pontuação, mas ainda assim, apresentaram desempenhos muito 

baixos, considerando que nenhum deles alcançou sequer 50% do escore máximo dessa prova, 

216 pontos para n=9.  

Conforme os dados mostrados na tabela 8, dos 9 participantes do grupo experimental, 

7 obtiveram escores ínfimos na Prova de Escrita de Palavras no pré-teste. Destes, um obteve 3 

acertos e, 6 obtiveram, igualmente, 4 acertos; e, 2 obtiveram, respectivamente, 8 e 10 acertos. 
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Este grupo obteve apenas 45 pontos (21%) do escore máximo dessa prova, 216 pontos para 

n=9. No pós-teste, o escore individual variou de 6 a 19 acertos. Dos 9 participantes, 2 

obtiveram, respectivamente, 6 acertos; 2 participantes, respectivamente, 9 e 11 acertos; 2 

obtiveram, igualmente, 13 acertos, e 2, cada um, 14 acertos e, um obteve 19 acertos. Observa-

se que 2 participantes apresentaram uma variação ínfima do pré para o pós-teste (de 4 para 6 

pontos). O escore total do grupo foi de apenas 105 pontos (49%) do escore máximo dessa 

prova. A média dos escores no pré-teste foi de 5,00 com desvio-padrão de 2,35 e, no pós-teste 

foi de 11,67 com desvio-padrão 4,18. O resultado do teste t de Student pareado aplicado à 

diferença das médias do pré e pós-teste (6,67) mostrou que essa diferença é significativa com 

valor de t=4,78 e valor de p=0,001 (p<0,05). Este resultado mostra evolução com diferença 

estatisticamente significativa da avaliação inicial para a pós-intervenção na habilidade 

de escrita de palavras dos participantes do grupo experimental. 

Quanto ao grupo controle, o escore individual variou de 0 a 11 pontos no pré-teste Dos 

9 participantes, um obteve escore nulo; 2 obtiveram, igualmente, 4 acertos; um obteve 5 

acertos; 2 participantes, cada um, 7 acertos, 3 obtiveram, respectivamente, 9, 10 e 11 acertos. 

Este grupo obteve escore total de 57 pontos (26,5%) do escore máximo dessa prova. No pós-

teste, o escore individual variou de 0 a 16 acertos. Os 9 participantes obtiveram, 

respectivamente, os seguintes escores: 0, 5, 7, 8, 10, 12, 13, 14, e 16 acertos. Observa-se que 

um participante manteve o escore nulo. Nessa segunda avaliação o escore total do grupo foi 

de 85 pontos (39,5%) do escore máximo 216 pontos. A média dos escores no pré-teste foi de 

6,33 com desvio-padrão 3,46 e, no pós-teste, a média foi de 9,44 com desvio padrão 5. A 

análise estatística da diferença das médias (3,11) do pré e pós-teste revelou que essa 

diferença é significativa, com t=3,63 e p=0,007 (p<0,05). 

Esses resultados mostram que os participantes de ambos os grupos progrediram com 

diferença estatisticamente significativa do pré para o pós-teste na habilidade de escrita de 

palavras, mas o grupo experimental apresentou maior progresso com p=0,001 do que o grupo 

controle com p=0,007, o que evidencia efeito da intervenção. 

Considerando que todos os participantes continuavam recebendo instrução escolar, era 

esperado que ocorresse algum efeito de aprendizagem e que o grupo experimental 

apresentasse maior desempenho como resultado da intervenção. Efetivamente, o grupo 

experimental após a intervenção obteve um aumento na pontuação do pré para o pós-teste de 

60 pontos, que representa 28% de aumento no número de palavras escritas com ortografia 

correta, enquanto o grupo controle que participava das atividades do APE obteve um aumento 
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na pontuação do pré para o pós-teste de 28 pontos, que representa apenas 13% de aumento no 

número de palavras escritas com ortografia correta. 

Observa-se que embora os dois grupos tenham apresentado desempenhos muito baixos 

na avaliação inicial da escrita, o GC apresentou desempenho um pouco melhor do que o GE. 

Embora um participante do GC tenha obtido escore nulo na prova de escrita, este grupo 

apresentou uma vantagem de 12 pontos, ou seja, escreveu 12 palavras a mais do que o GE, 

devido a maior pontuação de algumas crianças em comparação com a pontuação da maioria 

das crianças do GE (Cf. tabela 8). Essa tendência de um desempenho um pouco melhor do 

GC também foi observada na avaliação inicial da leitura e na pontuação do ditado (PD) 

aplicado na seleção dos participantes da pesquisa. Nesse ditado com escore máximo de 20 

pontos, o escore total do GE foi de 28 pontos, enquanto o GC obteve 40 pontos, portanto com 

12 pontos a mais do que o GE (Cf. Tabela 1, p. 192). 

Devemos ressaltar que uma análise mais rigorosa e qualitativa do desempenho dos 

participantes dos dois grupos supõe considerar essas diferenças nos escores individuais, 

principalmente devido o número reduzido de crianças em cada grupo. Portanto, os resultados 

dos testes estatísticos foram tomados como um cuidado a mais na análise dos resultados, 

como indicadores na comparação dos grupos nas variáveis avaliadas, mas eles serão 

relativizados, considerando o número reduzido de participantes. 

As tabelas 11 e 12 apresentam, respectivamente, para os grupos experimental e 

controle o número de acertos (NA) em cada um dos 24 itens da Prova de Escrita de Palavras e 

o escore total de acertos em cada categoria de palavras e o total de acertos, no pré e no pós-

teste.  
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         Tabela 11. Número de acertos (NA) do grupo experimental em cada item da Prova 
                            de Escrita e o escore total do grupo no pré e pós-teste. 

ITENS  DA  PROVA  DE  ESCRITA (24) 
 

GE (n=9) 
PRÉ-TESTE REGULAR NA IRREGULAR NA REGRA NA TOTAL 

fala 8 azul 0 casa 9 17 

café 5 onça 0 alto 1 6 

gostava 2 criança 0 galinha 1 3 

 
 

Alta 
frequência 

palavra 0 extenso 0 pássaro 1 1 

Total  15  0  12 27 

isca 3 boxe 0 nora 8 11 

jipe 0 ouça 0 usam 0 0 

chegada 1 receita 1 florido 1 3 

 
 

Baixa 
frequência 

medalha 2 higiene 0 quietos 2 4 

Total  6  1  11 18 

TOTAL  21  1  23 45 

ITENS  DA  PROVA  DE  ESCRITA (24) 
 

GE (n=9) 
PÓS-TESTE REGULAR NA IRREGULAR NA REGRA NA TOTAL 

fala 9 azul 2 casa 9 20 

café 9 onça 8 alto 3 20 

gostava 6 criança 6 galinha 8 20 

 
 

Alta 
frequência 

palavra 5 extenso 1 pássaro 6 12 

Total  29  17  26 72 

isca 4 boxe 0 nora 7 11 

jipe 0 ouça 3 usam 0 3 

chegada 2 receita 2 florido 4 8 

 
 

Baixa 
 frequência 

medalha 6 higiene 1 quietos 4 11 

Total  12  6  15 33 

TOTAL  41  23  41 105 
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          Tabela 12. Número de acertos (NA) do grupo controle em cada item da Prova de  
                            Escrita e o escore total do grupo no pré e pós-teste. 

ITENS  DA  PROVA  DE  ESCRITA  (24) 
 

GC (n=9) 
PRÉ-TESTE 

REGULAR NA IRREGULAR NA REGRA NA TOTAL 

fala 8 azul 0 casa 8 16 

café 7 onça 1 alto 1 9 

gostava 2 criança 1 galinha 6 9 

 
 

Alta 
frequência 

palavra 5 extenso 0 pássaro 1 6 

Total  22  2  16 40 

isca 2 boxe 0 nora 7 9 

jipe 1 ouça 0 usam 0 1 

chegada 0 receita 2 florido 0 2 

 
 

Baixa 
frequência 

medalha 5 higiene 0 quietos 0 5 

Total  8  2  7 17 

TOTAL  30  4  23 57 

ITENS  DA  PROVA  DE  ESCRITA  (24) 
 

GC (n=9) 
PÓS-TESTE 

REGULAR NA IRREGULAR NA REGRA NA TOTAL 

fala 8 azul 1 casa 8 17 

café 8 onça 3 alto 0 11 

gostava 5 criança 2 galinha 7 14 

 
 

Alta 
frequência 

palavra 7 extenso 0 pássaro 2 9 

Total  28  6  17 51 

isca 6 boxe 0 nora 7 13 

jipe 0 ouça 2 usam 0 2 

chegada 2 receita 3 florido 4 9 

 
 

Baixa 
frequência 

medalha 5 higiene 1 quietos 4 10 

Total  13  6  15 34 

TOTAL  41  12  32 85 

 

Verifica-se que o maior índice de acertos de ambos os grupos nas duas avaliações (pré 

e pós-teste) ocorreu na escrita de palavras de alta frequência (familiares), o que parece indicar 

que esses alunos (de 3º e 4º anos), todos com dificuldades de aprendizagem da escrita, ainda 

não atingiram o estágio lexical na escrita.  

De acordo com Pinheiro (1994) à medida que a escrita torna-se mais lexical, ocorre 

uma diminuição dos erros nas palavras de baixa frequência, uma vez que, essas palavras não-

familiares tenham sido incorporadas ao léxico, elas tornam-se familiares reduzindo a 

discrepância entre escrita de palavras familiares e não familiares. Segundo essa autora, um 

maior índice de acertos em palavras de baixa frequência sugere um atraso no uso da 

informação lexical. 
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Considerando a classificação das palavras quanto à regularidade na escrita, ou seja, 

quanto às correspondências entre fonemas e grafemas, verifica-se que ambos os grupos nas 

duas avaliações tiveram muita dificuldade para escrever as palavras da prova das três 

categorias de regularidade, principalmente as da categoria irregular. Nesta última categoria, o 

GE obteve apenas um acerto no pré-teste e 23 no pós-teste, enquanto o GC obteve no pré e no 

pós-teste, respectivamente, 4 e 12 acertos. 

Esses resultados evidenciam que esses participantes possuem fraca capacidade de 

codificação fonológica, eles tiveram muitas dificuldades para transformar as sequências de 

sons das palavras ouvidas no ditado em símbolos alfabéticos (letras) para escrever as palavras. 

Esses alunos não dominam as correspondências entre os sons da fala e a escrita, eles ainda 

não dominam completamente o princípio alfabético. Podemos afirmar que eles estão longe de 

alcançar o estágio ortográfico da escrita. 

Observando os dados das tabelas 11 e 12, verifica-se que o grupo experimental 

apresentou um crescimento equitativo em número de acertos nas três categorias de palavras, 

sendo 20 acertos nas palavras da categoria regular, 18 na regra e, 22 na irregular. Nesta última 

categoria, este grupo obteve um aumento considerável no número de palavras (de 1 para 23). 

O GC também apresentou um crescimento na escrita nas três categorias de palavras, 

sendo 11 acertos nas palavras da categoria regular, 9 na regra e 8 na irregular. Nesta última 

categoria de palavras, este grupo obteve aumento de 4 para 12 palavras. 

Embora ambos os grupos tenham apresentado desempenhos muito baixos na 

habilidade de escrita nas duas avaliações, e ainda que o grupo experimental não tenha 

alcançado a metade do escore máximo da Prova de Escrita, em apenas dois meses de 

intervenção com atividades e jogos visando estimular a consciência da estrutura segmentar da 

fala, este grupo apresentou progresso de 28% (60 palavras) no número de palavras escritas 

com ortografia correta, portanto, maior do que o desempenho apresentado na avaliação inicial 

que foi de apenas 21% do escore máximo, 216 palavras para n=9. Enquanto o aumento do pré 

para o pós-teste no grupo controle foi de apenas 13% (28 palavras) no número de palavras 

escritas com ortografia correta, portanto menor do que o desempenho inicial que foi de 26,5% 

do escore máximo da prova. 

Em síntese, podemos considerar que o progresso do grupo experimental na habilidade 

de escrita é resultado da intervenção, considerando que os participantes de ambos os grupos 

partilhavam da mesma experiência escolar e, a maioria deles (14 alunos) era de duas turmas 

de 3º ano regidas por um mesmo professor. 
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5.2.2.2. Desempenho em leitura de palavras 

 

Na Prova de Leitura de Palavras, os dois grupos apresentaram desempenhos muito 

baixos na avaliação pré-intervenção, considerando que nenhum deles atingiu 40% do escore 

máximo dessa prova, 216 pontos para n=9. 

Conforme os dados da tabela 8, na Prova de Leitura, no grupo experimental, o escore 

individual variou de 3 a 16 acertos no pré-teste. Dos 9 participantes deste grupo, 7 obtiveram, 

respectivamente, os seguintes escores:3, 4, 5, 6, 11, 12 e 16; e, 2 obtiveram, igualmente, 9 

acertos. Este grupo obteve 75 pontos (35%) do escore máximo dessa prova, 216 pontos. No 

pós-teste, o escore individual variou de 15 a 22 acertos. 4 participantes obtiveram, cada um, 

os seguintes escores: 15, 18, 20 e 22; 2 participantes obtiveram, igualmente, 17 acertos e, 3, 

igualmente, 21 acertos. O escore do grupo no pós-teste foi de 172 pontos (80%) do escore 

máximo. A média dos escores no pré-teste foi de 8,33 com desvio-padrão 4,24 e, no pós-teste, 

a média foi de 19,11 com desvio-padrão 2,42. A comparação da diferença das médias do 

pré e pós-teste (10,78) mostrou que essa diferença é estatisticamente significativa com 

valor de t=14,19 e valor de p=0,000 (p<0,05). 

Quanto ao grupo controle, na Prova de Leitura, o escore individual variou de 0 a 16 

pontos na avaliação inicial. Dos 9 participantes deste grupo, 2 obtiveram escore nulo, 2 

obtiveram, igualmente, 16 acertos, e, 5 obtiveram, respectivamente, os seguintes escores: 4, 

10, 11, 13, e 15. Este grupo obteve 85 pontos (39,5%) do escore máximo dessa prova. No pós-

teste, o escore individual variou de 2 a 18 acertos. Dos 9 participantes, 3 obtiveram, 

respectivamente, os seguintes escores: 2, 6, e 14; 2 participantes obtiveram, igualmente, 13 

acertos, 2 obtiveram, cada um, 17 e, 2, cada um, 18 acertos. O escore do grupo foi de 118 

pontos (55%) do escore máximo 216 pontos. A média dos escores no pré-teste foi de 9,44 

com desvio-padrão de 6,52 e, no pós-teste a média foi de 13,11 com desvio-padrão de 5,52. A 

análise estatística da diferença das médias do pré e pós-teste (3,67) mostrou que essa 

diferença é estatisticamente significativa com t=3,83 e p=0,005, (p<0,05). 

Esses resultados mostram que os participantes de ambos os grupos progrediram na 

habilidade de leitura de palavras com diferença estatisticamente significativa do pré para o 

pós-teste com p<0,05. No entanto, o resultado do teste estatístico mostrou maior progresso no 

grupo experimental com p=0,000 do que no grupo controle com p=0,005. Este resultado 

evidencia efeito positivo da intervenção no desempenho dos participantes do grupo 

experimental na habilidade de leitura de palavras. 
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Embora os participantes de ambos os grupos tenham apresentado evolução na 

habilidade de leitura, o que era esperado, considerando que todos continuavam recebendo 

instrução escolar, os participantes do grupo experimental apresentaram maior progresso. Do 

pré para o pós-teste, as crianças do GE que participaram da intervenção apresentaram um 

crescimento de 45% no número de palavras lidas corretamente (97 palavras), enquanto as 

crianças do GC apresentaram um crescimento de apenas 15,5% (33 palavras). 

As tabelas 13 e 14 apresentam o número de acertos (NA) em cada um dos 24 itens da 

Prova de Leitura e o escore total de acertos em cada categoria de palavras e o total obtido na 

prova, no pré e no pós-teste, respectivamente, para o grupo experimental e o controle. 

 
        Tabela 13. Número de acertos (NA) do grupo experimental em cada item da Prova 
                           de Leitura de Palavras e o escore total do grupo no pré e pós-teste. 

ITENS  DA  PROVA  DE  LEITURA (24) 
 

GE (n=9) 
PRÉ-TESTE 

REGULAR NA IRREGULAR NA REGRA NA TOTAL 

fala 7 azul 5 casa 8 20 

café 6 onça 3 alto 4 13 

gostava 4 criança 2 galinha 5 11 

 
 

Alta 
frequência 

palavra 3 extenso 0 pássaro 1 4 

Total  20  10  18 48 

isca 4 boxe 0 nora 4 8 

jipe 6 ouça 2 usam 0 8 

chegada 2 receita 2 florido 2 6 

 
 

Baixa 
frequência 

medalha 4 higiene 1 quietos 0 5 

Total  16  5  6 27 

TOTAL  36  15  24 75 

ITENS  DA  PROVA  DE  LEITURA (24) 
 

GE (n=9) 
PÓS-TESTE 

REGULAR NA IRREGULAR NA REGRA NA TOTAL 

fala 9 azul 9 casa 9 27 

café 9 onça 8 alto 8 25 

gostava 9 criança 9 galinha 9 27 

 
 

Alta 
frequência 

palavra 9 extenso 2 pássaro 7 18 

Total  36  28  33 97 

isca 8 boxe 0 nora 8 16 

jipe 9 ouça 7 usam 2 18 

chegada 7 receita 9 florido 6 22 

 
 

Baixa 
 frequência 

medalha 9 higiene 5 quietos 5 19 

Total  33  21  21 75 

TOTAL  69  49  54 172 
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                          Tabela 14. Número de acertos (NA) do grupo controle em cada item da Prova 
                           de Leitura e o escore total do grupo no pré e pós-teste. 

ITENS  DA  PROVA  DE  LEITURA  (24) 
 

GC (n=9) 
PRÉ-TESTE 

REGULAR NA IRREGULAR NA REGRA NA TOTAL 

fala 7 azul 6 casa 6 19 

café 7 onça 2 alto 5 14 

gostava 4 criança 4 galinha 4 12 

 
 

Alta 
frequência 

palavra 5 extenso 0 pássaro 3 8 

Total  23  12  18 53 

isca 3 boxe 0 nora 5 8 

jipe 6 ouça 1 usam 0 7 

chegada 3 receita 5 florido 1 9 

 
 

Baixa 
frequência 

medalha 6 higiene 1 quietos 1 8 

Total  18  7  7 32 

TOTAL  41  19  25 85 

ITENS  DA  PROVA  DE  LEITURA  (24) 
 

GC (n=9) 
PÓS-TESTE 

REGULAR NA IRREGULAR NA REGRA NA TOTAL 

fala 9 azul 7 casa 8 24 

café 9 onça 5 alto 7 21 

gostava 5 criança 5 galinha 6 16 

 
 

Alta 
frequência 

palavra 7 extenso 2 pássaro 5 14 

Total  30  19  26 75 

isca 6 boxe 0 nora 7 13 

jipe 6 ouça 3 usam 0 9 

chegada 4 receita 7 florido 1 12 

 
 

Baixa 
frequência 

medalha 7 higiene 1 quietos 1 9 

Total  23  11  9 43 

TOTAL  53  30  35 118 

 

Observa-se nas tabelas 13 e 14, que o maior índice de acertos na leitura de ambos os 

grupos (GE e GC), nas duas avaliações (pré e pós-teste), ocorreu nas palavras de alta 

frequência (palavras familiares). 

Considerando a classificação das palavras quanto à regularidade na leitura, ou seja, 

quanto às correspondências entre grafemas e fonemas, na avaliação inicial, os participantes de 

ambos os grupos (GE e GC) demonstraram muita dificuldade para ler as palavras da prova nas 

três categorias: regular, regra e irregular, o que mostra que esses alunos não dominam o 

processo de decodificação necessário à realização do ato de ler. 

Segundo Pinheiro (1994, p. 133) embora o efeito da irregularidade das palavras seja 

mais relevante para a escrita do que para a leitura, pode também gerar dificuldades na leitura, 
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principalmente nas fases iniciais da aprendizagem quando a criança ainda não domina todas 

as regras de correspondência letra-som. 

Observa-se que nas duas avaliações (pré e pós-teste), nos dois grupos GE e GC, o 

maior índice de acertos na leitura ocorreu, por ordem maior de acertos, nas palavras das 

categorias regular, regra e irregular. 

Esse baixo desempenho dos participantes de ambos os grupos na habilidade de leitura 

na avaliação inicial mostra que eles ainda tateiam no estágio alfabético da leitura, 

caracterizado pelo reconhecimento de palavras pela mediação fonológica. 

De acordo com Gombert (2003) o modelo de leitura descrito por Frith descreve a 

instalação progressiva das duas vias de acesso ao léxico: a via indireta que caracteriza o 

estágio alfabético e, a via direta que caracteriza o estágio ortográfico. O estágio logográfico 

descreve o período que antecede o estabelecimento dessas duas vias, uma vez que se as 

crianças desconhecem as correspondências grafemas e fonemas, elas tendem a reconhecer as 

palavras como reconhecem objetos não-linguísticos. 

 Segundo Gombert (2003) é sob o efeito da instrução em leitura que a criança aprende 

as correspondências grafofonológicas que vai permitir a instalação da via indireta de acesso 

ao léxico, ou seja o reconhecimento de palavras por mediação fonológica que caracteriza o 

estágio alfabético da leitura. A instalação da via direta de acesso ao léxico que caracteriza o 

estágio ortográfico ocorre sob a influência de três fatores: “a automatização da leitura 

alfabética; as dificuldades da decodificação quando a criança é confrontada com palavras 

irregulares; a aprendizagem da ortografia que convida a prestar atenção a grupos de letras que 

têm um valor semântico, os morfemas” (Gombert, 2003, p. 32). 

Após a intervenção, os participantes do grupo experimental apresentaram um aumento 

de 97 acertos na habilidade de leitura de palavras, distribuídos equitativamente nas três 

categorias de regularidade, sendo 33 nas palavras da categoria regular, 30 na regra e, 34 

palavras na categoria irregular. Enquanto os participantes do grupo controle apresentaram um 

aumento de apenas 33 acertos, sendo 12 nas palavras da categoria regular, 10 na regra e, 11 na 

categoria irregular. Portanto, em apenas dois meses de intervenção com atividades e jogos 

para desenvolver consciência fonológica, o GE evoluiu da avaliação inicial para a pós-

intervenção, de 35% para 80% do escore máximo da prova (216 pontos para n=9). Portanto, 

este grupo apresentou um progresso substantivo de 45% na habilidade de leitura de palavras, 

enquanto o GC progrediu do pré para o pós-teste, de 39,5% para 55%, portanto, um aumento 

de apenas 15,5% no número de palavras lidas. 
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Concluindo, podemos considerar que esse progresso do grupo experimental na 

habilidade de leitura de palavras se deve a efeito da intervenção, considerando que todos os 

participantes apresentam características semelhantes, todos são provenientes de famílias de 

baixa renda, todos com idade aproximada, todos com dificuldades na aprendizagem da leitura 

e da escrita, a maioria deles são do mesmo nível escolar e estavam submetidos às mesmas 

condições de ensino, tendo em vista que dos 16 alunos de 3º ano, 14 deles eram de duas 

turmas regidas por um mesmo professor;  apenas 2 eram de outra turma de 3º ano; e, 2 eram 

de 4º ano. 

 

5.2.2.3. Desempenho em conhecimento de letras. 

 

Na Prova de Conhecimento de Letras, no grupo experimental, no pré-teste, o escore 

individual variou de 19 a 23 acertos. Dos 9 participantes deste grupo, a maioria (6 alunos de 

3º ano) não reconheceram ao todo 12 letras. No pós-teste, 8 participantes obtiveram o escore 

máximo 23 acertos e, um obteve 21 acertos (manteve o mesmo escore do pré-teste). Este 

grupo obteve escores no pré e no pós-teste, respectivamente, de 195 e 205 pontos do escore 

máximo dessa prova, 207 pontos para n=9. A média dos escores no pré-teste foi de 21,67 com 

desvio-padrão de 1,32 e, no pós-teste, a média foi de 22,78 com desvio-padrão de 0,67. O 

resultado do teste estatístico aplicado à diferença das médias do pré e pós-teste (1,11) mostrou 

que essa diferença é estatisticamente significativa com t=2,44 e valor de p=0,040 (p<0,05). 

Este resultado mostra que o grupo experimental obteve aumento na habilidade de 

conhecimento de letras com  diferença significativa do pré para o pós-teste. 

Quanto ao grupo controle, no pré-teste, dos 9 participantes, 7 obtiveram o escore 

máximo 23 acertos e, 2 obtiveram, respectivamente, 19 e 22 acertos. Esses dois participantes 

não reconheceram, no total, 5 letras (o aluno do 4º ano não reconheceu 4 letras; um do 3º não 

reconheceu uma letra). Este grupo obteve 202 pontos no pré-teste e o escore máximo 207 

pontos no pós-teste. A média dos escores no pré-teste foi de 22,44 com desvio-padrão de 1,33 

e no pós-teste, a média foi 23, com desvio-padrão zero. A comparação da diferença das 

médias do pré e pós-teste (0,56) mostrou que essa diferença não é estatisticamente 

significativa, com t=1,25 e valor- p=0,247 (p>0,05). 

Esses resultados mostram que somente os participantes do grupo experimental 

apresentaram evolução com diferença estatisticamente significativa da avaliação inicial 

para a pós-intervenção na habilidade de reconhecimento de letras. 
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É importante observar que nessa prova, os escores individuais em ambos os grupos 

foram próximos do escore máximo da prova que é 23 pontos. No entanto, o que é lastimável é 

que alunos de 3º e 4º anos do Ensino Fundamental não reconheçam todas as 23 letras do 

alfabeto português, que a partir de 2009, com as regras do Novo Acordo Ortográfico da língua 

portuguesa, passou a ter 26 letras, com a inclusão das letras k, w e y (Bechara, 2008; Instituto 

Antonio Houaiss, 2008). 

Vale ressaltar que todos os participantes deste estudo já haviam participado das 

atividades do “Projeto Apoio Pedagógico Específico-APE” durante o ano de 2008. A 

professora do referido projeto referiu-se a esses alunos dizendo que eles estavam encruados19. 

Considerando as análises precedentes, podemos considerar que a intervenção em 

consciência fonológica produziu efeitos positivos no desempenho dos participantes do grupo 

experimental no repertório das habilidades de consciência fonológica  e, nas habilidades de 

rima, aliteração, manipulação silábica e nas habilidades fonêmicas de segmentação, síntese, 

manipulação e transposição fonêmicas; e, ainda nas habilidades de escrita, leitura e 

conhecimento de letras. Em todas essas habilidades o grupo experimental que participou da 

intervenção apresentou maior progresso da avaliação inicial para a pós-intervenção do que o 

grupo controle que participava das atividades do APE. 

 

5.3. Análise estatística do desempenho dos grupos no pós-teste. 

 

O objetivo das análises descritas a seguir é verificar em quais das habilidades 

avaliadas as diferenças entre as médias dos grupos experimental e controle na avaliação pós-

intervenção são estatisticamente significativas. 

Essa avaliação é importante porque permite verificar em quais das habilidades 

avaliadas os efeitos da intervenção foram mais significativos sobre o desempenho dos 

participantes do grupo experimental, considerando que na avaliação individual, o grupo 

experimental apresentou melhor desempenho do pré para o pós-teste do que o grupo controle 

tanto nas habilidades de consciência fonológica quanto nas habilidades de escrita, leitura e em 

conhecimento de letras, exceto na habilidade de transposição silábica. 

                                                 
19 A professora do APE usou o termo encroados para se referir aos alunos que vinham participando das 
atividades do APE e não aprendiam ler e escrever. Editamos o termo para “encruados”, do verbo encruar,”tornar 
(-se) cru, endurecer, enrijar” que dentre vários outros sentidos, significa “deixar de progredir, de ter seguimento 
(os acordos de paz encruaram)” (Cf. Dicionário Houaiss da língua portuguesa, 2001, p. 1139). 
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A tabela 15 apresenta a média e o desvio padrão dos escores de acertos dos grupos 

experimental e controle na Prova de Consciência Fonológica-PCF e nos oito subtestes dessa 

prova que houve variação na pontuação dos grupos e, nas habilidades de escrita e leitura de 

palavras e, de conhecimento de letras, no pós-teste, bem como a diferença das médias dos 

grupos e os resultados do teste t de Student independente aplicado na comparação das médias 

dos grupos na avaliação pós-intervenção. 

                        

            Tabela 15. Média e desvio-padrão para cada grupo em todas as habilidades no pós-teste, e resultado 
                do teste t de Student independente da diferença das médias dos grupos. 

PÓS-TESTE 

GE (n=9) GC (n=9) 

 
 

VARIÁVEIS 

Média dp Média dp 

Diferença 
das  

médias 

 
 
 
t 

 
 
 
p 

Habilidades de  Consciência Fonológica (40) 32,44 4,42 24,67 4,74 7,78 3,60 0,00 

 Rima (4) 3,56 0,73 3,44 0,73 0,11 0,32 0,75 

Aliteração (4) 3,44 0,73 2,67 1,41 0,78 1,47 0,16 

Manipulação Silábica (4) 4,00 0,00 3,22 0,97 0,78 2,40 0,04 

Transposição Silábica (4) 3,78 0,67 3,44 0,73 0,33 1,01 0,33 

Segmentação Fonêmica (4) 1,89 1,05 0,67 0,50 1,22 3,14 0,01 

Síntese Fonêmica (4) 3,11 1,05 1,56 1,51 1,56 2,54 0,02 

Manipulação Fonêmica (4) 3,33 0,71 1,56 1,01 1,78 4,31 0,00 

Transposição Fonêmica (4) 1,33 1,41 0,11 0,33 1,22 2,52 0,03 

Escrita de palavras (24) 11,67 4,18 9,44 5,00 2,22 1,02 0,32 

Leitura de Palavras (4) 19,11 2,42 13,11 5,52 6,00 2,94 0,01 

Conhecimento de letras (23) 22,78 0,67 23,00 0,00 -0,22 -1,00 0,35 

 

Conforme mostram os resultados desta tabela, no escore total da Prova de Consciência 

Fonológica, a diferença das médias dos grupos na avaliação pós-intervenção é significativa 

para o grupo experimental, com t=3,60 e valor-p=0,00 (p<0,05). Portanto, o grupo 

experimental que participou da intervenção apresentou desempenho superior ao do grupo 

controle no repertório das habilidades de consciência fonológica na avaliação pós-intervenção 

com diferença estatisticamente significativa. 

Verifica-se que a diferença entre as médias dos grupos não é significativa nos 

subtestes de Rima (com t=0,32 e p=0,75), Aliteração (com t=1,47 e valor-p=0,16), e 

Transposição Silábica (com t=1,01 e p=0,33). Nestas três habilidades, ambos os grupos 

apresentaram desempenhos semelhantes na avaliação pós-intervenção (p>0,05). 

As diferenças entre as médias dos grupos foram maiores e significativas para o grupo 

experimental em cinco subtestes: Manipulação Silábica (com t=2,40 e valor de p=0,04), 
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Segmentação Fonêmica (com t=3,14 e p=0,01), Síntese Fonêmica (com t=2,54 e p=0,02), 

Manipulação Fonêmica (com t=4,31 e p=0,00) e Transposição Fonêmica (com t=2,52 e 

p=0,03). Nestas cinco habilidades, o grupo experimental apresentou desempenho superior ao 

do grupo controle na avaliação pós-intervenção com diferença estatisticamente significativa 

(p<0,05). 

Quanto às habilidades de linguagem escrita, a diferença entre as médias dos grupos 

não se revelou significativa na escrita de palavras (com t =1,02 e p=0,32) e em conhecimento 

de letras (com valor de t=1,00 e p=0,35). Este resultado mostra que na avaliação pós-

intervenção, ambos os grupos GE e GC apresentaram desempenhos semelhantes na habilidade 

de escrita de palavras e em conhecimento de letras (p>0,05). 

Na avaliação da leitura de palavras, a diferença entre as médias dos grupos foi 

significativa para o grupo experimental com t=2,94 e p=0,01 (p<0,05). Nesta habilidade o 

grupo experimental apresentou desempenho superior ao do grupo controle na avaliação pós-

intervenção com diferença estatisticamente significativa. 

Em resumo, os resultados da aplicação do teste t de Student independente aplicado à 

diferença das médias dos grupos GE e GC na avaliação pós-intervenção (tabela 15) 

mostraram que as diferenças a favor do grupo experimental foram mais significativas no total 

das habilidades de consciência fonológica, na habilidade de manipulação silábica e nas quatro 

habilidades fonêmicas: segmentação, síntese, manipulação e transposição fonêmicas e, ainda, 

na habilidade de leitura de palavras. Em todas estas habilidades, o grupo experimental 

apresentou desempenho superior ao do grupo controle com diferença estatisticamente 

significativa (p<0,05) na avaliação pós-intervenção. 

 



6. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

 

Antes de discutir os resultados devemos ressaltar mais uma vez que um dos limites 

deste trabalho consiste no número reduzido de participantes, tendo em vista que as condições 

reais não permitiram realizar a intervenção com um maior número de crianças. Além do 

número reduzido de crianças selecionadas do APE para a primeira fase da pesquisa (apenas 

32 crianças), das 16 do grupo experimental, apenas 9 frequentaram regularmente as atividades 

de intervenção. Portanto, devemos esclarecer que o tratamento estatístico dos dados foi feito 

como um cuidado na comparação do desempenho dos grupos experimental e controle nas 

variáveis avaliadas, considerando que o nível de significância dos testes são indicadores para 

uma melhor comparação dos desempenhos dos grupos nas habilidades avaliadas tendo em 

vista o objetivo da pesquisa. 

Devemos enfatizar que os resultados e as conclusões deste estudo devem ser 

relativizados. Somente resultados de pesquisas posteriores de intervenção com crianças e 

grupos de crianças semelhantes às que participaram deste estudo poderão fornecer resultados 

mais vigorosos.  

Os resultados da avaliação inicial mostraram que os participantes dos grupos 

experimental e controle apresentaram desempenhos muito baixos tanto nas habilidades de 

consciência fonológica quanto nas habilidades de escrita e de leitura de palavras, se 

considerarmos os escores máximos esperados em cada prova. 

Conforme os resultados da tabela 2, havia uma diferença a favor do grupo controle no 

escore total de todas as provas aplicadas no pré-teste. A análise estatística da diferença das 

médias dos grupos em todas as habilidades avaliadas no pré-teste mostrou que essa diferença 

não era estatisticamente significativa. 

Os resultados do conjunto dos dados analisados mostraram que a intervenção com 

atividades e jogos visando desenvolver consciência fonológica contribuiu de forma positiva 

para elevar o nível de consciência fonológica dos participantes do grupo experimental e para 

melhorar o desempenho deles nas habilidades de escrita, leitura e conhecimento de letras. 

Quanto às habilidades de consciência fonológica, os resultados da avaliação individual 

dos grupos no pré e pós-teste (Tabela 7) mostraram que ambos os grupos GE e GC 

progrediram com diferença estatisticamente significativa no repertório das habilidades de 

consciência fonológica e nas habilidades de manipulação silábica, transposição silábica e em 
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segmentação fonêmica, mas o grupo experimental apresentou maior progresso nessas 

habilidades, com exceção da habilidade de transposição silábica. Esta última habilidade foi a 

única que o grupo controle apresentou variação com menor nível de significância do valor 

p=0,001, do que o grupo experimental com p=0,007 (Cf. Tabela 7), apesar deste último ter 

obtido maior escore médio. Este resultado pode ser explicado em função do desvio padrão, 

pois a estatística do teste t de Student é também função do desvio-padrão, que estima o quanto 

cada elemento da amostra se distancia da média. 

A intervenção também promoveu aumento no desempenho dos participantes do grupo 

experimental nas habilidades suprassegmentares de rima e aliteração; nas habilidades de 

síntese, manipulação e transposição de fonemas. Nestas habilidades os resultados mostraram 

que somente o grupo experimental progrediu com diferença estatisticamente significativa da 

avaliação inicial para a pós-intervenção, com p<0,05 (Cf. Tabela 7). 

Nas habilidades de segmentação e síntese silábicas, ambos os grupos (GE e GC) 

apresentaram desempenho ótimo com 100% de acertos nas duas avaliações (pré e pós-teste). 

Outras pesquisas de correlação e de intervenção encontraram desempenhos 

semelhantes nas habilidades de segmentação e síntese silábicas (por exemplo, Paes & Pessoa, 

2005; Capovilla & Capovilla, 1998, 2000; Bernardino Júnior & cols, 2006; Paula, Mota & 

Keske-Soares, 2005). 

Os resultados da avaliação dos desempenhos dos grupos no pós-teste mostraram que o 

grupo experimental apresentou desempenho superior ao do grupo controle com diferença 

estatisticamente significativa no repertório das habilidades de consciência fonológica, na 

habilidade de manipulação silábica e nas quatro habilidades fonêmicas (segmentação, síntese, 

manipulação e transposição). 

Em termos percentuais, no repertório das habilidades de consciência fonológica, o 

grupo experimental apresentou desempenho de 46% no pré-teste e 81% no pós-teste do escore 

máximo da prova (360 pontos para n=9). Portanto, este grupo que participou da intervenção 

apresentou um progresso de 35 % no repertório das habilidades de consciência fonológica. 

Enquanto o GC apresentou desempenho inicial de 47% e no pós-teste de 62%, portanto, este 

grupo apresentou um progresso de apenas 15% no repertório das habilidades de consciência 

fonológica. 

Os maiores desempenhos foram, por ordem de melhor desempenho, nas habilidades de 

manipulação silábica, rima, aliteração, manipulação fonêmica, síntese fonêmica, segmentação 

fonêmica e transposição fonêmica. 
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Quanto às habilidades fonêmicas, estas se mostraram como as mais difíceis para os 

dois grupos (GE e GC) nas duas avaliações (pré e pós-intervenção). No pré-teste, ambos os 

grupos apresentaram desempenho nulo em segmentação e transposição fonêmicas; e, 

desempenho muito baixo em síntese e manipulação fonêmicas. Na avaliação pós-teste, mesmo 

o grupo experimental tendo apresentando progresso superior ao do grupo controle nas quatro 

habilidades fonêmicas, os desempenhos foram menos expressivos em segmentação e em 

transposição fonêmica. Em manipulação fonêmica e em síntese fonêmica os desempenhos 

foram melhores e bem próximos dos de rima e aliteração. 

Esses resultados são consistentes com a hipótese da literatura de um desenvolvimento 

progressivo das habilidades de consciência fonológica, de níveis mais elementares como 

segmentação silábica para níveis mais complexos como as habilidades fonêmicas, e que estas 

últimas parecem não se desenvolver espontaneamente, mas sob a dependência do ensino 

formal da linguagem escrita (Byrne & Fielding-Barnsley, 1991; Byrne,1996; Alegria, 

Leybaert & Mousty, 1997; Demont,1997; Schneider, Küspert, Roth, Visé & Marx, 1997; 

Gombert, 2003; Marec-Breton & Gombert, 2004; Adams & cols., 2006; Cardoso-Martins & 

Pennington, 2001; Cardoso-Martins, 1993, 1996, 2005; Capovilla & Capovilla, 1997; 1998; 

2000; 2004 a, b; Bernardino Júnior & cols., 2006; Maluf & Barrera, 1997; Barrera, 2003; 

Barrera & Maluf, 2003; Maluf, 2005; Maluf & Gombert, 2008). 

As habilidades de identificação e manipulação de sílabas aparecem antes das 

habilidades de identificação e de manipulação de fonemas, o que se deve à facilidade na 

percepção das sílabas que é um ato articulatório simples e facilmente isolável, o que não 

ocorre com a percepção do fonema que é muito mais difícil de ser percebido isoladamente 

(Alegria & cols., 1997; Demont, 1997; Adams & cols., 2006). 

Adams e cols. (2006) ressaltam que além do fenômeno da “co-articulação” dos 

fonemas na fala corrente que dificulta que eles sejam percebidos como unidades separadas, há 

também o fenômeno da variação linguística da fala, as variáveis acústicas que cada um deles 

soa mais ou menos diferente de um falante a outro e de uma palavra à outra, e de uma região 

para outra, as formas de fala variam muito de um lugar para outro. As variações na forma 

falada das palavras, que não indicam uma diferença de significado, são denominadas alofones 

de um fonema (McGuinness, 2006; Adams & cols., 2006). 

Quanto às habilidades de linguagem escrita, os resultados da análise dos dados 

mostraram efeitos positivos da intervenção sobre o desempenho dos participantes do grupo 

experimental nas habilidades de escrita e de leitura de palavras e, em conhecimento de letras 

(Tabela 10). 
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Em relação à escrita de palavras, os resultados da avaliação individual dos grupos no 

pré e pós-teste mostraram que ambos os grupos progrediram com diferença significativa, mas 

o grupo experimental apresentou maior progresso. Considerando o número de acertos obtidos 

na prova de escrita, o GE apresentou desempenhos no pré e no pós-teste, respectivamente, de 

21% e 49% do escore máximo da prova, 216 pontos. Este grupo obteve um crescimento de 

28% no número de palavras escritas com ortografia correta (60 palavras). Este progresso é 

maior do que o desempenho apresentado na avaliação inicial. O GC apresentou desempenhos 

no pré e no pós-teste, respectivamente, de 26,5% e de 39,5% do escore máximo da prova. 

Portanto, este grupo obteve um crescimento de apenas 13% no número de palavras escritas 

com ortografia correta (28 palavras). Esse aumento do grupo controle na habilidade de escrita 

é muito menor do que o desempenho deste grupo na avaliação inicial. 

Ambos os grupos (GE e GC) apresentaram desempenho pífio na habilidade de escrita 

de palavras tanto no pré quanto no pós-teste, considerando que nenhum deles alcançou a 

metade do escore máximo da prova. Quanto aos escores individuais, no grupo experimental, 2 

crianças apresentaram variação ínfima do pré para o pós-teste (de 4 para 6 acertos). O aluno 

de 4º ano com o maior escore individual no grupo no pré-teste apresentou variação baixa (de 

10 para 14 acertos). O 2º maior escore no pré-teste foi 8, este variou para 14 no pós-teste. O 

menor escore foi 3, este variou para 13. Uma criança com problema de fala evoluiu de 4 para 

13 acertos. Dos 9 participantes, 6 obtiveram escore 4. Destes, o maior escore no pós-teste foi 

19 acertos. 

O maior índice de acertos na prova de escrita nas duas avaliações (pré e pós-teste) 

ocorreu nas palavras familiares. Quanto às correspondências entre fonemas e grafemas, para 

ambos os grupos, o número de acertos foi próximo nas palavras das categorias regular e regra. 

O menor número de acertos foi na categoria de palavras irregulares. O GE obteve um 

crescimento equitativo do número de acertos nas três categorias de palavras, sendo 20 

palavras da categoria regular, 18 na regra e, 22 na irregular. Nesta última categoria, este grupo 

obteve um progresso considerável do pré para o pós-teste, de uma para 23 palavras. Enquanto 

nesta mesma categoria, o GC evoluiu de 4 para 12 palavras. 

Quanto à leitura, os resultados da avaliação individual dos grupos no pré e pós-teste 

mostram que os dois grupos progrediram, no entanto, o grupo experimental progrediu mais do 

que o grupo controle. O GE apresentou desempenhos na avaliação inicial e na pós-

intervenção, respectivamente, de 35% e de 80% do escore máximo de 216 pontos dessa prova. 

Portanto, este grupo apresentou um progresso substantivo de 45% nessa habilidade. Enquanto 
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o GC apresentou desempenhos, respectivamente, de 39,5% e de 55% nas avaliações pré e pós-

teste, portanto, este grupo apresentou um progresso de apenas 15,5%. 

Na leitura, o maior índice de acertos, para ambos os grupos, ocorreu nas palavras 

familiares (alta frequência); e, quanto ao critério de regularidade, o GE apresentou um 

aumento de 97 acertos distribuídos equitativamente nas três categorias de palavras, sendo 33 

palavras da categoria regular, 30 na regra e, 34 palavras na categoria irregular. O GC 

apresentou um aumento de apenas 33 acertos, 12 palavras na categoria regular, 10 na regra e, 

11 na categoria de palavras irregulares. 

Na habilidade de conhecimento de letras, os resultados da avaliação individual dos 

grupos no pré e pós-teste mostraram que somente o grupo experimental progrediu com 

diferença significativa. Na avaliação inicial, dos 9 participantes do grupo experimental, 6 

(alunos de 3º ano) não reconheceram algumas das letras do alfabeto (ao todo 12 letras) e 2 do 

grupo controle (o aluno de 4º ano e 1 de 3º) não reconheceram algumas das letras (ao todo 5 

letras). 

Os resultados da avaliação dos grupos no pós-teste mostraram que o grupo 

experimental foi superior ao grupo controle na habilidade de leitura com diferença 

estatisticamente significativa, mas na escrita e em conhecimento de letras, as diferenças a 

favor do grupo experimental não foram estatisticamente significativas (Tabela 15). 

Mesmo que ambos os grupos GE e GC tenham apresentado evolução na habilidade de 

escrita de palavras com diferença significativa da avaliação inicial para a pós-intervenção, e 

ainda que o grupo experimental tenha apresentado progresso superior ao do grupo controle, 

como resultado da intervenção, ainda assim, não atingiu 50% do escore máximo da prova. 

Talvez fosse necessário um período maior de intervenção, com ênfase maior nas 

correspondências entre fonemas e grafemas e nas atividades de consciência fonêmica para 

promover uma melhora maior na habilidade de codificação dos participantes do GE, tendo em 

vista que 6 deles tiveram dificuldades até no reconhecimento de algumas letras. É importante 

considerar também que as habilidades de escrita e leitura desses alunos estão aquém das 

exigências das atividades escolares para o nível de 3º e 4º ano do Ensino Fundamental. 

No entanto, todos os alunos de ambos os grupos (GE e GC) que participaram deste 

estudo (16 de 3º ano e 2 de 4º ano) já haviam participado durante o ano de 2008 das 

atividades do “Projeto Apoio Pedagógico Específico – APE” “criado em 1994 com o objetivo 

de atender prioritariamente crianças de 3ª série do Ensino Fundamental com dificuldades de 

aprendizagem da leitura e da escrita, mas também atende crianças de 2ª e até de 4ª série”, 

quando sobram vagas, pois o limite de atendimento é de 28 e 56 crianças, respectivamente, 
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nas escolas onde o referido projeto funciona 20 e 40 horas (informou a coordenadora do 

referido projeto em entrevista à pesquisadora). 

Esses resultados evidenciam que os participantes deste estudo demonstraram maior 

dificuldade no processo de codificação, considerando que nenhum deles alcançou a metade do 

escore máximo da prova de Escrita de Palavras. As dificuldades para ambos os grupos na 

avaliação inicial foram substancialmente maiores na escrita do que na leitura. 

Esses resultados convergem com os achados da literatura que têm demonstrado que a 

aprendizagem da escrita é muito mais difícil do que a aprendizagem da leitura. A 

aprendizagem da escrita exige do aprendiz um investimento cognitivo muito maior do que a 

aprendizagem da leitura (Morais, 1996; Gombert, 2003; Pinheiro, 1994; Rego, 1996; Zucoloto 

& Sisto, 2002; Sousa & Maluf, 2004; McGuinness, 2006). 

Conforme afirma José Morais (1996) aprender a ler em uma escrita alfabética requer a 

construção de representações conscientes de fonemas. A escrita pressupõe uma atividade 

mental de análise de fonemas, o que faz dela uma atividade mais exigente que a leitura. “Ler 

uma palavra é reconhecê-la, e o reconhecimento é possível com base em índices parciais. 

Escrevê-la é evocá-la, lembrá-la, e a lembrança exige dispor do conjunto da informação” 

(Morais, 1996, p. 198). 

A leitura e a escrita são habilidades linguísticas distintas que embora utilizem o 

mesmo código alfabético, elas se diferenciam quanto aos dois processos básicos envolvidos 

em cada uma dessas habilidades. A escrita requer codificação, processo que exige saber 

converter os sons em símbolos alfabéticos (letras), o que pressupõe uso da memória de 

evocação, lembrar de cada uma das letras para formar as palavras. Enquanto a leitura 

pressupõe decodificação, saber converter as letras que compõem as palavras escritas em sons 

para formar as palavras e pronunciá-las corretamente. A leitura exige memória de 

reconhecimento a partir da informação visual. Conforme afirma Rego (1996) a leitura e a 

escrita são atividades linguísticas diferentes, mas não há um divórcio entre elas. 

De acordo com Morais (1996) as formas fonológicas e as significações das palavras 

estão associadas no sistema de linguagem da criança. No processo de aprendizagem da leitura 

a criança aprende a associar uma forma ortográfica a cada palavra (forma fonológica). 

Portanto, a etapa crítica da leitura é a obtenção da pronúncia, que consiste em converter a 

palavra escrita em linguagem falada. Portanto, no processo de aprendizagem escolar é 

necessário ensinar às crianças as relações entre grafemas e fonemas, elas precisam ser 

estimuladas a perceber a relação entre a palavra escrita (sua forma ortográfica) e a palavra 

falada (sua forma fonológica).  
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Os resultados obtidos na presente pesquisa são consistentes com o ponto de vista da 

literatura, segundo o qual indivíduos com dificuldades na aprendizagem da leitura e da escrita 

apresentam déficit nas habilidades metalinguísticas de consciência fonológica, principalmente 

no nível fonêmico. Conforme afirmam Cardoso-Martins e Pennington (2001, p. 388): 

Não é surpreendente, portanto, que indivíduos com dificuldades de leitura 
apresentem um déficit pronunciado em tarefas que avaliam a consciência dos 
segmentos fonêmicos da fala, tanto em relação a indivíduos da mesma idade 
cronológica, como em relação a indivíduos mais jovens com o mesmo nível de 
leitura. 
 

De acordo com Cardoso-Martins (1996) a habilidade de detectar rima está mais 

relacionada à habilidade de julgamento de semelhança fonológica global de palavras. Essa 

habilidade, independente da idade em que é avaliada, desempenha um papel modesto na 

aprendizagem da leitura e da escrita, em comparação ao papel da consciência fonêmica 

(Cardoso-Martins, 1996; 2005). 

Quanto às habilidades de consciência fonológica, os resultados do presente estudo são 

semelhantes aos resultados de pesquisas anteriores que têm demonstrado a eficácia da 

intervenção com procedimentos visando desenvolver consciência fonológica associados ao 

ensino das correspondências grafofonêmicas com crianças que apresentam dificuldades de 

aprendizagem da leitura e da escrita para elevar o nível de consciência fonológica dessas 

crianças e ajudar a superar suas dificuldades (Capovilla & Capovilla, 1998; 2000; Bernardino 

Júnior & cols, 2006; Diniz, 2008). 

Capovilla e Capovilla (1998) investigaram os efeitos de uma intervenção com 

procedimentos para desenvolver consciência fonológica e de ensino explícito das 

correspondências entre grafemas e fonemas com crianças de nível sócio-econômico (NSE) 

médio, de Pré 1 a segunda série com atrasos fonológicos, de escola particular, em Marília-SP. 

Os resultados mostraram que o treino foi eficaz em promover maiores aumentos nos 

desempenhos das crianças do grupo experimental em comparação às crianças do grupo 

controle no escore total da PCF e em seis subtestes: Manipulação e Transposição Silábicas e, 

Segmentação, Síntese, Manipulação e Transposição Fonêmicas e, também sobre leitura total 

(palavras e pseudopalavras) e, para o nível escolar Pré 3, houve efeitos da intervenção sobre 

escrita total (palavras e pseudopalavras) e escrita de palavras (Capovilla & Capovilla, 1998). 

Capovilla e Capovilla (2000) replicaram o estudo anterior com crianças de nível sócio-

econômico (NSE) baixo, de 1ª série do Ensino Fundamental de uma escola pública, em 

Marília-SP. Os resultados mostram que o treino produziu efeitos no escore total da Prova de 

Consciência Fonológica e em seis subtestes: Manipulação e Transposição Silábicas e nos 
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quatro subtestes de Segmentação, Síntese, Manipulação e Transposição Fonêmicas e, também 

sobre leitura total (palavras e pseudopalavras), escrita total (palavras e pseudopalavras), e, em 

conhecimento de letras. 

Segundo os autores os resultados da intervenção foram melhores para essas crianças 

de escola pública do que para aquelas de nível sócio-econômico (NSE) médio de escola 

particular do estudo anterior. Deve-se entender que se tratava de crianças provenientes de 

famílias em situação de vulnerabilidade social que em nossos meios se caracterizam pela 

baixa ou nenhuma escolaridade e pela pouca familiaridade com portadores de texto. Para 

essas crianças o papel da escola é crucial na facilitação da aprendizagem da linguagem escrita. 

Os resultados das duas pesquisas de Capovilla e Capovilla (1998; 2000) mostraram 

ainda que os participantes dos três grupos envolvidos, os do grupo experimental (GEb) e os 

dos grupos controle alto e baixo (GCa e GCb) apresentaram o melhor desempenho nas tarefas 

de segmentação e síntese silábicas, tanto no pré quanto no pós-teste, com desempenho 

semelhante nos três grupos em ambas as habilidades, exceto no grupo controle alto (GCa) 

com maior desempenho em segmentação silábica. 

Conforme já ressaltamos, no nosso estudo, os resultados da avaliação individual dos 

grupos no pré e no pós-teste mostraram efeitos da intervenção sobre o desempenho dos 

participantes do grupo experimental no total das habilidades de consciência fonológica, nas 

habilidades de rima, aliteração, manipulação silábica, e nas quatro habilidades fonêmicas 

(segmentação, síntese, manipulação e transposição) (Cf. Tabela 7). Quanto à avaliação 

individual dos grupos no pré e no pós-teste, os nossos resultados mostraram efeitos da 

intervenção em escrita e leitura de palavras e em conhecimento de letras (Cf. Tabela 10). 

Na avaliação pós-intervenção, nossos resultados mostraram que os efeitos da 

intervenção foram mais significativos no repertório das habilidades de consciência fonológica, 

na habilidade de manipulação silábica e nas quatro habilidades fonêmicas e, ainda na 

habilidade de leitura de palavras. Em todas estas habilidades, o grupo experimental 

apresentou desempenho superior ao do grupo controle na avaliação pós-intervenção com 

diferença significativa (Tabela 15). 

Uma diferença do nosso estudo para esses de Capovilla e Capovilla (1998; 2000) é que 

nós não investigamos efeitos da intervenção sobre leitura e escrita de pseudopalavras. Outra 

diferença é que esses pesquisadores aplicaram às crianças a Escala de Maturidade Mental 

Colúmbia (teste de aptidão de raciocínio) e também investigaram efeitos da intervenção sobre 

memória fonológica de longo prazo (Nomeação de Cores) e memória fonológica de trabalho 

(subteste de números). Os resultados mostraram que a intervenção não produziu efeitos sobre 



 236 

memória de longo prazo e nem sobre memória de trabalho, o que segundo esses pesquisadores 

“confirma a hipótese inicial de que a aquisição da leitura e da escrita é função da consciência 

fonológica” (Capovilla & Capovilla, 1998, p. 13). Quanto ao teste de raciocínio aplicado às 

crianças de escola pública, os resultados mostraram que o aumento no desempenho do grupo 

experimental baixo (GEb) após a intervenção foi o menor dos três grupos. Portanto, segundo 

os pesquisadores, os resultados sugerem que a melhora em consciência fonológica, leitura e 

escrita do GEb não pode ser atribuída à inteligência geral, mas se deve a efeitos da 

intervenção. 

Os resultados do nosso estudo também são semelhantes aos resultados da intervenção 

realizada por Bernardino Júnior e cols. (2006) que investigaram experimentalmente os efeitos 

de um programa de intervenção com atividades instrutivas para desenvolver consciência 

fonológica e ensinar correspondências entre grafemas e fonemas durante quatro semestres 

com 4 crianças com idades entre 9 anos e 9 anos e 9 meses, com dificuldades na aquisição da 

leitura e da escrita, sendo 3 de 3ª série e 1 de 4ª série do Ensino Fundamental, de uma escola 

pública do interior de São Paulo. Os resultados mostraram que a intervenção promoveu um 

crescimento em praticamente todas as habilidades fonológicas e possibilitou às crianças a 

aquisição da leitura e da escrita. As 4 crianças apresentaram os melhores desempenhos nas 

tarefas de segmentação e síntese silábicas, logo na primeira avaliação. Quanto às habilidades 

fonêmicas, estas eram praticamente inexistentes na avaliação inicial. Os resultados mostraram 

efeitos positivos da intervenção em todas as habilidades fonológicas, mas os aumentos foram 

mais expressivos nas habilidades de rima e aliteração e nas silábicas e mais modestos nas 

habilidades fonêmicas (Bernardino Júnior & cols., 2006). 

Esses resultados também são semelhantes aos da nossa pesquisa que mostraram efeitos 

da intervenção tanto nas habilidades de consciência fonológica quanto em leitura e escrita de 

palavras. Quanto às habilidades de segmentação e síntese silábicas, os participantes de ambos 

os grupos (GE e GC) do nosso estudo mostraram desempenho ótimo com 100% de acertos 

nas avaliações pré e pós-intervenção.  

Semelhantes também foram os nossos resultados nas habilidades fonêmicas, na 

avaliação inicial, os participantes de ambos os grupos apresentaram desempenho baixo nas 

habilidades de manipulação e síntese fonêmicas; e, nulo em segmentação e transposição 

fonêmicas. Após a intervenção, os participantes do grupo experimental apresentaram 

desempenho superior ao do grupo controle com diferença significativa nas quatro habilidades 

fonêmicas. Mas em manipulação e síntese fonêmicas, os desempenhos foram melhores e 

próximos aos obtidos nas habilidades de rima e de aliteração. A intervenção foi fundamental 
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para a aquisição das habilidades de segmentação e transposição fonêmicas que eram 

inexistentes, mas nestas duas habilidades os ganhos foram menos expressivos. 

Os nossos resultados também convergem com os resultados da pesquisa de Diniz 

(2008) que investigou os efeitos de um programa de intervenção em consciência fonológica e 

sintática em crianças de 2ª série do Ensino Fundamental, com dificuldades na aprendizagem 

da leitura e da escrita, de uma escola pública de Campinas-SP. 

No que se refere aos efeitos da intervenção em consciência fonológica, os resultados 

da pesquisa de Diniz mostraram efeitos da intervenção sobre as habilidades de rima, 

aliteração, segmentação silábica e manipulação fonêmica (subtração de fonema  inicial) das 

crianças do grupo experimental com diferença estatisticamente significativa da avaliação 

inicial para a pós-intervenção. No entanto, quanto à habilidade de segmentação silábica, esse 

resultado difere do nosso, conforme já ressaltamos, os dois grupos que participaram do nosso 

estudo apresentaram desempenho ótimo nessa habilidade no pré e pós-teste. 

Quanto à habilidade de escrita de palavras, os resultados de Diniz (2008) mostraram 

que somente o grupo experimental progrediu com diferença estatisticamente significativa do 

pré para o pós-teste. E, quanto à habilidade de leitura de frases, os resultados de Diniz 

mostraram maior progresso para o grupo controle e, em escrita de frases nenhum dos grupos 

teve progresso significativo. 

Os nossos resultados mostraram que os dois grupos (GE e GC) progrediram da 

avaliação inicial para a pós-intervenção na escrita de palavras, mas o grupo experimental 

apresentou maior progresso do que o grupo controle. Em relação à leitura de palavras, os 

nossos resultados mostraram que o os dois grupos apresentaram evolução do pré para o pós-

teste com diferença estatisticamente significativa, mas o grupo experimental que participou da 

intervenção apresentou progresso substancialmente maior do que o grupo controle. Na 

comparação da diferença das médias dos grupos na avaliação pós-intervenção, os resultados 

mostraram que o grupo experimental foi superior ao grupo controle com diferença 

significativa. 

No entanto, é importante ressaltar que a intervenção realizada por Diniz (2008) 

envolveu consciência fonológica e sintática, avaliou leitura de frases e escrita de frases. Outra 

diferença é o maior número de participantes, 22 crianças de 2ª série do Ensino Fundamental, 

em cada grupo. Enquanto no nosso estudo, o número de participantes era de apenas 9 crianças 

em cada grupo e de nível escolar diferente (16 de 3º ano e 2 de 4º ano), todas com 

dificuldades na aprendizagem da leitura e da escrita. 
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Podemos afirmar que, de um modo geral, os resultados do presente estudo convergem 

com os resultados de outras pesquisas de intervenção estrangeiras (Bryant & Bradley, 1987; 

Cunningham, 1990; Byrne & Fielding-Barnsley, 1991; Byrne, 1996; Schneider, Küspert, 

Roth, Visé & Marx, 1997; Adams, Foorman, Lundberg & Beeler, 2006) e brasileiras (Santos, 

2004; Paula, Mota & Keske-Soares, 2005; Cárnio & Santos, 2005) que têm demonstrado 

efeitos positivos de programas de atividades instrutivas para desenvolver consciência 

fonológica sobre o desenvolvimento de habilidades de consciência fonológica e na aquisição 

da leitura e da escrita. 

Cabe esclarecer que todas essas pesquisas, referidas no referencial teórico deste 

trabalho, apresentam diferenças entre si quanto ao objeto de investigação, os sujeitos 

pesquisados, na variação de instrumentos de avaliação das habilidades de consciência 

fonológica e de leitura e escrita, e também, nos  testes estatísticos de análise dos dados. No 

entanto, os resultados de todas essas pesquisas convergem quanto à importância das 

habilidades de consciência fonológica na aprendizagem inicial da leitura e da escrita e quanto 

à eficácia de programas de intervenção com atividades instrutivas para desenvolver 

consciência fonológica para elevar o nível de consciência fonológica das crianças e tornar 

mais fácil a aprendizagem da leitura e da escrita. 

Cunningham (1990) realizou uma pesquisa de intervenção visando comparar crianças 

pré-escolares com crianças de 1ª série, predominantemente de classe-média, de uma escola 

elementar de Midwest, por meio de dois programas instrucionais para ensinar consciência 

fonêmica e verificar seus efeitos na habilidade de leitura. Os resultados mostraram que a 

instrução direta em consciência fonêmica foi eficaz em melhorar a habilidade das crianças 

pré-escolares e de 1ª série de manipular os sons da linguagem para além do curso normal de 

desenvolvimento; e, também melhorou significativamente a performance em cada criança pré-

escolar e de 1ª série. A autora ressalta que o grau de melhoria na habilidade de leitura das 

crianças de 1ª série dependeu fortemente do tipo de instrução fonêmica recebida, apesar do 

nível alcançado em consciência fonêmica por ambas as crianças (pré-escolares e de 1ª série) 

ter sido o mesmo. Com efeito, o programa de intervenção para as crianças de 1ª série se 

distinguiu pela ênfase na instrução explícita sobre a relação entre consciência fonêmica e a 

atividade de leitura. Por exemplo, explicar às crianças que diante de uma palavra 

desconhecida, uma boa estratégia é separar a palavra em seus pedaços menores, pensar em 

uma outra palavra que seja semelhante, etc. Enfim, os resultados confirmam a hipótese de que 

as crianças podem adquirir consciência fonêmica por meio da instrução direta. 
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Santos (2004) investigou os efeitos em médio e em longo prazo de um programa de 

intervenção em consciência fonológica, aplicado em três diferentes condições, sobre os níveis 

de consciência fonológica e de escrita em crianças provenientes de famílias de baixa renda, 

cursando alfabetização, de três escolas municipais do interior de São Paulo. Os resultados da 

comparação dos pré e pós-teste para os grupos (GE e GC) mostraram que a intervenção 

favoreceu o desenvolvimento das habilidades metafonológicas e o desempenho na escrita das 

crianças do grupo experimental e que as diferentes condições de aplicação do programa não 

influenciaram os resultados. 

Quanto aos resultados da intervenção em médio prazo (5 meses após a aplicação da 

intervenção), os resultados mostraram que os ganhos obtidos no pós-teste 1 nas habilidades de 

consciência fonológica e em escrita, se mantiveram apenas nas habilidades de consciência 

fonológica. Quanto aos efeitos da intervenção em longo prazo (18 meses após a aplicação do 

programa), os resultados mostraram que não havia diferenças entre os grupos (experimental e 

controle) nas habilidades de consciência fonológica e em escrita. 

Os resultados de Santos (2004) são consistentes com os da nossa pesquisa quanto aos 

efeitos da intervenção nas habilidades de consciência fonológica e de escrita. Porém, a 

pesquisa de Santos se diferencia do nosso estudo em vários aspectos. A pesquisadora não 

investigou efeitos da intervenção sobre leitura de palavras. Ao contrário da pesquisa de 

Santos, nós não investigamos efeitos da intervenção em médio e em longo prazo, nem em 

diferentes condições de aplicação da intervenção como fez a pesquisadora em três escolas, em 

cada uma delas a pesquisa envolveu dois grupos GE e GC, todos com crianças cursando 

alfabetização. Quanto ao tamanho da amostra, em uma das escolas, o número de crianças nos 

grupos GE e GC, cada um com 10 crianças, é semelhante ao número de crianças dos grupos 

GE e GC do nosso estudo, cada um com 9 crianças, que se diferenciam daquelas quanto à 

idade e o nível escolar, pois são alunos de 3º e 4º anos com atrasos na aprendizagem da leitura 

e da escrita. 

Os resultados do nosso estudo também são semelhantes com os da pesquisa de Paula 

Mota e Keske-Soares (2005) que investigaram os efeitos da terapia em consciência fonológica 

e do ensino explícito das correspondências entre grafemas e fonemas no desenvolvimento de 

habilidades de consciência fonológica e de leitura e escrita de palavras e pseudopalavras em 

17 crianças não-alfabetizadas (GE) que foram comparadas com 12 crianças não-alfabetizadas 

(GC) e com 17 crianças alfabetizadas (GA). Os resultados mostraram efeitos positivos da 

intervenção no desenvolvimento de habilidades de consciência fonológica e da leitura e da 

escrita da maioria das crianças do grupo experimental. Quanto às habilidades fonêmicas, 
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somente as crianças do grupo alfabetizado (GA) conseguiram realizar as tarefas. As crianças 

não-alfabetizadas não conseguiram êxito nessas habilidades, nem mesmo as do grupo 

experimental que receberam intervenção no nível fonêmico. Também foi semelhante ao nosso 

estudo, o resultado para os subtestes de segmentação e síntese silábica, as crianças dos três 

grupos demonstraram 100% de acertos nas duas avaliações. Essas pesquisadoras também 

utilizaram a Prova de Consciência Fonológica (Capovilla & Capovilla, 2004, a). 

Os participantes da nossa pesquisa na avaliação inicial não realizaram as tarefas de 

dois dos quatro subtestes de consciência fonêmica (segmentação e transposição). No entanto, 

na avaliação pós-intervenção, o grupo experimental apresentou desempenho superior ao do 

grupo controle nas quatro habilidades fonêmicas. No entanto, eles são diferentes de crianças 

mais novas que estão iniciando o processo de alfabetização como aquelas do estudo de Paula, 

Mota e Keske-Soares (2005). Os participantes da presente pesquisa são alunos de 3º e 4º ano 

do Ensino Fundamental que já têm uma experiência fracassada com o ensino da linguagem 

escrita, razão pela qual eles participam das atividades do Projeto Apoio Pedagógico – APE. 

Os resultados obtidos no presente estudo também confirmam os resultados de algumas 

pesquisas brasileiras de correlação entre consciência fonológica e dificuldades de 

aprendizagem da leitura e da escrita com crianças provenientes de meios desfavorecidos (por 

exemplo: Morais, A. M. P., 1997; Guimarães, 2002; Silva, 2009) mostrando que crianças que 

apresentam dificuldades de aprendizagem da leitura e da escrita apresentam déficit em 

habilidades de consciência fonológica, especialmente no nível fonêmico. 

Morais (1997) investigou a relação entre dificuldade de leitura e habilidades de 

consciência fonológica de rima e aliteração em 36 crianças de 3ª série de escolas públicas e 

particulares, divididas em 2 grupos, o dos “leitores proficientes” e o dos “leitores não-

proficientes”. Segundo Morais (1997, p. 95) após a comparação dos dois grupos nas provas de 

consciência fonológica (rima e aliteração) “ficou evidente que existe uma forte correlação 

entre a leitura e a consciência fonológica”, considerando que o desempenho geral observado 

nos dois grupos mostrou “que os leitores não-proficientes foram piores nas provas de 

consciência fonológica do que os leitores considerados proficientes”. 

Guimarães (2002) avaliou os níveis de consciência fonológica e consciência sintática,  

e a relação entre essas habilidades e as diferenças de desempenho na leitura e na escrita de 

palavras em alunos com dificuldades na aprendizagem da leitura e da escrita, de escolas 

públicas de Curitiba. Os resultados da avaliação de consciência fonológica mostraram que os 

alunos de 3ª e 4ª série do grupo 1 com dificuldades de aprendizagem da leitura e da escrita 

apresentaram desempenho inferior nas três tarefas de consciência fonológica (segmentação 
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fonológica, categorização fonológica e subtração de fonema inicial) em relação aos outros 

dois grupos da pesquisa: grupo 2 (alunos de 1ª série) e grupo 3 (alunos de 3ª e 4ª série) ambos 

sem dificuldades, sugerindo que as dificuldades de leitura e escrita desses alunos estão 

relacionadas a dificuldades de consciência fonológica. 

Outra pesquisa mais recente de correlação entre consciência fonológica e dificuldades 

na aquisição da leitura e da escrita foi realizada por Silva (2009) com alunos de 4ª série do 

Ensino Fundamental, de uma escola pública estadual da periferia da cidade de São Paulo. Em 

um primeiro estudo, a pesquisadora avaliou as habilidades de escrita de palavras e de 

compreensão e leitura de frases de 140 alunos de 4ª série do ensino fundamental, com idades 

entre 9 e 12 anos. Com base nos resultados dessa avaliação, ela selecionou 20 alunos com 

bom desempenho (Grupo 1) e 20 com baixo desempenho (Grupo 2) para avaliar o 

desempenho deles nas tarefas de consciência fonológica (rima, subtração e substituição de 

fonemas). Os resultados mostram que os alunos do G1 com bom desempenho na escrita e na 

leitura foram os que demonstraram melhor desempenho nas habilidades de consciência 

fonológica. 

É importante destacar que inúmeros fatores podem estar relacionados com as 

dificuldades de aprendizagem da leitura e da escrita dos alunos que participaram da presente 

pesquisa, desde as condições concretas de vida como o baixo poder econômico; ambiente 

familiar pouco estimulador para a leitura e para a escrita, como o baixo nível de escolarização 

dos pais, a falta do apoio dos pais e de outros adultos em casa no acompanhamento das tarefas 

escolares; condições escolares, como baixa qualidade do ensino oferecido, materiais didáticos 

inadequados ou mesmo ausentes, prática do professor em sala de aula, procedimentos de 

ensino inadequados baseados em pressupostos falsos; e, até problemas de ordem emocional 

ou mesmo relacionados com alteração de comportamento. 

Os resultados do questionário aplicado com os pais e ou responsáveis pelas crianças 

que participaram deste estudo, mostraram que, de um modo geral, as condições sociais e as 

experiências no ambiente familiar dessas crianças oferecem pouco ou nenhum estímulo ao 

desenvolvimento de habilidades metalinguísticas básicas necessárias à aprendizagem da 

linguagem escrita. 

Concordamos com Byrne (1996, p. 60) quando afirma que há boas razões para se 

esperar que crianças que apresentam as habilidades metalinguísticas básicas no início da 

aprendizagem da leitura e da escrita se sairão bem durante todos os seus anos escolares e até 

depois e, “de modo semelhante há o perigo de que um começo pobre leve a uma 

deteriorização progressiva das habilidades de leitura e escrita”, ocorrendo com elas o “Efeito 
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de Mateus”. Segundo esse autor o “Efeito de Mateus” começa a ocorrer geralmente por volta 

do 2º ano escolar, quando as dificuldades de aprendizagem da leitura e da escrita se tornam 

mais evidentes e tendem a aumentar progressivamente na medida em que as crianças vão 

progredindo nos anos escolares.   

Aliada às condições sociais e do ambiente familiar pouco estimuladoras do 

desenvolvimento linguístico das crianças que participaram da nossa pesquisa está a 

experiência escolar de sala de aula dessas crianças, que desde o início foram submetidas ao 

ensino baseado no Método Global ou Whole Language e no Construtivismo ferreriano, que 

conforme demonstrado na literatura, cria dificuldades à aprendizagem da leitura e da escrita, 

inclusive com consequências mais negativas para muitas crianças provenientes de meios   

sociais menos favorecidos (Morais, 1996; Capovilla & Capovilla, 2000). 

De acordo com McGuinness (2006, p. 18) “A linguagem total baseia-se na fé, 

prometendo tudo e não cumprindo nada. As crianças são aprovadas de série em série na 

crença de que, no final, irão auto-ensinar-se a ler. E se não conseguem, a culpa é delas. Há 

algo errado com elas”. 

Conforme foi demonstrado no referencial teórico, tanto a abordagem Whole Language 

quanto a Psicogênese da Linguagem Escrita ou Construtivismo de Ferreiro compartilham da 

mesma ideia, segundo a qual a aprendizagem da linguagem escrita ocorre pelo contato da 

criança com textos escritos, pela prática da leitura, a criança aprende a ler lendo. Ambas as 

abordagens não distinguem a aprendizagem dos conhecimentos espontâneos adquiridos na 

experiência, no contato da criança com a linguagem oral e com os estímulos disponíveis no 

seu ambiente familiar e social da aprendizagem da linguagem escrita, que exige consciência e 

controle deliberado. Concordamos com Vygotsky (1993, p. 85) quando afirma que: 

A escrita é uma função linguística distinta, que difere da fala oral tanto na estrutura 
como no funcionamento. Até mesmo o seu mínimo desenvolvimento exige um alto 
nível de abstração. É a fala em pensamento e imagens apenas, carecendo das 
qualidades musicais, expressivas e de entonação da fala oral. Ao aprender a 
escrever, a criança precisa se desligar do aspecto sensorial da fala e substituir 
palavras por imagens de palavras. Uma fala apenas imaginada, que exige a 
simbolização da imagem sonora por meio de signos escritos (isto é, um segundo 
grau de representação simbólica), deve ser naturalmente muito mais difícil para a 
criança do que a fala oral, assim como a álgebra é mais difícil do que a aritmética. 
 

Concordamos também com Gombert (2003) quando afirma que diferentemente da 

linguagem oral, as tarefas em ação na linguagem escrita requerem um nível mais alto de 

abstração, elaboração e controle, o que permite afirmar que mesmo em contato prolongado 

com a escrita a criança não adquire a habilidade de ler. 
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De acordo com Maluf e Gombert (2008) quando a criança entra em contato com a 

escrita nas situações de ensino, ela já possui conhecimentos linguísticos adquiridos na 

oralidade e, também, a capacidade de categorizar objetos que percebe visualmente, no 

entanto, esses conhecimentos são adquiridos de forma eventual, por aprendizagens implícitas 

a partir dos estímulos disponíveis no meio que a criança vive, independentes do contato dela 

com o ensino escolar. Essas aprendizagens implícitas são importantes no processo de 

aprendizagem da linguagem escrita, mas não são suficientes para promover a aquisição da 

leitura e da escrita. A esse respeito Gombert (2003, p. 37) afirma:  

 

Esses processos implícitos não são suficientes para conduzir à leitura eficiente. Em 
particular, eles são impotentes para instalar no leitor o conhecimento consciente das 
regras a serem aplicadas para ler corretamente e escrever qualquer palavra (ou 
pseudopalavra) em qualquer contexto. É todavia sobre a base das aprendizagens 
implícitas que a indispensável instrução explícita (o ensino) vai permitir a instalação 
de tratamentos alfabéticos e depois ortográficos (grifos do original). 

 

Apesar da multiplicidade de fatores que podem concorrer para as dificuldades de 

aprendizagem da linguagem escrita, compartilhamos do ponto de vista unânime na literatura, 

segundo o qual grande parte das dificuldades de aprendizagem da leitura e da escrita está 

relacionada com problemas de consciência fonológica, em especial, com a consciência 

fonêmica. Nesse sentido, concordamos com Cardoso-Martins e Pennington (2001, p. 396) 

quando afirmam “uma vez que as letras do alfabeto representam fonemas, não é 

surpreendente que a habilidade de identificar, segmentar e manipular fonemas correlacione-se 

com a aquisição de habilidades alfabéticas de leitura e escrita”. 

Os resultados da pesquisa de Soares e Cardoso-Martins (1989) sugerem que crianças 

das classes populares apresentam um nível de consciência fonológica menos desenvolvido em 

comparação com crianças da classe média-alta. Estas pesquisadoras investigaram o nível de 

consciência fonológica, os fatores que facilitam ou dificultam o desenvolvimento da 

consciência fonológica antes da alfabetização, e, também a experiência antes do início da 

alfabetização de crianças das classes populares de escolas públicas e de crianças da classe 

média-alta de escolas particulares em Belo Horizonte. 

Segundo essas pesquisadoras os resultados mostraram que antes da alfabetização, o 

nível de consciência fonológica das crianças das classes populares era inferior ao das crianças 

da classe média-alta; quanto ao nível de desenvolvimento intelectual, não foram observadas 

diferenças significativas entre ambas as crianças, o que sugere que as diferenças entre elas 

sejam decorrentes de diferenças da experiência escolar prévia ao inicio da escolarização, que 
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nas classes populares é menos propícia ao desenvolvimento da consciência fonológica do que 

na classe média-alta. 

Quanto à experiência escolar, os resultados mostraram que os exercícios de 

consciência fonológica eram menos frequentes nas escolas atendendo a crianças das classes 

populares, do que naquelas atendendo a crianças da classe média-alta. Quanto à frequência de 

atividades envolvendo a língua escrita, não houve diferenças entre ambas as escolas, o que 

permite supor que “a maneira como estas atividades são conduzidas nas escolas atendendo 

crianças das classes populares não contribua de maneira substantiva para a descoberta, pela 

criança, dos sons que compõem a fala” (Soares & Cardoso-Martins, 1989, p. 95). 

Tais resultados evidenciam a importância da qualidade da educação escolar oferecida, 

pois não basta enviar as crianças à escola, é indispensável garantir a eficiência dessa 

educação. 

Concluindo, os resultados do presente estudo mostraram que o programa de 

intervenção com atividades e jogos visando desenvolver habilidades de consciência 

fonológica produziu efeitos positivos sobre o desempenho dos participantes do grupo 

experimental, tanto das habilidades de consciência fonológica quanto das habilidades de 

escrita e leitura de palavras, mostrando a eficácia prática desses tipos de atividades para elevar 

o nível de consciência fonológica de crianças que apresentam dificuldades de aprendizagem 

da leitura e da escrita e ajudá-las a superar suas dificuldades nessa aprendizagem. 

 



CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Pesquisas recentes desenvolvidas na área da Ciência Cognitiva da Leitura no contexto 

global, inclusive no Brasil, vêm enfatizando a importância de habilidades metalinguísticas de 

consciência fonológica para promover o sucesso na aprendizagem inicial da leitura e da 

escrita, bem como, a eficácia de programas de intervenção pedagógica visando desenvolver 

habilidades de consciência fonológica para favorecer o desenvolvimento dessas habilidades e 

a aprendizagem da leitura e da escrita, inclusive para recuperar alunos com dificuldades nessa 

aprendizagem. 

Com base nesses pressupostos e considerando o reduzido número dessas pesquisas no 

Brasil, principalmente com alunos com dificuldades na aprendizagem da linguagem escrita, o 

presente estudo investigou os efeitos de um programa de intervenção composto de atividades 

e jogos visando desenvolver habilidades de consciência fonológica sobre o desenvolvimento 

de habilidades de consciência fonológica e de leitura e escrita de crianças de 3º e 4º anos do 

Ensino Fundamental, com dificuldades de aprendizagem na linguagem escrita, em uma 

escola pública municipal, em Teresina-Pí. 

Duas questões nortearam este estudo: 

1) Alunos cursando 3º e 4º anos do Ensino Fundamental em uma escola pública 

municipal de Teresina-Pí, e que apresentam dificuldades na aprendizagem da leitura e da 

escrita, demonstram possuir habilidades de consciência fonológica pouco desenvolvidas?; 

2. Um programa de intervenção com atividades e jogos visando desenvolver 

consciência fonológica com esses alunos tem efeitos positivos no desenvolvimento de 

habilidades de consciência fonológica e em leitura e escrita de palavras ?. 

Os resultados evidenciaram que a intervenção com atividades e jogos visando 

desenvolver consciência fonológica foi eficaz para elevar o nível de consciência fonológica 

dos participantes do grupo experimental no repertório das habilidades de consciência 

fonológica e nas habilidades de rima, aliteração, manipulação silábica e nas quatro 

habilidades fonêmicas: segmentação, síntese, manipulação e transposição. 

A intervenção também contribuiu para melhorar a habilidade de escrita e leitura e, 

também no conhecimento de letras. No entanto, os efeitos foram mais significativos na leitura 

de palavras. 
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Os resultados obtidos na presente pesquisa se somam aos de pesquisas anteriores de 

intervenção com programas de atividades instrutivas em consciência fonológica associados ao 

ensino das correspondências entre fonemas e grafemas, mostrando a importância prática 

desses programas para ajudar na recuperação de alunos que apresentam dificuldades na 

aprendizagem da leitura e da escrita (Capovilla & Capovilla, 1998, 2000; Bernardino Júnior & 

cols., 2006; Diniz, 2008). 

Nas habilidades de consciência fonológica, os resultados da avaliação inicial 

mostraram que os participantes desta pesquisa, alunos de 3º e 4º anos do Ensino Fundamental 

com dificuldades de aprendizagem da leitura e da escrita, apresentaram desempenhos muito 

baixos nas habilidades de consciência fonológica, principalmente nas habilidades fonêmicas 

de manipulação e síntese e desempenho nulo nas de segmentação e transposição fonêmicas. 

Esses resultados se mostraram consistentes com os resultados de algumas pesquisas 

estrangeiras e brasileiras de correlação entre habilidades de consciência fonológica e 

dificuldades na aquisição da leitura e da escrita (Demont, 1997; Alegria, Leybaert & Mousty, 

1997; Cardoso-Martins & Pennington, 2001; Soares & Cardoso-Martins; Morais,1997; 

Guimarães, 2002; Silva, 2009) sugerindo que grande parte das dificuldades de aprendizagem 

da leitura e da escrita desses alunos está relacionada com déficit em consciência fonológica, 

principalmente, no nível fonêmico. 

Os resultados deste estudo também confirmaram o ponto de vista da maioria dos 

pesquisadores da área, segundo o qual as relações entre consciência fonológica e 

aprendizagem da leitura e da escrita são de reciprocidade, considerando o baixo desempenho 

inicial dos participantes do grupo experimental nas habilidades de síntese e manipulação 

fonêmicas e, nulo nas de segmentação e transposição fonêmicas; e, a melhora obtida após a 

intervenção no nível da consciência fonológica e em escrita e leitura de palavras, 

principalmente na leitura que o desempenho foi mais acentuado (Byrne & Fielding-Barnsley, 

1991; Byrne, 1996; Morais, 1996; Alegria, Leibaert & Mousty, 1997; Schneider & cols., 

1997; Cardoso-Martins & Pennington, 2001; Adams & cols., 2006; McGuinness, 2006; 

Capovilla & Capovilla, 1998; 2000; 2004 a, b; Cardoso-Martins,1993;1996; 2005; Barrera & 

Maluf, 2003; Gombert, 2003; Maluf, 2005; e, Maluf & Gombert, 2008). 

A melhora obtida pelas crianças do grupo experimental nas habilidades de escrita e 

leitura de palavras, com apenas dois meses de participação nas atividades da intervenção, 

evidencia a importância da intervenção pedagógica e mostra claramente a importância do 

ensino explícito e sistemático das correspondências entre grafemas e fonemas e da instrução 

em consciência fonêmica no início da aprendizagem escolar para promover o sucesso na 
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aprendizagem da leitura e da escrita, mostrando que é melhor prevenir do que remediar. 

Concordamos com McGuinness (2006, p. 38) quando afirma que 

um sistema de escrita é uma invenção e não parte de nossa herança biológica, como 
a língua falada. As pessoas devem ser treinadas a usar invenções. Um método de 
leitura deve assegurar que a natureza e a lógica do sistema de escrita sejam 
transparentes para o aprendiz, e que os elementos do sistema sejam dominados. 
Métodos que pedem às crianças para “adivinharem” como o sistema de escrita 
funciona (linguagem total) são completamente irresponsáveis (grifos do original). 
 

Os resultados desta pesquisa também se mostraram consistentes com a hipótese da 

literatura, segundo a qual a consciência fonêmica é uma das habilidades mais difíceis de se 

estabelecer e parece não se desenvolver naturalmente, mas sob a dependência do ensino 

formal da linguagem escrita (Morais, 1996; Byrne, 1996; Byrne & Fielding-Barnsley, 1991; 

Schneider & cols.,1997; Capovilla & Capovilla, 2004 a;b; McGuinness, 2006; Adams & cols., 

2006; Barrera & Maluf, 2003; Maluf, 2005; Maluf & Gombert, 2008). Com efeito, os 

participantes do grupo experimental mesmo tendo progredido nas habilidades fonêmicas, 

sobretudo nas de segmentação e transposição fonêmicas que eram inexistentes antes da 

intervenção, nestas duas habilidades os desempenhos foram menos expressivos. 

Diante dos resultados apresentados e discutidos neste trabalho, e considerando a 

importância da consciência fonológica na aprendizagem inicial da leitura e da escrita, 

devemos enfatizar que no início da escolarização, é fundamental desenvolver atividades que 

estimulem às crianças a perceber a relação entre a fala oral e a escrita, a perceber as 

correspondências entre fonemas e grafemas e a estrutura segmentar da fala, principalmente no 

nível fonêmico, de modo a facilitar para as crianças a descoberta do princípio alfabético e a 

aquisição eficiente da linguagem escrita. 

Cabe ressaltar que déficits em consciência fonológica não respondem por todas as 

dificuldades de aprendizagem da leitura e da escrita e, nesse sentido, concordamos com Byrne 

(1996, p. 64) quando afirma que “qualquer conclusão baseada na investigação científica deve 

ser vista como tentativa, sujeita a modificação ou mesmo a rejeição à luz de pesquisas 

posteriores”, e ainda, que na área, “há um consenso no que diz respeito a aspectos importantes 

da aquisição da leitura e da escrita e que estas descobertas podem, na verdade guiar a prática 

educacional”. 

Pesquisas recentes da área da Ciência Cognitiva da Leitura evidenciam que a 

descoberta do princípio alfabético e a consciência fonêmica são os maiores preditores de 

sucesso na aprendizagem da leitura e da escrita (Byrne, 1996; Maluf & Gombert, 2008; 

McGuinness, 2006; Gombert, 2003; Cardoso-Martins & Pennington, 2001; Capovilla & 

Capovilla, 2004 a, b). A esse respeito Maluf e Gombert (2008, p. 134) afirmam: 



 248 

Pesquisas recentes, realizadas no contexto da teoria cognitiva da leitura, vêm 
produzindo evidências de que o método de alfabetização mais eficiente é aquele que 
favorece a instalação de duas competências básicas: consciência fonêmica e o 
domínio do princípio alfabético. Aí reside a captação da lógica indispensável para 
aprender a ler e escrever. 
 

Queremos enfatizar que as habilidades metalinguísticas devem ocupar lugar destacado 

nos currículos dos cursos de formação de professores para a Educação Infantil e anos iniciais 

do Ensino Fundamental, bem como em cursos de atualização para professores que estão em 

exercício nas escolas, a fim de oferecer a esses profissionais uma base de conhecimentos 

sobre os processos e operações metacognitivos subjacentes à aprendizagem da linguagem 

escrita, de modo que eles possam desenvolver procedimentos de ensino que levem os alunos a 

alcançar o sucesso na aprendizagem da leitura e da escrita. 

Os professores podem desenvolver atividades variadas como brincadeiras, jogos, 

trava-línguas, histórias, visando estimular as crianças a prestar atenção à estrutura segmentar 

da fala, de modo a tornar mais fácil a aprendizagem da leitura e da escrita. As pesquisas de 

intervenção estrangeiras e brasileiras referidas neste trabalho oferecem várias opções de 

atividades úteis e de fácil aplicação pelos professores. 

Cabe ressaltar que os programas de intervenção da literatura, inclusive o que 

elaboramos para esta pesquisa, não se constituem em “receituários” prontos para serem 

aplicados mecanicamente pelos professores. Concordamos com Maluf e Barrera (1997, p.143) 

quando afirmam que a consciência fonológica em seus diversos níveis (léxico, silábico e 

fonêmico), do ponto de vista pedagógico, “não é uma simples habilidade a ser mecanicamente 

treinada, mas sim uma capacidade cognitiva a ser desenvolvida, a qual está estreitamente 

relacionada à própria compreensão da linguagem oral enquanto sistema de significantes”. 

Esperamos que esta pesquisa possa, de alguma forma, ter ajudado as crianças que 

participaram da intervenção a superar suas dificuldades na aprendizagem da leitura e da 

escrita; e, também que ela possa oferecer alguma contribuição teórica e prática à formação de 

professores para a Educação Infantil e anos iniciais do Ensino Fundamental. 

Por último, devemos ressaltar a necessidade de realização de outras pesquisas de 

intervenção com aplicação de programas pedagógicos de atividades visando desenvolver 

consciência fonológica com crianças que apresentam dificuldades na aprendizagem da 

linguagem escrita, tanto pela eficácia prática demonstrada nas pesquisas já realizadas para 

ajudar na recuperação dessas crianças, quanto para ampliar os conhecimentos e as evidências, 

considerando que ainda é limitado o número dessas pesquisas no Brasil. 
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ANEXO 1 - REGISTRO DO PROTOCOLO DE PESQUISA 
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ANEXO 2 – PROVA DE ESCRITA (DITADO DA SELEÇÃO DOS PARTICIPANTES) 

 

 
PROVA DE ESCRITA 

 
Nome: 
Data de nascimento: ____/ ______ / _____  Idade: ___ anos e ___ meses 
Escola: 
Ano/turma: _________________   Data da avaliação: ___ /______ / _____ 

 
 

ESCRITA DE PALAVRAS 
 
 
 

 
01. ver 
02. apenas 
03. toca 
04. mais 
05. favor 
06. rápida 
07. martelada 
08. quebramento 
09. desconhecido 
10. efetivo 
11. coletividade 
12. baile 
13. bica 
14. soturno 
15. varonil 
16. revolto 
17. balanço 

18. digerir 
19. composição 
20. consolado 
21. fortificação 
22. calafrio 
23. cristalizar 
24. legitimidade 
25. destampar 
26. industrialização 
27. elmo 
28. prestigioso 
29. comercializar 
30. ajuizar 
31. discriminativa 
32. impetuosidade 
33. similaridade 
34. preguiça 

 
 
 
 
 
 
 
 
Escore:20 pontos. 
 
 
Observações: 
  
1. Ditado de palavras aplicado aos alunos indicados para o APE dos turnos manhã e tarde, em fevereiro de 2009. 
 
2. O ditado foi realizado com as 20 primeiras palavras do Teste de Desempenho Escolar – TDE (Stein, 1994), 
porque julgamos que 34 tentativas demandavam muito esforço por parte das crianças.  
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Nome: _____________________________________________________________ 
 
DATA: _____ / __________________/ 2009. 
 
 
 
01. ____________________  02. ____________________ 03. ______________________ 
 
 
 
04. _____________________ 05. ____________________06. ______________________ 
 
 
 
07. _____________________ 08. _____________________09.______________________ 
 
 
 
10. _____________________ 11. ____________________ 12. ______________________ 
 
 
 
13. _____________________14. ____________________  15. ______________________ 
 
 
 
16. _____________________17. ____________________  18. ______________________ 
 
 
 
19. _____________________ 20. _____________________ .  
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ANEXO 3 – QUESTIONÁRIO PARA PAIS E OU RESPONSÁVEIS 
 

QUESTIONÁRIO PARA OS PAIS E OU RESPONSÁVEIS PELA CRIANÇA 
 

    
    IDENTIFICAÇÃO DA CRIANÇA 
    Nome: ___________________________________________________________ 
    Gênero: Masc. (   )   Fem. (   )      Data de nascimento: ____ / ___________ / ________. 
    Idade:   ______ anos completos e _____ meses. 
    Nome do informante: ______________________________________________________ 
    Grau de parentesco do informante: ___________________  Idade: __________________ 
                              
I. CONDIÇÕES SÓCIO-CULTURAIS 
      
    1. Escolaridade dos pais e ou dos responsáveis                    
                                                                                                Pai  Mãe Outro responsável 
         Nunca foi à escola                                                          [   ]  [   ]   [   ] 
         Ensino Fundamental (antigo 1º grau)  incompleto         [   ]  [   ]   [   ] 
         Ensino Fundamental (antigo 1º grau)  completo            [   ]  [   ]   [   ] 
         Ensino Médio (antigo 2º grau) incompleto                    [   ]  [   ]   [   ] 
         Ensino Médio (antigo 2º grau) completo                       [   ]  [   ]   [   ] 
         Superior incompleto                                                       [   ]  [   ]   [   ] 
         Superior completo                                                          [   ]  [   ]   [   ] 
 
    2. Tipo de escola que estudou: 
 
         Pai:                               [   ] pública                     [   ] particular 
         Mãe:                             [   ] pública                     [   ] particular 
         Outro responsável:       [   ] pública                     [   ] particular 
    
  3. Tipo de atividade profissional (ocupação) atual: 
 
        Pai:  _____________________________________________________________ 
        Mãe: ____________________________________________________________ 
        Outro responsável: _________________________________________________ 
     
  II. EXPERIÊNCIA ESCOLAR DA CRIANÇA 
 
       1. A criança cursou a pré-escola?     [   ] Sim     [   ] Não 
       2. Onde cursou a pré-escola?            [   ] na escola onde estuda   [   ] em outra escola 
       3. Ano que estuda atualmente?         [   ] 2º ano       [   ] 3º ano 
       4. A criança já foi reprovada?    
           [   ] Sim    -   uma vez [   ]          duas vezes  [   ]       mais de duas vezes [   ] 
           [   ] Não 
          
       5. A criança tem alguma deficiência que possa comprometer o desempenho escolar? 
           [   ] Sim, qual ? ____________________________________________________ 
           [   ] Não 

 
Observações: 
Das questões do item II, consideramos somente as questões 1 e 5, porque na escola onde a pesquisa foi realizada não há 
ensino pré-escolar, quanto ao ano que a acriança estuda, a escola forneceu as relações dos alunos indicados para o APE com 
as informações do nível escolar e turma; e, sobre se a criança foi reprovada, havia alguns alunos com distorção idade série 
escolar, os quais faziam parte do “Projeto Se Liga” e alguns do “Projeto Acelera”. A professora do APE informou ainda que 
quando os alunos são retidos, a SEMEC não aceita, então a escola promove o aluno para a série seguinte. 
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ANEXO 4 – PROVA DE CONSCIÊNCIA FONOLÓGICA 
 
 

Pré e Pós Teste:  Avaliação das Habilidades de Consciência Fonológica 
 
 

Protocolo da Prova de Consciência Fonológica (PCF) 
 

Nome: 
Data de Nascimento:                                 Idade: _______ anos e ______ meses 
Escola: 
Série/Ano/turma: ____________________   Data da Avaliação: __________________ 
 

PONTUAÇÃO 

E A 
 

HABILIDADES DE CONSCIÊNCIA FONOLÓGICA 
0 1 

 
1. SÍNTESE SILÁBICA 
 
Tarefa 
A criança deve unir as sílabas faladas pelo avaliador, dizendo qual 

palavra resulta. 

Itens de treino 
/ pa /   -    / pel / = 
/ pro /    -    / fe / - / sso / - / ra / = 
Itens de teste 

  

/ lan /    -    / che /    =     / lanche /;   
/ ca /    -    / ne /    -    / ta /    =     / caneta /;   
/ pe /    -    / dra /   =    / pedra /;   
/ bi /    -    / ci /    -    / cle /   -   / ta /   =   /  bicicleta /.   
 
2. SÍNTESE FONÊMICA 
 
Tarefa 
A criança deve unir os fonemas falados pelo avaliador dizendo a 

palavra que resulta da união. 

Itens de treino 
/ f / - / o / - / i /  = / foi /; 
/ l / - / a / - / ç / - / o /  = / laço /. 
Itens de teste 

  

/ s / - / ó / = / só /;   
/ m / - / ã / - / e /  =  / mãe /;   
/ g / - / a / - / t / - / o / =  / gato /;   
/ c / -  / a / - / rr / - / o / =  / carro /.   
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3. RIMA 
 
Tarefa 
A criança deve julgar, dentre três palavras, quais são as duas que 

terminam com o mesmo som. 

 Itens de treino 
 /  bolo / , / mala / , / rolo / = /  bolo /, / rolo /; 
 / baleia /, / sereia /, / canoa / = /  baleia /, / sereia /. 
 Itens de teste 

    

 / mão /, / pão /, / só /   =   / mão /, / pão /;     
 / queijo /, / moça /, /  beijo / = / queijo /, / beijo /;   
 / peito/ , /rolha/, /bolha/  =  /rolha/ , /bolha/;   
 /até/, /bola/, /sopé/   =   /até/, /sopé/.   
 
4. ALITERAÇÃO 
 
Tarefa 
A criança deve julgar entre três palavras faladas pelo examinador, as 

duas que começam com o mesmo som. 

Itens de treino 
 / fada /, / face / , / vila /   =   / fada/, / face /; 
 / escola / , / /menino / , / estrada /  = / escola /, / estrada /. 
Itens de teste 

  

 / boné /, / rato /, / raiz /   =   / rato /, / raiz /;   
/ colar /, / fada /, / coelho /   =   / colar /, / coelho /;   
/ inveja /, / inchar /, / união /   =   / inveja /, / inchar /;   
/ trabalho /, / mesa /, / trazer /  =  / trabalho /, / trazer /.   
 
5. SEGMENTAÇÃO SILÁBICA 
 
Tarefa 
A criança deve separar uma palavra falada pelo examinador nas suas 

sílabas componentes. 

 Itens de treino 
 / livro /    =     / li / - / vro /; 
 / bexiga /    =    / be / - / xi / - / ga /. 
Itens de teste 

  

 /  bola /    =    / bo / - / la /;     
 / lápis /    =    / lá / - / pis /   
 / fazenda /    =    / fa / - / zen / - / da /;   
 / gelatina /    =    / ge / - / la / - / ti/ - / na /.   
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6. SEGMENTAÇÃO  FONÊMICA 
 
Tarefa 
A criança deve separar uma palavra falada pelo avaliador nos seus 

fonemas componentes. 

Itens de treino 

 / nó /  =   / n /  -  / ó / 
 / dia /  =  / d /  -  / i /   -   / a /. 

Itens de teste 

  

 / pé / = / p / - / é /;   
 / aço / = / a / - / ç / - / o /;   
 / casa / = / c / - / a / - / s / - / a /;   
 /chave / = / ch / - / a / - / v / - / e /.   
  
7. MANIPULAÇÃO SILÁBICA 
 
Tarefa 
A criança deve adicionar e subtrair sílabas de palavras dizendo qual a 

palavra formada. 

Itens de treino 
/ rrão / ao fim de / maca / = / macarrão /; 
 / sa /  do início de / sapato  / = / pato /. 
 Itens de teste 

  

 Adicionar / na / ao fim de / per /    =    / perna /   
 Subtrair  / ba / do início de /bater/     =    / ter/   
 Adicionar / bo / ao início de / neca /     =    /  boneca /   
 Subtrair / da /  do fim de / salada /    =    / sala /.   
 
8. MANIPULAÇÃO FONÊMICA 
 
Tarefa 
A criança deve adicionar e subtrair fonemas de palavras dizendo qual 

a palavra formada. 
Itens de treino 
 Adicionar / r / no fim de / come /     =     / comer /; 
 Subtrair / p / do início de / punha /    =    / unha /. 
 Itens de teste 

  

 Adicionar / r / no fim de / pisca /    =    / piscar /   
 Subtrair / f / do início de / falta /    =     / alta /   
 Adicionar / l / no início de / ouça /    =    / louça /;   
 Subtrair / r / do fim de / calor /    =    / calo /.   
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9. TRANSPOSIÇÃO SILÁBICA 
 
Tarefa 
A criança deve inverter as sílabas de palavras faladas pelo avaliador  

dizendo qual a palavra formada. 

Itens de treino 
 / pata /    =    / tapa /; 
 / dona /    =    / nado /. 
Itens de teste 

  

/ boca / = / cabo /;   
/ lobo / = /  bolo /;   
/ toma / = / mato /;   
/ faço / =  / sofá /.   
 
10. TRANSPOSIÇÃO FONÊMICA 
 
Tarefa 
A criança deve inverter os fonemas de palavras dizendo qual a 

palavra formada. 

Itens de treino 
 / és /    =    / sé /; 
 / sai /    =    / ias /. 
Itens de teste 

  

/ olá / = / alô /;   
/ sala / = / alas /;   
/ olé / = / elo /;   
/ alisa / = / asila /.   

 
TOTAL 

 

  

 
 

Pontuação da Prova de Consciência Fonológica (PCF) 
 
A pontuação máxima de cada tarefa é de 4 pontos e o escore máximo da prova é de 40 pontos. 
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ANEXO 5 – PROTOCOLO DA PROVA DE ESCRITA DE PALAVRAS  - PE 
 
 
 

PRÉ E PÓS-TESTE: AVALIAÇÃO DA HABILIDADE DE ESCRITA  
 
 

PROTOCOLO DA PROVA DE ESCRITA 
 
Nome: 
Data de nascimento: ____/ _________ / _____              Idade: ___ anos e ___ meses 
Escola: 
Ano/turma: ____________________            Data da avaliação: ___ / ______ / _______ 
 

 
 
 
 

 
ITENS PSICOLINGUÍSTICOS DA PROVA DE ESCRITA  

 
PALAVRAS REGULAR  PO IRREGULAR  PO REGRA PO TP TPOE 

fala  azul  casa    
café  onça  alto    
gostava  criança  galinha    

 
ALTA 

FREQUÊNCIA  
palavra  extenso  pássaro    

TOTAL 4  4  4  12  
isca  boxe  nora    
jipe  ouça  usam    
chegada  receita  florido    

 
BAIXA 

FREQUÊNCIA 
medalha  higiene  quietos    

TOTAL 4  4  4  12  
TOTAL 8  8  8  24  

 
 
 
 
Legenda: 
 PO – pontos obtidos 
 TP – total de palavras 
 TPOE – total de pontos obtidos na escrita 
 Escore máximo – 24 pontos 
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PROVA DE ESCRITA 

 
 
 
 
Nome: _____________________________________________________________________ 

 
 
 
 

 
01. ______________________ 02. ______________________ 03.______________________ 
 
 
 
04. ______________________ 05. ______________________ 06.______________________ 
 
 
 
07. ______________________ 08. ______________________ 09.______________________ 
 
 
 
10. ______________________ 11. ______________________ 12.______________________ 
 
 
 
13. ______________________ 14. ______________________ 15.______________________ 
 
 
 
16. ______________________ 17. ______________________ 18.______________________ 
 
 
 
19. ______________________ 20. ______________________ 21.______________________ 
 
 
 
22. ______________________ 23. ______________________ 24.______________________ 
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ITENS PSICOLINGUÍSTICOS DA PE 
 

 
 
   
 
 
 

1. PÁSSARO             2. GOSTAVA        3. FALA     

4. CASA                    5. AZUL                6. PALAVRA      

7. CAFÉ                    8. CRIANÇA         9. GALINHA  

10. ALTO                 11. EXTENSO       12. ONÇA 

     

 

 

13. BOXE                 14. NORA            15. MEDALHA     

16. ISCA                   17. QUIETOS      18. OUÇA     

19. USAM                 20. HIGIENE       21. FLORIDO                                         

22. CHEGADA         23. JIPE                24. RECEITA 
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ANEXO 6 – PROTOCOLO DA PROVA DE LEITURA DE PLAVRAS  - PL 
 
 

PRÉ E PÓS-TESTE: AVALIAÇÃO DA HABILIDADE DE LEITURA  
 
 

PROTOCOLO DA PROVA DE LEITURA 
 
Nome: 
Data de nascimento:____/ _________ / _______ Idade: ____ anos e____  meses 
Escola: 
Ano/turma: ________________     Data da avaliação: ___ / ______ / _______ 
 

 
 
 
 
 

 
ITENS PSICOLINGUÍSTICOS DA PROVA DE LEITURA 

 
PALAVRAS REGULAR PO IRREGULAR PO REGRA PO TP TPOL 

fala  azul  casa    
café  onça  alto    
gostava  criança  galinha    

 
ALTA 

FREQUÊNCIA 
palavra  extenso  pássaro    

TOTAL 4  4  4  12  
isca  boxe   nora    
jipe  ouça   usam    
chegada  receita   florido    

 
BAIXA 

FREQUÊNCIA 
medalha  higiene  quietos    

TOTAL 4  4  4  12  
TOTAL 8  8  8  24  

 
 
 
 
 
Legenda: 
 PO – pontos obtidos 
 TP – total de palavras 
 TPOL – total de pontos obtidos na leitura 
 Escore máximo – 24 pontos 
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ITENS PSICOLINGUÍSTICOS DA PL  
 

 
   
 
 
 

PÁSSARO       GOSTAVA        FALA       CASA  
      
AZUL       PALAVRA       CAFÉ        CRIANÇA 
 
GALINHA       ALTO       EXTENSO       ONÇA 

     
 
 

BOXE         NORA         MEDALHA         ISCA 
 
QUIETOS        OUÇA        USAM       HIGIENE 
 
FLORIDO      CHEGADA      JIPE      RECEITA 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

FOLHA ESTÍMULO PARA APLICAÇÃO 
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Nome: ___________________________________________________________ 
 
 

ITENS PSICOLINGUÍSTICOS DA PL  

 
   
 
 
 

PÁSSARO        GOSTAVA        FALA          CASA  
      

AZUL         PALAVRA          CAFÉ         CRIANÇA 
 

GALINHA        ALTO        EXTENSO         ONÇA 
     
 
 
 
 
 
BOXE          NORA         MEDALHA           ISCA 

 
QUIETOS        OUÇA        USAM        HIGIENE 

 
FLORIDO      CHEGADA        JIPE      RECEITA 
 

 
 
 
 
 

FICHA DE ACOMPANHAMENTO DA LEITURA 
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ANEXO 7 – PROTOCOLO DA PROVA DE CONHECIMENTO DE LETRAS 
 
 

Pré e Pós Teste: Avaliação do conhecimento das letras do alfabeto 
 

Protocolo da Prova de Conhecimento de letras 
Nome: 
Data de nascimento: ____ /_____ /_____ Idade: ____anos e ___ meses 
Escola:  
Ano / turma: _________ Data da avaliação: ______/ _________ / ______ 
 

 
 

Pontuação 
E A 

 
ALFABETO 

0 1 
A   
B   
C   
D   
E   
F   
G   
H   
I   
J   
L   
M   
N   
O   
P   
Q   
R   
S   
T   
U   
V   
X   
Z   

Total   
Escore total 23 pontos 
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ANEXO 8 – PROGRAMA DE INTERVENÇÃO EM CONSCIÊNCIA FONOLÓGICA 

PROGRAMA DE INTERVENÇÃO EM CONSCIÊNCIA FONOLÓGICA 

 

Este programa é composto de um conjunto de atividades e jogos metalinguísticos que têm 

como objetivo desenvolver consciência fonológica em diferentes níveis: sensibilidade às rimas e 

aliterações e consciência da estrutura segmentar da fala (palavra, sílaba e fonema). O mesmo integra as 

atividades do projeto de pesquisa Consciência fonológica e sucesso na aprendizagem da leitura e da 

escrita: melhor prevenir do que remediar, registrado no Comitê de Ética em Pesquisa da Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo – PUC – SP, com o Protocolo de Pesquisa nº 006/2009, em 

conformidade com os dispositivos da resolução nº 196/96 e demais resoluções do Conselho Nacional 

de Saúde (CNS) do Ministério da Saúde (MS) (Cf. anexo 1). 

Elaboramos o programa com o propósito de desenvolver uma pesquisa de intervenção com o 

desenvolvimento de atividades metalinguísticas de consciência fonológica em um grupo de crianças de 

3º e 4º anos do Ensino Fundamental que estão enfrentando dificuldades para aprender ler e escrever, 

em uma escola da rede publica de ensino municipal de Teresina-Pí.  

O propósito de realizar esta pesquisa de intervenção baseia-se na evidência da literatura de que 

as habilidades metalinguísticas de consciência fonológica contribuem para o sucesso na aprendizagem 

inicial da leitura e da escrita e que programas de intervenção em consciência fonológica têm efeitos 

positivos sobre o desempenho em leitura e escrita, inclusive na recuperação de alunos com 

dificuldades nessa aprendizagem e, considerando ainda o reduzido número dessas pesquisas de 

intervenção com crianças brasileiras com dificuldades de aprendizagem na linguagem, conforme 

demonstrado no referencial teórico. 

Planejamos as atividades do programa com base na literatura da área e, em particular, em 

outros programas de intervenção em consciência fonológica desenvolvidos por pesquisadores 

estrangeiros e brasileiros, que apontam efeitos positivos da intervenção com programas 

metalinguísticos de consciência fonológica no desempenho em leitura e escrita (Bryant & Bradley, 

1987; Cunningham, 1990; Byrne & Fielding-Barnsley, 1991; Schneider, Küspert, Roth, Visé & Marx, 

1997; Adams, Foorman, Lundberg & Beeler, 2006; Capovilla, 1998, 2000, 2004 a, Santos, 2004 e, 

Diniz, 2008). 

Todos os programas de intervenção referidos no referencial teórico apresentam atividades 

semelhantes. 

Bryant e Bradley (1987) em um treinamento visando desenvolver habilidades de rima e 

aliteração, realizado com crianças inglesas com idade de seis anos, utilizaram uma atividade que 

consistia em mostrar às crianças uma série de figuras de objetos, cujos nomes partilhavam o mesmo 

som no final (rima) ou no início (aliteração), exceto um objeto em cada série que tinha nome com um 

som diferente.  
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Cunningham (1990, p. 435) em uma pesquisa de intervenção realizada com crianças pré-

escolares e de primeira série, predominantemente de classe-média, de uma escola elementar de 

Midwest, utilizou dois programas instrutivos de consciência fonêmica, elaborados a partir de “uma 

versão modificada do programa de Williams’ (1979) ‘The ABD’s of Reading’”. Ambos os programas 

envolveram vários tipos de consciência fonológica, segmentação de sentenças em palavras e 

consciência fonêmica (identidade fonêmica, segmentação e síntese de fonemas),  associadas com 

leitura, mas o segundo se diferenciava do primeiro pela instrução explícita que era dada às crianças 

sobre como utilizar a consciência fonêmica nas situações de leitura. Por exemplo, em uma atividade de 

segmentação de sentenças em palavras, um boneco pedia às crianças que o ajudassem a contar o 

número de palavras que ele falava em uma oração. Em uma atividade de segmentação de fonemas 

foram usados blocos de madeira, um boneco e lista de palavras monossílabas e pseudopalavras. O 

boneco falava uma palavra segmentando cada som e então pedia para as crianças fazerem o mesmo 

com as palavras delas usando os seus blocos de madeira, etc. 

Byrne e Fielding-Barnsley (1991) em uma pesquisa de intervenção visando ensinar identidade 

de fonemas a crianças pré-escolares, desenvolveram um programa de consciência fonêmica que 

envolveu várias atividades, como contar histórias, recitar poemas curtos em que os mesmos sons 

iniciais se repetem, painéis (cartazes) com figuras de objetos, jogos de cartas com figuras, dominós 

etc. Por exemplo, em uma atividade de identidade fonêmica para ensinar o fonema /s/ no início de 

palavras e também no final de palavras, eles usaram dois painéis (cartazes), um com figuras de objetos 

cujos nomes começavam com o fonema /s/ e, o outro com objetos cujos nomes terminavam com o 

mesmo fonema /s/. A atividade consistia em mostrar às crianças o cartaz e elas deveriam identificar os 

objetos cujos nomes começavam ou, que terminavam com o mesmo fonema, conforme o caso. Em um 

cartaz utilizaram itens com o fonema /s/ inicial: “sea (mar), seal (selo), sailor (marinheiro), sand 

(areia), etc.; e em outro apresentava itens com o mesmo fonema /s/ em posição final: “bus (ônibus), 

hippopotamus (hipopótamo), horse (cavalo), octopus (polvo), etc.” (Byrne & Fielding-Barnsley, 1991, 

p. 452). Para vogal, utilizaram dois painéis, ambos contendo apenas itens começando com uma única 

vogal (ambulance, apple, acrobat etc.), porque as palavras utilizadas terminando com esse mesmo som 

vocálico não são comuns em inglês. Também utilizaram dois jogos de cartas com figuras para 

trabalhar quatro fonemas /s/,/p/, /t/, e /l/. Um em forma de dominó com duas figuras de objetos em 

cada carta. O outro jogo consistiu em um conjunto de cartas com figuras de objetos, que tinham nomes 

que começavam com os respectivos fonemas, e também com figuras de objetos que os nomes tinham 

os fonemas em posição final. Em outra atividade de reconhecimento de fonemas, usaram histórias e 

poemas curtos em que o fonema era repetido na posição inicial. Os pesquisadores selecionaram cinco 

fonemas consonantais: /s/, /m/, /t/, /l/ e /p/ em posição inicial e final de palavras. “Cada sessão 

começava com o experimentador recitando poemas curtos com o fonema repetido na posição 

apropriada” (Byrne & Fielding-Barnsley,1991, p. 453). 
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Schneider, Küspert, Roth, Visé e Marx (1997, p. 316) em dois estudos de intervenção com 

crianças alemãs utilizaram “o programa de Lundberg e cols.(1988) traduzido com poucas 

modificações para o alemão”. O programa era constituído por seis unidades de jogos e exercícios 

metalinguísticos, cada uma com, aproximadamente, seis a nove jogos diferentes, de níveis de 

complexidade crescente. O mesmo incluiu jogos de escuta fáceis de sons verbais e não-verbais, a 

identificação de rimas e aliterações, segmentação de sentenças em palavras, segmentação e análise 

silábica e fonêmica. Por exemplo, em um jogo de segmentação silábica um robô produzia palavras 

fragmentadas, pronunciando sílaba por sílaba e a criança deveria identificar a palavra (fazer a síntese). 

Nas atividades de consciência fonêmica, as crianças deveriam reconhecer fonemas iniciais em 

palavras, por meio de figuras e, também adivinhar qual palavra resultava quando o fonema inicial era 

omitido ou quando um novo fonema inicial era adicionado a uma palavra existente. 

Adams, Foorman, Lundberg e Beeler (2006, p. 17)1 apresentam um programa completo de 

exercícios e jogos metalinguísticos, com sugestões de jogos, músicas, histórias, parlendas, trava-

línguas, etc., que segundo os autores “baseia-se no programa de Lundberg, Frost e Petersen (1988), 

desenvolvido na Suécia e na Dinamarca”.  

Adams e cols. (2006, p. 24) fazem três considerações sobre as adaptações e ajustes que 

fizeram no programa original em inglês para produzir a versão do mesmo para o português brasileiro. 

Primeira, considerando não ser possível traduzir literalmente trocadilhos e jogos de linguagem, 

“substituíram os poemas e as canções originais” e também elaboraram novas listas de palavras para 

captar, em Português, o espírito do jogo fonológico pretendido. Também modificaram “atividades em 

função de diferenças estruturais entre as línguas ou pesquisas mais recentes sobre as dificuldades ou 

prioridades específicas da fonologia do Português”. Segunda, visando facilitar o trabalho de sala de 

aula e o apoio do professor, refinaram as instruções e acrescentaram sugestões de material de apoio às 

atividades, e, ainda modificaram alguns dos jogos e a dinâmica das atividades. E, por último, 

acrescentaram mais um capítulo voltado para a introdução das letras e da escrita. 

Capovilla e Capovilla (1998; 2000) nas pesquisas de intervenção realizadas com crianças de 

escola particular e pública, respectivamente, em Marília-SP, desenvolveram um procedimento para 

desenvolver consciência fonológica e ensinar correspondência grafema-fonema.  

Segundo Capovilla e Capovilla (1998, p. 9) o procedimento de intervenção está estruturado 

em duas partes, a primeira com “atividades de treino supra-fonêmico” visando desenvolver habilidades 

de consciência fonológica de rimas e aliterações, consciência de palavras e consciência de sílabas; e, a 

segunda com “atividades de treino fonêmico” visando desenvolver consciência de identidade de 

                                                 
1 O livro de Adams e cols. (2006) foi traduzido do original em inglês Phonemic Awareness in Young Children: a 
Classrom curriculun. Segundo Adams e cols. (2006, p. 17) “além de traduzir o programa de Lundberg e cols., 
eles acrescentaram, excluíram e modificaram atividades à luz de pesquisas mais recentes, para melhor adequação 
ao ritmo e à cultura das salas de aula dos Estados Unidos”. Esclarecem ainda que o referido programa foi testado 
“em 23 salas de aula de pré-escolares em Houston (Texas), durante três anos, avaliando e confirmando o 
crescimento das crianças em termos de consciência fonológica e incorporando os comentários dos professores 
sobre o conteúdo”. 
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fonemas e consciência de fonemas, e ainda, atividades de correspondências grafema-fonema. Nas 

atividades de rimas e aliterações, utilizaram um jogo de cartas com figuras e as crianças deveriam 

classificar as figuras em função das rimas/aliterações dos seus nomes, e também deviam falar palavras 

e pseudopalavras que começassem ou terminassem com determinados sons. Nas atividades de 

consciência de palavras, as crianças deveriam identificar e substituir palavras inadequadas em textos, 

contar o número de palavras em sentenças e julgar o tamanho de palavras em sentenças faladas. Nas 

atividades de consciência silábica, por exemplo, as crianças deveriam bater palmas para cada sílaba de 

um nome e classificá-lo de acordo com o número de sílabas constituintes. Uma outra atividade foi o 

jogo do percurso, no qual as crianças andavam o número de casas correspondente ao número de 

sílabas de determinadas palavras. Nas atividades de identidade fonêmica, por exemplo, usaram 

histórias em que determinados sons se repetem em diversas palavras, classificar figuras de acordo com 

o fonema inicial dos seus nomes, e jogar um dominó constituído de figuras cujos nomes contendo o 

mesmo fonema inicial poderiam ser combinadas. Para segmentação e análise fonêmica utilizaram 

atividades semelhantes àquelas de consciência silábica, por exemplo, uma delas consistia em uma das 

crianças dizer uma palavra segmentando-a em fonemas e as demais crianças deveriam adivinhar a 

palavra. 

Santos (2004) em pesquisa realizada com pré-escolares de três escolas municipais de Guaíra-

SP, aplicou em três diferentes condições um programa de intervenção em consciência fonológica para 

verificar seus efeitos sobre o desenvolvimento de consciência fonológica e sobre a aquisição da escrita 

e ainda, se as diferentes condições de sua aplicação influenciaria nos resultados em consciência 

fonológica das crianças treinadas. O programa, elaborado pela pesquisadora, era constituído por cinco 

unidades de exercícios metalinguísticos com um total de 32 sessões de atividades visando desenvolver 

habilidades metafonológicas de aliteração, rima, consciência de palavras, consciência silábica e 

fonêmica, todas com caráter lúdico, usando músicas, versos, cartões com figuras e jogos apropriados a 

crianças em idade pré-escolar. 

Bernardino Júnior e cols (2006, p. 431) em uma pesquisa de intervenção com 4 crianças com 

dificuldades de aprendizagem na leitura e na escrita, aplicaram um programa de consciência 

fonológica “baseado nos programas de treinamento de Consciência Fonológica desenvolvidos por 

Capovilla (1999) e por Bandini (2003)”. O programa é constituído por dois módulos de atividades para 

desenvolver habilidades fonológicas suprassegmentares (rima e aliterações), habilidades silábicas e 

fonêmicas. O segundo módulo misturava esses tipos de habilidades em uma mesma sessão e incluía 

também atividades para nomeação das letras do alfabeto e para ensinar os conceitos de começo e fim 

ou início e término de uma sequência de sons ou de objetos e figuras. 

Diniz (2008) também realizou uma pesquisa de intervenção com crianças com dificuldades de 

aprendizagem na leitura e na escrita, alunos de segunda série do ensino fundamental de uma escola 

pública municipal, em Campinas-SP. O programa elaborado pela pesquisadora envolveu consciência 

fonológica e sintática. O programa de consciência fonológica era constituído por 16 sessões de 
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atividades visando desenvolver habilidades de rima, aliteração, consciência silábica, consciência 

fonêmica e consciência de palavras, totalizando 22 atividades, nelas incluídas também atividades de 

correspondências grafofônicas, como por exemplo, o bingo de letras. Na elaboração das atividades a 

pesquisadora utilizou “jogos com versos, brincadeiras de roda, quadrinhas, trava-línguas e cartões com 

figuras que permitissem o pareamento de palavras de acordo com o som inicial ou o som final”, além 

de “jogos com listas de palavras, blocos coloridos e cartões coloridos para representar os fonemas e as 

sílabas das palavras na atividade de segmentação e contagem de fonemas” (Diniz, 2008, p.82-83). O 

programa de consciência sintática envolveu 15 sessões de atividades, das quais, 8 sessões com 

atividades visando desenvolver habilidade de uso do contexto sintático-semântico, como por exemplo, 

atividades de complementação de frases; de correção de sentenças e julgamento (discriminação) de 

sentenças sintaticamente incorretas; e, julgamento de categorias gramaticais (verbo, substantivo e 

adjetivo); e 7 sessões foram de revisão daquelas atividades das 8 primeiras sessões (Diniz, 2008). 

Com base nos programas referidos nós criamos várias atividades e jogos para o programa de 

consciência fonológica, e algumas atividades nós adaptamos desses programas. 

Nós adaptamos várias atividades do programa de Adams e cols. (2006), dentre as quais, 

“Adivinhe quem é?”, “Este navio está levando um (a) ... ;  “Bola de Sílabas” e “Teia de Aranha”. Esta 

última é sugerida por Adams e cols. (2006, p. 100) para trabalhar síntese fonêmica e também por 

Capovilla e Capovilla (2004 a, p. 79 e p. 101) para trabalhar síntese silábica e fonêmica, conforme 

referida na descrição das atividades do programa. A atividade “Bola de Sílabas” é sugerida por Adams 

e cols.(2006, p.189) e nós adaptamos para trabalhar síntese fonêmica “Bola de Fonemas” e, criamos 

uma lista de palavras. Outras atividades nós elaboramos, por exemplos, o jogo “loto-rima”, o “baralho 

de rimas”, este último com pares de figuras de objetos, cujas palavras que os nomeiam rimam; o 

“baralho de aliteração” com três conjuntos de figuras de objetos cujas palavras que os nomeiam 

começam respectivamente, com os fonemas /b/ (boca, boné, boneco etc.); /k/ (cavalo, cabide, calça 

etc.); e, /m/ (mapa, macaco, maçã etc), e o jogo “memorex” para trabalhar síntese silábica.  

Nós elaboramos e inserimos no programa atividades específicas de correspondências grafema-

fonema considerando a evidência na literatura de que quando o trabalho com consciência fonológica é 

associado às correspondências grafema-fonema os resultados alcançados são ainda melhores (Byrne & 

Fielding-Barnsley, 1991; Byrne, 1996; Schneider & cols., 1997; Adams & cols., 2006; Capovilla & 

Capovilla, 1998, 2000, 2004 a). 

Segundo Schneider e cols. (1997, p. 337) “há muita razão para acreditar que a integração no 

treinamento da consciência fonológica com a instrução das relações letra-som, ou mais amplamente 

com instrução de leitura baseada na fonologia deve ser mais eficaz do que ensinando cada um desses 

componentes isoladamente”. 

Adams e cols (2006, p. 125) sugerem que as correspondências entre letras e fonemas nas 

palavras a serem exploradas seja simples e diretas e que o número de letras apresentadas seja limitado 

a um subconjunto. Esses pesquisadores recomendam iniciar com as seguintes letras que têm 
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correspondência direta letra/fonema: “p, b, f, v, t, d, m, n, l (as três últimas em início de sílaba) e as 

letras vogais: a, i, o, u”. 

Assim, elaboramos 4 atividades de correspondências grafofonêmicas, das quais três com 8 

dessas letras: 1. fonemas bilabiais: /p/, /b/, /m/; 2. fonemas linguodentais: /t/, /d/, /n/; 3. fonemas 

labiodentais: /f/ /v/; e, uma com 2 fonemas linguoalveolares: /s/ e /z/. Além disso, elaboramos um 

dominó fonêmico, no qual utilizamos 2 letras vogais (a, o) e 7 consoantes (b, c, f, l, m, p, s). 

Em todas as atividades de consciência fonológica, principalmente nas de aliteração e de 

consciência fonêmica (identidade de fonema inicial) nós enfatizamos o uso dessas letras. Deste modo, 

nas tarefas de correspondência grafema-fonema não utilizamos todas as 23 letras do alfabeto e nem 

seria possível, considerando que o programa foi pensado para ser realizado em 24 sessões de 

atividades a serem desenvolvidas 3 vezes por semana, durante 8 semanas (em apenas 2 meses). 

É oportuno ressaltar que as atividades de correspondência entre letras e fonemas não são 

propostas para memorização mecânica dos nomes e dos sons das letras, mas inseridas nas atividades 

de consciência fonológica visando estimular a percepção da criança para a estrutura fonológica da 

língua e levá-la a compreender que a palavra é composta por uma sequência de fonemas, ou seja, 

incitar à criança a descobrir a lógica de representação escrita da fala. Assim, de um modo geral, todas 

as atividades do programa foram elaboradas visando chamar a atenção das crianças para a descoberta 

do princípio alfabético, isto é, para a compreensão da conexão entre escrita e fala. 

Para cada atividade do programa elaboramos o objetivo, escolhemos as histórias, os trava-

línguas, as músicas, criamos as listas de palavras e elaboramos o material de apoio. Nós pesquisamos 

todas as figuras no Google (imagens), copiamos, selecionamos e editamos. Confeccionamos os jogos, 

gravamos em um CD as músicas que selecionamos para o programa etc. 

O programa final está organizado em 05 (cinco) unidades de atividades que abrangem 24 

sessões de atividades apresentadas em ordem crescente de complexidade considerando os diferentes 

níveis das habilidades de consciência fonológica: rimas, aliterações, consciência de palavras, 

consciência silábica e consciência fonêmica. 

A primeira unidade compreende 04 (quatro) sessões com 9 atividades que visam desenvolver 

habilidades de reconhecimento e produção de rimas. A segunda unidade é composta de 03 (três) 

sessões com 5 atividades que têm como objetivo desenvolver habilidades de reconhecimento e 

produção de aliterações. A terceira abrange 03 (três) sessões com 5 atividades, das quais três visam 

desenvolver consciência de palavras; e, duas são de correspondências grafema-fonema. A quarta 

unidade compreende 05 (cinco) sessões com 10 atividades com o objetivo de desenvolver habilidades 

de consciência silábica: contagem e segmentação, síntese, manipulação silábica (adição e subtração) e 

transposição silábica e uma atividade de correspondência grafema-fonema. Por último, a quinta 

unidade compreende 09 (nove) sessões com 17 atividades com o objetivo de desenvolver habilidades 

fonológicas de consciência fonêmica: identidade de fonemas, troca de fonemas, análise e síntese 

fonêmica, manipulação de fonemas (adição e subtração) e transposição fonêmica.  
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As atividades propostas incluem trava-línguas, músicas, histórias curtas, brincadeiras e jogos 

visando estimular à imaginação das crianças e manter sua atenção nas atividades. As atividades foram 

planejadas para serem desenvolvidas em grupo, de modo a favorecer a interação entre as crianças e 

estimular a sua participação. 

Em cada unidade do programa são indicados o objetivo geral da unidade e o número de 

sessões de atividades. As sessões e as atividades são numeradas em ordem crescente para facilitar a 

sua identificação e aplicação. Assim, cada sessão de atividades apresenta o objetivo a ser alcançado, 

indica os materiais necessários à realização das atividades, uma breve descrição do desenvolvimento 

das mesmas e apresenta uma pequena discussão a ser feita com a criança no final das atividades. O 

tempo previsto para a realização de cada sessão de atividades é de 90 minutos. 

Cada seção de atividades do programa é composta por uma ou duas atividades e, em cada 

uma, o assunto é introduzido com uma música, um verso ou com uma história curta, que atendem às 

características e os interesses de crianças de 7 a 10 anos de idade. 

 
UNIDADE I – RIMAS – Sessões de 1 a 4 (atividades de 1 a 9) 

 
Esta unidade é composta por 4 sessões com 9 atividades que têm por objetivo desenvolver 

habilidades de consciência fonológica de reconhecimento e produção de rimas e uma atividade de 

correspondência grafema-fonema. 

 

SESSÃO 1 – RIMA 

Atividade 1. Diga seu nome 

Objetivo: estimular a atenção das crianças para observar o ritmo e a ouvir os  sons da fala e a 

reconhecer o nome das letras. 

Materiais: alfabeto, aparelho de som e CD de músicas infantis. 

Música: Abecedário da Xuxa (Xuxa); Disponível no site: www.letras.mus.br. 

Desenvolvimento da atividade: 

A professora inicia a sessão de atividades dizendo para as crianças: hoje nós vamos ouvir 

música, cantar e aprender. Hoje nós vamos aprender o nome das letras e vamos brincar de falar 

palavras que terminam com o mesmo som.  

Eu vou colocar uma música.  O nome desta música é “Abecedário da Xuxa”, vocês conhecem 

esta música? ... Quem sabe levanta a mão. Vamos ouvir e cantar (a professora coloca a música). Após 

ouvirem e cantarem a música, a professora convida as crianças a formar uma roda e a se sentarem no 

chão. Agora nós vamos brincar de falar o nosso nome e a primeira letra do nosso nome. Cada um de 

vocês deverá dizer o seu nome e a primeira letra do seu nome. Eu começo (a professora diz seu nome, 

mostra a letra L e diz o nome da letra). Agora vocês (uma criança diz o seu nome, escolhe a letra e fala 

o nome da letra, depois as outras crianças continuam). 
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Atividade 2. Música rimada 

Em vários programas de consciência fonológica há sugestões de atividades com uso de 

poesias, canções, versos e histórias rimadas (Adams & cols., 2006, p. 52-3; Capovilla & Capovilla, 

1998, 2000, 2004, a, p. 44). 

Objetivo: Estimular as crianças a ouvir os sons da fala e a observar o ritmo e a reconhecer 

rimas. 

Materiais: aparelho de som, CD com música rimada, letra da música. 

Música: “A barata diz que tem” (domínio público); gravada pela Xuxa. 

Desenvolvimento da atividade: 

Agora nós vamos brincar com palavras que terminam com o mesmo som. Eu vou colocar 

outra música. Esta música tem algumas palavras que terminam com o mesmo som (coloca a música). 

Após ouvirem e cantarem a música, a professora explica para as crianças: nesta música há algumas 

palavras que terminam com o mesmo som. Eu vou falar duas palavras da música que terminam com o 

mesmo som, ouçam: /filó/ – /só/, estas palavras terminam com o mesmo som  /ó/, ouçam /filó/, /só/. 

As palavras filó e só rimam porque têm o mesmo som no final, o som /ó/.  Agora vocês vão pensar em 

outras duas palavras da música que terminam com o mesmo som. “Eu sei formatura e dura”. Muito 

bem!, essas palavras rimam porque terminam com o mesmo som. Qual é o som final das palavras: 

formatura e dura?, as crianças: “/ura/”, ótimo. Agora nós vamos pensar em outras palavras que 

terminam com o mesmo som. Que palavras terminam com o mesmo som das palavras filó e só? ... A 

professora explora todos os pares de palavras da música, estimulando as crianças a ouvirem e a 

pensarem em outras palavras que rimam com elas. Exemplos de palavras que rimam com: 

filó  e só: paletó, avó, curió, socó. 
formatura e dura: rapadura, verdura, viatura, machucadura, temperatura, ternura 
fivela e dela: aquarela, aquela, bela, gamela,  janela, nela, viela 
cetim e capim: boletim, pasquim, folhetim, patim. 
 
Discussão das atividades 1 e 2: vocês perceberam que cada letra tem um nome. Hoje nós 

vimos também que existem muitas palavras que terminam com o mesmo som?. Na música nós 

encontramos muitas palavras que terminam com o mesmo som e também pensamos em muitas destas 

palavras. As palavras que terminam com o mesmo som são palavras que rimam. 

 

SESSÃO 2 – RIMA 

Atividade 3. Jogo da rima  

Esta atividade é sugerida por Capovilla e Capovilla (2004 a, p. 45). 

Objetivo: Estimular as crianças a ouvir os sons da fala e a utilizar mais as pistas fonéticas para 

reconhecer e criar rimas. 

Materiais: Aparelho de som e CD de músicas infantis.  

Música: Jogo da rima (Xuxa); Disponível em www. letras.mus.br. 
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Desenvolvimento da atividade: 

A professora inicia a segunda sessão de atividades dizendo para as crianças: “Hoje nós vamos 

continuar brincando com palavras que terminam com o mesmo som”.  

Agora nós vamos ouvir uma música que tem algumas palavras que terminam com o mesmo 

som (coloca a música “Jogo da rima”, Xuxa).  

Vocês ouviram nesta música há palavras que terminam com o mesmo som. Ouçam: galera e 

fera terminam com o mesmo som [era]; as palavras cantar e rimar terminam com o mesmo som? ... . 

Qual é o som final de cantar e rimar?... o som [ar]; ouçam as palavras: gato e pato, elas terminam com 

o mesmo som [to]; e qual é o som final de paca, vaca e macaca?... . Alguém lembra de outras palavras 

da música que terminam com o mesmo som? ... cola, bola, rola. Muito bem! (a professora explora as 

rimas da música). Em seguida, a professora convida as crianças para um jogo. 

A professora orienta as crianças a se sentarem em semicírculo e explica: agora nós vamos 

brincar de falar palavras que terminam com o mesmo som. Vocês precisam prestar atenção neste jogo 

e no som final das palavras. Eu vou perguntar para vocês sobre várias coisas diferentes, vou perguntar 

uma coisa de cada vez e vou escolher um de vocês, quem eu escolher terá que responder, mas se não 

souber não tem problema, eu posso ajudar. Por exemplo, se eu apontar para o Carlos e falar: “diga o 

nome de um animal que termina com [co]”, ele poderá dizer macaco, porco ou qualquer outro animal 

que o nome termina com [co]. Mas se ele não lembrar todos nós podemos ajudar. Certo?. Então vamos 

começar.  

Esta atividade é sugerida por Capovilla e Capovilla (2004 a, 45), que sugerem 14 tarefas para 

o “jogo de falar palavras que rimam”. 

Sugestões de rimas:  

01. Diga o nome de um animal que termina com /ato/   [pato, gato, rato] 
02. Diga o nome de um animal que termina com /ão/   [leão] 
03. Diga o nome de um animal que termina com /ré/  [jacaré] 
04. Diga o nome de um animal que termina com /ante/  [elefante] 
05. Diga o nome de uma fruta que termina com /ana/  [banana] 
06. Diga o nome de uma fruta que termina com /çã/    [maçã] 
07. Diga o nome de uma fruta que termina com /chi/  [abacaxi] 
08. Diga o nome de uma fruta que termina com /va/  [uva] 
09. Diga o nome de uma fruta que termina com /aba/  [goiaba, jabuticaba] 
10. Diga o nome de uma fruta que termina com /ão/  [mamão, melão] 
11. Diga o nome de um objeto da sala que termina com /eira/ [cadeira, carteira] 
12. Diga o nome de um objeto da sala que termina com /za/  [mesa] 
13. Diga o nome de um objeto escolar que termina com /ola/ [cola] 
14. Diga o nome de um objeto escolar que termina com /erno/ [caderno] 
15. Diga o nome de um objeto escolar que termina com /eta/  [caneta] 
16. Diga o nome de uma peça de roupa que termina com /za/  [camisa] 
17. Diga o nome de uma comida que termina com /ão/  [macarrão, feijão] 
18. Diga o nome de um brinquedo que termina com /ca/  [boneca] 
19. Diga o nome de um brinquedo que termina com /ola/  [bola] 
20. Diga o nome de um brinquedo do parque que termina com /ço/ [balanço] 
21. Diga o nome de uma cor que termina com /êlho/  [vermelho] 
22. Diga o nome de uma parte do nosso corpo que termina com /eça/  [cabeça] 
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23. Diga o nome de uma parte do nosso corpo que termina com /riz/  [nariz] 
24. Diga o nome de uma parte do nosso corpo que termina com /é/  [pé] 
25. Diga o nome de uma parte do nosso corpo que termina com /oço/ [pescoço] 
26. Diga o nome de uma parte do nosso corpo que termina em /êlha/ [orelha] 
27. Diga o nome de um objeto de cozinha que termina em /ela/ [panela] 
28. Diga o nome de um instrumento musical que termina em /ão/ [violão] 
29. Diga o nome de um pássaro que termina com /au/ [pardal] 
30. Diga o nome de um transporte que termina em /éta/ [bicicleta]. 

 
De acordo com Adams e cols (2006) nestas brincadeiras com rimas algumas crianças poderão 

dizer palavras sem sentido (pseudopalavras) e que têm pouca relação com o estímulo fornecido pela 

professora, mas o objetivo dessas atividades é estimular as crianças a prestarem atenção aos sons da 

fala e a professora deve sempre estimular as crianças a participarem e deve fornecer ajuda quando for 

necessário. Nas atividades para desenvolver consciência fonológica a professora deve sempre 

estimular as crianças a ouvir as palavras que são utilizadas. 

Atividade 4. Colorir desenhos  

Esta atividade é sugerida por Capovilla e Capovilla (2004, p. 60-1) e nós fizemos uma 

adaptação. 

Objetivo: estimular a criança a pensar nos nomes dos objetos e a reconhecer rimas. 

Materiais: uma folha com desenhos e lápis de cor 

Desenvolvimento da atividade: 

A professora entrega às crianças uma folha contendo 9 desenhos (1 desenho estímulo de um 

balão e 8 desenhos abaixo representando: tartaruga, coração, televisão, mola, mala, mão, avião e carro) 

e alguns lápis cera e dirá às crianças: agora vocês vão observar bem estes desenhos e pensar nos 

nomes de cada um deles. Depois de pensarem bem, vocês devem colorir os desenhos que têm nomes 

que terminam com o mesmo som do desenho modelo que está acima dos outros. 

Discussão das atividades 3 e 4: Vocês perceberam como há muitas palavras que terminam com 

o mesmo som. Na música nós percebemos muitas palavras que terminam com o mesmo som, como 

vaca, paca, macaca. Neste jogo nós pensamos e falamos muitas  palavras que terminam com o mesmo 

som. Vocês observaram os desenhos e pintaram apenas os objetos que tinham nomes que terminavam 

como o mesmo som, em [ão], como mão, coração, avião e televisão. As palavras que terminam com o 

mesmo som são palavras que rimam. 

 

SESSÃO 3 – RIMA 

Atividade 5. Jogo “Eu quero um amigo” 

Objetivo: Estimular a atenção e a percepção das crianças para as rimas e à compreensão de 

que quase toda palavra pode ser rimada. 

Material: Baralho de rima (pares de figuras de objetos cujos nomes rimam) 
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Desenvolvimento da atividade: 

A professora começa a sessão de atividade falando para as crianças: hoje nós vamos continuar 

brincando de palavras que terminam com o mesmo som. Eu vou dizer palavras que terminam com o 

mesmo som, ouçam as palavras: pato, rato, mato. Qual é o som final destas palavras? [ato]. As 

palavras pato, rato e mato terminam com o mesmo som [ato]. Ouçam as palavras: bola, cola, mola. 

Qual é som que vocês ouvem no final destas palavras? ... [ola]. Ótimo. Depois que as crianças 

compreenderam bem a rima, a professora convida as crianças para um jogo.  

Agora nós vamos fazer um jogo de falar palavras que terminam com o mesmo som. O nome 

deste jogo é “Eu quero um amigo”. A professora orienta as crianças a formarem um círculo. Então, 

mostra às crianças um baralho de figuras e as convida a olhar as figuras. Em seguida a professora 

mistura as cartas e entrega uma carta a cada criança. Agora eu vou explicar como é este jogo. Eu vou 

escolher uma criança para começar o jogo. A criança que eu escolher deverá dizer “eu quero um 

amigo”, e em seguida dizer o nome do objeto de sua figura enfatizando o som final (por exemplo, 

carta com figura de um pente).  Então a criança que tiver uma carta que forma o par (por exemplo, 

figura de um presente) deverá dizer o nome do objeto de sua carta enfatizando o som final e ir ficar ao 

lado da outra criança formando uma dupla. (O jogo continua com a próxima criança até que todos 

tenham encontrado o seu par). Depois cada dupla usando as suas cartas deverá formar as frases, por 

exemplo (par de figuras anel - pincel) “Eu sou o pincel sem anel” e, o seu amigo deverá responder: 

“Eu sou o seu anel pincel”. A primeira dupla deve começar e na sequência, cada dupla usará a frase 

com o nome das suas cartas, até que a brincadeira termine. Rimas a serem exploradas: [asa, eu, óu êia, 

ala, eta, êira, eca, eco, ão, ada, oca, ata, aço, uva, ola, êlha, ela, inho, ente, ato, ado, one, ço]. 

Pares de figuras cujos nomes rimam: 1. asa – casa, 2. anel – pincel, 3. anzol – caracol, 4. bala 

– mala, 5. baleia – sereia, 6. borboleta – caneta, 7. cadeira  - torneira, 8. caneca – boneca, 9. caneco – 

boneco, 10. coração – mão, 11. escada – fada, 12. foca – pipoca, 13. gata – lata, 14. pote-serrote, 15. 

laço – palhaço, 16. luva – uva, 17. mola – bola, 18. orelha – ovelha, 19. panela - janela, 20. passarinho 

– ninho, 21. pente – dente, 22. rato – pato,  23. soldado – dado, 24. telefone – saxofone. 

Atividade 6. Este navio está levando um (a) ... 

Esta atividade é sugerida por Adams e cols.(2006, p. 61). 

Objetivo: Estimular a atenção das crianças e a responder rapidamente, sem qualquer pista de 

contexto. 

Materiais: uma bola pequena ou um saquinho com grãos. 

Desenvolvimento da atividade: 

Agora nós vamos fazer outra brincadeira. Com as crianças em círculo, a professora diz: nós 

vamos fazer um jogo, prestem muita atenção neste jogo. Eu vou dizer uma frase, ouçam: “O navio está 

levando um melão”, vou jogar a bola para um de vocês, para quem eu jogar a bola deverá repetir a 

frase dizendo uma outra carga para o navio, uma palavra que rima com melão, como pro exemplo, 

mamão e, deve repetir a frase “O navio está levando um mamão” e deve jogar a bola para outra 
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criança, que deverá falar outra carga (O navio está levando um pão) e continuar o jogo. Depois que as 

crianças tenham explorado bem palavras que terminam com o som /ão/, a professora sugere outra 

carga (espada) e a criança que estiver com a bola continua o jogo (“O navio está levando uma espada”) 

e joga a bola para outra criança, que deve dizer uma palavra que rima com a palavra sugerida espada 

(por exemplo, escada). O jogo continua com várias rimas e deve avançar rápido para manter o 

interesse. A professora pode sugerir palavras de quatro modos diferentes de rimas: [ão, ada, éu, ato].  

Exemplos de palavras que rimam sugeridas para o jogo: 

O navio está levando um melão,   (mamão, sabão, pão, cão avião, cachorrão ...) 
O navio está levando uma espada,   (escada, fada, goiabada, criançada, amada ...) 
O navio está levando um troféu,   (chapéu, pastel, papel, pincel, anel, coronel...) 
O navio está levando um sapato,   (rato, pato, gato, retrato, mato ...) 
Discussão das atividades 5 e 6: vocês perceberam como há muitas palavras que terminam com 

o mesmo som. Nós vimos figuras de objetos que têm nomes que terminam com o mesmo som, com o 

som /éu/ [anel, pincel]; com /ão/ [balão, pião, mão]... Nestas brincadeiras nós falamos muitas palavras 

que terminam com o mesmo som. 

Atividade 7 – Reconhecimento de rimas (atividade de fixação) 

Esta atividade apresenta 24 figuras dispostas em 8 linhas horizontais, cada uma com três 

figuras de objetos, dos quais dois têm nomes que rimam. 

A tarefa da criança é marcar com um X as duas figuras que têm nomes que rimam. As figuras 

são, 1. anzol, caracol e boneco; 2. pincel, bala e anel; 3. casa, asa e foca; 4. fada, baleia e sereia; 5. 

torneira, cadeira e coração; 6. foca, mala e pipoca; 7. caneca, boneca e escada; 8. ovelha, mão e orelha. 

 

SESSÃO 4 – RIMA 

Atividade 8. Você sabe rimar? 

Esta atividade é  sugerida por Adams e cols. (2006, p. 58). 

Objetivo: Estimular as crianças a usar mais as pistas fonéticas para criar rimas. 

Materiais: amostras de frases que rimam e uma bola pequena 

Desenvolvimento da atividade: 

Hoje nós vamos brincar de falar palavras que terminam com o mesmo som. Com as crianças 

sentadas em círculo, a professora diz: crianças eu tenho aqui várias frases. Eu vou ler para vocês 

algumas dessas frases, ouçam: Quem cochicha o rabo ? (espicha); Quem escuta o rabo ? (encurta); 

Quem reclama o rabo ? (inflama); Quem fofoca o rabo ---- (espoca). A professora ler as frases 

enfatizando as palavras que rimam. Alguém sabe outra frase parecida? ... Ouçam e repitam comigo 

estas frases: Sol e chuva, casamento de ? (viúva); Chuva e sol, casamento de ? (espanhol). A 

professora fala cada frase enfatizando as palavras que rimam.  

Agora vamos fazer um jogo, eu vou falar algumas frases, uma de cada vez e vou jogar a bola 

para algum de vocês e para quem eu jogar a bola deverá completar a frase que eu falar com uma 

palavra que termina com o mesmo som. Ouçam com atenção, se eu disser a frase: “Quem vai ao ar, 
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perde o ? (lugar)”, quem receber a bola pode completar a frase com a palavra [lugar], que termina 

como o mesmo som [ar]. Se eu falar “Quem vai ao vento, perde o ?”, a criança que eu jogar a bola 

deverá completar a frase com a palavra assento, que termina com o mesmo som de [vento]. Se eu falar 

“Vi uma cachorrinha usando uma ?...”, a criança poderá responder com a palavra coleirinha ou 

pulseirinha, que terminam com o mesmo som final de cachorrinha. Se a criança tiver dificuldades 

todos podem ajudar. 

Lista de frases para o jogo: 

01. Quem vai à feira, perde a ? ---- (cadeira) 
02. Vi um gato usando um ? ---- (sapato) 
03. Lave o balão com ? ----(sabão) 
04. Um passarinho sentado no ? ----(ninho) 
05. Meu calção caiu no ? ---- (chão) 
06. Duas gatinhas usando ? ---- (luvinhas, calcinhas) 
07. A ovelha pôs o brinco na ? ---- (orelha) 
08. Vi um João-de-barro dirigindo um? ---- (carro) 
09. Vi um macaco usando um ? ---- (casaco) 
10. O palhaço quebrou o? ---- (braço) 
11. A criançada levou uma ? ---- (chamada/ trombada/ canelada) 
12. No quartel tem que usar ? ---- (chapéu) 
13. O café tem gosto de ? ---- (chulé) 
14. Um leão se lavando com ? ---- (sabão) 
15. Abracadabra, fiz aparecer uma ? ---- (cabra) 
16. Achei um tesouro cheio de ? ---- (ouro) 
17. Ai que desgraça, quebrei a ? ---- (vidraça / taça) 
18. Uma formiga coçando a ? ---- (barriga) 
19. Vi uma joaninha amarrando a ? ---- (fitinha) 
20. A minhoca adora comer ? ---- (pipoca) 
21. O sapo não lava a mão, porque não tem ? ---- (sabão) 
22. O sapo não lava o pé, porque não ? ---- (quer) 
23. Um canguru de pijama dormindo na ? ---- (cama) 
24. Um gato feliz coçando o ? ---- (nariz) 
24. Dois leões contentes escovando os ? ---- (dentes) 
25. Uma coelha loura comendo ? ---- (cenoura) 
26. Gatinha bonita, tem laço de ?----- (fita) 
27. Hoje é domingo, pé de ? ------ (cachimbo) 
28. A galinha do vizinho bota ovo ? ------ (amarelinho) 
29. O sorvete é colorê, o escolhido foi ?----- (você) 
30. O sapo lavou o pé porque tinha?  --------  (chulé). 

 
Atividade 9. Jogo Loto rima 

Objetivo: Estimular as crianças a pensar nas palavras que nomeiam os objetos e a reconhecer 

rimas. 

Materiais: Jogo educativo (Loto rima) 

Desenvolvimento da atividade: 

Agora nós vamos fazer um jogo mais fácil. O nome deste jogo é loto rima. A professora pede 

às crianças que formem duplas. Em seguida entrega para cada dupla uma cartela e um conjunto de 12 

cartas com figuras de objetos cujos nomes rimam de quatro modos diferentes: [ão], [ato], [éu]  e [ço]. 
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O jogo é formado por uma cartela que apresenta no lado esquerdo, na vertical, 4 figuras: balão, abraço, 

prato e carrossel, e, um conjunto de 12 cartas com figuras de: 1. coração, mão, pião; 2. palhaço, laço, 

braço; 3. gato, rato, pato; e, 4. anel, pincel, chapéu. Em seguida a professora explica: para cada figura 

da cartela há 3 fichas com figuras de objetos que têm nomes que terminam com o mesmo som (a 

professora fala o nome das figuras da cartela: balão, abraço, prato, carrossel). Vocês devem pensar nos 

nomes dos objetos que estão nas fichas e prestar atenção no som final das palavras, cada dupla deverá 

preencher toda a cartela. Vencerá a dupla que terminar primeiro. Podem começar. 

Discussão das atividades 8 e 9: Vocês perceberam como há muitas palavras que terminam com 

o mesmo som. Nesta brincadeira nós falamos muitas palavras que terminam com o mesmo som, vimos 

que nariz rima com feliz porque estas palavras terminam com o mesmo som [iz], que loura rima com 

cenoura ... No jogo da loto, nós pensamos em muitos nomes que terminam com o mesmo som. As 

palavras que terminam com o mesmo som são palavras que rimam. 

 

UNIDADE II – ALITERAÇÕES – sessões de 5 a 7 

 

Esta unidade é composta por 3 sessões com 5 atividades com o objetivo desenvolver 

habilidades de reconhecimento e produção de aliterações e uma atividade de reconhecimento dos 

nomes e dos sons das letras. 

 

SESSÃO 5 – ALITERAÇÃO  

Atividade 10. Brincando e aprendendo 

Objetivo: Desenvolver a habilidade para reconhecer os sons iniciais das letras no início de 

diferentes palavras utilizando pistas fonéticas. 

Materiais: trava-língua2 e história curta aliterada. 

História: Teo o menino medroso (adaptada de Amorim, 2005). 

Adams e cols. (2006, p. 191) e também Capovilla e Capovilla (2004, a, p. 52) sugerem o uso 

de histórias curtas aliteradas e trava-língua nas atividades de aliteração. 

Desenvolvimento da atividade: 

Hoje nós vamos brincar de falar palavras que começam com o mesmo som. Existem vários 

versos e histórias com palavras que começam com o mesmo som. Eu vou falar para vocês um trava 

língua. Vocês sabem o que é um trava língua? .... O trava-língua é um verso ou uma frase com 

palavras que se repetem e, alguns são difíceis de falar. Eu vou dizer um trava-língua que têm palavras 

que começam com o mesmo som, ouçam: O rato Roque roeu a roupa do rei Romão de Roma e a rosa 

da roupa de renda da rainha Regina e, a rainha remendou as roupas roídas. Vocês notaram que as 
                                                 
2 Os trava-línguas são versos ou frases com sílabas difíceis de pronunciar ou formadas com os mesmos sons, mas 
em ordem diferente. O trava-língua consiste em falar de modo rápido e claro esses versos (Dicionário Houaiss da 
língua portuguesa, 2001). 
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palavras [rato, Roque, roeu, roupa, rei, Romão, Roma, rosa, renda, rainha, Regina, remendou e roídas], 

do verso, começam com o mesmo som? Qual é o som? [r]. Alguém conhece algum trava-língua? ... 

Agora eu vou contar uma história bem curtinha para vocês. Vocês gostam de histórias?... Vocês já 

ouviram a história do Teo? ... Pois eu vou contar, ouçam: O Teo é um menino que tem medo de tudo, 

tem medo de tartaruga, de tatu, de tamanduá. O Teo tem medo até do Ted, o cachorrinho da Tetinha. 

Um dia o Teo teve tanto medo do Ted que subiu no telhado. No telhado o Ted não sobe, pensou o Teo.  

__ Olhe o Teo em cima do telhado!, disse Tetinha. E se o Teo cair do telhado?. Vocês perceberam?, 

nesta história as palavras [Teo, tem, tudo, tartaruga, tatu, tamanduá, Ted, Tetinha, telhado] começam 

com o mesmo som. Qual é o som? [tttt]. Vamos falar estas palavras, repitam comigo: [Teo, tem]. (A 

professora repete com as crianças as palavras da história enfatizando o som inicial). Depois que as 

crianças compreenderem bem as aliterações, a professora convida as crianças para um jogo.  

Agora nós vamos fazer um jogo de falar palavras que começam com o mesmo som. Este jogo 

é difícil, vocês precisam prestar bem atenção, mas se não acertarem, não tem problema, todos podem 

ajudar. Eu vou apontar para um de vocês e quem eu apontar deverá responder.  

Esta atividade foi adaptada da atividade sugerida por Capovilla e Capovilla (2004 a, 52), na 

qual apresentam 14 tarefas. Esta atividade é também sugerida por Santos (2004, p.139) e por Diniz 

(2008, p. 195). 

Sugestões de aliterações: 

01.  Diga o nome de um inseto que começa com /bo/ [borboleta] 
02.  Diga o nome de uma ave que começa com /pa/ [pardal, pavão] 
03.  Diga o nome de uma ave que começa com /ju/   [juriti] 
04.  Diga o nome de um animal que começa com /m/  [macaco, marreco] 
05.  Diga o nome de um animal que começa com /le/   [leão], 
06.  Diga o nome de um animal que começa com /ja/  [jacaré, jabuti] 
07.  Diga o nome de um animal que começa com /e/  [elefante] 
08.  Diga o nome de uma coisa que a gente usa no pé que começa com /s/ [sapato] 
09.  Diga o nome de uma coisa que a gente come que começa com /ma/ [macarrão] 
10.  Diga o nome de uma coisa que a gente come que começa com /a/ [arroz] 
11.  Diga o nome de uma comida que começa com /pi/ [pizza, pimentão] 
12.  Diga o nome de uma fruta que começa com /u/ [uva] 
13.  Diga o nome de uma fruta que começa com /ba/  [banana] 
14.  Diga o nome de uma fruta que começa com /ma/  [mamão, maçã] 
15.  Diga o nome de uma fruta que começa com /a/  [abacaxi, ata] 
16.  Diga o nome de uma fruta que começa com /ja/  [jaca, jabuticaba] 
17.  Diga o nome de uma fruta que começa com /me/ [melão, melancia] 
18.  Diga o nome de uma fruta que começa com /go/ [goiaba] 
19.  Diga o nome de um objeto da sala que começa com /k/ [cadeira, carteira] 
20.  Diga o nome de um objeto da sala que começa com /me/  [mesa] 
21.  Diga o nome de um material escolar que começa com /k/ [caderno, caneta] 
22.  Diga o nome de um brinquedo que começa com /bo/  [bola, boneca] 
23.  Diga o nome de um brinquedo do parque que começa bom /ba/ [balanço] 
24.  Diga o nome de uma parte do nosso corpo que começa com /ca/  [cabeça] 
25.  Diga o nome de uma parte do nosso corpo que começa com /na/  [nariz] 
26.  Diga o nome de uma parte do nosso corpo que começa com /de/ [dedo] 
27.  Diga o nome de uma parte do nosso corpo que começa com /pe/  [pescoço, pé] 
28.  Diga o nome de uma parte do nosso corpo que começa com /o/  [orelha] 
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29.  Diga o nome de um transporte que começa com /bi/ [bicicleta] 
30.  Diga o nome de um transporte que começa com /a/ [avião] 
 

Discussão da atividade 10: vocês perceberam que há muitas palavras que começam com o 

mesmo som?. Nós encontramos estas palavras nas histórias e nos versos. Hoje nós descobrimos muitas 

palavras que começam com o mesmo som. 

 

SESSÃO 6 – ALITERAÇÃO 

Atividade 11. Jogo: Adivinhe quem é. 

Esta atividade é sugerida por Adams e cols (2006, p. 88 e 126). 

Objetivo: Estimular as crianças a perceberem os mesmos sons iniciais em palavras diferentes 

(ênfase nos sons iniciais [b] [c] [m]) 

Materiais: trava-língua, história curta aliterada e baralho educativo. 

Trava-língua 

O tempo perguntou pro tempo 
Qual é o tempo que o tempo tem. 
O tempo respondeu pro tempo 
Que não tem tempo 
Pra dizer pro tempo 
Que o tempo do tempo 
É o tempo que tempo tem. 
 

História: O baile da borboleta (adaptada de Amorim, 2005). 

Desenvolvimento da atividade: 

A professora inicia as atividades dizendo para as crianças: hoje nós vamos continuar 

brincando e aprendendo palavras que começam com o mesmo som. Existem muitos versos e histórias 

com palavras que começam com o mesmo som. Vocês lembram do trava-língua?... Eu vou falar para 

vocês um trava-língua, ouçam: “O tempo perguntou pro tempo [...]”. Qual o som que vocês ouviram? 

... O som [ttt]. A professora convida as crianças para repetir o verso enfatizando o som inicial [ttt]. 

Vamos lembrar de outras palavras que começam com o som [ttt]: [Teresina, tesoura ...]. Eu vou contar 

para vocês uma história bem curtinha. Vocês conhecem a história do B?.... Uma vez o B foi ao baile 

da borboleta. Baila daqui, baila dali, O B viu a Beatriz. __ Como a Beatriz é bonita!, disse o B. E o B 

se apaixonou pela borboleta Beatriz. Beatriz nem deu bola para o B. Ela ama o Beraldo, aquele 

besouro bonitão!. Vocês perceberam que nesta história tem muitas palavras que começam com o 

mesmo som? ... ouçam: as palavras be, baile, borboleta, baila, Beatriz, bonita, bola, besouro, Beraldo, 

da história, começam com o mesmo som. Qual é o som? ..... [be]. Depois que as crianças 

compreenderam bem as aliterações, a professora convida as crianças para um jogo. 

Agora nós vamos brincar de falar palavras que começam com o mesmo som. O nome deste 

jogo é “Adivinhe quem é”. Eu tenho um baralho de figuras, vejam (a professora convida as crianças a 

olhar as figuras / reconhecimento do material). A professora coloca três caixas (podem ser utilizadas 
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caixas de sapatos, cada caixa tem, colada na parte externa, uma figura de um objeto cujos nomes 

começam, respectivamente, com [bo] figura de uma bola, com [ca] figura de um carro e com [ma] 

figura de uma mala). Agora vocês precisam prestar bem atenção neste jogo e prestar atenção ao 

começo das palavras. Com as crianças sentadas em círculo, a professora explica: nestas caixas temos 

as figuras de (repitam comigo) uma bola [bbola], de um carro [ccarro] e de uma mala [mmala] (mostra 

cada uma das caixas). Agora cada um de vocês deverá ir até à mesa, retirar uma carta do baralho, 

mostrar aos colegas e dizer o nome da figura enfatizando o som inicial e colocar a carta na caixa onde 

tem a figura do objeto que começa com o mesmo som.  

Exemplos da figura estímulo e figuras do baralho: [bola], botão, bolo, boneca, boné, boi, bode, 

borboleta, boca, bolacha, bombom, bota e boneco (12); [carro], cabide, cabeça, cachimbo, cachorro, 

cadeira, caderno, caju, calça, camisa, caneta, capacete, caracol, carimbo, casa, carrossel, carta, carteira, 

castelo, cavalo, cavalinho (20 figuras) ; [mala], macaco, maçã, mágico, madeira, mamão, mão, mapa, 

martelo, marreco, maracujá, manga, marmita (12 figuras). Total de 44 figuras. 

Atividade 12. Colorir desenhos 

Esta atividade é sugerida por Capovilla e Capovilla (2004 a, p. 60) com desenhos de objetos 

cujos nomes começam com /k/. Nós adaptamos com desenhos cujos nomes começam com /b/. 

Objetivo: Levar as crianças a pensar nas palavras que nomeiam os objetos e a reconhecer os 

mesmos sons no início de palavras diferentes. 

Materiais: folha com desenhos para colorir e lápis de cor. 

Desenvolvimento da atividade: 

Agora nós vamos fazer uma atividade diferente. A professora entrega para cada criança uma 

folha de papel A 4 contendo 9 desenhos (1 desenho estímulo de uma bola e 8 desenhos representando: 

boneca, boca, rato, bota, boi, vestido, palhaço, boné). Nesta folha há vários desenhos, observem bem 

os desenhos e pensem no nome de cada um deles. Depois de observarem bem os desenhos vocês 

deverão pintar somente aqueles que têm nomes que começam com o mesmo som do desenho modelo 

que está acima dos outros. Quando vocês terminarem deverão dizer os nomes dos desenhos que 

pintaram e o nome da letra inicial do nome deles.  

Discussão das atividades 11 e 12: Vocês perceberam que há muitas palavras que começam 

com o mesmo som. No jogo nós tínhamos figuras com nomes que começavam com [bo], com [ca] e 

com [ma]. Em uma caixa nós colocamos as figuras de objetos que tinham nomes começando com [co], 

na outra as que tinham nomes começando com [ca] e na terceira nós colocamos juntas todas as figuras 

de objetos que tinham nomes começando com [ma]. Nós separamos as palavras de acordo com o som 

inicial. Nos desenhos, vocês pintaram somente aqueles que tinham nomes começados com [bo], como 

bola, boneca, bota, boca, boi e boné. 
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SESSÃO 7 – ALITERAÇÃO 

Atividade 13. Tempestade de idéias 

Objetivo: Estimular a atenção das crianças para perceber os mesmos sons no início de palavras 

diferentes. 

Materiais: história aliterada e cartões em tamanho 15 x 20 cm com figuras. 

História: A fada Fabíola (Adaptada de Amorim, 2005). 

Desenvolvimento da atividade: 

A professora inicia a sessão de atividades dizendo para as crianças: hoje nós vamos continuar 

brincando de falar palavras que começam com o mesmo som. Eu vou contar uma história bem curtinha 

para vocês. Vocês já ouviram a história da fada Fabíola? .... , pois eu vou contar, ouçam: O F falou 

com a fada: __ Fada Fabíola, por favor, faça a foca Fifi voltar. A fada Fabíola fingiu não ouvir. O F 

muito triste falou: __ Fifi é uma fofura. Que pena! A foca Fifi fugiu!. Então, o F falou outra vez com a 

fada: __ Fada Fabíola, por favor faça a foca Fifi voltar!. Então a fada Fabíola fez a foca Fifi aparecer e 

o F ficou feliz. 

Vocês perceberam, as palavras [fada, Fabíola, favor, faça, foca, Fifi, fofura, fingiu, fugiu, 

ficou, feliz] todas começam com o mesmo som. Todas começam com [ff]. Repitam [ffada]. Qual é o 

som do começo? ... [ff]. (A professora repete com as crianças cada palavra enfatizando o som inicial). 

Esse som que vocês falaram é escrito com a letra f (mostra a letra). Depois que as crianças 

compreenderam bem as aliterações, a professora as convida para fazer um jogo. 

Agora nós vamos fazer um jogo de falar palavras que começam com o mesmo som. A 

professora orienta as crianças a formarem dois grupos, cada um com igual número de crianças e todas 

de pé, formando duas filas.  Em seguida explica: o nome deste jogo é “tempestade de idéias” e vocês 

precisam prestar atenção neste jogo e prestar bem atenção no começo das palavras. Eu tenho algumas 

figuras com nomes de objetos que começam com o mesmo som. Eu vou mostrar uma figura e vou 

apontar para o primeiro de uma das filas, quem eu apontar deverá dizer o nome da figura enfatizando o 

som inicial e dizer duas palavras que comecem com o mesmo som inicial do nome da figura que eu 

mostrar. Por exemplo, se eu mostrar a figura de uma bola e apontar para o Hélio (nome da criança) ele 

deverá dizer o nome da figura (bbola) e outras duas palavras que comecem com o mesmo som da 

palavra bola, como bolo, bota; se eu mostrar a figura de um carro, ele deverá dizer ccarro e mais duas 

palavras que começam com o mesmo som como caju, casa e se eu mostrar a figura de uma mala, ele 

deverá dizer o nome da figura enfatizando o som inicial e mais duas palavras que começam com o 

mesmo som [ma], como macaco, martelo ou mar. Se ele acertar, sai da fila, caso não acerte passa a vez 

para o colega da outra fila e vai para o final da fila para responder em outra oportunidade. Vence o 

grupo que terminar primeiro. Atenção, agora é pra valer. A figura é ... (a professora mostra a figura) e 

aponta para a primeira criança de uma das filas. (Os cartões das figuras são misturados antes do início 

do jogo). 
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Lista de figuras para o jogo e exemplos de aliterações: (30 figuras) 

01. anel [a]: Aline, ata, amor, ave, aveia, avião 
02. elefante  [e]: elegante, escada, escola, esmola, espada 
03. ioiô [i]: Ivo, igreja, imagem, irmão 
04. ovo [o]: ovelha, orelha, oito, olho, ônibus, ostra, oficina 
05. urso [u]: uva, urubu, urna 
06. Bárbie [ba]: balão, bata, batida, batizado, baleia, banana, bananada, banho 
07. Buda [bu]: buraco, burro 
08. cobra [co]: copo, coelho, cometa, corrida, corneta 
09. dado [da]: Davi, dava, data, Dalva, Daniela. 
10. dente [de]: dentadura, dentista, dedo, delícia 
11. fada [fa]: faca, família, farinha 
12. foca [fo]: folha, folhagem, foto, fogo, fogão, forno, formiga  
13. gato [ga]: galo, gaiola, gaúcho 
14. jacaré [já]: javali, jaca, jabuti, jabota 
15. luva [lu]: lua, luz, luzes, lustre, lustrado, lupa, Luzia 
16. melão [me]:medo, mel, melado 
17. morango [mo]: mola, mora, morada 
18. navio [na]: navalha, nata, nadar, nada, nado. 
19. palhaço [pa]: panela, pato, pavão, papel 
20. pipa [p]: pizza, pimentão, pintor, pincel, pinto, pintado 
21. rato [ra]: ratoeira, raposa, rapadura, rei. 
22. sapo [s] sapato, sapateiro, sacola, sal, saia.  
23. semáforo [s] selo, cenoura, cevada, cerveja 
24. sino [si]: sinal, Silva, Silvio, sisto, silveste. 
25. telefone [te]: televisão,teto, tesoura, Teresina 
26. vassoura [va]: vaso, vaca, Vanessa. 
27. vela [é]: ventilador, véu, vestido, veado 
28. violão [vi]: vida, viola, Vitor, Vidal. 
29. chave [chi,xi]: chaveiro, chapéu, chuva, chupeta. 
30. chinelo [chi/xi]: chinelada, chicote, chibata, xícara, chiclete 
 

Atividade 14. Loto palavras 

Objetivo: Estimular a atenção das crianças para perceber o som /b/ no início de palavras 

diferentes e estimular as crianças a formar palavras e a criar frases. 

Materiais: jogo educativo. 

Desenvolvimento da atividade: 

A professora pede às crianças que formem duplas. Agora nós vamos fazer um jogo mais fácil. 

O nome deste jogo é Loto palavras. Para cada dupla a professora entrega uma cartela contendo quatro 

figuras (boca, bola, bolo e bota) e um conjunto de letras (4 B, 2 L, 5 O, 3 A , 1 C e 1 T). Agora cada 

grupo deverá formar com estas letras o nome destas quatro figuras. Podem começar. A professora 

observa as crianças fazendo a tarefa e quando todos terminarem, verifica se elas conseguiram formar 

as palavras. Caso tenham conseguido, todos deverão dizer os nomes das figuras e o nome da letra 

inicial. Caso algum grupo (ou todos) não tenha conseguido formar as palavras, a professora coloca as 

letras no quadro e explica para todos, lendo com as crianças os nomes das palavras formadas: bola, 

boca, bolo e bota.  
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Discussão das atividades 13 e 14: vocês perceberam como existem muitas palavras que 

começam com o mesmo som.  Nós vimos na história muitas palavras começadas com o mesmo som, 

[ff] como [fada, foca, Fifi ...]. Nós falamos muitas palavras que começam com o mesmo som. No jogo 

Loto palavras vocês formaram palavras que começam com o mesmo som, como boca, bola, bolo e 

bota.  

UNIDADE III – CONSCIÊNCIA DE PALAVRAS (sessões da 8 a 10) 

 

Esta unidade é composta por três sessões com um total de 5 atividades, sendo três com o 

objetivo de desenvolver habilidades de consciência de palavras e duas de correspondências grafo-

fonêmica. 

 

SESSÃO 8 – CONSCIÊNCIA DE PALAVRAS (SEGMENTAÇÃO DE FRASES) 

Atividade 15. Segmentação de frases 

Atividade sugerida por Adams e cols (2006, p. 66 e 68). 

Objetivo: Despertar a atenção das crianças para ouvir os sons da fala e para a compreensão de 

que as frases são formadas de sequências de palavras. 

Materiais: Aparelho de som, CD de músicas infantis e fichas com palavras. 

Música: O sapo (Domínio público). 

Desenvolvimento da atividade: 

A professora inicia a sessão de atividades falando para as crianças: hoje nós vamos cantar, 

brincar e aprender a criar frases.  

A professora apresenta alguns exemplos de frases usando os nomes das crianças como 

sujeitos. Eu vou falar algumas frases, ouçam: [Jesus está usando uma camisa azul], [Maria usa óculos], 

[Davi tem olhos castanhos] (utilizar os nomes das crianças da turma). Estas afirmações são frases. (A 

professora apresenta às crianças uma explicação simples do que é uma frase. Uma frase é como uma 

história bem curtinha e, como uma história, a frase tem que contar alguma coisa e dizer sobre quem ou 

o que está contando). Em seguida, apresenta algumas frases sem sujeito: /tem olhos castanhos/; /veio 

para a escola de ônibus/; /foi ao supermercado/. A professora pergunta as crianças se as afirmações são 

frases?. Vejam, [tem olhos castanhos], vocês sabem de quem eu estou falando?.... E se eu digo “foi ao 

supermercado?”, quem foi ao supermercado? Então, estas afirmações estão incompletas, podemos 

dizer por exemplo, Davi tem olhos castanhos e podemos falar também Jesus veio para a escola de 

ônibus e podemos dizer Mamãe foi ao supermercado. 

Agora eu vou colocar uma música e nós vamos cantar (coloca a música “O sapo”). Depois que 

ouvirem e cantarem a música, a professora convida 6 crianças para falar as palavras do primeiro verso 

da música [O sapo não lava o pé]. A professora escreve no quadro as palavras do primeiro verso da 

música e também entrega a cada criança uma ficha com uma palavra do verso. Cada criança deverá 

falar uma palavra do verso da música na seqüência (explica o sentido da leitura) e em pedaços, assim, 
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[O] [sapo] [não] [lava] [o] [pé]. Depois, orienta as crianças a falar as palavras de forma desordenada. 

A professora explica às crianças que cada pedaço da música que falamos é uma palavra, as frases que 

falamos são feitas de partes, as palavras.  

Discussão da atividade 15: Vocês viram que as frases que nós falamos têm várias partes dentro 

delas, que são as palavras. Então nós podemos dividir as frases nas palavras. 

 

SESSÃO 9 – CONSCIÊNCIA DE PALAVRAS 

Atividade 16. Segmentação de frases em palavras e julgamento do comprimento de 

frases e de palavras (Atividade sugerida por Adams e cols., 2006, p. 70). 

Objetivo: Estimular a atenção das crianças para a estrutura da fala e desenvolver a habilidade 

de segmentar as frases em palavras e julgar o comprimento de frases e de palavras. 

Materiais: cartões e frases. 

Desenvolvimento da atividade: 

Nós vimos que as frases podem ser dividas em partes, que são as palavras. Hoje nós vamos 

verificar quais são as menores e as maiores palavras das frases.  

Agora nós vamos fazer um jogo de saber quantas partes tem dentro de uma frase. A professora 

entrega às crianças vários cartões. Eu vou falar uma frase em partes, palavra por palavra. Para cada 

palavra que eu falar vocês devem colocar um cartão sobre a carteira. Por exemplo, [Beto] [saiu]. 

Quantas palavras eu falei? (duas). Então, quantos cartões vocês terão que colocar sobre a carteira? 

(02). Certo, vocês têm que colocar sobre a carteira um cartão para a palavra [Beto] e outro cartão para 

a palavra [saiu]. Agora eu vou falar uma frase com mais palavras, por exemplo, [O bebê chorou]. Esta 

frase tem quantas palavras? ... (três), então quantos cartões vocês vão colocar sobre a carteira?... (3). 

Agora esta outra frase [Mamãe] [foi] [ao] [supermercado.]. Quantas partes eu falei?... (quatro), e 

quantos cartões vocês colocaram sobre a carteira? (4). Muito bem!. A professora verifica se todas as 

crianças compreenderam e se realizaram as tarefas corretamente.  

Agora nós vamos ver qual destas frases tem mais palavras. (A professora compara as frases, 

duas a duas, e pergunta qual é a frase que têm mais palavras e a que tem menos palavras, qual é a que 

é mais curta e a mais longa).  

Agora eu vou falar algumas frases e vou escolher um de vocês para falar a frase em partes, 

palavra por palavra, e dizer quantas palavras tem a frase. Por exemplo, se eu falar [José cantou], quem 

eu escolher deverá dizer as palavras separadas, assim: [José] [cantou]. Então, quantas palavras eu 

falei? ... (duas), certo.  

Exemplos de frases para a atividade: 

1. O pássaro voou 
2. O ônibus atrasou 
3. Amanda gosta de estudar. 
4. A professora contou uma história. 
5. Meu gato gosta de brincar. 
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6. O gato subiu no telhado. 
7. O cão latiu 
8. Hoje o dia está ensolarado. 
9. O sorvete é de maracujá. 
10. O carro quebrou 

 

Agora nós vamos verificar quais são as menores e as maiores palavras das frases. Por 

exemplo, a frase [O pássaro voou] tem três palavras [o] [pássaro] [voou]. Qual é a menor palavra?... é 

a palavra [o] e, qual é a maior palavra? .... é [pássaro]. Certo. (A professora faz o mesmo com as 10 

frases apresentadas). 

Discussão da atividade 16: Vocês viram que uma frase pode ter poucas partes ou muitas partes 

(palavras). Existem frases curtas que tem poucas partes e outras longas ou compridas que tem muitas 

partes (palavras). Nós vimos também que há palavras pequenas e palavras maiores. 

Atividade 17 – Correspondência grafema-fonema 

Objetivo: estimular as crianças a reconhecer as letras b, p m e seus sons.  

Materiais: letras em papel cartão, figuras e papel A4 

Esta atividade é formada por 12 figuras, cujos nomes dos objetos contém os fonemas /b/, /p/ e 

/m/. As figuras são: 1. com o fonema /b/: barco, berço, bacia e ônibus; 2. com o fonema /p/: 

passarinho, palhaço, sapo e chapéu; e, 3. com o fonema /m/: milho, leme, camelo e martelo. As letras 

b, p e m aparecem destacadas nas cores azul, verde e vermelho, respectivamente. 

 

SESSÃO 10 - CONSCIÊNCIA DE PALAVRAS  

(substituição de palavras e de pseudopalavras em frases) 

Atividade 18. Jogo Trocando as bolas 

Objetivo: Despertar a atenção das crianças para perceber que as palavras podem ser 

substituídas por outras nas frases.  

Material: quadro acrílico, pincéis e exemplos de frases. 

Esta atividade de substituição de uma pseudopalavra por uma palavra em frases é sugerida por 

Capovilla e Capovilla (2004 a, p. 67). Nós criamos o nome da atividade e acrescentamos outras frases. 

Desenvolvimento da atividade: 

Hoje nós vamos brincar de trocar uma palavra por outra nas frases. Eu vou dizer uma frase e 

nós vamos tirar a última palavra e colocar outra no lugar. Por exemplo: [O menino comeu chocolate], 

vamos trocar chocolate por outra palavra, assim, [O menino comeu doce]. Agora cada um de vocês vai 

inventar um final para essa frase:[O menino comeu ...]. A professora aponta para uma criança, depois 

para outra e, estimula as crianças a falarem a frase com outra palavra no final. 

Agora nós vamos fazer um jogo. O nome deste jogo é “Trocando as bolas”. Nós vamos brincar 

de trocar uma palavra que não existe por uma palavra de verdade. Prestem atenção neste jogo. Eu vou 

falar algumas frases com palavras estranhas, que não existem. Por exemplo, eu vou falar: [Eu tenho 
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cinco fitos em cada mão]. Então qual é a palavra estranha na frase? [fitos]. Certo. Agora eu posso falar 

a frase trocando a palavra [fitos], que não existe, por uma palavra de verdade. Qual é a palavra que eu 

vou colocar no lugar de fitos ? ... (Se as crianças não identificarem a palavra, a professora estimula 

perguntando o que nós temos em cada mão?... (cinco dedos). Certo, então eu posso trocar a palavra 

fitos pela palavra dedos e falar a frase assim: [Eu tenho cinco dedos em cada mão]. Agora eu vou dizer 

para cada um de vocês uma frase com uma palavra estranha, e quem eu escolher deverá corrigir a frase 

que eu falar, trocando a palavra estranha por uma palavra de verdade. Por exemplo se eu falar a frase: 

[A professora leu a pática]. Qual é a palavra estranha (esquisita)? ... É pática. Certo. Eu posso trocar a 

palavra [pática] que não existe por uma palavra de verdade, por exemplo, eu posso falar [A professora 

leu a história]. Então vamos começar!. 

Exemplos de frases:  

01. Um carro tem quatro mecas. / 1. Um carro tem quatro .... 
02. A galinha bota telos. / 2.  A galinha bota ...  
03. Eu comprei na cantina lastes. / 3. Eu comprei na cantina ... 
04. Você gosta de comer dire.  / 4. Você gosta de comer ... 
05. A menina brincou de satu. / 5. A menina brincou de ... 
06. O cachorro tem esdo. / 6. O cachorro tem ... 
07. Ela gostou de fepi.  / 7. Ela gostou de ... 
08. O coelho gosta de comer osdo. / 8. O coelho gosta de comer ... 
09. Bruno caiu e quebrou o dreco / 9. Bruno caiu e quebrou o ... 
10. Carlos bebeu diro. / 10. Carlos bebeu ... 
11. As crianças biro no parque. / 11. As crianças ............ no parque. 
12. A galinha do vizinho bota ovo drico / 12. A galinha do vizinho bota ovo ... 
13. O gato subiu no druco. / 13. O gato subiu no ... 
14. O galo cantou na piripim / 14. O galo cantou na  ... 
15. Meu pintinho birubinho cabe aqui na minha mão. / 15. Meu pintinho .....cabe aqui na 

minha mão. 
 

As primeiras sete frases são sugeridas por Capovilla e Capovilla (2004 a, p. 67). 

 

Atividade 19. Correspondência grafo-fonêmica 

Objetivo: estimular as crianças a reconhecer as letras f e v e os seus sons. 

Materiais: letras em papel cartão e papel A 4 contendo figuras. 

Desenvolvimento da atividade. 

A professora mostra às crianças as letras F e V, uma de cada vez, solicita que elas digam o 

nome das mesmas. Para cada letra, a professora solicita que as crianças deem exemplos de palavras 

que começam com elas. Em seguida, entrega às crianças uma atividade constituída por 16 figuras de 

objetos e seus respectivos nomes grafados, digitada em papel A 4. São oito figuras de objetos cujas 

palavras que os nomeiam contém o fonema /v/ no início ou no meio e dez palavras com o fonema /f/, 

no início, a saber, 1. com /v/: [vaca], [vaso], [luva], [avião], [escova], [vestido], [sorvete], [cavalo] e, 

2. com /f/: [fada], [foca], [fogueira], [folha], [funil], [faca], [foguete], [fogão],  [formiga] e [futebol]. A 

professora ler as palavras com as crianças e solicita que elas escrevam os nomes dos objetos. 
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UNIDADE IV – CONSCIÊNCIA SILÁBICA – Sessões de 11 a 15 

 

Esta unidade é composta por 5 sessões com 9 atividades que têm como objetivo desenvolver 

consciência silábica: análise e contagem de sílabas, síntese silábica, manipulação silábica (adição e 

subtração de sílabas) e transposição silábica; e, uma atividade de correspondência grafofonêmica. 

 

SESSÃO 11 – CONSCIÊNCIA SILÁBICA (ANÁLISE SILÁBICA) 

Atividade 20. Batata quente 

Objetivo: Estimular as crianças a ouvir os sons da fala e a perceber que as palavras são 

formadas por partes menores, as sílabas. 

Materiais: aparelho de som, Cd de músicas infantis, objetos e brinquedos pequenos. 

Música: Pastorzinho (Domínio público).  

Desenvolvimento da atividade

Hoje nós vamos ouvir música, cantar e aprender. A professora coloca a música. Agora nós 

vamos ouvir e cantar a música Pastorzinho. Depois da música a professora convida as crianças para 

uma brincadeira. 

Agora nós vamos brincar de falar as palavras em partes. O nome desta brincadeira é “Batata 

quente”. Eu tenho vários objetos (a professora mostra às crianças vários objetos em miniatura: bola, 

boneco, apito, tesoura, faca ... e coloca todos dentro de um saquinho). A brincadeira pode ser realizada 

com as crianças sentadas em forma de círculo (no chão ou em cadeiras). Cada um de vocês vai retirar 

um objeto do saco e dizer o nome dele (a palavra que nomeia o objeto) e depois repetir o nome 

devagar falando cada parte e as outras crianças batem palmas para cada parte da palavra, e todos 

devem dizer quantas partes o nome tem. Por exemplo, eu estou com o saco de objetos, então eu retiro 

um objeto, por exemplo, se eu tirar o relógio eu falo: relógio e depois falo assim: [re] – [ló] – [gio], 

então quantas partes eu falei? ... (três). Muito bem! Então eu falo: “bata quente” e passo o saco para a 

criança que está à minha direita e ela retira um objeto do saco diz o nome do objeto e depois repete 

devagar falando cada parte (sílaba) do nome e todos devem bater palmas para cada parte e dizer 

quantas partes tem o nome do objeto. Depois, a criança diz: “bata quente” e passa rápido o saco para a 

criança à sua direita, e assim sucessivamente. 

Relação de objetos para o jogo: apito, anel, balanço, bandeira, baralho, Basney, bebê, bicicleta, 

boi, boneco, bola, boneca, borboleta, cama, caneca, caneco, capacete, chinelo, coruja, dado, faca, ferro 

(ferro de passar), garrafa, lanterna, mão, matraca, moeda, palhaço, pilha, pinguim, relógio, regador, 

sapato, tartaruga, telha, tesoura e vidro (37 objetos). 

Discussão da atividade 20: Vocês já tinham visto que as frases podem ser separadas em partes, 

nas palavras. Agora nós vimos que podemos dividir as palavras em partes menores, as sílabas. Nesta 

brincadeira vocês viram que os nomes das coisas têm sílabas e que nós podemos contar quantas sílabas 
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cada nome tem. Todos os nomes das coisas são palavras, nós podemos separar as palavras em suas 

partes menores, as sílabas. 

 

Atividade 21. Correspondência grafo-fonêmica 

Objetivos: Estimular as crianças a ouvir os sons da fala e à descoberta do princípio alfabético, 

ênfase nos fonemas / d /, / t / e / n /.  

Materiais: letras d, t e n e papel A4 com figuras. 

Desenvolvimento da atividade. 

A professora entrega às crianças uma folha de papel A4 contendo 20 figuras e seus nomes 

grafados, digitada em papel A 4, a saber: 1) 6 figuras e respectivas palavras que as nomeiam contendo 

o fonema /t/, [taça], [tomate], [tesoura], [anta], [prato], [tatu]; 2) 6 com o fonema /d/, [dedal], [dália], 

[dado], [cadeado], [cadeira], [dominó] e 3) 8 com o fonema /n/, [navio], [boné], [hiena], [sino], [pena], 

[ninho], [piano], [sinuca]. Em seguida, mostra às crianças as letras t, d e n, uma por vez, e solicita que 

elas falem o nome das mesmas e as palavras (nomes dos objetos da tarefa). 

 

SESSÃO 12 - CONSCIÊNCIA SILÁBICA  (ANÁLISE E CONTAGEM DE SÍLABAS E 

SÍNTESE SILÁBICA) 

Atividade 22. Casa das palavras 

Objetivo: Estimular a atenção das crianças para perceber que as palavras são constituídas por 

sílabas e a habilidade de fazer análise silábica.  

Materiais: baralho silábico e casinhas em papelão para montar. 

Desenvolvimento da atividade: 

Nós vamos fazer um jogo de encontrar a casa das palavras. Vejam estas três caixas (usar 

caixas em três tamanhos em formato de casinhas). Nesta menor temos o numeral 1, nela moram as 

palavras menores, que têm só uma parte (sílaba), nesta temos o numeral 2 e habitam nela as palavras 

que têm duas partes, e nesta aqui temos o numeral 3, as palavras que moram aqui têm três partes 

(sílabas). Agora nós vamos brincar de levar as palavras para as suas casas. Aqui tenho um baralho de 

figuras (convida as crianças para ver as figuras). Agora eu vou explicar como é este jogo (a professora 

mistura as cartas e as põe sobre a mesa com a figura virada para baixo). Cada um de vocês deverá 

escolher uma carta, mostrar aos colegas, dizer o nome (palavra que nomeia o objeto), falando cada 

parte (sílaba), dizer quantas sílabas tem e colocar em uma destas três casinhas. Certo?. Eu começo (a 

professora escolhe uma carta, por exemplo, a figura de uma chave, fala chave e repete devagar  [cha] – 

[ve], tem duas sílabas, leva a carta para a casinha 2). Agora vocês. As palavras que nomeiam os 

objetos das figuras são 7 monossílabas (pé, flor, boi, pão, sol, mão, nó), 24 bissílabas (bombom, 

chave, frango, pente, tatu, anel, pêra, colher, mamão, lápis, calça, garfo, foca, cama, coco, frutas, 

carro, lua, bola, jaca, peixe, pincel, fada e dente); 15. trissílabas (caneta, canguru, lâmpada, fósforo, 
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galinha, escada, janela, chupeta, coelho, tomada, torneira, coração, avião, boneca, corneta) (total de 

cartas: 46). 

 

Atividade 23. Jogo “Bola de sílabas”  

Esta atividade é sugerida por Adams e cols. (2006, p. 189). 

Objetivo: Levar as crianças a compreender a natureza das sílabas e a distinguir 

conceitualmente sílabas de palavras e a fazer síntese silábica. 

Materiais: bola pequena e lista de palavras (opcional) 

Desenvolvimento da atividade: 

Agora nós vamos fazer outra brincadeira. O nome desta brincadeira é “Bola de sílabas”. Com 

as crianças em pé em forma de círculo, a professora explica. Eu vou falar uma palavra em partes, 

sílaba por sílaba, e vou jogar a bola para um de vocês. A criança que eu jogar a bola deverá dizer a 

palavra inteira (fazer a síntese da palavra). Por exemplo, eu digo [a] [vi] [ão] e jogo a bola para a 

Amanda, então ela deverá responder com a palavra [avião], e jogar a bola para mim. Certo?.  

Exemplos de palavras para a atividade: [sa-bo-ne-te], [lá-pis],[lu-va], [bo-ne-ca],[sa-pa-to], [a-

ba-ca-xi], [bi-ci-cle-ta], [casa], [pás-sa-ro], [car-ro], [sol-da-do], [blu-sa], [blusão],[brin-co],[brin-que-

do],[cri-an-ça],[flau-ta],[fle-cha],[flor-res-ta],[flocos],[fral-da], [fran-cês],[fran-go]. (Utilizar palavras 

de duas a quatro sílabas e explorar palavras com encontros consonantais. A brincadeira pode ser 

variada, cada criança pode sugerir uma palavra, pronunciando sílaba por sílaba e jogar a bola para 

outra criança, que deve responder com a palavra inteira, dizer outra palavra pronunciando sílaba por 

sílaba e jogar a bola para outra criança do círculo e assim sucessivamente). 

Atividade 24. Jogo Memorex 

Objetivo: estimular a atenção e percepção das crianças para a estrutura das palavras e a 

desenvolver a habilidade para realizar síntese silábica. 

Material: jogo educativo Memorex 

Desenvolvimento da atividade:  

A professora orienta as crianças a formarem grupos com 4 crianças.  Agora nós vamos fazer 

um jogo. Entrega a cada grupo uma cartela que possui 5 figuras de objetos e um conjunto de sílabas 

para formar as palavras bissílabas: fogo, gato, pena, sino e vela (A professora fala o nome de cada 

objeto da cartela e mostra a letra inicial do nome de cada objeto). Agora vocês deverão formar com as 

sílabas as palavras que nomeiam os objetos (figura da cartela). Vence o jogo o grupo que terminar 

primeiro. Podem começar.  

O jogo memorex é formado por uma cartela contendo 5 figuras: fogo, gato, pena, sino e vela e 

por um conjunto de letras minúsculas (f, g, p, s e v)  e por um conjunto de sílabas: fo, go, ga, la, no, 

na, pe, si, to, ve. Todas as palavras do jogo são bissílabas. O mesmo deve ser confeccionado e 

multiplicado para ser utilizado com vários grupos e pode ser utilizado individualmente e em grupo de 

no máximo 4 crianças. 
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Discussão das atividades 22, 23 e 24: Vocês perceberam que as palavras são formadas de 

partes, as sílabas e que podemos dividir as palavras sílaba por sílaba e contar quantas sílabas a palavra 

tem. Cada um de vocês falou o nome dos objetos separando sílaba por sílaba e contou as sílabas de 

cada nome. Nós juntamos na mesma casinha os nomes que tinham uma sílaba, depois juntamos os que 

tinham duas e também juntamos os nomes que tinham três silabas. Nós vimos que alguns nomes são 

mais curtos, eles têm menos sílabas e outros são mais compridos, têm mais sílabas. No jogo Bola de 

sílabas e no Memorex, vocês perceberam que as palavras são formadas por sílabas, vocês juntaram as 

sílabas e formaram os nomes dos objetos (as palavras). 

 

SESSÃO 13 - CONSCIÊNCIA SILÁBICA: MANIPULAÇÃO SILÁBICA  

(adição de sílabas no final, no meio e no início de palavras) 

Atividade. 25. Jogo “Sempre cabe mais um” 

Objetivo: Estimular a atenção das crianças para perceber que podemos acrescentar sílabas em 

uma palavra e criar outras palavras. 

Materiais: lista de palavras, pequenos cartões e quadro. 

Desenvolvimento da atividade: 

Hoje nós vamos aprender formar novas palavras. Nós vamos fazer um jogo. O nome deste 

jogo é “Sempre cabe mais um”. Nós vamos brincar de acrescentar uma sílaba no final das palavras 

para ver qual a nova palavra formada. Por exemplo, eu falo a palavra [gema] e acrescento a sílaba [da] 

no final, então formo a palavra [gemada]. A professora demonstra no quadro para as crianças usando 

cartões em dois tamanhos (para sílaba e para palavra). Cada um de vocês forma uma dupla com o 

colega da direita. Eu vou falar uma palavra e acrescentar uma sílaba no final e vocês (cada dupla de 

criança) devem adivinhar a palavra formada. Vocês podem pensar entre si antes de responder, certo?. 

Por exemplo, eu falo a palavra [cor] e acrescento no final a sílaba [po], formo a palavra corpo; se eu 

falo a palavra [cola] + [do], formo a palavra [colado]. E se eu falo a palavra [chá] e acrescento a sílaba 

[péu] no final. Qual é a palavra formada?... (chapéu). Muito bem! Agora vocês. 

Lista de palavras para a atividade: 1. [bala] + [da] = [balada], 2. [pela] + [da] = [pelada], 3. 

[mora] + [da] = [morada], 4. [bola] + [da] = [bolada], 5. [pega] + [da] = [pegada], 6. [sala] + [da] = 

[salada], 7. [saca] + [da] = [sacada], 8. [coca] + [da] = [cocada], 9. [cala] + [do] = [calado], 10. [boca] 

+ [do] = [bocado], 11. [mole] + [ca] = [moleca], 12. [maca] + [co] = [macaco], 13. [pá] + [to] = [pato], 

14. [sapa] + [to] = [sapato], 15. [saco] + [la] = [sacola], 16. [panela] + [da] = [panelada].  

Agora nós vamos brincar de colocar sílabas no meio das palavras para ver que palavras nós 

vamos formar. Por exemplo, se eu falo a palavra [fada] acrescento a sílaba [zen] no meio formo a 

palavra [fazenda]. Se eu tenho a palavra [lado] coloco a sílaba [ti] no meio fica a palavra [latido]. 

Agora vocês. Eu tenho a palavra [verde], se eu colocar a sílaba [da] no meio qual é a palavra formada? 

.... [verdade], certo. E a palavra boca, se eu colocar no meio a sílaba [ne], qual é a nova palavra? ... 
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[boneca], certo. E agora a palavra é [furo], se eu colocar no meio dela a sílaba [tu], qual é a palavra 

nova? ...[futuro]. Certo. 

Nestas atividades, a professora demonstra no quadro para as crianças usando cartões em dois 

tamanhos (para sílaba e para palavra). 

Atividade 26. Jogo  “Teia de Aranha” 

Este jogo é sugerido por Adams e cols. (2006, p. 100) para consciência fonêmica e também 

por Capovilla e Capovilla (2004 a, 79 e 101) para trabalhar consciência silábica e consciência 

fonêmica. 

Objetivo: Estimular a atenção das crianças para a estrutura das palavras e a perceber que 

podemos acrescentar sílabas nas palavras e formar novas palavras (fazer síntese silábica). 

Materiais: um novelo de barbante, lista de sílabas e palavras e trava-língua 

Trava-língua:  

Se a aranha arranha a rã, 
Se a rã arranha a aranha, 
Como a aranha arranha a rã? 
Como a rã arranha a aranha? 
 

Desenvolvimento da atividade: 

Agora nós vamos fazer uma brincadeira. Vamos formar uma roda e sentarmos no chão. O 

nome desta brincadeira é “Teia de Aranha”. Vocês precisam prestar atenção nesta brincadeira. Nós 

vamos brincar de colocar uma sílaba no começo das palavras para formar novas palavras. Por 

exemplo, se eu acrescento a sílaba [sa] no começo da palavra pato, formo a palavra [sapato]. A sílaba 

[sa] +  pato = sapato. Vejam este novelo de barbante, eu vou falar uma sílaba e uma palavra. Eu seguro 

a ponta do barbante e passo o novelo para um de vocês e quem eu passar deverá dizer qual é a palavra 

que forma. Por exemplo, se eu falar a sílaba [co] e a palavra [lado] e jogar o novelo para o Ramon, ele 

deverá dizer a palavra [colado]. Eu vou falar outra sílaba e uma palavra, então o Ramon segura firme o 

barbante e passa o novelo para outro colega em qualquer ponto da roda. Então, o colega deverá dizer a 

palavra formada com a sílaba e a palavra que eu falei, e assim sucessivamente. Ao final da atividade 

nós teremos formado uma “teia de aranha” com o barbante. Então nós nos levantamos e falamos um 

verso (trava-língua) sobre a aranha. Certo?. 

Sílabas e palavras para a atividade:1. [fa] + [lado] = [falado], 2. [co] + [cada] = [cocada], 3. 

[ca] + [lado] = [calado], 4. [pe] + [gado] = [pegado], 5. [ca] + [pote] = [capote], 6. [ma] +[caco]= 

[macaco], 7. [po] + [lenta] = [polenta], 8. [pa] +[nela] = [panelada], 9. [tu] + [barão] = [tubarão], 10. 

[em] + [balada] = [embala], 11. [em] + [costa] = [encosta], 12. [de] + [colar]= [decolar], 13. [na] + 

[morada] = [namorada], 14. [es] + [quilo] = [esquilo], 15. [ge] + [ladeira] = [geladeira], 16. [brin] + 

[cadeira] = [brincadeira], 17. [di] + [reto} = [direto], 18. [me] + [lado] = [melado], 19. [es] + [cola] = 

[escola], 20. [a] + [tirar] = [atirar]. 
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Discussão das atividades 25 e 26: Vocês viram que podemos juntar uma sílaba numa palavra e 

formar uma nova palavra. Nós podemos acrescentar uma sílaba no final, no meio ou no começo de 

uma palavra e formamos outras palavras. Neste jogo nós brincamos de acrescentar sílabas nas 

palavras. 

 

Atividade 27. Síntese  silábica (fixação)  

Nesta atividade são apresentadas 14 figuras de brinquedos e seus respectivos nomes separados 

em sílabas. A tarefa das crianças era juntar as sílabas e escrever os nomes dos brinquedos. Foram 

usadas as seguintes figuras: dado, carro, pião, apito, amarelinha, peteca, patins, ioiô, balanço, boneca, 

bola, pipa, avião e bicicleta.  

 

SESSÃO 14 – CONSCIÊNCIA SILÁBICA: MANIPULAÇÃO SILÁBICA 

(subtração de sílabas no início de palavras) 

Atividade 28. Jogo “Um a menos” 

Objetivo: Estimular a atenção das crianças para perceber que podemos subtrair sílabas em uma 

palavra e criar outras palavras. 

Materiais: aparelho de som, CD de músicas infantis e lista de palavras. 

Música: Dó da minha viola   (domínio público) 

Desenvolvimento da atividade: 

Hoje nós vamos ouvir música, cantar e aprender. (A professora coloca a música). Depois que 

as crianças ouvirem e cantarem a música, a professora as convida para um jogo.  

Agora nós vamos fazer um jogo, o nome deste jogo é “um a menos”. Cada um de vocês forma 

uma dupla com um colega. Agora nós vamos brincar de tirar a primeira sílaba da palavra e vamos 

formar novas palavras. Por exemplo, a palavra cair tem duas sílabas [ca]  [ir]. Se eu retirar a primeira 

sílaba [ca], eu formo a palavra [ir]. Quantas sílabas têm a palavra anão?... (duas), certo. As sílabas  [a] 

e [não] formam a palavra [anão].  Agora se eu retirar a primeira sílaba [a], qual é a palavra que fica? ... 

[não]. Correto. Agora eu vou falar uma palavra e vocês (cada dupla) vão retirar a primeira sílaba da 

palavra e dizer qual é a nova palavra formada.Vocês podem pensar antes de responder. 

Exemplos de palavras para o jogo: 1. tirei – [ti] = rei, 2. viola – [vi] = ola, 3. dormir – [dor] = 

mir, 4. muito – [mui] = to, 5. camarada – [ca] = marada, 6. remar – [re] = mar, 7. mingau  - [min] = 

gau, 8. falar – [fa] = lar, 9. sonhar – [so] = nhar, 10. laranja – [la] = ranja, 11. silêncio – [si] = lêncio, 

12. macaco – [ca] = caco, 13. banana – [ba]= nana, 14. caneta  –  [ca] = neta, 15. gostoso – [gos] = 

toso, 16. facada – [fa] = cada, 17. sapato – [sa] = pato, 18. escova – [es] = cova, 19. boneca – [bo] = 

neca, 20. escola – [es] = cola, 21. marcha – [mar] = chá, 22. colado – [co] = lado, 23. soldado – [sol] = 

dado, 24. [sacola] – [sa] = cola, 25. [melado] – [me] = lado, 26. [coração] – [co] = ração. 

Discussão da atividade 28: Vocês já tinham visto que nós podemos acrescentar sílabas nas 

palavras e formar novas palavras e palavras que não existem. Neste jogo nós brincamos de retirar as 
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sílabas (partes) das palavras. Vocês viram que nós podemos retirar uma sílaba de uma palavra e formar 

outra palavra. 

 

SESSÃO 15 – CONSCIÊNCIA SILÁBICA:TRANSPOSIÇÃO SILÁBICA  

Atividade 29. Jogo “Jogo Marcha ré”. 

Objetivo: Estimular a atenção das crianças para perceber que podemos inverter as sílabas de 

uma palavra e criar outra palavra. 

Materiais: cartões de papel e lista de palavras 

Desenvolvimento da atividade: 

Hoje nós vamos brincar de falar palavras ao contrário, de trás para frente. O nome desta 

brincadeira é “Marcha ré”. Cada um de vocês deve escolher um colega para formar uma dupla. Eu vou 

falar uma palavra e vocês (cada dupla) deverão falar as palavras de trás para frente, trocando a sílaba 

final da palavra pela primeira. Vocês precisam prestar bem atenção. Por exemplo, se eu falar a palavra 

[tapa], a primeira sílaba é [ta] e a segunda é [pa]. Então eu vou fazer uma troca das sílabas, vou 

colocar a última sílaba [pa] para o lugar da primeira (para o começo da palavra) e sílaba [ta] para o 

final da palavra. Então a palavra vai ficar [pata]. Se eu falar a palavra [ema] eu tenho duas partes [e] 

[ma], então a última parte [ma] fica no começo e a primeira parte [e] fica no final. Então eu formo a 

palavra [mãe]. (A professora demonstra no quadro usando um cartão quadrado em papel cartão para 

cada sílaba da palavra). Se eu falar [gato], eu vou trocar a última sílaba [to] pela sílaba [ga] e a palavra 

vai ficar [toga]. Quando trocamos as sílabas de uma palavra formamos outras palavras e palavras que 

não existem. Então eu vou falar uma palavra e vocês (cada dupla) pensam entre si e depois respondem 

como fica a palavra. Podemos começar?. 

Lista de palavras para a atividade: 1. ali [lia], 2. faço [sofá], 3. bolo [lobo], 4. lago [gola], 5. 

vela [lava], 6. lata [tala], 7. alô [loa], 8. caju [Juca], 9. Léo [olé], 10. fogo [gofo], 11. babo [boba], 12. 

moto [tomo], 13. cabo [boca], 14. pato [topa], 15. tela [late], 16. lapa [pala], 17. cama [maca], 18. tora  

[rato], 19. vaca [cava], 20. ema [mae], 21. mato [toma], 22. vida [Davi], 23. cola [laco], 24. mola 

[lamo], 25. gato [toga], 26. dona [nado], 27. pata [tapa], 28. mala [lama], 29. coca [caco], 30. taco 

[cota].  

Discussão da atividade 29: Neste jogo vocês viram que nós podemos falar as palavras de trás 

para frente, nós podemos inverter as sílabas das palavras e formar outras palavras e até palavras que 

não existem. 

 

UNIDADE V - CONSCIÊNCIA FONÊMICA - sessões da 16 a 24 

 

Esta unidade é composta por 9 sessões de atividades com um total de 17 atividades, destas, 12 

com o objetivo de desenvolver habilidades de consciência fonêmica: identidade de fonemas, análise e 
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contagem de fonemas, síntese fonêmica, manipulação fonêmica (adição e subtração de fonemas) e 

inversão fonêmica; 4 atividades de correspondências grafo-fonêmica e 1 atividade de escrita. 

 

SESSÃO – 16 CONSCIÊNCIA FONÊMICA:IDENTIDADE DE FONEMAS VOCÁLICOS 

Atividade 30. Jogo “Eu quero” 

Esta atividade é sugerida por Adams e cols. (2006, p. 191) para identidade de fonemas 

consonantais no início de palavras e nós adaptamos para identificação de fonemas vocálicos no início 

de palavras. 

Objetivo: Estimular a atenção das crianças para perceber os sons da fala e para reconhecer os 

mesmos fonemas vocálicos no início de palavras diferentes. 

Materiais: história curta aliterada e uma bola pequena. 

História adaptada de Amorim (2005). 

Desenvolvimento da atividade: 

A professora inicia a sessão de atividades dizendo para as crianças: hoje nós vamos contar 

histórias, brincar e aprender. 

Nós vamos brincar de falar palavras que começam com o mesmo som. Eu vou contar uma 

história para vocês. Vocês já ouviram a história do O e da Ovelha? ... Pois eu vou contar, ouçam: O o e 

a ovelha acharam um ovo de ouro. __ Oba! vamos ficar ricos!, disseram o o e a ovelha. Dona onça 

ouviu a conversa. __  Olhem que bela ostra!, disse a onça. __ Querem trocar o ovo pela ostra?, 

perguntou a onça. Na ostra havia uma pérola!. O o e a ovelha enganaram a onça. O ovo não era de 

ouro, era um ovo de osso. Em seguida a professora pergunta: vocês gostaram desta história?, vocês 

perceberam que nesta história há muitas palavras que começam com o mesmo som?, ouçam: [o, 

ovelha, ovo, ouro, onça, olhem, ostra, osso]. Qual é o som que vocês ouvem nestas palavras?. O som 

[ó]. Muito bem!. A professora convida as crianças para fazer um jogo. 

Com as crianças em pé em forma de círculo, a professora explica: nós vamos fazer um jogo de 

falar palavras que começam com o mesmo som. O nome deste jogo é: “Eu quero”. Prestem atenção 

neste jogo e no som do começo das palavras. Eu vou dizer a frase “eu quero …” e vou dizer uma 

palavra que começa com o som /a/, por exemplo, “Eu quero um avião”. Eu vou jogar a bola para um 

de vocês e aquele para quem eu jogar a bola deverá repetir a frase “Eu quero ...” completando a frase 

com uma palavra que começa com o mesmo som da palavra que eu falei (avião), por exemplo “Eu 

quero um anel”, e deve jogar a bola para outra criança, que deverá repetir a frase com outra palavra 

começada com o mesmo som /a/ e jogar a bola para outra e, assim, sucessivamente.  Vamos começar. 

Exemplos de palavras começadas com fonemas vocálicos: 

/a/: avião, anel, amizade, argola, ave, abelha, ata, amor, areia, anão, avô, apito, amarelinha, 
árvore, amanhã, Aldo, atenção...; 

/e/: elefante, escada, escola, estudante, ema, estrela, exército, escova, espada, escorpião, 
estudo, exercício, Eva ...; 

/i/: Isqueiro, Ivo, irmão, imagem, imaginar, ioiô, ira, inveja, inventar....; 
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/o/: ovo, ovelha, ouro, onça, otário, ostra, orquídea, orquestra, orvalho, orelha ...; 
/u/: urso, uva, urna, unha, urubu, uivar, ui, universidade, Urca. 
 

Atividade 31. Colorir desenhos 

Objetivo: Estimular as crianças a pensar nas palavras que nomeiam os objetos e a reconhecer 

letras e identificar os mesmos fonemas em diferentes palavras. 

Materiais: letras vogais, folha com desenhos e lápis de cor. 

Desenvolvimento da atividade: 

A professora entrega às crianças uma folha de papel contendo dois conjuntos de desenhos. O 

primeiro com 9 desenhos de objetos (1 desenho estímulo: ostra e 8 desenhos: ovo, olho, ônibus, 

orelha, anel, avião, elefante, apito); o segundo conjunto com 9 desenhos (1desenho estímulo: elefante 

e 8 desenhos representando: escova, estrela, escada, escorpião, ema, ovo, argola e uva). Agora vocês 

vão observar o primeiro conjunto de desenhos, pensar nos nomes dos objetos e vão pintar somente os 

que começam com o mesmo som [ooo] do desenho modelo que está acima dos outros. Depois vocês 

observam o segundo conjunto de desenhos, pensam nos nomes deles e pintam somente os desenhos 

que tem nomes que começam com o mesmo som [eee] do desenho modelo que está acima deles. A 

professora entrega a folha com a tarefa e mostra as cinco letras vogais falando com os alunos o nome e 

o som de cada uma delas. Quando vocês terminarem deverão dizer o nome de cada desenho que 

pintaram e o nome da primeira letra do nome deles. 

Discussão das atividades 30 e 31: Vocês viram que existem várias palavras diferentes que 

começam com o mesmo som. Na história vocês viram várias palavras diferentes que começavam com 

o mesmo som /o/, como ovo, ouro, ovelha. No jogo vocês falaram muitas palavras que começavam 

com os mesmos sons, com o som [a] (anel, árvore, ...), com [e] (elefante, escova), com [i]  (ioiô, 

irmão) e com [u] (como uva). Vocês pintaram os desenhos que tinham nomes que começavam com o 

som [o], como orelha, ovo e depois pintaram só os que começavam com o som [e], como elefante, 

estrela. 

Atividade 32 - Correspondência grafofonêmica (/s/ e /z/) 

Objetivos: estimular as crianças a ouvir os sons da fala e a reconhecer os nomes e os sons das 

letras, ênfase nos fonemas consonantais / s / e / z /. 

Materiais: letras s e z em papel cartão e papel A4 com figuras. 

Desenvolvimento da atividade 

A professora mostra as letras, uma por vez, às crianças e fala o nome e o som das letras e 

solicita que elas repitam. Para cada letra, a professora fala uma palavra e pede às crianças que falem 

outras palavras contendo os respectivos fonemas. Na seqüência, entrega às crianças uma atividade de 

fixação e faz com as crianças a leitura das palavras enfatizando os fonemas /s/ e /z/. A atividade 

apresenta 20 figuras de objetos e seus respectivos nomes grafados, digitada em papel A 4, contendo os 

fonemas /s/ e /z/, a saber: 1) dez figuras de objetos e respectivas palavras que os nomeiam contendo o 
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fonema /s/: [saia], [serrote], [vestido], [urso], [berço], [sofá], [isqueiro], [osso], [sorvete] e [pescoço]; e 

2) 10 figuras cujos nomes contém o fonema /z/: [zebra], [buzina], [bezerro], [camisa], [peso], [anzol], 

[tesoura], [rosa], [blusa] e [besouro]. A professora entrega a tarefa às crianças, solicita que elas leiam 

as palavras e em seguida copiem as mesmas. 

 

SESSÃO 17. CONSCIÊNCIA FONÊMICA:IDENTIDADE FONÊMICA 

Atividade 33. Jogo “Adivinhe quem é” 

Esta atividade é sugerida por Adams e cols. (2006, p. 88 e 126). 

Objetivo: Estimular as crianças a ouvir os sons da fala e para identificar os mesmos fonemas 

em palavras diferentes. 

Materiais: Aparelho de som, CD de músicas infantis, baralho fonêmico e letras.  

Música: Eu era assim (domínio público). 

Desenvolvimento da atividade: 

A professora inicia a sessão de atividades dizendo para as crianças: hoje nós vamos continuar 

brincando de falar palavras que começam com o mesmo som. Agora nós vamos ouvir e cantar uma 

música. (Coloca a música). Depois da música, a professora convida as crianças para um jogo. 

Agora nós vamos fazer um jogo de falar palavras que começam com o mesmo som. A 

professora mostra às crianças um baralho de figuras e 3 três caixas e convida as crianças a olhar as 

figuras (reconhecimento do material). Em seguida mistura as cartas e as coloca sobre a mesa com a 

figura virada para baixo. Vejam estas três caixas, nesta temos a letra b e a figura de uma bbola, nesta 

outra temos a letra c e a figura de um ccavalo e, nesta a letra p e a figura de uma ppipa (enquanto 

explica mostra cada letra). A professora explica: o nome deste jogo é “Adivinhe quem é”. Prestem 

atenção neste jogo e prestem atenção ao som do começo das palavras. Cada um de vocês deverá 

escolher uma carta, mostrar aos colegas, dizer o nome do objeto enfatizando o som inicial e colocá-la 

na caixa onde há a figura de um objeto que o nome começa com o mesmo som. As palavras que 

nomeiam os objetos começam, respectivamente, com os fonemas: [b], [c] e [p]. Exemplos de figuras: 

[b]: bola, balão, banheiro, barco, basquete, bateria, baú, bebê, boneca, bombeiro, beijo, bota, botão, 

bule, buzina (15); [c]: cabide, cadeado, caderno, caju, calça, cama, camarão, caminhão, camisa, caneta, 

capacete, carro, carta, casa, castelo, cobra, copo, corneta (18); e [p]: padeiro, pandeiro, pão, papagaio, 

parque, pato, pavão, peixe, peteca,  pipoca, pingüim, porta, patins e porco (14) (47 figuras). 

Atividade 34. Correspondência grafofonêmica e identidade de fonemas 

Objetivo: estimular as crianças a reconhecer as letras e seus sons (ênfase nos fonemas /b/ e /p/) 

Material: letras em papel cartão e folha com desenhos. 

Desenvolvimento da atividade: 

A professora entrega a cada criança uma tarefa, elaborada em papel A 4, contendo 13 

desenhos de brinquedos: amarelinha, apito, balanço, bola, boneca, carrinho, dado, dominó, ioiô, 

peteca, pião, pipa e patins. Em seguida, a professora escreve no quadro as letras vogais: [a, i ] e as 
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consoantes: [b, c, d, p], e, convida as crianças a falar o nome dos brinquedos, um por um, enfatizando 

o fonema inicial. Primeiro os nomes dos brinquedos que começam com os fonemas vocálicos /a/ e /i/; 

depois os que começam com fonemas consonantais: /b/, /k/, /d/, /p/. Para cada nome pronunciado a 

professora pede as crianças para identificar a letra inicial. Agora vocês vão observar bem os desenhos, 

lembrar dos nomes de cada um e circular os brinquedos cujos nomes começam com a letra b e passar 

um risco nos brinquedos cujos nomes começam com a letra p. Quando todos terminarem, a professora 

pede que todos digam os nomes dos brinquedos e a letra do começo de cada um, depois digam quais 

os brinquedos que circularam e qual a letra e o som do começo do nome deles e, quais os brinquedos 

que riscaram, e qual a letra e o som do começo do nome deles. 

Discussão das Atividades 33 e 34: Vocês viram que existem várias palavras diferentes que 

começam com o mesmo som. Neste jogo vocês viram palavras que começavam com o som /b/ (como 

bola, bebê, boca ...), com /c/ (como carro, carta) e com /p/ (como pato, pipa, pandeiro). Vocês 

juntaram as palavras que começavam com o mesmo som. Vocês observaram nos desenhos que muitas 

palavras diferentes começam com o mesmo som. Vocês circularam somente os brinquedos que têm 

nomes que começam com a letra b, como bola, boneca e, riscaram os desenhos dos brinquedos que os 

nomes começam com a letra p, como pião, pipa.  

 
SESSÃO 18 - CONSCIÊNCIA FONÊMICA (IDENTIDADE FONÊMICA) 

Atividade 35. Jogo Passa ou repassa 

Esta atividade foi adaptada da atividade “Encontrando coisas: fonemas iniciais”, sugerida por 

Adams e cols. (2006, p. 91). 

Objetivo: Estimular as crianças a pensar nas palavras e a identificar os mesmos fonemas em 

diferentes palavras.  

Materiais: cartões com figuras 

Agora nós vamos fazer um jogo de falar palavras que começam com o mesmo som. A 

professora orienta as crianças a formarem duas filas, cada uma com igual número de crianças e todas 

de pé. Em seguida explica: o nome deste jogo é “passa ou repassa”. Prestem atenção neste jogo e no 

começo das palavras. Eu vou mostrar uma figura e cada um de vocês, o primeiro da fila, deverá dizer o 

nome da figura enfatizando o som inicial e falar duas palavras que comecem com o mesmo som inicial 

do nome da figura que eu mostrar. Por exemplo, se eu mostrar a figura de um boi e apontar para o 

Édipo (nome da criança) ele deverá dizer o nome da figura (bbboi) e outras duas palavras que 

comecem com o mesmo som do início da palavra boi, como boneca, boné, ou outra; se eu mostrar a 

figura de um anel, ele deverá dizer anel e mais duas palavras que começam com o mesmo som do 

começo de anel, como árvore, ata ou outras palavras que começam com o mesmo som [aaa]. Se o 

Édipo acertar, sai da fila, mas se ele não souber responder deve dizer: passo e vai para o final da fila 

para responder de outra vez. Então o colega da outra fila deve responder. Caso ele acerte sai da fila, 

mas se não souber, deve dizer: “repasso” e vai para o final da fila, e assim, sucessivamente. Vence o 
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grupo que terminar primeiro. Então vamos começar. (A professora mostra a figura e aponta para a 

primeira criança de uma das filas). Os cartões devem sem misturados antes de iniciar a atividade. 

Lista de palavras que nomeiam as figuras do jogo:  

01. anel: [a]: ata, ave, árvore, Aline, avião, arco, anão. 
02. elefante [e]: escada, escola, escova, estudante, exército, ema. 
03. ioiô [i]: isqueiro, Ivo, irmão, imagem, imagino. 
04. ovo, ovelha, ostra, orquídea, onça. 
05. urso [u]: uva, urubu, urna. 
06. balão [b]: boneca, bola, bala, borboleta, bolo. 
07. casa [c]: caderno, criança, caneta, cavalo, copo, castelo, calçada, calça. 
08. dado [d]: Davi, dinossauro, dente, dedo, dentadura, dentista, delícia. 
09. foca [f]: fada, faca, flauta, filho, folha, folhagem, foto, fogão, forno, formiga. 
10. gato [g]: galo, gaiola, gola. 
11. jacaré[j]: javali, jaca, jabuti, jabota. 
12. luva [l]: lua, luz, lustre, lustrado, lupa, Luiza, Luzia. 
13. melão[m]: melancia, mesa, mel, mola, morango, mar,morada, milho. 
14. navio [n]: nada, ninho, nora, novelo, novela. 
15. palhaço [p]: pião, pavão, pedra, pinto, pipa. 
16. rato [r]: ratoeira, raposa, rapadura, rádio, rodo, rosa, roseira, remo, riacho. 
17. sapo [s]: sapato, sabonete, sacola, sal, saia semáforo, sino, semana, selo. 
18. telefone [t]: tio, televisão, tartaruga, teto, tesoura, Teresina. 
19. violão [v]: ventilador, vestido, véu, vidro, vela. 
20. chave [ch/x]: chapéu, chaveiro, chinelo, chicote, xícara, chiclete 
 

Atividade: 36. Jogo: Dominó de fonemas 

Objetivo: Estimular a atenção e a concentração das crianças e a habilidade de identificar o 

mesmo fonema em palavras diferentes. 

Material: letras  e dominó de fonemas (45 peças com figuras) 

Esta atividade é sugerida por Byrne e Fielding-Barnsley (1991, p. 453) e também por 

Capovilla e Capovilla (2004, a, p. 86). 

Dominós adaptados têm sido utilizados na literatura da área e em diferentes atividades 

educativas. Por exemplo, Renata Jardini, que desenvolveu o Método das boquinhas, elaborou um 

dominó de rimas constituído por 26 peças, que faz parte da “Coleção Boquinhas”. Segundo essa autora 

o método das boquinhas é multissensorial, pois alia os sons (fonemas), às letras (grafemas), às 

boquinhas (articulemas), produzindo aprendizagem rápida e segura. A “Xalingo Brinquedos” 

apresenta uma linha de dominós: dominó figuras e palavras, dominó animais, dominó trânsito, dominó 

sombras, dominó adição. A Quibrinq tem um “dominó de contas” constituído por 28 peças em  

madeira. 

Desenvolvimento da atividade: 

Agora nós vamos fazer uma atividade diferente, nós vamos jogar um dominó, mas ele não é de 

números, é um dominó de figuras. Eu vou explicar como jogar o dominó. Vocês precisam prestar 

atenção neste jogo e no começo das palavras. As palavras que nomeiam as figuras do dominó 

começam com um desses 9 (nove) fonemas: /a/, /o/, /b/, /c/, /f/, /l/, /m/, /p/ e /s/. A professora apresenta 
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às crianças as 9 letras, uma a uma, falando o nome de uma figura do dominó (avião, ovo, bola, caju, 

faca, lua, mola, pato, sapo), usando também as cartas do jogo. Se no chão tiver a carta [faca – 

melancia], eu tenho que colocar uma carta que tenha um desenho que o nome começa com /f/ igual a 

[faca], ou com /m/, igual a [melancia]. Em seguida, distribui entre as crianças, aleatoriamente, as 

cartas do dominó e, explica que quem tiver a carta [avião - avião] deve colocá-la no chão para começar 

o jogo. Podem começar. 

Este dominó, criado pela pesquisadora, é constituído por 45 peças com figuras de objetos cujas 

palavras que os nomeiam começam com os fonemas vocálicos /a/, /o/ e com os fonemas consonantais: 

/b/, /c/, /f/, /l/, /m/, /p/ e /s/. O mesmo é confeccionado em papel cartão, em tamanho grande 

(brinquedão). Cada peça apresenta duas figuras de objetos cujas palavras que os nomeiam começam 

com um dos respectivos fonemas, confeccionada em tamanho de papel A4, para jogar no chão. O 

mesmo foi elaborado com base em um dominó de números que contém 28 peças. Para poder utilizar 

os nove fonemas, fizemos uma operação matemática (análise combinatória) tomando o dominó de 

números como base, então encontramos o número 45 (o número de peças do dominó de figuras). 

Elaboramos a lista de palavras e pesquisamos as figuras do site Google imagens. O dominó é formado 

por 81 figuras de objetos (animais, objetos de casa, brinquedos e outros). O jogo funciona como um 

dominó de números, isto é, ele pode ser iniciado com qualquer peça denominada “camburão”, como: 

[avião – avião], [sapo - sapo] etc. 

Relação das palavras que nomeiam os objetos das figuras: 1. [avião-avião], 2. [abacaxi-boné], 

3. [abajur-caneta], 4. [abelha-futebol], 5. [águia-luva], 6. [anel-moeda], 7. [aranha-óculos], 8. [árvore-

palhaço], 9. [ata-serrote], 10. [bola-bola], 11. [balão-caderno], 12. [barco-folha], 13. [boca-lanterna], 

14. [bolo-milho], 15. [boneca-olho], 16. [bota-panela], 17. [bule-sinuca], 18. [coração-coração], 19. 

[cadeira-foguete], 20. [carro-laranja], 21. [carta-mesa], 22. [casa-onça], 23. [caju-pão], 24. [cobra-

sofá], 25. [foca-foca], 26. [fada-lula], 27. [faca-melancia], 28. [fogão-ônibus], 29. [fogueira-pássaro], 

30. [funil-sino], 31. [lua-lua], 32. [lápis-martelo], 33. [leão-orelha], 34. [livro-patins], 35. [lixo-

sorvete], 36. [mola-mola], 37. [macaco-osso], 38. [mala-peixe], 39. [morango-sol], 40. [ovo-ovo], 41. 

[ostra-peteca], 42. [ovelha-sapato], 43. [pato-pato], 44. [pipa-soldado], 45. [sapo-sapo]. 

Discussão das atividades 35 e 36: Vocês perceberam que existem muitas palavras que 

começam com o mesmo som. Neste jogo nós falamos palavras que começam com o mesmo som, 

como [ch], como chave, chaveiro, com o som [r], como em rato, rei e, com o som [n], como as 

palavras navio, nariz. No dominó nós vimos muitas palavras que começam com o mesmo som. Estas 

palavras são nomes de brinquedos, animais, partes do nosso corpo, objetos de casa. Então, muitas 

palavras diferentes podem começar com o mesmo som, com o mesmo fonema. 
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SESSÃO  19 -  CONSCIÊNCIA FONÊMICA: TROCA DE FONEMAS 

Atividade 37.  História esquisita 

Esta atividade é sugerida por Capovilla e Capovilla (2004, a, p. 92) como “teatro de 

fantoches” com uso de fantoche e estórias. 

Objetivo: Estimular as crianças a pensar nas palavras e a identificar fonemas em palavras 

pronunciadas com a ortografia alterada. 

Materiais: Aparelho de som, CD de músicas infantis, história curta e um fantoche. 

Música: De olhos vermelhos (Domínio público) 

Desenvolvimento da atividade: 

A professora inicia a sessão de atividades falando para as crianças: hoje nós vamos ouvir 

música, cantar e aprender. Vamos ouvir e cantar a música do coelhinho? (coloca a música). Depois da 

música a professora apresenta um boneco às crianças. Vejam crianças, este é o Maneco, ele é um 

menino que gosta de estudar, de brincar e de contar histórias. Mas ele ainda não sabe falar direito, 

então, vocês terão que ajudá-lo. Ele vai contar histórias, mas toda vez que ele falar uma palavra errada 

vocês deverão corrigir. Certo?. 

História 1. 

Oi! Eu sou o Naneco. Eu sou um nenino. Ontem eu vi um doelhinho. Ele tinha elhos 

vormelhos e telo pranquinho. As erelhas dele eram muito grandes. Ele tulava pra frente e tulava pra 

trás. Ele estava conendo uma cemoura com dasca e tudo e a cemoura era tão grande que o doelhinho 

ficou parrigudo. 

História 2. 

Ontem eu e ninha irmã Tuca fomos brincar no parque. No parque tinha muitos brinquedos 

para a gente drincar. Eu gosto de drincar no parque. Eu gosto do dalanço e do escorregabor. Tinha bola 

para a gente jogar cutebol. Mas eu não gosto de cutebol, eu gosto mais de gôlei. Tinha umas meninas 

brincando de doneca. A Tuca foi drincar com elas. Elas faziam de conta que as donecas estavam 

fazendo um dolo de chocolate. Mas eu e o meu amigo Pedro gostamos mesmo foi de drincar na 

gangola. Era tão bom subir e descer na gangola. Nós também drincamos na areia, só que por isso eu 

sujei toda a minha loupa. Quando eu cheguei em fasa, minha mãe perguntou se eu tinha caído numa 

poça de lama!. 

As duas histórias foram adaptadas de Capovilla e Capovilla (2004, a, 92). Nós criamos o nome 

da atividade e introduzimos a sessão de atividades com a música “De olhos vermelhos”, de domínio 

público. 

Discussão da atividade 37: Vocês viram que podemos trocar os sons das palavras, mas fica 

tudo esquisito e nós não entendemos, porque as palavras ficam erradas. Então vocês perceberam as 

palavras que o Maneco não sabia falar e trocaram pelas palavras corretas. 
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SESSÃO 20 – CONSCIÊNCIA FONÊMICA: ANÁLISE E CONTAGEM DE FONEMAS 

Atividade 38. Consciência fonêmica (análise e contagem de fonemas) 

Esta atividade foi adaptada de Adams e cols. (2006, p. 105). 

Objetivo: Estimular às crianças a analisar sílabas em fonemas e a sintetizar as palavras a partir 

de fonemas falados pelo professor. 

Material: Palavras e cartões coloridos de 5 x 10 cm  e 5 x 5 cm (A x C). 

Desenvolvimento da atividade:  

Nós já vimos que as palavras podem ser dividas em partes. As partes de uma palavra são as 

sílabas. Hoje nós vamos separar as palavras em partes menores que a sílaba. Nós vamos ver quantos 

sons (fonemas) têm dentro de uma palavra. Agora eu vou falar a palavra [mola] e eu vou colocar um 

cartão para cada sílaba (a professora demonstra para todas as crianças). Eu vou falar a palavra [mola] 

e, para cada parte da palavra eu vou colocar um cartão, observem [mo] -  [la], quantas partes tem essa 

palavra? ... (duas), então eu vou colocar um cartão azul para a sílaba [mo] e um cartão vermelho para a 

sílaba [la]. Quantos cartões eu coloquei? ... (2). Certo!. Então a palavra [mola] tem duas partes: [mo] e 

[la]. Qual o som que a gente ouve na primeira parte? [mo]. Agora vamos falar cada som da primeira 

parte da palavra separadamente [mo] = [m] –  [o]. Quantos sons? (2). Então, eu vou colocar dois 

cartões azuis menores embaixo da sílaba [mo], um cartão azul menor para o som [m] e outro para o 

som [o]. Agora vamos ver a segunda parte da palavra, qual é: [la]. Essa parte tem quantos sons? (2), 

então, eu vou colocar dois cartões vermelhos menores embaixo da sílaba [la], um cartão vermelho 

menor para o som [l] e outro para o som [a]. Vamos ver a palavra inteira: mola, separada em sílabas: 

[mo] – [la] e separada em sons menores (fonemas): /m/- /o/- /l/- /a/. 

Agora eu vou entregar esses cartões para vocês (a professora entrega às crianças cartões em 

tamanhos 5 x 10 cm  e 5 x 5 cm (A x C), nas cores azul e vermelho). Agora nós vamos ver quantas 

partes menores tem dentro de uma palavra. Eu vou falar a palavra [mala]. Quantas partes (sílabas) ela 

tem? … (duas). Quais são as sílabas? … [ma] – [la]. Certo. Então, quantos cartões vocês vão colocar? 

(2). Vocês vão colocar um cartão maior azul para a primeira parte [ma] e um cartão vermelho para a 

segunda parte [la]. E quantas partes menores têm a primeira sílaba [ma]? … (duas) [m] – [a]. Então, 

quantos cartões azuis menores vocês vão colocar embaixo de [ma]? … (2). Certo. Vocês colocaram 

um cartão menor azul para o som [m] e outro para o som [a]. Agora vamos ver a segunda parte 

(sílaba). Qual é?... [la]. Quantas partes menores têm? …  (duas) e quantos cartões vermelhos menores 

vocês vão colocar embaixo da sílaba [la]?....(2). Então vocês vão colocar um cartão vermelho menor 

para o som [l] e outro para o som [a]. Então vamos ver agora a palavra inteira [mala], separada em 

sílabas [ma]- [la] e em sons /m/ /a/ /l/ /a/.  

Palavras para a atividade: mala, bala, bola, cola, mola, taca, faca, maca, vaca, paca. 

Discussão da atividade 38: Vocês já sabiam que nós podemos dividir as palavras em partes, 

nas sílabas. Por exemplo, nós separamos as sílabas da palavra mala, assim, [ma]-[la]. Vocês viram que 

podemos separar as palavras em partes menores que a sílaba, nos sons das letras, os fonemas. Nós 
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separamos todos os sons da palavra mala em /mmm/ - /aaa/ - /lll/ - /aaa/. As palavras são formadas por 

letras e cada letra tem um som. 

Atividade 39. Desenhos para colorir  

Atividade de correspondência grafofonêmica e identidade de fonemas vocálicos 

Objetivo: Reconhecer fonemas vocálicos no início de palavras. 

Materiais: letras vogais, papel A4 com desenhos e lápis de cor. 

Esta tarefa apresenta 18 desenhos cujas palavras que os nomeiam começam com fonemas 

vocálicos: /u/, uva e urso; /e/, escova, estrela, escorpião e elefante; /o/, orelha, olho, ostra, óculos, 

ovelha, onça; /a/, anel, argola, apito e avião; /i/, isqueiro e ioiô. 

 

SESSÃO 21 - CONSCIÊNCIA FONÊMICA: ANÁLISE E SÍNTESE FONÊMICA 

Atividade 40. Jogo “O que é?” 

Esta atividade foi adaptada de Adams e cols (2006, p.118) 

Objetivo: Estimular as crianças a ouvir os sons da fala e a compreender que as palavras são 

formadas por uma seqüência de sons menores que as sílabas, os fonemas (fazer análise e contagem dos 

fonemas).  

Materiais: cartas com figuras e lista de palavras. 

Desenvolvimento da atividade: 

Hoje nós vamos continuar brincando de saber quantos sons têm dentro de uma palavra. Nós 

vamos fazer um jogo de falar uma palavra em partes menores que as sílabas. Eu vou falar uma palavra 

separando cada som que ela tem, som por som (fonema por fonema) e depois vamos contar quantos 

sons a palavra tem. Vocês precisam prestar atenção neste jogo. Eu vou mostrar uma figura para cada 

um de vocês e quem eu mostrar deverá dizer o nome do objeto da figura (palavra que nomeia o objeto) 

e repetir bem devagar, um por um, os sons da palavra que nomeia a figura. Por exemplo, se eu mostrar 

a figura de um sino para o Hélio, ele deverá dizer [sino], depois deve repetir a palavra separando os 

sons, assim: [sss] - [iii] - [nnn] -[ooo]. E todos deverão prestar atenção enquanto ele fala e devem dizer 

quantos sons a palavra tem. Se eu mostrar a figura de uma fada, ele deverá dizer o nome [fada] e 

depois falar assim [fff] – [aaa] – [ddd] – [aaa]. E todos deverão dizer quantos sons têm a palavra fada. 

Então, quantos sons têm a palavra fada? … (4). Correto. 

A professora mostra uma figura para todos e demonstra pronunciando a palavra que nomeia o 

objeto da figura som por som, fonema por fonema. 

Cartas com figuras para a atividade: mala, bala, mola, bola, gata, lata, pente, dente, luva, uva, 

casa, asa, rato, pato, janela, panela, boneca, caneca. (Nesta atividade utilizamos as figuras do baralho 

de rimas). 

Atividade 41. “Bola de fonemas” 

Esta atividade foi adaptada de Adams e cols (2006, p. 189) que sugerem a atividade “Bola de 

sílabas” para síntese silábica. 
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Objetivo: Despertar a atenção das crianças para os sons da fala e para perceber que as palavras 

são formadas por unidades de sons menores que a sílaba, os fonemas e, a compreender que podemos 

sintetizar as palavras a partir dos fonemas (síntese). 

Materiais: uma bola pequena e lista de palavras (opcional). 

Agora nós vamos fazer um jogo de adivinhar as palavras. Prestem atenção neste jogo. Eu vou 

falar uma palavra bem devagar, dizendo som por som e vou jogar a bola para um de vocês. Por 

exemplo, se eu falar a palavra fada assim: [fff] - [aaa]-[ddd] - [aaa] e jogar a bola para a Isis, ela 

deverá dizer a palavra inteira que eu falei [fada] (a criança deve fazer a síntese dos fonemas e falar a 

palavra). 

Esta brincadeira pode ser variada para trabalhar a análise e contagem de fonemas. A 

professora pode sugerir uma palavra, jogar a bola para uma criança da roda, que deverá pronunciar a 

palavra som por som e, dizer quantos sons têm a palavra  (análise e contagem de fonemas). 

Lista de palavras para a atividade: mola, bola, cola, gola, mato, gato, pato, rato, vaca, maca, 

paca, gata, pata, mata. 

Discussão das atividades 40 e 41: Vocês viram que as palavras são formadas por sons, os 

fonemas. No jogo das figuras, vocês falaram os nomes dos objetos e depois separaram os nomes 

pronunciando som por som, e nós contamos quantos sons as palavras tinham. Por exemplo, nós 

separamos todos os sons da palavra fada em [fff] - [aaa] - [ddd] - [aaa]. Na brincadeira “Bola de 

fonemas”, eu falei as palavras separadas som por som e vocês adivinharam as palavras que eu falei. 

Atividade 42.  Correspondência grafofonêmica (/b/, /p/, /m/) 

Objetivo: estimular as crianças a reconhecer as letras b, p e m e seus sons no início de palavras 

diferentes. 

Esta atividade apresenta 16 desenhos cujas palavras que os nomeiam começam com fonemas 

consonantais: [b], [p] e [m]. São 6 figuras de objetos cujos nomes começam com o fonema [b]: balde, 

barco, balança, besouro, bandeira e berço; 6 figuras cujos nomes começam com o fonema [p]: 

palmeira, palhaço, passarinho, pincel, porta e pescoço; e, 4 figuras cujos nomes começam com o 

fonema [m]: manga, morango, milho e martelo. 

 

SESSÃO  22 – CONSCIÊNCIA FONÊMICA: MANIPULAÇÃO FONÊMICA  

Atividade: 43. “Exclusão” 

Atividade de subtração de fonemas iniciais e finais. 

Esta atividade foi adaptada e Adams e cols. (2006, p. 112) 

Objetivo: despertar a atenção das crianças para perceber que podemos retirar fonemas no 

início e no final de palavras e formar novas palavras ou pseudopalavras. 

Material: lista de palavras, cartões e pincéis. 
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Desenvolvimento da atividade. 

Vocês viram que podemos dividir as palavras em partes menores que a sílaba, os fonemas e 

que podemos contar os fonemas de uma palavra. Hoje nós vamos brincar de retirar um som de uma 

palavra e formar uma outra palavra ou uma palavra que não existe. Por exemplo, a palavra ema. Qual é 

o primeiro som da palavra? ... /e/. Se eu retirar o som (fonema) /e/ do começo, como fica a palavra ?... 

/ma/. Eu vou falar outra palavra, ouçam: ali . Qual é o som que vocês ouvem no começo? ... O som /a/. 

Ótimo. E se eu retirar o som /a/? Como fica agora a palavra? ... /li/. (A professora demonstra no 

quadro). Agora nós vamos brincar de tirar um som do início de uma palavra para ver qual é a palavra 

formada. O nome deste jogo é “Exclusão”. Excluir significa retirar. Por exemplo, se eu tenho estas 

cartas, se eu retirar esta carta aqui e colocar ela fora do baralho, eu estou excluindo ela, certo?. Agora 

eu vou dizer algumas palavras e vocês vão me dizer como fica cada palavra sem o som do começo da 

palavra. Por exemplo, se eu falar [sala] vocês terão que dizer [ala]. A professora aponta para cada 

criança e pergunta como fica a palavra quando tira o som inicial. Se a criança não souber a professora 

deve ajudar. 

Lista de palavras, fonema inicial a ser excluído e palavras formadas:1. apito - [a] = [pito], 2. 

amar -  [a]= [mar], 3 .amora - [a] = [mora], 4. barco – [b] = [arco], 5. boi – [b] = [oi], 6. coração - [c] 

=[oração], 7. casa -[c] = [asa], 8. dia – [d] = [ia], 9. dobra – [d] = [obra], 10. dado - [d] = [ado], 11. 

editar - [e] = [ditar], 12. foca -[f] = [oca], 13. filha – [f] = [ilha]. 14. fama- [f] = [ama], 15. galho – [g] 

= [alho], 16. gato -[g] = [ato], 17. gola -[g] = [ola], 18. jaula [j] = [aula], 19. lave – [l] = [ave], 20. leva 

– [l] = [Eva], 21. macho – [m] = [acho], 22. mana – [m] = [Ana], 23. milha -[m] = [ilha], 24. misto - 

[m] = [isto], 25. meu - [m] = [eu], 26. nave - [n] = [ave], 27. novo – [n] = [ovo], 28. pano – [p] = [ano], 

29. povo [p] = [ovo], 30. passa – [p] = [assa], 31. pé – [p] = [é], 32. rasa - [r] = [asa], 33. risca – [r] = 

[isca], 34. rachar – [r] = [achar], 35. sonda - [s] = [onda], 36. tela - [t] = [ela], 37. toca – [t] = [oca], 38. 

touro – [t] = [ouro], 39. vela – [v] = [ela],  40. vai – [v] = [ai]. 

Agora nós vamos brincar de tirar um som do final de uma palavra para ver qual é a palavra 

formada. Eu vou dizer uma palavra e vocês vão repetir a palavra sem o último som. Por exemplo, eu 

falo a palavra gatas,  agora eu falo a mesma palavra sem o som final /s/, ouçam: [gata]. Ouçam com o 

/s/ final, [gatas], sem o /s/, [gata]. E se eu falar a palavra [mês] qual é o último som que vocês ouvem? 

... O som /s/. Agora se eu retiro o último som /s/ da palavra mês, como fica?...  [me]. Se eu falo a 

palavra morar, qual é o último som?... /r/. Certo. E como fica sem o último som /r/?... [mora]. Ótimo. 

(A professora demonstra no quadro para todos, separando cada letra da palavra e pronunciando cada 

fonema, utilizando pincel de outra cor para destacar a letra do final da palavra). 

Agora eu vou dizer uma palavra e vocês deverão dizer como fica a palavra sem o som final. 

Certo?. Lista de fonemas e de palavras para a atividade: 1. amora -[a] = amor, 2. casal – [l] = casa, 3. 

bolsas - [s] = [bolsa], 4. canetas - [s] = [caneta], 5. focas- [s] = [foca], 6. patas - [s] = [pata], 7. portas -

[s] = [porta], 8. roupas-[s] = [roupa], 9. brincar - [r] = [brinca], 10. cantar - [r] = [canta], 11. chamar  - 

[r] = [chama], 12.escovar - [r] = [escova], 13. jantar -  [r] = [janta], 14. lavar -  [r] = [lava], 15. limpar - 
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[r] = [limpa], 16. mamar - [r] = [mama], 17. pintar -  [r] = [pinta], 18. rimar - [r] = [rima], 19. tirar - [r] 

= [tira], 20. voar - [r] = [voa]. 

Discussão da atividade 43: Vocês perceberam que quando nós tirarmos um som de uma 

palavra, nós criamos uma outra palavra. Nós podemos tirar o som do início ou do final de uma palavra 

e formamos uma outra palavra ou palavra que não existe. 

 

SESSÃO 23 - CONSCIÊNCIA FONÊMICA:MANIPULAÇÃO FONÊMICA 

Atividade 44. “Bota e tira” 

Atividades de adição e subtração de fonemas iniciais. 

Esta atividade é sugerida por Adams e cols. (2006, p. 112) 

Objetivo: Levar as crianças a perceber a estrutura dos encontros consonantais e compreender 

que podemos acrescentar ou excluir fonemas em palavras e formar novas palavras. 

Matérias: lista de palavras e cartões coloridos. 

Desenvolvimento da atividade. 

Vocês já viram que podemos acrescentar ou excluir (retirar) um som no início de uma palavra 

e criar uma nova palavra. Hoje nós vamos acrescentar um fonema no início de algumas palavras para 

ver que palavras nós vamos formar. Por exemplo, a palavra rato tem quantos sons?. Vamos ver /r/ - /a/ 

- /t/ - /o/. Quantos sons (fonemas) ? ... (4). Agora nós vamos acrescentar mais um som /p/ à palavra, 

assim: /p/ + [rato] = /p/ /r/ /a/ /t/ /o/. Então vamos ver a palavra que ficou: [prato]. A professora 

demonstra no quadro para todos, usando cartões, um cartão para cada som (fonema) da palavra. 

Depois que fizer a atividade acrescentando um fonema no início de cada palavra, faz o contrário 

retirando o fonema inicial de cada palavra, de modo a tornar mais claro para as crianças. 

Agora eu vou dizer várias palavras, uma de cada vez, e vocês vão dizer como fica cada palavra 

quando tiramos o som inicial da palavra. Certo? Lista de palavras para a atividade: 1. brabo – /b/ = 

rabo, 2. clama – /c/ = lama,  3. clareira – /c/ = lareira, 4. cria - /c/ = ria, 5. fração – /f/ = ração, 6. frango 

– /f/ = rango,  7. frio – /f/ = rio, 8. globo – /g/ = lobo, 9. gralha – /g/ = ralha, 10. praça – /p/ = raça, 11. 

praia – /p/ = raia, 12. prata – /p/ = rata, 13. prato – /p/ = rato, 14. pregador – /p/ = regador, 15. prenda – 

/p/ = renda, 16. prima – /p/ = rima, 17. primo – /p/ = rimo, 18. treinar - /t/ = reinar. 

Esta lista de palavras é sugerida por Adams e cols. (2006, p. 114). Nós acrescentamos à lista 

apenas duas palavras:frio e prato, e criamos o nome da atividade. 

Discussão da atividade 44: Vocês viram que podemos acrescentar um som no início de uma 

palavra e formar uma nova palavra. Nós acrescentamos o fonema [f] na palavra [ração] e formamos a 

palavra [fração]. E quando retiramos o fonema [f] do início da palavra [fração], nós formamos a 

palavra ração. Quando nós acrescentamos ou tiramos um som no início de uma palavra nós formamos 

uma outra palavra. 
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SESSÃO 24 – CONSCIÊNCIA FONÊMICA:TRANSPOSIÇÃO FONÊMICA 

Atividade. 45. “Marcha do caranguejo” 

Objetivo: Estimular a atenção das crianças para perceber que podemos inverter os fonemas de 

uma palavra e formar outras palavras ou pseudopalavras. 

Materiais: cartões coloridos e lista de palavras e letras. 

Desenvolvimento da atividade: 

Nós já brincamos de falar palavras ao contrário, de trás para frente. Nós vimos antes que 

podemos inverter as sílabas de uma palavra e formar novas palavras ou palavras que não existem. 

Agora nós vamos brincar de ler as palavras ao contrário, de trás para frente. Observem. Eu vou falar 

uma palavra, por exemplo, a palavra [as], quantos sons tem esta palavra? ... (2), então eu vou colocar 

dois cartões, um cartão vermelho para o primeiro som /a/ e um cartão amarelo para o segundo som /s/. 

Vejam, agora repitam comigo /a/ /s/, [as]. Agora, eu vou fazer uma troca dos sons, vou colocar o 

último som /s/ (cartão amarelo) para o lugar do primeiro (para o começo da palavra) e o primeiro som 

[a] (cartão vermelho) para o final da palavra. Vejam, repitam comigo /s/  + /a/ = [sa]. 

Agora eu vou entregar estes cartões (vermelho e amarelo) para vocês e nós vamos brincar de 

ler palavras de trás para frente. Eu vou falar uma palavra e vocês vão colocar sobre a carteira um 

cartão vermelho para o primeiro som da palavra e um cartão amarelo para o segundo som. Por 

exemplo, a palavra [os]. Quantos sons têm?... (2). Então, quantos cartões vocês vão colocar sobre a 

carteira?... (2). Qual é o primeiro som? ... /o/, qual é o cartão que vocês vão colocar? ... (o cartão 

vermelho). Certo. Qual é o segundo som? ... [s]. E qual é o cartão que vocês vão colocar? ... (amarelo). 

Certo. Agora vocês vão fazer uma troca dos sons, vão colocar a palavra de trás para frente. Certo?. 

Então, qual é o som que vai ficar primeiro?. .. o som /s/ (cartão amarelo) e qual é o som que vai ficar 

no final? ... o som /o/, qual é o cartão?... (o vermelho). Ótimo. Então como ficou a palavra?. Vamos 

ver: /s/ + /o/ = [só]. Muito bem!. 

Exemplos de palavras para a atividade: as (as), ao  (oa), ai (ia), au (ua), és (sé), em (ma), ei 

(ie), os  (só), ou (uo), oi (io), ui (iu). 

Agora nós vamos brincar de ler outras palavras de trás para frente. Por exemplo, a palavra oca. 

Quantos sons têm? (3). Vamos ler: /o/ /c/ /a/,  (oca). Qual é o primeiro som? .. /o/, então eu vou 

colocar um cartão vermelho para /o/. E quantos sons têm essa outra parte da palavra? ... (2). Vamos 

ver, /c/ /a/. Então eu vou colocar um cartão para cada som. Eu vou colocar um cartão amarelo para o 

som /c/ e um cartão azul para o último som da palavra /a/. Vejam. Agora eu vou fazer uma troca dos 

sons da palavra oca, eu vou inverter os sons /o/ /c/ /a/ (oca), vou colocá-los de trás para frente. Qual é 

o último som da palavra oca? ... o som /a/. Qual é a cor do cartão? ... (azul), certo. Então, o cartão azul 

/a/ vai para o começo da palavra. Agora o som /c/ (amarelo) e o último, o som /o/ (vermelho). Vamos 

ler a palavra formada. Repitam comigo /a/ + /c/ + /o/ = [aco]. 

Lista de palavras para a atividade: oca (aco), ela (ale), ai (ia), olé (elo), olá (alo), ali (ila), oba 

(abo), ave (Eva). 
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Nessas atividades a professora entrega a cada criança cartões nas cores: vermelho, azul e 

amarelo. Em seguida demonstra no quadro. Para cada fonema da palavra as crianças devem colocar 

um cartão de uma cor. Primeiro demonstra as palavras de dois fonemas (com cartões vermelho e 

amarelo), depois introduz as palavras de três fonemas e o cartão azul. Faz o mesmo procedimento com 

todas as palavras. 

Agora nós vamos fazer uma atividade diferente. O nome desta brincadeira é “marcha do 

caranguejo”. Vocês precisam prestar bem atenção. A professora pede as crianças que formem dupla 

com um colega, e entrega a cada dupla uma ficha com uma palavra de 4 fonemas e 4 cartões nas cores: 

azul, amarelo, vermelho e branco. Agora eu vou falar a palavra de cada dupla e todos devem prestar 

atenção. Eu vou falar a palavra bem devagar, som por som e para cada som que eu falar vocês (a 

dupla) devem colocar um cartão de uma cor. Enquanto fala a palavra, as crianças devem com seus 

cartões acompanhar as ações da professora. Depois cada dupla deve pronunciar a sua palavra som por 

som, da esquerda para a direita e dizer a palavra. Agora vocês (cada dupla) vão inverter os sons da 

palavra, vão colocar os sons de trás para frente, da direita para a esquerda e dizer qual é a palavra 

formada. Certo?. 

Lista de palavras para a atividade: anel (Lena), ave, (Eva), ema (ame), amor (Roma), missa 

(assim). 

Discussão da atividade 45. Nesta atividade vocês viram que nós podemos inverter os sons 

(fonemas) de uma palavra e formar uma nova palavra. Vocês perceberam que podemos ler as palavras 

de trás para frente. 

Atividade 46. Escrita de palavras 

Objetivo: Verificar se as crianças escrevem os nomes dos brinquedos 

Esta atividade apresenta 18 figuras de brinquedos: bola, ioiô, boneco, corneta, pião, carro, 

dominó, apito, amarelinha, carrossel, patins, bicicleta, balanço, peteca, boneca, pipa, dado e avião. A 

professora entrega a tarefa às crianças e pede a elas que escrevam os nomes dos brinquedos. 
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ANEXO 10. RESULTADOS DO TESTE T DE STUDENT. 

 

Teste t de Student  independente no pré-teste. 

PRÉ-TESTE GRUPOS N Média 
Desvio 
padrão 

Erro 
Padrão t Significância 

Diferença 
das 

médias 

Experimental 9 2,22 0,97 0,32 
Rima  

Controle 9 2,78 0,44 0,15 
-1,56 0,14 -0,56 

Experimental 9 2,22 1,09 0,36 
Aliteração  

Controle 9 2,56 0,73 0,24 
-0,76 0,46 -0,33 

Experimental 9 4,00 0,00 0,00 Segmentação  
silábica * Controle 9 4,00 0,00 0,00 

- - - 

Experimental 9 4,00 0,00 0,00 Síntese  
silábica * Controle 9 4,00 0,00 0,00 

- - - 

Experimental 9 2,33 1,50 0,50 Manipulação  
silábica  Controle 9 2,11 1,36 0,45 

0,33 0,75 0,22 

Experimental 9 1,44 1,59 0,53 Transposição  
silábica  Controle 9 1,22 1,64 0,55 

0,29 0,77 0,22 

Experimental 9 0,00 0,00 0,00 Segmentação  
fonêmica●  Controle 9 0,00 0,00 0,00 

- - - 

Experimental 9 0,67 0,87 0,29 Síntese  
fonêmica  Controle 9 0,67 0,87 0,29 

0,00 1,00 0,00 

Experimental 9 1,56 1,13 0,38 Manipulação  
fonêmica  Controle 9 1,33 1,32 0,44 

0,38 0,71 0,22 

Experimental 9 0,00 0,00 0,00 Transposição  
fonêmica● Controle 9 0,00 0,00 0,00 

- - - 

Experimental 9 18,44 4,85 1,62 Consciência  
fonológica  Controle 9 18,67 3,39 1,13 

-0,11 0,91 -0,22 

Experimental 9 5,00 2,35 0,78 
Escrita  

Controle 9 6,33 3,46 1,15 
-0,96 0,35 -1,33 

Experimental 9 8,33 4,24 1,41 
Leitura  

Controle 9 9,44 6,52 2,17 
-0,43 0,67 -1,11 

Experimental 9 21,67 1,32 0,44 Conhecimento  
de letras  Controle 9 22,44 1,33 0,44 

-1,24 0,23 -0,78 

 

Observações: 

* No pré-teste nas habilidades Silábicas de Segmentação e Síntese os grupos GE e GC obtiveram escore máximo 
(100% de acertos). 
● No pré-teste nas habilidades de Segmentação e Transposição Fonêmicas o escore foi nulo para ambos os 
grupos. 
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Teste t de Student  independente no pós-teste 

PÓS-TESTE GRUPOS N Médias 
Desvio 
Padrão 

Erro 
Padrão 

t Significância 
Diferença 

das 
médias 

Experimental 9 3,56 0,73 0,24 
Rima  

Controle 9 3,44 0,73 0,24 
0,32 0,75 0,11 

Experimental 9 3,44 0,73 0,24 
Aliteração  

Controle 9 2,67 1,41 0,47 
1,47 0,16 0,78 

Experimental 9 4,00 0,00 0,00 Segmentação  
silábica* Controle 9 4,00 0,00 0,00 

- - - 

Experimental 9 4,00 0,00 0,00 Síntese  
silábica * 

Controle 9 4,00 0,00 0,00 
- - - 

Experimental 9 4,00 0,00 0,00 Manipulação  
silábica  Controle 9 3,22 0,97 0,32 

2,40 0,04 0,78 

Experimental 9 3,78 0,67 0,22 Transposição  
silábica  Controle 9 3,44 0,73 0,24 

1,01 0,33 0,33 

Experimental 9 1,89 1,05 0,35 Segmentação  
fonêmica  Controle 9 0,67 0,50 0,17 

3,14 0,01 1,22 

Experimental 9 3,11 1,05 0,35 Síntese  
fonêmica  Controle 9 1,56 1,51 0,50 

2,54 0,02 1,56 

Experimental 9 3,33 0,71 0,24 Manipulação  
fonêmica  Controle 9 1,56 1,01 0,34 

4,31 0,00 1,78 

Experimental 9 1,33 1,41 0,47 Transposição  
fonêmica Controle 9 0,11 0,33 0,11 

2,52 0,03 1,22 

Experimental 9 32,44 4,42 1,47 Consciência  
Fonológica  Controle 9 24,67 4,74 1,58 

3,60 0,00 7,78 

Experimental 9 11,67 4,18 1,39 
Escrita  

Controle 9 9,44 5,00 1,67 
1,02 0,32 2,22 

Experimental 9 19,11 2,42 0,81 
Leitura  

Controle 9 13,11 5,62 1,87 
2,94 0,01 6,00 

Experimental 9 22,78 0,67 0,22 
Conhecimento 
de letras  Controle 9 23,00 0,00 0,00 

-1,00 0,35 -0,22 

* t cannot be computed because the standard deviations of both groups are 0. 
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Teste t de Student para amostras pareadas. 

GRUPO EXPERIMENTAL Diferenças 

VARIÁVEIS Média Desvio 
Padrão 

Erro 
padrão 

 
 
t 

 
 

Significância 

Rima - pré –  pós -1,33 1,00 0,33 -4,00 0,004 

Aliteração - Pré – Pós -1,22 1,30 0,43 -2,82 0,023 

Manipulação silábica - Pré – Pós -1,67 1,50 0,50 -3,33 0,010 

Transposição silábica  - Pré – Pós -2,33 1,94 0,65 -3,61 0,007 

Segmentação fonêmica - Pré – Pós -1,89 1,05 0,35 -5,38 0,001 

Síntese fonêmica - Pré – Pós -2,44 1,59 0,53 -4,61 0,002 

Manipulação fonêmica - Pré – Pós -1,78 1,48 0,49 -3,60 0,007 

Transposição fonêmica - Pré – Pós -1,33 1,41 0,47 -2,83 0,022 

Consciência fonológica - Pré – Pós -14,00 7,18 2,39 -5,85 0,000 

Escrita - Pré – Pós -6,67 4,18 1,39 -4,78 0,001 

Leitura - Pré – Pós -10,78 2,28 0,76 -14,19 0,000 

Conhecimento de letras - Pré – Pós -1,11 1,36 0,45 -2,44 0,040 

GRUPO CONTROLE Diferenças 

VARIÁVEIS Média Desvio 
Padrão 

Erro 
padrão 

 
 
t 

 
 

Significância 

Rima - pré – pós -0,67 1,00 0,33 -2,00 0,081 

Aliteração - Pré  – Pós -0,11 1,83 0,61 -0,18 0,860 

Manipulação silábica - Pré – Pós -1,11 1,36 0,45 -2,44 0,040 

Transposição silábica - Pré – Pós -2,22 1,39 0,46 -4,78 0,001 

Segmentação fonêmica - Pré – Pós -0,67 0,50 0,17 -4,00 0,004 

Síntese fonêmica - Pré – Pós -0,89 1,76 0,59 -1,51 0,169 

Manipulação fonêmica - Pré – Pós -0,22 0,83 0,28 -0,80 0,447 

Transposição fonêmica - Pré – Pós -0,11 0,33 0,11 -1,00 0,347 

Consciência fonológica - Pré – Pós -6,00 4,42 1,47 -4,08 0,004 

Escrita - Pré – Pós -3,11 2,57 0,86 -3,63 0,007 

Leitura – Pré – Pós -3,67 2,87 0,96 -3,83 0,005 

Conhecimento de letras - Pré – Pós -0,56 1,33 0,44 -1,25 0,247 

 


