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RESUMO 

 

 

Avaliações nacionais e internacionais revelam que ainda há muitas crianças brasileiras que 

apresentam dificuldades em ler e escrever corretamente. As políticas educacionais têm 

ignorado estudos científicos que comparam a eficácia dos métodos de alfabetização. Diante 

deste quadro, é necessário fazer uma revisão crítica dos Parâmetros Curriculares Nacionais 

e introduzir métodos de ensino mais eficazes para solucionar ou remediar atrasos no 

desenvolvimento de habilidades de leitura e escrita. As vantagens das abordagens fônicas 

são apresentadas em estudos recentes. O objetivo do estudo foi avaliar o efeito de 

intervenção baseada na abordagem fônica para a superação das dificuldades de leitura e 

escrita em crianças do ensino fundamental, por meio da capacitação de professores para a 

alfabetização pelo método fônico. 61 alunos de 3º e 4º anos do ensino fundamental público 

foram subdivididos em 3 grupos: Grupo Experimental (GE) formado por crianças com 

dificuldades em leitura e escrita e submetidas à intervenção fônica realizada por dois 

professores; Grupo de alunos sem dificuldades em leitura e escrita (GC1) que não foram 

submetidos à intervenção fônica; Grupo formado por alunos com dificuldades em leitura e 

escrita (GC2), e que não foram submetidos à intervenção fônica. Os participantes foram 

avaliados no início e no final do ano com os seguintes testes da Bateria de Leitura e Escrita 

(BALE): Teste de Nomeação de Figura por Escolha (TNF-Escolha), Teste de Competência 

de Leitura de Palavras (TCLP), Teste de Nomeação de Figura por Escrita (TNF-Escrita), 

Teste de Compreensão de Sentença Escrita (TCSE). Além disso, foram feitas comparações 

do nível de consciência fonológica (PCF) e dos estágios de leitura (EL) dos participantes 

do GE, antes e depois das intervenções. As intervenções foram feitas pelos professores do 

GE, com a utilização do Programa de Alfabetização Fônica Computadorizada e de 

Atividades Fônicas Escritas e Orais. Resultados mostraram que houve melhoras 

significativas do GE em relação ao GC2 em todos os testes da BALE. Também houve 

melhoras significativas do GE na PCF, no EL e no os subitens do TCLP e do TNF-Escrita, 

quando comparados os resultados antes e depois das intervenções. Com relação aos grupos 

que não foram submetidos à intervenção, o GC2 permaneceu estável, sem ganhos 

significativos e o GC1 apresentou ganhos significativos entre o pré e o pós-teste. Tais 

resultados sugerem que o efeito da escolarização é maior para as crianças sem dificuldades 

com a leitura e escrita. No entanto, crianças com dificuldade de leitura e escrita se 

beneficiaram com a intervenção baseada na abordagem fônica. 

 

 

 

 

 

Palavras-chave: Leitura. Escrita. Alfabetização Fônica. Formação de Professores. 
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ABSTRACT 

 

 

National and international assessments show that there are many Brazilian children who 

have difficulties to read and write properly. Educational policies have ignored scientific 

studies that compare the effectiveness of literacy methods. Given this context, it is 

necessary to make a critical review of the National Curriculum and introduce more 

effective teaching methods to address or remedy delays in the development of reading and 

writing skills. The advantages of phonic approaches are presented in recent studies. The 

objective of this study was to evaluate the effect of intervention based on the phonics 

approach to overcoming the difficulties of reading and writing in children of basic 

education, through teacher training for literacy by the phonic method. 61 students in 3
o
 and 

4
o
 grades of the public elementary school were divided into three groups: Experimental 

Group (EG) consisted of children with reading and writing difficulties and submitted to 

phonics intervention carried out by two teachers; Group of students without difficulties in 

reading and writing (GC1) that were not submitted to phonics intervention; Group formed 

by students with reading and writing (GC2), and that did not undergo intervention phonics. 

Participants were assessed at begin and end of year with the following tests of Reading and 

Writing Assessment Battery (RWAB): Picture Naming Test by choice (PNT-Choice), 

Word Reading Competence Test (WRCT), Picture Naming Test by Writing (PNT-Write), 

Reading and Sentence Comprehension Test (RSCT). In addition, comparisons were made 

of the level of phonological awareness (PA) and reading stages (RS) of GE participants 

before and after interventions. Interventions were made by GE teachers, using a software 

(Programa de Alfabetização Fônica Computadorizada) and phonics activities written and 

oral. Results showed significant improvements of GE when compared to the GC2 in all 

tests of RWAB. There were also significant improvements in the GE on the PA, RS, 

WRCT sub items and TNF Writing sub items. With respect to the groups that did not 

undergo intervention, GC2 remained stable without significant gains and GC1 showed 

significant gains between pre and post-test. These results suggest that the effect of 

schooling is greater for children with no difficulties with reading and writing. However, 

children with reading and writing difficulties have benefited from the intervention based on 

the phonics approach.  

 

 

 

 

Keywords: Reading. Writing. Phonic Literacy. Teacher Training. 
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1. INTRODUÇÃO 
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Os assuntos relacionados com a alfabetização e com os métodos para alfabetizar 

têm causado intensos debates e controvérsias no mundo acadêmico e também no mundo 

político. Ao deixar de ser um privilégio de poucos, a escolarização passou a ser 

reconhecida como um direito e uma obrigação. A universalização do acesso às escolas 

trouxe uma aparente igualdade de oportunidades, mas persistem ainda fortes 

desigualdades associadas à origem sociocultural das crianças. As crianças de nível 

social mais baixo têm pouco acesso aos bens culturais, assim como o contato com a 

leitura e escrita é bastante restrito, já que seus pais ou responsáveis são pouco 

escolarizados ou até mesmo analfabetos. Some-se a isto o fato de que a falta de 

qualidade e adequação do ensino oferecido nas escolas ampliam estas desigualdades 

(CAPOVILLA & CAPOVILLA, 2007; ZORZI, 2003). 

Um grande número de crianças brasileiras continua apresentando dificuldade em 

aprender a ler e escrever. Não é possível concluir que se trate simplesmente de 

deficiências ou de distúrbios neurolinguísticos dos alunos, pois é improvável 

estatisticamente que 60% dos alunos brasileiros sejam disléxicos. Muitas são as causas 

que podem ser apontadas para explicar este fenômeno, dentre elas as questões 

socioeconômicas, culturais, pedagógicas e de formação de professores (CAPOVILLA & 

CAPOVILLA, 2000). 

Dentre as dificuldades pedagógicas e de formação de professores, destaca-se o 

fato de algumas políticas educacionais ignorarem os progressos dos conhecimentos 

científicos sobre o que é e como se deve alfabetizar, mantendo-se concepções e práticas 

equivocadas e ineficazes. Assim, há dificuldade, pelos governantes, em utilizar dados de 

avaliação para melhorar a qualidade da educação. No Brasil, os resultados dos testes e 

exames nacionais e internacionais não têm se transformado em instrumentos de 

diagnóstico para compreender as dificuldades dos alunos, nem melhorar seu 

desempenho. Diante deste quadro, a formação dos professores adquire fundamental 

importância, tanto no que concerne ao conhecimento sobre os resultados das pesquisas 

atuais, quanto ao estudo sobre concepções e práticas na alfabetização que diferem das 

orientações governamentais, como é o caso do método fônico. 

Embora os sistemas educativos enfrentem dificuldades para alfabetizar seus 

alunos, não existe consenso sobre como lidar com as questões da alfabetização. Posturas 

políticas ou ideológicas têm levado à rejeição de evidências objetivas e científicas sobre 

como se processa o aprendizado da leitura e escrita, tanto no Brasil como em diversos 

outros países. Assim, em países como França, Inglaterra e Estados Unidos, grupos de 
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pesquisadores foram convidados a produzir documentos que resumissem o estado da 

arte (pesquisas reconhecidas e cientificamente rigorosas) nessa questão e conseguiram 

desenvolver seus trabalhos com autonomia e liberdade. Infelizmente, este ainda não é o 

caso no Brasil, onde as evidências científicas não têm produzido o efeito de alterar as 

políticas governamentais quanto à alfabetização (OLIVEIRA & SILVA, 2011).  

As pesquisas científicas internacionais têm demonstrado que o desenvolvimento 

da consciência fonológica e da consciência fonêmica, bem como o ensino explícito do 

princípio alfabético é central no processo de aprendizagem da leitura e escrita. No 

entanto, muitos professores alfabetizadores não conhecem os métodos de alfabetização 

que tem se mostrado mais eficazes. (CAPOVILLA & CAPOVILLA, 2007) 

Neste sentido, o presente trabalho teve como objetivo geral avaliar o efeito da 

realização de atividades fonológicas no desenvolvimento de leitura e escrita, de crianças 

com dificuldades de aprendizagem, matriculados no 3º ano do ensino fundamental. Para 

isto, dois professores foram capacitados para utilização da abordagem fônica com 

alunos do terceiro ano que, embora tivessem iniciado a alfabetização no primeiro ano do 

ensino fundamental, ainda não eram capazes de ler e escrever. 

A opção pela capacitação do professor e não pela intervenção direta do 

pesquisador com as crianças se justifica pelo fato de se buscar uma intervenção mais 

natural e com validade ecológica, bem como pelo efeito multiplicador que poderão ter 

os conhecimentos teóricos e práticos adquiridos pelos professores. Espera-se este efeito 

multiplicador não só quanto à influência a ser exercida junto a outros professores, como 

também com relação a outras crianças que venham a ser seus alunos no futuro. 

Além disso, pretende-se que a capacitação dos professores, quanto à abordagem 

fônica para a alfabetização, contribua para a recuperação contínua dos alunos que é a 

recuperação que deve ser realizada pelo professor, dentro do horário regular de aulas, 

para aquelas crianças que necessitam superar suas dificuldades de aprendizagem. 
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2.1. Política Educacional Nacional com relação à Alfabetização. 

 

2.1.1. Os Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Fundamental 

 

As diretrizes educacionais brasileiras são descritas nos Parâmetros Curriculares 

Nacionais (Brasil, 1997) para o ensino fundamental I, fundamental II e médio. No 

presente trabalho serão analisados apenas os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) 

para o ensino fundamental I. Os PCNs se propõem como um referencial de qualidade 

para a educação no Ensino Fundamental em todo o País e têm como função “orientar e 

garantir a coerência dos investimentos no sistema educacional, socializando discussões, 

pesquisas e recomendações, subsidiando a participação de técnicos e professores 

brasileiros, principalmente daqueles que se encontram mais isolados, com menor 

contato com a produção pedagógica atual.” (BRASIL, 1997a, p. 13) 

Assim, os PCNs pretendem ser uma proposta flexível, de natureza aberta, a se 

concretizar nas decisões regionais e locais sobre currículos e sobre programas de 

transformação da realidade educacional. Procuram garantir que sejam respeitadas as 

diversidades culturais, regionais, étnicas, religiosas e políticas de uma sociedade 

múltipla, estratificada e complexa. Desta forma, a educação é considerada com base nos 

princípios democráticos e deve atuar no processo de construção da cidadania a fim de 

garantir uma crescente igualdade de direitos entre os cidadãos. 

De acordo com os parâmetros, os objetivos do Ensino Fundamental devem 

capacitar o aluno a: 1) compreender a cidadania como participação social e política, 

adotando atitudes de solidariedade, cooperação, repúdio às injustiças, respeito ao outro e 

a si mesmo; 2) utilizar o diálogo para mediar conflitos e tomar decisões coletivas, 

posicionando-se de maneira crítica e responsável; 3) conhecer características 

fundamentais do Brasil, construindo progressivamente a noção de identidade nacional e 

pessoal; 4) contribuir ativamente para a melhoria do meio ambiente, percebendo-se 

como integrante e agente transformador do ambiente; 5) desenvolver o conhecimento de 

si mesmo e de suas diversas capacidades para buscar o conhecimento e exercer a 

cidadania; 6) conhecer e cuidar do próprio corpo, agindo com responsabilidade em 

relação à sua saúde e à saúde coletiva; 7) utilizar as diferentes linguagens – verbal, 

matemática, gráfica, plástica e corporal, como meio para produzir, expressar e 

comunicar suas ideias, interpretar e usufruir das produções culturais; 8) saber utilizar 
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diferentes fontes de informação e recursos tecnológicos para adquirir e construir 

conhecimentos; 9) questionar a realidade formulando-se problemas e buscando resolvê-

los, utilizando o pensamento lógico, a criatividade, a intuição e a capacidade de análise 

crítica. O Quadro 1 apresenta as Estruturas dos Parâmetros Curriculares do Ensino 

Fundamental. 

 

Quadro 1
1
. Estrutura dos Parâmetros Curriculares do Ensino Fundamental 

 

 Como pode ser observado no Quadro 1, a primeira parte apresentada se refere 

aos Objetivos Gerais do Ensino Fundamental que estabelecem as capacidades a serem 

atingidas pelo aluno nos aspectos cognitivo, físico, ético, estético, e de atuação e 

inserção social, com ênfase na formação básica para o exercício da cidadania. As oito 

                                                           
1
Os quadros não-sombreados correspondem aos itens que serão trabalhados nos Parâmetros Curriculares 

Nacionais de quinta a oitava série. 
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Áreas diretamente relacionadas com os objetivos gerais representam os conteúdos 

selecionados a partir dos elementos da cultura e devem contribuir para o 

desenvolvimento das capacidades apontadas nestes objetivos. Além disso, perpassando 

todas as oito Áreas estão delineados os Temas Transversais comuns às áreas, quais 

sejam: Ética, Saúde, Meio Ambiente, Orientação Sexual, Pluralidade Cultural.  

Todos os documentos das áreas iniciam com a exposição da Concepção de Área, 

onde é proposta a fundamentação teórica e a caracterização de cada área específica. Em 

seguida, são abordados os objetivos gerais de cada área, os quais expressam as 

capacidades a serem alcançadas pelo aluno ao final do período de escolarização, tendo 

em vista a contribuição específica dos diferentes âmbitos do saber presentes na cultura. 

Por fim, é apresentada a divisão em ciclos que enfoca as necessidades e possibilidades 

de trabalho em cada um dos ciclos, sendo destacados os Objetivos da Área e os Blocos 

de Conteúdos e/ou Organizações Temáticas de Área por Ciclo. 

Nos Critérios de Avaliação são explicitadas as aprendizagens fundamentais a 

serem realizadas em cada ciclo, constituindo-se em indicadores para a reorganização do 

processo ensino e aprendizagem. Quanto aos ciclos, nos PCNs estão estabelecidos 

quatro ciclos, sendo que o 1º Ciclo corresponde à 1ª e 2ª séries, o 2º Ciclo corresponde à 

3ª e 4ª série, o 3º Ciclo corresponde à 5ª e 6ª séries e o 4º Ciclo corresponde à 7ª e 8ª 

séries
2
. A organização curricular em ciclos é uma possibilidade expressa na Lei de 

Diretrizes de Bases da Educação Nacional (LDB), configurando-se como uma opção 

dos sistemas de ensino estaduais, municipais ou privados. O artigo 23 da LDB dispõe 

que: 

 

 [...] a educação básica poderá organizar-se em séries anuais, períodos 

semestrais, ciclos, alternância regular de períodos de estudos, grupos 

não-seriados, com base na idade, na competência e em outros critérios, 

ou por forma diversa de organização, sempre que o interesse de 

aprendizagem assim o recomendar (BRASIL, Lei 9394/96). 

 

Assim, os PCNs ao apresentarem a estrutura curricular organizada em ciclos, 

fazem a opção pela progressão continuada, que consiste na não repetência do aluno no 

                                                           
2
 Atualmente está sendo implantado o Ensino Fundamental de 9 anos que alterou a distribuição dos ciclos 

e também a terminologia de “série” para “ano.” Assim, o Ensino Fundamental I passou a compreender o 

primeiro ciclo (1º, 2º e 3º ano) e o segundo ciclo (4º e 5º ano). O Ensino Fundamental II passou a 

compreender o terceiro ciclo (6º e 7 º ano) e o quarto ciclo (8º e 9º ano). 
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interior do ciclo; ao final de cada ano, o aluno é avaliado, mas, independentemente do 

nível de aprendizagem atingido por ele, estará garantida a continuidade de seus estudos 

na série seguinte; a repetência somente poderá ocorrer ao final de cada ciclo. 

Nas Orientações Didáticas dos PCNs são discutidas questões sobre a 

aprendizagem de determinados conteúdos, bem como a forma de ensiná-los, de acordo 

com toda a fundamentação explicitada no referido documento. A seguir são detalhadas 

as características da Área da Língua Portuguesa, tal como apresentada nos PCNs para o 

Ensino Fundamental I. 

 

2.1.2. Descrição dos Parâmetros Curriculares de Língua Portuguesa 

 

A apresentação dos PCNs de Língua Portuguesa para o Ensino Fundamental é 

aqui detalhada em função de especificar tópicos relacionados com a alfabetização e a 

prática dos professores alfabetizadores. Além disso, as avaliações internacionais, sendo 

a pesquisa mais recentemente divulgada o Programme for International Student 

Assessment (PISA, 2011), em que o Brasil se classificou em 49º lugar entre 65 países 

participantes, mostram que nosso país continua entre os piores países avaliados e, por 

isso, entendemos que uma análise detalhada dos parâmetros curriculares com relação à 

Língua Portuguesa, pode lançar luz para uma maior compreensão das dificuldades 

vividas por professores e alunos durante o processo de alfabetização e de aprendizado 

da leitura e escrita. 

Os PCNs para a área de Língua Portuguesa (LP) se dividem nos seguintes itens: 

apresentação, caracterização da área de Língua Portuguesa, aprender e ensinar Língua 

Portuguesa na escola, objetivos gerais de Língua Portuguesa para o ensino fundamental, 

os conteúdos de Língua Portuguesa no ensino fundamental e os critérios de avaliação 

(BRASIL, 1997b). 

Na parte de apresentação do documento, é definido que o domínio da língua oral 

e escrita é fundamental ao ser humano para a participação social efetiva, bem como para 

a comunicação, expressão pessoal e produção de conhecimento. Desta forma, à escola 

cabe garantir a todos os alunos o acesso aos saberes linguísticos, necessários ao 

exercício da cidadania.  

Já na parte de caracterização do ensino de LP, é abordada a necessidade de 

melhorar a qualidade da educação no país. É dada ênfase ao fracasso escolar e à 

dificuldade que a escola tem para ensinar a ler e escrever. Desta forma, é proposta a 
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reestruturação do ensino de LP, com o objetivo de garantir, de fato, a aprendizagem da 

leitura e escrita. Na explicação dos motivos do fracasso escolar, o documento apresenta 

uma visão das últimas décadas do século passado, apontando que nos anos 60 eram 

atribuídas ao aluno as causas do fracasso escolar. Além disso, para compensar as 

dificuldades de alfabetização, eram utilizados os exercícios de prontidão, pois se 

acreditava que o treino de um conjunto de habilidades psicomotoras produziria as 

condições necessárias para aprender a ler e escrever. Nos anos 80, a ênfase foi 

deslocada de “como se ensina” para “como se aprende” e o eixo das investigações 

passou das questões do ensino para as questões da aprendizagem. De fato, a visão 

teórica dominante da década de 80 teve grande impacto nos trabalhos que relatavam a 

psicogênese da língua escrita. Nesta visão, os estudos estavam focados em mostrar as 

ideias ou hipóteses que as crianças constroem sobre a escrita, ao tentar compreendê-la 

(BRASIL, 1997b). 

O documento aponta que os resultados das investigações propostas na 

psicogênese da língua escrita permitiram compreender que a alfabetização não é um 

processo baseado em perceber e memorizar e que, para aprender a ler e a escrever, o 

aluno precisa compreender não só o que a escrita representa, mas também de que forma 

ela representa graficamente a linguagem. Neste processo de ensino, as práticas de 

alfabetização têm como ponto de chegada e de partida o uso da linguagem, em que a 

razão de ser das propostas de leitura e escrita é a compreensão ativa e não a 

decodificação. Ou seja, a razão de ser do uso da fala e da escrita é a expressão e a 

comunicação por meio de textos e os alunos devem pensar sobre a linguagem para 

poderem compreendê-la e utilizá-la corretamente. Cabe à escola, durante os oito (hoje 

nove) anos do ensino fundamental, a responsabilidade de que cada aluno se torne capaz 

de interpretar e produzir diferentes textos que circulam socialmente. O documento 

afirma ainda que, produzindo linguagem é que se aprende linguagem e, produzir 

linguagem significa produzir discursos de uma determinada forma e em um 

determinado contexto histórico (BRASIL, 1997b). 

No item Aprender e Ensinar Língua Portuguesa na Escola, os PCNs consideram 

que o ensino e a aprendizagem de Língua Portuguesa resultam da articulação de três 

variáveis: o aluno, a língua e o ensino. O aluno é o sujeito da ação de aprender, o objeto 

de conhecimento é a LP, especialmente a que existe nos textos escritos que circulam 

socialmente, e o ensino é concebido como a prática educacional que organiza a 

mediação entre sujeito e objeto de conhecimento. Aclara-se que interpretar o 
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conhecimento como uma construção do aprendiz tem levado a uma visão espontaneísta 

que acaba por esvaziar a função do professor. Assim, a educação é vista como 

comprometida com o exercício da cidadania, cabendo à escola viabilizar o acesso do 

aluno ao universo dos textos que circulam socialmente; estes textos são relacionados 

tanto às necessidades pessoais e ações do cotidiano, à transmissão e busca de 

informação, quanto ao exercício da reflexão crítica. O exercício destas formas de 

pensamento mais elaborado e abstrato é colocado como vital para a participação numa 

sociedade letrada (BRASIL, 1997b). 

No tópico Alfabetização e Ensino da Língua, os PCNs recomendam uma revisão 

da metodologia que concebia o ensino da Língua Portuguesa em dois estágios em que, 

no primeiro, o foco era o ensino do sistema alfabético de escrita e, somente no segundo 

é que ocorria o ensino da língua propriamente dito, com os exercícios de redação e os 

treinos ortográficos e gramaticais. Com esta crítica à concepção do ensino de LP em 

dois estágios, os PCNs pretendem romper com a crença de que o domínio do bê-á-bá 

seja pré-requisito para o ensino da língua e propõem que a aprendizagem da escrita 

alfabética e a aprendizagem do uso da língua escrita se tornem processos simultâneos. 

Desta forma, para que o aluno seja capaz de produzir e interpretar textos será 

necessário levar em conta a questão central que é a competência discursiva, em que a 

unidade básica do ensino será o texto, sendo que a letra, a sílaba, a palavra ou a frase 

não poderão se apresentar descontextualizadas. Os PCNs reforçam a crítica de que, no 

ensino tradicional, eram oferecidos aos leitores iniciantes textos curtos, simplificados e 

empobrecidos, em que eram apresentadas uma ou duas frases por página e se evitavam 

as “sílabas complexas”. Assim, propõem que seria necessário, ao contrário, aproximar 

as crianças dos textos de qualidade para que aprendam a gostar de ler. Os PCNs 

contestam a abordagem que levou a escola a trabalhar com textos que só serviam para 

ensinar e que não existiam fora da escola. Desta forma, para o referido documento, os 

escritos como os das cartilhas nem poderiam ser considerados textos, pois não 

passariam de simples agregados de frases, desconectados de um contexto significativo 

(BRASIL, 1997b). 

Ainda segundo os PCNs, a abordagem da alfabetização que eles apresentam 

enfatiza o papel da ação e reflexão do aluno no processo de alfabetização e valoriza uma 

intervenção pedagógica que considera os erros cometidos pelo aluno como pistas para o 

professor guiar a sua prática, recomendando, porém, que esta prática não seja 

espontaneísta.  Por fim, o documento informa textualmente que “a conquista da escrita 
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alfabética não garante ao aluno a possibilidade de compreender e produzir textos em 

linguagem escrita. Essa aprendizagem exige um trabalho pedagógico sistemático.” 

(BRASIL, 1997b, p.27). 

Assim, embora críticas ao ensino do sistema alfabético sejam apresentadas 

durante todo o documento, dando-se primazia ao estudo do texto, em outra parte, os 

PCNs afirmam que a ênfase no conhecimento sobre as características discursivas da 

linguagem e na produção e compreensão de textos não significa que a aquisição da 

escrita alfabética deixe de ser importante. Percebe-se que o referido documento mantém 

a apologia do estudo do texto, porém reconhece, embora de forma tímida e sem 

aprofundamento, que a capacidade de decodificar é condição inicial e essencial para a 

leitura e a escrita independentes. 

Quanto à prática de produção de textos, os PCNs propõem a necessidade da 

formação de escritores competentes, capazes de produzir textos coerentes, coesos e 

eficazes. Para isso, é preciso aprender a escrever, utilizando e produzindo a escrita:  

 

Para aprender a escrever, é necessário ter acesso à diversidade de 

textos escritos, testemunhar a utilização que se faz da escrita em 

diferentes circunstâncias, defrontar-se com as reais questões que a 

escrita coloca a quem se propõe produzi-la, arriscar-se a fazer como 

consegue e receber ajuda de quem já sabe escrever. Sendo assim, o 

tratamento que se dá à escrita na escola não pode inibir os alunos ou 

afastá-los do que se pretende: ao contrário, é preciso aproximá-los, 

principalmente quando são iniciados ‘formalmente’ no mundo da 

escrita por meio da alfabetização (BRASIL, 1997b, p. 48). 

 

Quanto à prática de reflexão sobre a língua, o documento afirma que o ensino de 

Língua Portuguesa apresentava a tendência de falar da e sobre a linguagem como se 

fosse um conteúdo em si e não como meio de melhorar a qualidade da produção 

linguística. A gramática, por exemplo, era ensinada de forma descontextualizada, como 

um conteúdo estritamente escolar. Ao contrário do que vinha sendo adotado, a prática 

adequada deveria ser a reflexão sobre textos reais. Nos primeiros ciclos, as atividades 

deveriam se centrar na reflexão sobre o uso da língua, em situações de produção e 

interpretação, em que o aluno deveria tomar consciência sobre a própria produção 

linguística, aprimorando seu controle sobre ela (BRASIL, 1997b). 
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Como objetivos gerais de LP para o Ensino Fundamental, os PCNs explicitam 

que os alunos devem adquirir progressivamente uma competência em relação à 

linguagem que lhes possibilite resolver problemas da vida cotidiana, alcançando assim a 

participação plena no mundo letrado, aí incluído o acesso aos bens culturais. De acordo 

com o documento, para concretizar estas expectativas seria necessário propor objetivos 

mais específicos, dentre eles a compreensão de textos orais e escritos usados em 

diferentes situações de participação social, sendo que os alunos deveriam ser capazes de 

interpretá-los corretamente e inferir as intenções de quem os havia produzido (BRASIL, 

PCN, 1997b). 

Quanto aos conteúdos de Língua Portuguesa, os PCNs preconizam que, no 

Ensino Fundamental, eles devem ser selecionados em função do desenvolvimento das 

quatro habilidades linguísticas básicas, quais sejam: falar, escutar, ler e escrever. Estes 

conteúdos devem ser organizados em torno de dois eixos básicos: o uso da língua oral e 

escrita e a análise e reflexão sobre a língua (BRASIL, 1997b). 

Os PCNs procuram condenar e suplantar as práticas tradicionais de alfabetização 

e pretendem implementar uma abordagem específica como reação às práticas anteriores. 

Assim, o documento afirma que os processos de redigir e grafar podem e devem ocorrer 

simultaneamente, e que a compreensão atual sobre a aquisição destas capacidades deve 

romper com a crença arraigada de que o domínio do bê-á-bá seja pré-requisito para o 

ensino da língua. Além disso, o documento propõe que a escrita alfabética não garante 

ao aluno a possibilidade de compreender e produzir textos em linguagem escrita, e, por 

outro lado, o que parece contraditório, esclarece que a capacidade de decifrar o escrito 

não é apenas um saber de grande valor social, mas uma condição fundamental para a 

aquisição da leitura independente (BRASIL, 2007). 

Para os PCNs, a alfabetização, entendida como a aquisição da escrita alfabética, 

ocorreria dentro de um processo mais amplo de aprendizagem da Língua Portuguesa. A 

leitura não se daria pela decodificação letra por letra, palavra por palavra e sim por um 

processo no qual o leitor realiza um trabalho ativo de construção do significado do 

texto. O referido documento ainda afirma que o aprendizado da leitura equivaleria ao 

ato de ler, e que, para aprender a ler seria necessário interagir com a diversidade de 

textos escritos, bem como participar de atos de leitura de fato, percebendo como estes 

textos são utilizados socialmente (BRASIL, 2007).  

Assim, os PCNs privilegiam a abordagem dos usos sociais da língua em 

detrimento da língua como objeto de estudo. O enfoque nos usos da língua é 
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considerado mais importante que a compreensão da estrutura da língua e não há 

preocupação com a sequência do ensino. Dentro desta visão, a aprendizagem do código 

alfabético, se necessária, não necessita ser sequenciada, nem sistematizada; deve, ao 

contrário, se dar de forma incidental, no convívio com textos chamados “autênticos”, 

isto é, socialmente produzidos. Assim, não se poderia ensinar a ler e a escrever através 

de práticas centradas apenas na codificação e decodificação de sons e letras, devendo os 

alunos aprender simultaneamente os aspectos discursivos da língua e seu uso social 

(BRASIL, 2007). 

Por fim, deve-se destacar que esta visão do processo de alfabetização 

apresentada nos PCNs vem sendo criticada por grupos que se baseiam em dados de 

pesquisa, em que foram analisados os desempenhos de alunos em provas internacionais 

de avaliação de leitura e escrita. Além do mais, a análise e comparação dos parâmetros 

empregados em países desenvolvidos e melhor avaliados no PISA (2011) mostram 

diferença significativa em relação aos parâmetros empregados pelos PCNs brasileiros. 

 

2.2. Análise crítica dos Parâmetros Curriculares Nacionais 

 

A análise crítica dos PCNs é apresentada a seguir, partindo da visão do Grupo de 

Trabalho (GT) que elaborou o Relatório Alfabetização Infantil: os Novos Caminhos, 

cujo objetivo foi o de trazer informações sobre os progressos científicos e os avanços 

que foram realizados nas práticas de alfabetização em vários países, lembrando que o 

Brasil se encontra à margem desses conhecimentos e desses progressos. O grupo de 

trabalho foi composto pelos seguintes pesquisadores: Cláudia Cardoso-Martins, 

Fernando César Capovilla, Jean-Emile Gombert, João Batista Araújo e Oliveira 

(Coordenador do Relatório), José Carlos Junca de Morais, Marilyn Jaeger Adams e 

Roger Beard. O trabalho foi patrocinado pela Comissão de Educação e Cultura da 

Câmara dos Deputados e apresentado no Seminário “O Poder Legislativo e a 

Alfabetização Infantil: os Novos Caminhos”, realizado em 15 de setembro de 2003 

(BRASIL, 2007). 

Os membros da comissão ressaltaram dois problemas que consideram crônicos 

na educação brasileira: a alfabetização das crianças e a dificuldade do país em usar 

conhecimentos científicos e resultados de avaliação para melhorar a qualidade da 

educação. Como a política educacional brasileira com relação à alfabetização está 

expressa nos PCNs, os autores destacaram aspectos deste documento, especialmente na 
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Área de Língua Portuguesa, onde estão inseridas a alfabetização e a aprendizagem da 

leitura e escrita. À medida que vão destacando nos PCNs os aspectos que consideram 

relevantes, apresentam sua visão crítica sobre os fundamentos teóricos e práticos que 

norteiam o referido documento. Para realizar a análise crítica, os autores também se 

basearam no estudo dos documentos oficiais das Secretarias de Educação, dos 

programas de formação de professores das Universidades e das práticas de produção e 

de análise de materiais didáticos (BRASIL, 2007). 

Em sequência, serão expostos alguns aspectos dos PCNs considerados relevantes 

para a Comissão que elaborou o Relatório Alfabetização Infantil: os Novos Caminhos, 

seguidos da respectiva análise crítica efetuada pelos autores do referido relatório 

(BRASIL, 2007): 

a) O construtivismo não é um método, é uma filosofia, um modo de pensar sobre 

como as crianças aprendem a ler e escrever. Para os autores da referida Comissão, a 

concepção esposada pelos PCNs quanto à linguagem e aquisição da língua está 

associada ao conceito de construtivismo e é compatível com o chamado enfoque 

globalista (i.e., Whole Language) nos países de Língua Inglesa. Baseia-se nos conceitos 

de Kenneth, Goodman e Frank Smith, e nas ideias de Emília Ferreiro, de modo 

particular no livro A Psicogênese da Língua Escrita (FERREIRO & TEBEROSKY, 

1999). Os autores apontam contradições internas nos PCNs: há momentos em que este 

documento se situa dentro da proposta construtivista, definindo o construtivismo como 

uma convergência das influências da psicologia genética, da teoria sociointeracionista e 

das concepções sobre a atividade mental construtiva nos processos de aquisição do 

conhecimento. Em outros momentos, de forma contraditória, os PCNs tentam 

descaracterizar sua proposta de alfabetização como construtivista, ao afirmarem que a 

proposta construtivista pode ser confundida com espontaneísmo, quando a mesma 

desconsidera a função primordial da escola que é ensinar, pois os alunos, sozinhos, não 

têm condições de aprender. 

b) O objetivo da alfabetização e do ensino da língua é levar o aluno a 

compreender os usos sociais da linguagem e usá-la para esses fins. Os autores avaliam 

que, para os PCNs, o foco da alfabetização se concentra na compreensão de textos e que 

o documento endossa a crença de que o método ideovisual é o melhor para alfabetizar 

as crianças, ainda que o termo ideovisual não seja explicitado. Os autores contestam 

esta visão, afirmando que a alfabetização requer a compreensão do princípio alfabético, 



25 
 

ou seja, requer a aprendizagem das correspondências entre grafemas e fonemas e a 

utilização das regras destas correspondências para decodificar e codificar informações. 

c) Aprender a ler é um ato natural, tão natural quanto aprender a falar. Da 

mesma forma que as crianças aprendem a falar por meio de atividades sociointerativas 

com adultos, aprender a ler deve ser o resultado de interações com adultos e com uma 

variedade de textos de diferentes gêneros. Os autores reafirmam que ler não é um 

processo natural, como é a linguagem oral. Aprender a ler consiste essencialmente em 

adquirir as competências para decodificar e não como é abordado nos PCNs, em que o 

processo de aprender a ler se confunde com a habilidade de leitura já constituída.  

d) As crianças aprendem sobre o código alfabético fazendo hipóteses sobre as 

relações entre letras e seus sons e significados. Essas relações devem surgir 

naturalmente como fruto de interações com textos e com adultos, sendo descobertas de 

modo incidental. Para os autores do Relatório sobre alfabetização, nos PCNs o objetivo 

e o processo da alfabetização se confundem, pois este documento advoga que não é 

possível ensinar o aluno a produzir e interpretar textos, começando com palavras ou 

sentenças fora de contexto; então, para os PCNs, a questão central é a competência 

discursiva (o texto) e os aspectos notacionais (o princípio alfabético e as restrições 

ortográficas) devem ser aprendidos junto com os usos da linguagem escrita. Em 

decorrência desta visão, logo que o aluno chega à escola, é solicitado a produzir seus 

próprios textos, a escrever como lhe for possível, mesmo que não consiga grafá-los, 

nem saiba usar as convenções da língua escrita. Os alunos são tratados como leitores 

plenos (pois eles não podem ser colocados em posição de decifradores ou sonorizadores 

de texto) e as atividades não seguem uma ordem crescente de dificuldades. Aprender a 

ler, no entanto, é um processo que precisa ser sistematizado e ensinado de maneira 

gradual, pois as relações entre as letras e seus sons e significados não surgem 

naturalmente como fruto de interações com textos e com adultos, nem são descobertas 

de modo incidental. 

e) Textos autênticos, de preferência trazidos para a sala de aula em seus 

portadores originais, devem se constituir no material didático mais importante para 

alfabetizar. O texto é a unidade de ensino por excelência e as práticas consideradas 

tradicionais devem ser superadas. Os autores concordam que o propósito da 

alfabetização é ensinar a ler com compreensão, assim como o propósito de escrever é 

comunicar-se, porém afirmam que a leitura pressupõe a capacidade de extrair a 

pronúncia e o sentido de uma palavra, a partir de sinais gráficos, e que se pode ler sem 
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compreender, bem como se pode compreender sem ler. Então, o processo de aprender a 

ler é diferente de ler. A aprendizagem da leitura implica em decodificar letras em sons; 

esta aprendizagem, no entanto, não pode ser confundida com o propósito da leitura que 

é a compreensão. 

Os autores do Relatório sobre Alfabetização constataram que os PCNs, desde 

sua aprovação entre 1997 e 1998, tornaram-se amplamente conhecidos entre os 

responsáveis pela administração dos sistemas educacionais públicos e privados no 

Brasil. A concepção de alfabetização adotada pelos PCNs recebeu o aval do governo 

federal e isto facilitou sua disseminação pelas Secretarias de Educação. Os autores 

apontaram que é muito grande o grau de consenso existente no ambiente acadêmico, nas 

instâncias burocráticas e entre a maioria dos professores do país, quanto às ideias 

esposadas no referido documento. Diante da enorme influência dos PCNs no sistema 

educacional brasileiro, pode-se questionar se este consenso não é apenas aparente e 

formal, frente a um documento de cunho legal e oficial, visto que a efetiva 

implementação em sala de aula não está devidamente documentada (BRASIL, 2007). 

Os conceitos e bibliografia em que se apoiam os PCNs não representam os mais 

atualizados conhecimentos científicos sobre alfabetização, pois as ideias apresentadas 

têm sido superadas pelas evidências experimentais e empíricas e foram abandonadas 

pelos países em que foram inicialmente estudadas. O paradigma científico dominante 

atualmente sobre alfabetização não está representado na concepção de alfabetização 

propugnada pelos PCNs. Em comparação com a experiência de outros países, os PCNs 

não preconizam as melhores técnicas e práticas reconhecidas mundialmente para a 

alfabetização de crianças, nem esta visão que predomina no Brasil é compartilhada 

pelos países industrializados cujas línguas também se caracterizam como de base 

alfabética (BRASIL, 2007). 

Além disso, têm sido mostrados resultados catastróficos em diversos países 

quando foram realizadas avaliações sobre o uso de concepções semelhantes aos PCNs, 

baseadas no construtivismo e nos princípios da Whole Language. Em contrapartida, não 

existem evidências publicadas de que nenhum país ou sistema escolar tenha apresentado 

resultados bem sucedidos, ao se aplicarem estas idéias (BRASIL, 2007; OLIVEIRA & 

SILVA, 2011).  

Continuando com a análise crítica dos PCNs, os autores do Relatório sobre 

Alfabetização, já citado anteriormente, apontam que as concepções de Kenneth S. 

Goodman e Frank Smith subjazem na fundamentação teórica dos PCNs, embora não 
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sejam citados explicitamente na bibliografia destes documentos. No modelo de 

Goodman, o reconhecimento de palavras se iguala a um jogo de adivinhações e envolve 

a seleção de pistas ao longo do texto para confirmar ou negar a correção da adivinhação. 

Nesta concepção, a divisão em unidades sublexicais, como as sílabas e os fonemas, 

transformaria a linguagem em algo arbitrário e desconexo, o que dificultaria ou 

impossibilitaria o processo de alfabetização. Tanto para Goodman como para Smith a 

aprendizagem da leitura é tão natural como a aprendizagem da linguagem oral, 

necessitando, apenas, que ocorra em contextos significativos para a criança. Em contato 

com o material a ser lido, os leitores devem testar hipóteses sobre a estrutura e o 

significado do texto, antes de identificar as palavras individualmente (BRASIL, 2007).  

Outro ponto também discutido pelos autores do já citado Relatório refere-se às 

fragilidades das propostas dos PCNs, em especial aquelas inspiradas nas concepções 

apresentadas por Emília Ferreiro, principalmente no Livro “Psicogênese da Língua 

Escrita (FERREIRO & TEBEROSKY, 1999). Emília Ferreiro defende a tese de que a 

aquisição da língua escrita na criança decorre de um processo construtivo que pode ser 

dividido em três estágios: o estágio pré-silábico, o silábico e o estágio alfabético. No 

estágio pré-silábico, a criança diferencia entre desenho e escrita e percebe que os 

símbolos gráficos são arbitrários. Para a criança, neste estágio, a escrita deve ter um 

mínimo de três letras (princípio da quantidade mínima) e a escrita não pode ser feita 

com uma única letra (princípio das variações qualitativas internas). No estágio silábico, 

as crianças descobrem que as palavras possuem diferentes números e tipos de letras; 

pensam que um objeto grande precisa ter muitas letras e um objeto pequeno deve ter 

poucas letras; escrevem uma letra para representar cada sílaba, acreditando que cada 

letra representa uma sílaba. Nesta fase, ao ir testando suas hipóteses, a criança vai 

entrando em conflito e começa a usar letras para representar não só sílabas como 

vinham fazendo até então, mas, simultaneamente, usa letras para representar fonemas. 

Ela estaria na fase silábico-alfabética, em transição para o estágio alfabético. Por fim, no 

estágio alfabético, a criança compreende que a sílaba é composta por elementos 

menores que são os fonemas e consegue estabelecer relações entre os fonemas – 

contexto sonoro da linguagem – e os grafemas – contexto gráfico do registro da língua 

escrita (FERREIRO, 1985; FERREIRO & TEBEROSKY, 1999). 

A crítica apresentada à proposta de Emília Ferreiro se baseia no fato de que os 

sistemas alfabéticos de escrita representam os fonemas sob a forma de grafemas e o 

processo de converter grafemas em fonemas é chamado de decodificação; o processo 
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inverso, isto é, a conversão de fonemas em grafemas é a codificação. Para realizar estes 

processos de forma eficaz, não basta ao aluno testar hipóteses sobre a leitura e escrita, 

analisar o contexto ou adivinhar as palavras e o texto escrito. O aluno precisa 

efetivamente desenvolver duas competências prévias: a consciência fonêmica e a 

compreensão da relação entre os grafemas e os fonemas. Estas habilidades, que não são 

inatas, devem ser ensinadas e sistematizadas, para que o aluno descubra o princípio 

alfabético e seja bem sucedido na leitura (decodificação) e na escrita (codificação) 

(BRASIL, 2007). 

A Academia Brasileira de Ciências publicou uma série de estudos sobre 

aprendizagem infantil, onde autores como Oliveira e Silva (2011) também defendem a 

importância de os processos de alfabetização se basearem nas evidências de trabalhos 

científicos internacionais, apontando a necessidade de se introduzirem práticas do 

método fônico para alfabetizar as crianças brasileiras, visto que a ausência de tais 

práticas tem trazido vários prejuízos para o processo de alfabetização no Brasil.  

Neste mesmo documento, os autores Casella, Amaro e Costa (2011) que 

estudam o desenvolvimento e o funcionamento cerebral reforçam que, face aos 

conhecimentos atuais sobre a plasticidade cerebral, é muito importante estimular a 

capacidade de decodificação fonológica, no início da alfabetização, indicando que o 

atraso na estimulação desta habilidade pode implicar na perda do melhor momento para 

o desenvolvimento do reconhecimento da relação grafema-fonema. Se este aprendizado 

não ocorrer no momento adequado, o desenvolvimento da capacidade de leitura e 

escrita poderá ficar comprometido, sendo necessário resgatar esse aprendizado, com o 

desenvolvimento destas habilidades, dentro de um processo de aprendizado e 

reabilitação. Afirmam, ainda, que as pesquisas quantitativas têm evidenciado que o 

método fônico é benéfico, havendo correspondência com o processo de 

desenvolvimento neurobiológico e que, portanto, o desenvolvimento da consciência 

fonológica e o aprendizado sistemático das correspondências fonema-grafema devem 

ser estimulados. 

Pode-se concluir, portanto, que as evidências confirmam que sons, letras e 

palavras se constituem nos dados fundamentais da leitura, sendo que uma habilidade 

fonológica deficiente, ou seja, uma capacidade pobre em identificar fonemas e palavras 

se constitui na maior fonte de dificuldades em leitura e escrita. Pode-se afirmar que há 

amplas evidências de que existe uma forte conexão entre o desenvolvimento da 
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consciência fonológica e o aprendizado das escritas alfabéticas, como é o caso da 

Língua Portuguesa (ZORZI, 2009; SNOWLING & HUME, 2011). 

 

2.3. Métodos de alfabetização 

 

A questão do método é fundamental ao se tratar de alfabetização. Os métodos 

eram tradicionalmente classificados em analíticos e sintéticos. Os métodos sintéticos se 

caracterizavam por seguir da parte para o todo, ou seja, partiam dos fonemas (métodos 

fônicos), das letras (métodos alfabéticos), das sílabas (métodos silábicos). Os métodos 

analíticos seguiam do todo para as partes, isto é, partiam de um texto, um parágrafo, 

uma sentença ou uma palavra-chave. Os métodos utilizados eram, na maioria das vezes, 

identificados a partir de seu criador, como por exemplo, Método Montessori, Método 

Paulo Freire ou recebia o nome de uma cartilha, uma editora ou escola (BRASIL, 2007). 

Outra maneira de classificar os métodos de alfabetização é apresentada na 

publicação francesa “Aprender a Ler”. Nesta classificação, são apresentadas três 

abordagens: alfabética, fônica e ideovisual. Na concepção alfabética, os alunos são 

levados a identificar letras e seus respectivos nomes, a memorizar o alfabeto e a 

combinar as letras para formar sílabas e palavras, ou seja, o tradicional bê-á-bá. Na 

concepção fônica, os alunos são levados a relacionar as unidades gráficas do alfabeto 

(grafemas) às suas unidades sonoras (fonemas) correspondentes. Para que o aluno 

aprenda a ler e a escrever deverá utilizar a análise e a síntese de fonemas, transformando 

letras em sons ou, no processo inverso, sons em letras. Na concepção ideovisual 

pressupõe-se que a aprendizagem ocorra pela identificação visual da palavra. Os alunos 

são levados a identificar as palavras a partir de sua forma visual, nos textos em que são 

encontradas, valendo-se do contexto, o qual passa a ser considerado essencial para que a 

criança consiga ler e escrever (ONL, 1998). 

No presente trabalho, o método fônico foi o escolhido para a intervenção com 

alunos com defasagem nas habilidades de leitura e escrita, a partir das evidências 

científicas que apontam ser este método mais eficaz na alfabetização das crianças. A 

seguir são apresentadas a conceituação e a caracterização do método fônico, bem como 

as críticas que ainda são feitas ao método no Brasil, além da descrição de pesquisas 

experimentais que comprovam sua eficácia.  
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2.3.1. Método Fônico: conceituação, críticas e pesquisas experimentais 

 

O Relatório Alfabetização Infantil: Novos Caminhos preconiza que o método 

fônico é o mais adequado e eficiente para alfabetizar. O termo “fônico” refere-se tanto 

ao princípio que rege as correspondências grafemas-fonemas, quanto ao método de 

tradução de fonemas em grafemas que permite ao aluno codificar e decodificar. Os 

autores do Relatório sobre Alfabetização Infantil defendem que o processo de 

alfabetização passa pela descoberta das correspondências entre grafemas e fonemas, ou 

seja, depende da apropriação do código alfabético e dos princípios a ele inerentes. A 

criança para assimilar, com rapidez e precisão os níveis de informação presentes num 

texto, precisa utilizar as competências da decodificação, o que implica em um trabalho 

cognitivo permanente e, para ler com fluência, as crianças precisam desenvolver 

habilidades específicas para decodificar. A base da decodificação é a identificação de 

uma palavra escrita ou falada decifrando as correspondências entre grafemas e fonemas, 

fazendo as relações entre sons e letras (BRASIL, 2007). 

Os métodos fônicos de alfabetização têm mostrado evidências de que são mais 

eficazes para desenvolver as habilidades de codificar e decodificar, através da percepção 

das correspondências entre os grafemas e os fonemas. De fato, revisões de trabalhos 

experimentais têm confirmado a superioridade das concepções e métodos fônicos em 

relação aos demais, em especial quanto aos métodos globais e às concepções 

ideovisuais. A comparação de diferentes tipos de programas baseados na concepção 

fônica tem evidenciado que são mais bem sucedidas as estratégias que ensinam os 

alunos a converter letras em sons, juntando-os para formar palavras (CAPOVILLA & 

CAPOVILLA, 2000; ONL, 2006). 

 Os métodos fônicos enfatizam a necessidade da instrução fônica explícita e 

sistematizada e preceituam que a decodificação grafofonêmica é condição 

imprescindível para que o aluno adquira maior competência, fluência e autonomia na 

leitura. Os métodos fônicos de alfabetização estimulam a decodificação na leitura 

inicial, levando à percepção da geratividade do código alfabético. A geratividade das 

ortografias alfabéticas permite a autoaprendizagem, pois, ao tomar consciência de que a 

língua falada pode ser segmentada em unidades distintas (fonemas) e que estas unidades 

se repetem em diferentes palavras, o leitor será capaz de ler uma palavra nova por 

decodificação fonológica. O processo fonológico aos poucos contribuirá para criar uma 

representação ortográfica da palavra, que poderá, então, ser lida pela rota lexical, ou 
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seja, pela identificação imediata da palavra, sem passar pela decodificação letra a letra, 

fonema a fonema. (CAPOVILLA & CAPOVILLA, 2000).  

Segundo Gombert (2003, 2007), o ensino dos códigos e regras de conversão 

fonema-grafema desempenha um papel fundamental na aprendizagem da escrita, 

permitindo às crianças usarem essas regras intencionalmente e também ajudando a 

acelerar a aprendizagem implícita. O desenvolvimento do conhecimento implícito sobre 

as correspondências grafema-fonema pode ocorrer pela exposição repetida às 

regularidades do código escrito e esta aprendizagem implícita desempenha um 

importante papel no domínio da escrita, mas isto não diminui a importância da 

aprendizagem consciente das relações e correspondências ortográficas e morfológicas. 

Há uma complementaridade entre a aprendizagem implícita e a aprendizagem explícita: 

a primeira é responsável pela leitura automática e a segunda permite à criança tomar 

decisões conscientes durante a leitura e a escrita. O desenvolvimento de boas 

habilidades de codificação e decodificação capacita a criança a identificar 

imediatamente as palavras, de forma eficaz e precisa, adquirindo a fluência de leitura 

que lhe permite ativar unidades maiores do que letras (grafemas), tais como as sílabas e 

as palavras (morfemas). 

O uso de métodos fônicos é, no entanto, muito criticado, especialmente no 

Brasil. Mesmo as pessoas que reconhecem a importância do ensino da decodificação, 

reagem contra o ensino sistemático e advogam o ensino incidental da decodificação. 

São apresentadas a seguir as principais objeções ao uso dos métodos fônicos, bem como 

os argumentos que se contrapõem a elas, segundo o Relatório Alfabetização Infantil: Os 

Novos Caminhos (BRASIL, 2007):  

1) Argumenta-se que o objetivo da leitura é construir significados e decodificar 

não seria relevante. As evidências científicas acumuladas comprovam, no entanto, que a 

decodificação não apenas é relevante, mas é essencial para a formação do bom leitor;  

2) Criticam-se as tarefas de fônica considerando-as mecânicas. Estas críticas 

poderiam ser válidas quanto a procedimentos de base fônica utilizados há três ou quatro 

décadas. Os programas de alfabetização se baseavam, então, quase exclusivamente em 

atividades de “exercitação”. A atividade fônica, hoje, pode e deve ser concebida como 

uma atividade heurística, em que o aluno aplica regras para resolver problemas de 

correspondência entre grafemas e fonemas. Há que se considerar também que a 

exercitação é necessária tanto para o ensino de decodificação, como para a fixação de 
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princípios e conceitos e para sua transferência a novas situações, na maioria das 

disciplinas escolares.  

3) Apregoa-se que a abordagem fônica nega os usos sociais da língua. Há 

autores que só admitem o uso de “textos autênticos” para todas as atividades escolares, 

negam a importância do ensino sistemático de fonologia, e excluem a possibilidade de a 

língua e sua estrutura serem objeto de estudo e de brincadeiras – independentemente de 

seus usos sociais. As confusões entre o ensino de abordagem fônica e os usos sociais da 

língua se apoiam em observações distorcidas ou equivocadas de alfabetização. Usar 

textos simples e decodificáveis para ensinar decodificação e desenvolver a consciência 

sintática não significa que estes devam ser o único tipo de texto utilizado no processo de 

alfabetização. Outro equívoco é a ideia de que é possível ensinar o aluno a ler a partir de 

textos complexos, sem levar em conta os níveis de complexidade fonológica, 

morfológica, sintática e semântica dos textos apresentados. 

4) Argumenta-se que toda aprendizagem sobre  a linguagem deve ser 

contextualizada e realizada a partir de textos “autênticos”. Também não é procedente a 

crítica de que textos escritos com propósitos didáticos, redigidos com determinadas 

características fonéticas e léxicas, não podem ser considerados textos autênticos. 

Segundo este ponto de vista, textos poéticos como O Colar de Carolina, de Cecília 

Meireles, ou O Trem, de Manuel Bandeira, também não poderiam ser considerados 

autênticos, visto que são redigidos a partir de rigorosas restrições formais. A linguagem, 

por outro lado, não se refere apenas a seus usos sociais. É necessário aprender a 

metalinguagem, isto é, pensar e estudar a linguagem e sua estrutura, pois adquirir 

habilidades metalingüísticas é essencial para se refletir sobre a língua e os textos 

produzidos. O estudo da língua e de sua estrutura sempre se constituiu em um objeto 

prioritário e universal no ensino da língua através da história e dos vários sistemas 

escolares. O contexto mais relevante para aprender a respeito de letras e sons é o 

alfabeto e as combinações infinitas que ele permite fazer, possibilitando criar palavras 

inimagináveis. 

Várias pesquisas experimentais e diversas revisões da literatura têm sido 

realizadas para avaliar a efetividade de diferentes métodos de alfabetização e para 

demonstrar que o ensino sistemático das correspondências grafema-fonema é 

necessário, refutando a ideia de que este ensino pode ser incidental ou implícito. O 

Relatório sobre Alfabetização Infantil (Brasil, 2007) cita diversos autores que levaram a 
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cabo estas pesquisas e revisões, dentre eles: Adams (1990), Foorman e colaboradores 

(1998),  Pressley (2001), Armbruster, Lehr e  Osborn, (2001). 

Adams (1990) realizou a revisão de extensa bibliografia científica que resultou 

no relatório publicado no livro Beginning to Read: Thinking and Learning About Print, 

onde a autora analisou a eficácia de diferentes abordagens para a alfabetização e 

concluiu que o ensino fônico sistemático contribuía efetivamente para o 

desenvolvimento da capacidade de ler e escrever com fluência e correção. Para a autora, 

as dificuldades mais comuns e graves de leitura e compreensão estavam associadas aos 

problemas de reconhecimento e decodificação de palavras. Ressaltou, então, a 

importância de se adquirir a consciência fonológica e a consciência fonêmica, bem 

como possuir a familiaridade com o alfabeto, antes do ingresso na escola. Além disso, 

Adams, Foorman, Lundberg e Beeler (2006) concluíram que o ensino fônico sistemático 

se mostrava superior também para crianças com déficits de habilidades ou com déficits 

devidos a fatores socioeconômicos. 

Foorman e colaboradores (1998) fizeram um estudo com 53 professores 

voluntários, 63 classes e 285 crianças consideradas de risco em leitura, comparando o 

efeito de três diferentes tipos de instrução: a instrução explícita e a instrução implícita 

das correspondências grafema-fonema, bem como a instrução baseada no método global 

(Whole Language). Os resultados do estudo mostraram que as crianças que receberam 

instrução explícita das relações grafema-fonema foram as únicas que apresentaram 

melhora na capacidade de leitura de palavras e tiveram um desempenho superior ao das 

crianças que haviam sido ensinadas de acordo com as orientações da Whole Language. 

Pressley (2001) também demonstrou que não houve resultados eficazes no 

desenvolvimento de habilidades de consciência fonêmica e reconhecimento de 

palavras, ao testar o efeito de estratégias baseadas na concepção da Whole Language. 

Afirmou também que a instrução fonêmica é efetiva em promover a leitura e escrita 

com compreensão. Segundo Armbruster, Lehr e Osborn (2001) o fracasso das 

abordagens do método global contrasta com a eficácia das instruções fônicas, em que 

as crianças passam a demonstrar facilidade para decodificar palavras por conta 

própria, quando aprendem a decodificar letras e grupos de letras, de forma sistemática 

e explícita. 

Um estudo foi realizado na Bélgica com crianças matriculadas no primeiro 

ano primário, com cerca de 50 crianças (classe baixa, média e alta), de três escolas que 

utilizavam o método global e cerca de 40 crianças (classe média) que frequentavam 
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uma escola que utilizava o método fônico na alfabetização. A pesquisa mostrou que as 

crianças alfabetizadas pelo método fônico liam mais palavras que as crianças 

alfabetizadas pelo método global. As crianças em desvantagem sociocultural, 

alfabetizadas pelo método global, ainda apresentaram resultados mais problemáticos, 

pois a maioria delas não conseguia ler nenhuma palavra nova ou lia no máximo duas 

ou três palavras novas (MORAIS, 1996). 

Capovilla e Capovilla (2000) apresentaram a revisão de alguns estudos de 

intervenção em que crianças foram treinadas em consciência fonológica, dada a 

importância desta habilidade para a aquisição de leitura e escrita. Os autores citaram 

um estudo em que foi realizada uma intervenção com pré-escolares, de quatro a cinco 

anos de idade, em que as crianças foram separadas em três grupos e submetidas a uma 

intervenção com procedimentos para desenvolver habilidades fonológicas. Havia um 

grupo controle com desenvolvimento linguístico normal, um grupo controle com 

atraso de linguagem e um grupo experimental com atraso de linguagem, o qual foi 

submetido à intervenção. O estudo mostrou que as crianças que apresentaram o pior 

desempenho nas tarefas de consciência fonológica foram as do grupo controle com 

atraso de linguagem e que não foram submetidas à intervenção fônica. Além disso, foi 

constatado que os procedimentos para desenvolver consciência fonológica propiciaram 

a melhora do desempenho das crianças com atraso em linguagem e que foram 

submetidas à intervenção fônica. 

Neste mesmo trabalho de Capovilla e Capovilla (2000) também foram citados 

diversos estudos conduzidos em diferentes países e que comprovaram a eficácia de 

procedimentos de consciência fonológica para a alfabetização. A consciência sobre os 

fonemas e a habilidade de manipulá-los, aliadas ao conhecimento das 

correspondências fonema-grafema levaram à aquisição do princípio alfabético e, 

consequentemente, à leitura e escrita eficazes. Diante das evidências internacionais 

que os autores relataram, foram conduzidos por eles mesmos diversos estudos 

experimentais para testar a eficácia do desenvolvimento da consciência fonológica em 

crianças brasileiras. Em um dos estudos, por exemplo, foi aplicado um procedimento 

de intervenção em alunos da 1ª série de uma escola pública com desempenho abaixo 

da média em consciência fonológica, com o objetivo de verificar se esse procedimento 

poderia aumentar as habilidades metafonológicas das crianças atrasadas, de nível 

socioeconômico baixo. Foram formados três grupos: o grupo controle com 

desempenho abaixo da média de sua classe (GCb), o grupo experimental abaixo da 
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média (GEb) e o grupo controle acima da média (GCa). Resumidamente, os resultados 

obtidos no procedimento de intervenção para o desenvolvimento da consciência 

fonológica e para o ensino de correspondências grafofonêmicas demonstraram eficácia 

em melhorar o desempenho das crianças do grupo experimental em várias provas 

aplicadas, comparando-se os resultados dos testes pré e pós-intervenção. Constatou-se 

que a intervenção realmente produziu ganhos no desempenho das crianças com nível 

socioeconômico baixo (CAPOVILLA & CAPOVILLA, 2000).     

Ao apresentar os resultados de seus estudos com crianças brasileiras, os 

autores concluíram que o desenvolvimento da consciência fonológica e o ensino 

sistemático de correspondências entre letras e sons contribuíram, de fato, para a 

aprendizagem da leitura e escrita. Apontaram para a necessidade de se retomar o 

ensino fônico nas escolas brasileiras, como já vem ocorrendo em países como os 

Estados Unidos e a Grã-Bretanha. Sugeriram que estes procedimentos são mais 

eficazes se ocorrerem durante o primeiro ano de alfabetização. Ressaltaram também 

que, diferentemente do nível socioeconômico das crianças, do nível de escolaridade de 

seus pais e do tipo de escola frequentada, que são variáveis sociológicas com 

influência na aquisição da leitura e escrita, porém de difícil manipulação, os 

procedimentos fônicos podem ser facilmente utilizados para prevenir e remediar as 

dificuldades de aquisição de leitura e escrita (CAPOVILLA & CAPOVILLA, 2000). 

Ferreira (2005) também encontrou resultados similares no teste TCLP (Teste 

de Competência de Leitura de Palavras) ao aplicar o Software “Alfabetização Fônica 

Computadorizada”, desenvolvido por Seabra, Macedo, Capovilla e Diana (2010), em 

92 alunos de 1ª série de escola pública, os quais foram divididos em três grupos: um 

grupo experimental, formado por alunos com desvio padrão abaixo da média e que 

participaram do programa computadorizado; um grupo controle com desvio padrão 

abaixo da média; e um grupo controle com desvio padrão acima da média. Os 

participantes dos dois grupos controle não foram submetidos ao programa de 

computador. A pontuação obtida no teste pelas crianças submetidas ao programa teve 

um crescimento mais acentuado, na comparação do pré e do pós-teste com as crianças 

do grupo controle que não foram submetidas ao programa de intervenção. Em relação 

àquelas consideradas boas leitoras, que pertenciam ao grupo controle com desvio 
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padrão acima da média, pode ser observado o efeito Mateus
3
, descrito por Stanovich 

(1986) em que o autor propõe que se beneficiam mais do processo escolar aquelas 

crianças que no início da alfabetização já apresentavam boa capacidade fonológica, em 

comparação com as crianças que apresentavam defasagens na capacidade fonológica, 

no início da alfabetização.  

Nikaedo (2006) aplicou o programa Alfabetização Fônica Computadorizada 

em 78 crianças de quatro classes da 1ª série de uma escola pública municipal da cidade 

de São Paulo, usando como medida do desempenho dos alunos os resultados obtidos 

nos testes TCLP (Teste de Competência em Leitura de Palavras), TCSE (Teste de 

Compreensão de Sentença Escrita), TNF (Teste de Nomeação de Figura por Escrita), 

TNFP (Teste de Nomeação de Figuras por Escolha de Palavras) e as avaliações 

realizadas pelos professores. Foram comparados os resultados do GE, formado por 50 

alunos que realizaram as atividades do programa computadorizado e do GC, formado 

por 28 alunos que permaneceram com o professor em sala de aula, sem realizar as 

referidas atividades. Por meio de pré e pós-testes, ficou demonstrado que o grupo 

experimental, exposto ao instrumento de intervenção para desenvolvimento da 

consciência fonológica, apresentou melhores resultados em todos os testes, quando 

comparado ao grupo controle.   

A eficácia do Software Alfabetização Fônica Computadorizada para 

desenvolver habilidades de leitura e escrita foi constatada em outros dois estudos: 

Hein (2006) utilizou o programa com 22 pessoas com deficiência mental, com idade 

variando entre 10 e 20 anos e Mei (2007) utilizou o referido programa com 23 

estudantes de uma classe de recuperação do Ciclo I do Ensino Fundamental de uma 

escola pública estadual da cidade de São Paulo. A autora do primeiro estudo (Hein, 

2006) verificou que o treino de consciência fonológica e de correspondências 

grafofonêmicas, através do programa computadorizado, produziu ganhos nos 

desempenhos de crianças e adolescentes com deficiência mental. O estudo de Mei 

(2007) concluiu que, embora os resultados obtidos não tenham permitido inferir 

diferenças estatisticamente significativas entre os grupos estudados antes e após o 

treinamento com o Programa de Alfabetização Fônica Computadorizada, o trabalho 

realizado com as habilidades de consciência fonológica permitiu identificar, 

                                                           
3
 O efeito Mateus é uma referência ao Evangelho (Mt, 25:29) que diz: “Porque a todo o que tem, dar-se-

lhe-á, e terá em abundância; e ao que não tem, tirar-se-lhe-á até o que parece que tem.” Este nome é usado 

em referência ao aumento da discrepância ao longo dos anos escolares. 
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acompanhar e comparar as competências de leitura e escrita dessas crianças, o que 

poderia sugerir uma intervenção mais precisa a partir das dificuldades de cada criança, 

como propõem Seabra e Capovilla (2009). 

Seabra e Capovilla (2009) levaram a efeito um estudo com 13 crianças com 

diagnóstico de dislexia, comparando-as com 2.196 crianças não-disléxicas, que 

estavam cursando da 1ª à 7ª série do ensino fundamental de escolas públicas e 

particulares do estado de São Paulo. As crianças foram submetidas ao Teste de 

Competência de Leitura de Palavras e Pseudopalavras (TCLPP) que é um instrumento 

neuropsicológico e psicométrico utilizado para avaliar a competência de leitura 

silenciosa. Dentre os resultados apresentados no estudo, há a indicação de que a 

incorporação de atividades fônicas no início da alfabetização pode diminuir 

significativamente as dificuldades em leitura e escrita, as quais se devem, em grande 

parte, a problemas iniciais de processamento fonológico. 

Outro estudo foi realizado com 20 crianças disléxicas, divididas em dois 

grupos, GI e GII. Os participantes do GI frequentaram 16 sessões de intervenção com 

o Software Alfabetização Fônica Computadorizada e foram avaliados em provas de 

consciência fonológica e habilidades de leitura e escrita. Os participantes do GII não 

participaram das intervenções. O Grupo I apresentou melhora significativa na prova de 

compreensão de leitura de sentenças e de consciência fonológica, além de mostrar 

diminuição no tempo de execução de provas de leitura e escrita de palavras isoladas 

(OLIVEIRA; LUKASOVA; MACEDO, 2010). 

Seabra, Dias e Hipólito (2011) realizaram avaliação neuropsicológica em 

874 crianças de ambos os sexos, de 1ª à 8ª série do Ensino Fundamental de duas 

escolas públicas, com a finalidade de investigar o desenvolvimento das diferentes 

estratégias de leitura utilizadas, examinando esse processo com base em um modelo de 

processamento cognitivo  de leitura. Através do teste aplicado (TCLPP) foi possível 

identificar o estágio de desenvolvimento em que cada criança se encontrava, as 

estratégias de leitura que prevaleciam ou que estavam prejudicadas. Os resultados 

mostraram um desempenho crescente nas competências de leitura, com a progressão 

das séries escolares, com um crescimento mais acentuado entre a 1ª, 3ª e 4ª séries, 

refletindo a importância dessas séries iniciais no desenvolvimento das habilidades de 

leitura. Nas demais séries, o desempenho continuou melhorando, porém, de forma 

mais gradual e menos acentuada. Os autores concluíram que a estratégia logográfica, 

em que a palavra é tratada como um desenho, estava presente nos desempenhos desde 
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a 1ª série; a estratégia alfabética, em que a criança é capaz de fazer a correspondência 

grafofonêmica, começava a figurar a partir da 2ª série e, a partir da 4ª série, surgia de 

modo mais evidente a estratégia ortográfica, em que a criança se torna capaz de 

reconhecer visualmente a palavra, decodificá-la automaticamente e acessar 

diretamente o sistema semântico. 

 

2.4. Formação de Professores Alfabetizadores no Brasil 

 

Antes de abordar especificamente a formação de professores alfabetizadores 

no Brasil, serão discutidos, a seguir, alguns aspectos sobre as diferentes concepções 

dos professores sobre alfabetização. Segundo o Relatório sobre Alfabetização: Novos 

Caminhos (Brasil, 2007), um levantamento feito em 2002 em 54 municípios 

brasileiros mostrou que a ampla maioria dos professores da primeira série se declarava 

construtivista ou alinhada com a perspectiva construtivista, revelando a imensa 

influência dos PCNs, de matriz construtivista, sobre todo o sistema educacional 

brasileiro e seus respectivos professores. 

Ao analisar as concepções e práticas de um trio de professoras de uma escola 

pública de Belo Horizonte, Espírito Santo (2010) verificou que havia duas diferentes 

concepções de alfabetização nos discursos e práticas das professoras que foram sujeitos 

de sua pesquisa: ou elas concebiam que o professor é quem alfabetiza a criança ou 

pensavam que é a própria criança quem se alfabetiza. No primeiro caso, a alfabetização 

ocorreria por memorização e, então, é o alfabetizador quem deveria ensinar. No 

segundo caso, é a própria criança quem se alfabetiza – dentro desta visão, o professor 

poderia oferecer atividades, porém, a criança não iria aprender a ler, se ela não tivesse 

maturidade para tal, por mais que o professor a auxiliasse. 

No estudo acima citado, podem-se distinguir basicamente, duas concepções 

quanto à alfabetização: uma considerada tradicional, em que o professor oferece um 

ensino baseado na memorização e outra que é mais bem aceita e considerada atualizada, 

porque é construtivista. Segundo a autora da pesquisa, não se percebe, porém, um 

questionamento dos professores quanto aos resultados nem sempre satisfatórios de seus 

alunos quanto à alfabetização dentro da perspectiva construtivista, que é interpretada, 

muitas vezes, de forma espontaneísta.  

A visão de que o construtivismo representa o que há de mais atual e eficaz em 

alfabetização é hegemônica entre os professores brasileiros. A oposição a quaisquer 
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outras concepções consideradas por eles como tradicionais e ultrapassadas é 

consequência dos princípios esposados nos documentos oficiais, especialmente nos 

PCNs (CAPOVILLA & CAPOVILLA, 2007). Estes princípios e concepções oficiais se 

repetirão na política de formação de professores, em especial dos professores 

alfabetizadores, como será exposto a seguir. 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) apontam que a busca de melhoria 

da qualidade da educação brasileira impõe a necessidade de investimentos na formação 

inicial e continuada de professores, bem como pagamento de salários dignos, um plano 

de carreira docente, a aplicação de recursos tecnológicos, e a utilização de livros 

didáticos com qualidade facilmente acessíveis (BRASIL, 1997). No entanto, a formação 

de professores no Brasil é sabidamente deficiente, tanto no que se refere à formação 

inicial, quanto à formação continuada.  

 Com relação à formação inicial, a consulta às Universidades e às Secretarias de 

Educação, realizada pelos autores do Relatório sobre Alfabetização, mostrou que 

existem discrepâncias entre as percepções das Universidades sobre seu trabalho e as 

percepções das Secretarias de Educação. Enquanto as Universidades consideram a sua 

formação adequada e de boa qualidade e afirmam oferecer cursos que preparam 

professores alfabetizadores, as Secretarias, em sua maioria, afirmam que as instituições 

de ensino superior de suas respectivas regiões não preparam professores para alfabetizar 

(BRASIL, 2007). 

As orientações nacionais para a formação de professores se caracterizam por 

serem muito gerais, sem apresentar orientações concretas e claras para que o professor 

possa adquirir competências específicas para exercer sua função. A formação de 

professores alfabetizadores apresenta os mesmos problemas de falta de orientações mais 

concretas e específicas para dominar os conhecimentos teóricos e práticos necessários 

para alfabetizar com sucesso os seus alunos. A seguir, serão detalhados alguns desses 

problemas, especificamente quanto à formação de professores alfabetizadores. 

No Brasil, é principalmente nos cursos de Pedagogia que ocorre a formação dos 

professores para atuarem na educação infantil e nos anos iniciais do ensino 

fundamental, momentos da escolaridade em que se inclui a alfabetização. Contudo, a 

necessidade da formação específica do professor alfabetizador nem sempre é 

considerada, o que se torna um problema, pois além da formação geral, básica, a prática 

do professor alfabetizador requer dele saberes docentes específicos para o trabalho de 

alfabetizar as crianças (ARAÚJO, 2010). 
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Observa-se na prática das instituições formadoras de professores alfabetizadores 

que a carga horária destinada ao ensino da língua, literatura, literatura infantil e 

alfabetização é muito reduzida em relação à carga horária total dos cursos de formação 

de professores para o ensino fundamental. No caso da alfabetização, os conteúdos 

ensinados são fundamentalmente teóricos e baseiam-se nas teorias esposadas pelos 

PCNs que, por sua vez, sofreram incontestável influência dos livros e das teorias 

construtivistas de Emília Ferreiro, cujas concepções trouxeram consequências sobre as 

orientações transmitidas nos cursos de formação de professores no Brasil, como, por 

exemplo, a visão hegemônica que ainda impera nas Universidades públicas de que o 

método global (ideovisual) é o melhor para alfabetizar as crianças. Além disso, não há 

qualquer acesso dos alunos e professores a informações atualizadas sobre o tema 

alfabetização, demonstrando um completo desconhecimento do estado da arte, nesta 

área, em nível internacional. Uma diferença fundamental entre o Brasil e países como a 

França, a Inglaterra e os EUA é que nestes países as políticas oficiais com relação à 

alfabetização são baseadas em conhecimentos científicos e evidências experimentais e 

as instituições de formação são estimuladas a uma atualização permanente (BRASIL, 

2007). 

Araújo (2008) investigou vinte e sete professores sobre a contribuição dos 

Cursos de Pedagogia para a sua formação docente como alfabetizadores. Na perspectiva 

dos professores pesquisados, o Curso de Pedagogia ofereceu: a) respaldo para a opção 

teórico- metodológica da prática de alfabetização; b) interlocução com autores que 

fundamentam a construção do conhecimento e/ou o processo psicogenético de 

ensinar/aprender a língua escrita; c) conhecimento acerca do desenvolvimento humano; 

d) competência para planejar, executar e avaliar a aprendizagem da língua escrita. As 

disciplinas que estes professores consideraram mais relevantes para sua formação como 

alfabetizadores foram: Didática, Didática da Alfabetização, Psicologia da Educação e 

Literatura Infantil. Apontaram como lacunas na formação que tiveram nos cursos de 

Pedagogia: a) falta de oportunidades de vivências da relação teoria/prática; b) 

insuficiência de conteúdo e carga horária das disciplinas específicas de alfabetização; c) 

descaso com a formação do professor leitor/escritor. A grande maioria das professoras 

pesquisadas (92,59%) citou os autores Paulo Freire, Emilia Ferreiro, Ana Teberosky, 

Magda Soares e Telma Weisz como fundamentais na construção do conhecimento da 

leitura e da escrita. 
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Estes dados corroboram a ideia de que os cursos de formação de professores 

alfabetizadores em nosso país mostram apenas os conceitos construtivistas e deixam às 

cegas os professores alfabetizadores quanto a outras concepções e métodos de 

alfabetização. Na citada pesquisa, os professores afirmaram que o curso de Pedagogia 

lhes ofereceu respaldo para opções teórico-metodológicas da prática de alfabetização, 

porém, pode-se entender que não houve opção nenhuma: a eles foi oferecida apenas a 

“opção construtivista” e o contato com autores que se alinhavam com esta concepção. A 

própria autora do estudo se alinhou com esta visão construtivista, ao ressaltar que os 

estudos de Ferreiro e Teberosky sobre a psicogênese da língua escrita foram as mais 

significativas produções científicas nesta área, nos últimos tempos (ARAÚJO, 2008). 

A mesma autora avaliou que os Cursos de Pedagogia precisam ser repensados e 

reavaliados, pois ao lado de cumprir sua função social, contribuindo positivamente para 

a formação dos professores, estes cursos apresentam lacunas que podem comprometer a 

qualidade do professor alfabetizador, visto que na educação básica brasileira, o fracasso 

escolar está diretamente relacionado às questões da alfabetização e à formação do 

professor que trabalha nesta área. As lacunas apontadas pelos professores e analisadas 

pela autora são: a) a falta de articulação entre teoria e prática, destacando a ênfase na 

teoria, sem oportunidade de vivenciá-la em situações da prática pedagógica, durante 

todo o curso de formação; b) ausências ou insuficiências de conteúdos e de carga 

horária voltadas para a alfabetização, na grade curricular do curso; c) descaso com a 

formação do professor leitor/escritor, pois para conseguir mediar a formação de outros 

leitores é necessário fazer com que o professor seja um bom leitor e tenha consciência 

do valor da leitura. Os professores pesquisados, porém, afirmaram que durante o curso 

de Pedagogia não tiveram disciplinas que possibilitassem investimento na formação do 

professor leitor e não desenvolveram o conhecimento literário, nem o gosto pela leitura 

(ARAÚJO, 2008).  

As deficiências na prática de ensino são colocadas pelas professoras pesquisadas 

e pela autora como uma fragilidade da formação inicial e apontam para a necessidade de 

reformulação nos cursos de formação de professores em geral e, em especial, na 

formação docente para a alfabetização (ARAÚJO, 2008). Corroborando com esta ideia 

de que as Universidades priorizam a formação teórica e o conhecimento sistemático e 

científico, em detrimento da prática, Espírito Santo (2010) analisou questões relativas 

aos saberes docentes ligados à alfabetização e afirmou que: 
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Na formação de um professor alfabetizador, por exemplo, ensina-se 

tudo sobre as novas teorias de alfabetização. Como e por que uma 

determinada teoria é melhor, quais são seus pressupostos e conceitos 

básicos, o que é alfabetizar nesta perspectiva, como deve ser uma 

metodologia que se baseia nesta teoria, mas tudo lido nos livros e 

apostilas debatidas e esmiuçadas na sala de aula da universidade, e 

reproduzidas em avaliações como provas e trabalhos, distante da sala 

de aula e das crianças que estão aprendendo a ler e escrever. E após 

obter bons resultados nos trabalhos e provas, espera-se que estes 

universitários sejam capazes de assumir uma sala de aula e alfabetizar 

todos os alunos. Porém, surgem ao novo professor inúmeras situações 

inesperadas em que ele tenta aplicar seu conhecimento teórico e ainda 

assim não consegue fazer com que muitas crianças aprendam a ler e 

escrever (ESPÍRITO SANTO, 2010, p. 20). 

 

A autora acima citada propôs, então, que as universidades deveriam trabalhar 

primordialmente com os conhecimentos advindos da prática, abordando uma nova 

“epistemologia da prática”, em que há a análise da ação do profissional, pois apenas os 

conhecimentos técnicos advindos das teorias seriam insuficientes para resolver os 

problemas reais e cotidianos enfrentados pelo professor na realidade de sua sala de aula. 

Haveria necessidade de que se efetuassem pesquisas que conduzissem à “teorização da 

prática”, a partir de uma observação direta da ação e do pensamento dos professores 

para a compreensão de sua prática e, a partir dela, poder melhorar a eficácia do ensino 

(ESPÍRITO SANTO, 2010). 

A mesma autora, diante de tantos aspectos a serem tratados na formação dos 

professores, considerou que a maioria das Universidades está organizando a formação 

de professores em três anos, tempo insuficiente para estudar todas as teorias e práticas 

necessárias ao bom desempenho do professor em sua função. Sugere que para resolver, 

em parte, os problemas de formação do educador, os cursos para formação de 

professores deveriam se espelhar nos cursos de Medicina, com cinco anos para a 

formação básica e mais cinco anos para a formação específica (ESPÍRITO SANTO, 

2010). 

Ao se falar em formação de professores há que se levar em conta o domínio dos 

conhecimentos científicos indispensáveis para o professor realizar sua tarefa, pois 

ninguém é capaz de ensinar o que não conhece. É necessário também  que o professor 
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tenha uma formação pedagógica que o torne capaz de ensinar de forma intencional e 

sistematizada, com procedimentos e finalidades coerentes e eficazes. Além disso, ao 

compreender o espaço escolar como fator importante na sua formação permanente, o 

professor poderá superar a dicotomia entre teoria e prática verificada nos currículos dos 

cursos de licenciatura ou de magistério, quando de sua formação inicial, passando a uma 

prática fundamentada teoricamente, em que a teoria esclarece, dá sentido e direção à 

prática (TOMIO, 2004). 

Na formação inicial ou continuada, deve ser enfatizada a reflexão do professor 

sobre a sua própria prática. Ao refletir sobre as práticas cotidianas da sala de aula, o 

professor deve ser capaz de explicitá-las, avaliá-las e melhorá-las. Quanto mais o 

professor souber analisar os problemas de sua experiência didático-pedagógica, mais irá 

adquirir competência para resolvê-los (SILVA, 2007).  

No Brasil, enquanto as Universidades propõem a formação inicial como a 

principal ou a única prioridade para melhorar a qualidade da alfabetização das crianças, 

as Secretarias de Educação, em geral, veem a capacitação de professores em serviço 

como uma panaceia para curar ou compensar os males da educação brasileira. As 

capacitações são consideradas essenciais e ficam a cargo dos diversos sistemas de 

ensino estaduais ou municipais, a partir das diretrizes emanadas do Ministério de 

Educação e Cultura (MEC), dentre elas os PCNs (Parâmetros Curriculares Nacionais), o 

PROFA (Programa de Formação de Professores Alfabetizadores), o PRO-

LETRAMENTO (Programa de Formação Continuada de Professores dos Anos/Séries 

Iniciais do Ensino Fundamental) e o documento ENSINO FUNDAMENTAL DE 

NOVE ANOS: Orientações para a Inclusão da Criança de Seis Anos de Idade.  

Na capacitação de professores alfabetizadores proposta pelos órgãos oficiais 

para as escolas públicas, o programa mais utilizado foi o PROFA que foi iniciado em 

2000/2001 e chegou a ser implantado em mais de mil e quatrocentas redes municipais e 

duas redes estaduais de ensino no país. Este programa foi totalmente consistente com as 

orientações e diretrizes dos PCNs e se apoiou em ideias e conceitos gerais de que cabe 

ao professor conceber seus próprios materiais didáticos, o que entra em conflito com a 

prática da maioria dos professores, no Brasil e no mundo, pois, na realidade da sala de 

aula, os professores costumam se apoiar em materiais pedagógicos existentes e na troca 

de experiências com os colegas professores (BRASIL, 2007).  

Os cursos do PROFA foram também, em muitos casos, ministrados pelas 

Instituições de Ensino Superiores locais, porém as Secretarias de Educação não 
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apresentaram evidências objetivas sobre o impacto do programa na aprendizagem dos 

alunos, nem sobre a forma como os professores aprenderam sobre o programa, nem 

como ou se o utilizaram efetivamente em sala de aula (BRASIL, 2007). Acrescente-se 

ainda, que nem sempre os professores se sentiram efetivamente contemplados, por este 

programa, em suas necessidades de formação, orientações didáticas e materiais 

pedagógicos para o desenvolvimento de suas aulas (SILVA, 2007). 

O PROFA foi substituído atualmente pelo programa PRO-LETRAMENTO. 

Letramento é o estado ou condição de quem se envolve nas numerosas e variadas 

práticas sociais de leitura e escrita. É também ensinar e aprender as práticas sociais de 

leitura e escrita. Letramento é a versão para o português da palavra Literacy que se 

refere ao estado ou condição que o indivíduo ou um grupo social passa a assumir a 

partir do momento em que aprende a ler e escrever. Este conceito foi introduzido a 

partir do final dos anos 90 e consiste na aprendizagem das habilidades, conhecimentos e 

atitudes necessários ao uso efetivo e competente da leitura e da escrita nas práticas 

sociais que envolvem a língua escrita (PRO-LETRAMENTO, MEC, 2008). 

Os princípios em que se baseia o Programa PRO-LETRAMENTO ainda são os 

construtivistas, embora já se faça presente a preocupação com o reconhecimento de 

unidades fonológicas como sílabas, rimas, aliterações e fonemas. O referido programa 

afirma que para aprender a ler e escrever com autonomia é indispensável operar com os 

fonemas e estabelecer relações entre estas unidades sonoras e a sua representação 

gráfica, os grafemas. Preconiza também que, nos primeiros momentos do processo de 

alfabetização, a criança deve operar ludicamente com unidades do sistema fonológico, 

prestando atenção à pauta sonora da língua. No entanto, o necessário conhecimento do 

alfabeto deverá ser feito, principalmente, a partir das letras, seus valores funcionais e 

sua forma gráfica e não dos sons correspondentes, pois, segundo o documento, os 

fonemas são unidades fonológicas abstratas que nem sempre correspondem aos 

segmentos sonoros particulares na fala. 

O programa explica que se apropriar do sistema de escrita, durante o processo de 

alfabetização, depende fundamentalmente de compreender um dos princípios básicos 

deste sistema: os fonemas são representados por grafemas na escrita, embora nem 

sempre a relação entre um fonema e um grafema equivale a uma única correspondência. 

Exemplo: o grafema P corresponde a um único o fonema /p/. No entanto, os grafemas 

qu, rr, ss, ch, lh, nh correspondem a um único fonema, mas são representados 

graficamente por duas letras. O referido documento, considerando a complexidade do 
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sistema alfabético de escrita, também leva em conta o princípio da progressão e 

recomenda que no trabalho de alfabetização se deva ir do mais simples ao mais 

complexo. Ao mesmo tempo, continua orientando que o aluno deve ler e escrever 

pequenos textos, mesmo antes de ter domínio do sistema de escrita. Orienta, ainda, que 

é preciso desenvolver capacidades de decifração, decodificando palavras, porém, 

recomenda, ao mesmo tempo, que a criança deve saber ler reconhecendo globalmente as 

palavras (PRÓ-LETRAMENTO, MEC, 2008). Ao analisar as propostas contidas neste 

documento governamental, percebe-se um avanço com relação à necessidade de 

desenvolver a consciência fonológica, embora se possa inferir que a ênfase continua na 

compreensão e produção do texto e na valorização das funções sociais da leitura e 

escrita, deixando ainda em segundo plano os conhecimentos metalinguísticos, ou seja, 

aqueles conhecimentos que se referem à estrutura e funcionamento da língua.  

O documento ENSINO FUNDAMENTAL DE NOVE ANOS (MEC, 2007) que 

contém orientações para o trabalho com as crianças de seis anos no ensino fundamental 

de nove anos já chama a atenção para a necessidade de levar as crianças a compreender 

que a escrita possui relação com a pauta sonora. E que a descoberta desta relação não é 

realizada espontaneamente, o que torna imprescindível a ajuda aos alunos para que 

descubram os princípios que regem as relações entre a fala e a escrita, isto é, que as 

letras (grafemas) representam os sons (fonemas) e não os significados das palavras 

faladas. Além de ler e registrar palavras numa escrita alfabética, a criança precisa ler, 

compreender e produzir textos compartilhados socialmente. Embora o princípio básico 

para este documento seja “alfabetizar letrando”, percebe-se que a ênfase da proposta 

ainda é o letramento, ou seja, a capacidade de utilizar a língua nas práticas sociais, com 

menos ênfase nos aspectos fonológicos da alfabetização (MEC, 2007). 

Nos cursos de formação docente, há uma ausência ou pouca ênfase nos aspectos 

que se referem à importância do desenvolvimento da consciência fonológica no trabalho 

de alfabetização e letramento, diante das dificuldades e necessidades complexas que as 

crianças apresentam no seu processo de aquisição da leitura e escrita. Há insegurança e 

falta de embasamento do professor com relação ao trabalho intencional, direcionado e 

sistematizado no desenvolvimento de habilidades de consciência fonológica. Faltam a 

ele conhecimentos básicos de fonética e fonologia, envolvendo a metacognição e a 

metalinguagem, conhecimentos esses que poderiam contribuir para a prevenção e 

superação de dificuldades de aprendizagem dos alunos, com relação à aquisição das 

habilidades de leitura e escrita (VICENTIN, 2006). 
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A capacitação de professores existe em todos os países, mas deve ser feita uma 

importante distinção entre a formação e a capacitação que é oferecida pelas escolas ou 

sistemas de ensino, sendo que em nenhum caso a capacitação é vista como substitutiva à 

formação inicial básica. A capacitação se concentra, na maioria dos países, em um a 

dois dias por ano e procura disseminar informações sobre novos conceitos e novos 

programas, bem como inovações metodológicas associadas a esses programas, sendo 

que a atualização permanente é vista basicamente como responsabilidade individual do 

professor (BRASIL, 2007). 

A capacitação dos professores em serviço é, de fato, necessária, mas é preciso 

vincular esta capacitação à implementação de programas estruturados e validados 

científica e empiricamente, sendo essencial que os professores alfabetizadores, dada a 

complexidade dos processos envolvidos na alfabetização, conheçam adequadamente as 

complexidades fonéticas e ortográficas da língua, de forma a prever, diagnosticar e 

corrigir dificuldades de aprendizagem dos seus alunos com relação à aquisição da 

leitura e escrita competentes. Além disso, é fundamental que o MEC e as Secretarias de 

Educação busquem evidências científicas sobre a efetividade dos programas de 

capacitação permanente em que costumam envolver seus professores (BRASIL, 2007). 

É necessário ainda que as propostas de formação de professores procurem 

articular a pesquisa e o desenvolvimento profissional dos docentes, aproximando 

universidades e escolas. Neste sentido, Garrido (2005), Ninin (2006), Fonseca (2011) e 

Toledo (2011) propõem a pesquisa colaborativa ou cooperativa em que a pesquisa 

científica se realiza concomitantemente à formação do professor, visando acompanhá-

lo, por um determinado período, em seu próprio contexto de atuação. As autoras 

analisam a necessidade de implementar políticas e programas que qualifiquem o 

professor no contexto escolar, onde este possa confrontar teoria e prática e possa se 

servir dos conhecimentos acadêmicos, adaptando-os à sua prática, bem como avaliando 

os resultados obtidos. 

A formação continuada do professor dentro da própria escola tem sido 

considerada atualmente como mais eficaz, por levar em conta a realidade da escola e da 

sala de aula, bem como as dificuldades enfrentadas pelo professor no seu dia-a-dia. A 

pesquisa colaborativa insere-se na tendência de investigação que valoriza as dimensões 

contextuais e ecológicas, ensejando a formação contínua no ambiente natural do 

professor. Busca-se a transformação da prática docente e da cultura escolar, o que pode 
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se concretizar no fortalecimento das escolas como um espaço de formação, inovação e 

produção de conhecimento (PIMENTA, 2000, 2005). 
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3. OBJETIVOS 
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3.1. Objetivos 

 

3.1.1. Objetivo Geral 

 

Avaliar o efeito de intervenção baseada na abordagem fônica para a superação 

das dificuldades de leitura e escrita em crianças do 3º ano do ensino fundamental, por 

meio da capacitação de professores para a alfabetização pelo método fônico. 

 

 

3.1.2. Objetivos Específicos 

 

1. Capacitar professores alfabetizadores a utilizarem os procedimentos do 

método fônico, em sala de aula, com alunos do 3º ano do ensino 

fundamental, em recuperação contínua; 

 

2. Avaliar o desempenho em provas de leitura e escrita de crianças de 3º e 4º 

ano do ensino fundamental, com e sem dificuldade de aprendizagem da 

leitura e escrita, antes e após as intervenções com a abordagem fônica; 

 

3. Comparar os resultados dos participantes do grupo de intervenção com os 

alunos de 3º e 4º ano do ensino fundamental que não realizaram as atividades 

com a abordagem fônica; 
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4.1. Participantes 

 

Participaram do estudo 61 crianças de duas escolas públicas da cidade de São 

Paulo, sendo uma municipal (Escola 1) e uma estadual (Escola 2). Sendo que, na Escola 

1, participaram ao todo 51 crianças do 3
o
 ano do ensino fundamental

4
. Na Escola 2 

participaram 10 crianças do 4º ano do ensino fundamental. A média de idade da amostra 

foi de 9,02 (dp=1,4) anos, sendo 26 meninas e 35 meninos.  

Os 61 participantes foram divididos em três grupos em função do ano escolar e 

de ocorrência de dificuldades de aprendizagem. Os participantes da Escola 1 que 

pertenciam a 2 classes de 3º ano (3º A e B) foram divididos em dois grupos: Grupo 

Experimental (GE) e Grupo Controle 1 (GC1). O critério para a separação dos dois 

grupos foi a avaliação diagnóstica, realizada em fevereiro de 2011 pelos professores das 

duas classes citadas, com base nos pressupostos construtivistas de Emília Ferreiro 

(1999). Inicialmente o GE foi formado por 22 alunos, em que 3 eram pré-silábicos (PS), 

2 silábicos sem valor sonoro (SSV), 13 silábicos com valor sonoro (SCV), 4 silábico-

alfabéticos (SA) e nenhum alfabético (A). Os 22 alunos escolhidos no início da pesquisa 

realizaram os pré-testes; porém, por problemas de faltas ao programa de intervenção, ou 

por faltas nos dias dos pós-testes, 3 deles foram excluídos da amostra. Dos alunos 

excluídos, 2 eram pré-silábicos e 1 silábico-alfabético. Assim, o GE ficou constituído 

por 19 crianças (6 meninas) com defasagem no aprendizado de leitura e escrita, sendo 

que a avaliação diagnóstica dos professores caracterizou 1 aluno como pré-silábico 

(PS), 2 alunos como silábicos sem valor sonoro (SSV), 13 alunos como silábicos com 

valor sonoro (SCV) e 3 alunos como silábico-alfabéticos (SA). A idade média dos 

participantes do GE foi de 8,6 anos (dp=0,96). 

Já o GC1 foi formado por 32 crianças (18 meninas) que já estavam no nível 

alfabético (A) e, segundo as professoras, não apresentavam defasagem nas habilidades 

                                                           
4
 É importante destacar que, embora os PCNs tenham estabelecido quatro ciclos para o ensino 

fundamental de oito anos, a LBD (Lei 9394/96, art.23) abriu possibilidades para que os diversos sistemas 

de ensino se organizassem de forma diferente. O ensino municipal e o ensino estadual de São Paulo 

estabeleceram dois ciclos: ciclo I, da 1ª à 4ª série e ciclo II, da 5ª à 8ª série. Com a implantação do Ensino 

Fundamental de Nove Anos, os dois sistemas de ensino mantiveram os dois ciclos, assim distribuídos: 

ciclo I (do 1º ao 5º ano) e ciclo II (do 6º ao 9º ano). Como este é um momento de transição de um modelo 

para outro, as crianças do GE e do GC1 que estavam matriculadas no terceiro ano em 2011, entraram no 

1º ano com sete anos completos ou a completar no ano de matrícula e correspondiam à última turma 

proveniente do ensino de oito anos da Escola 1. As crianças do GC2, da Escola 2, também estavam 

incluídas no Ensino Fundamental de oito anos. 
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de leitura e escrita. A idade média dos participantes do GC1 foi de 8,5 anos (dp=0,62), 

sendo similar a dos participantes do GE.  

O terceiro grupo do estudo foi constituído exclusivamente por alunos da Escola 

2, sendo designado por Grupo Controle 2 (GC2). O GC2 foi formado por 10 crianças (2 

meninas) do 4º ano, com idade média de 11,6 (dp=1,07) anos. Os critérios para a 

formação do G2 levaram em conta dois aspectos: a) estes alunos haviam sido colocados 

em recuperação pela Escola 2, como alunos com defasagem no aprendizado da leitura e 

escrita; b) eles apresentaram resultados semelhantes ao GE nos pré-testes para avaliação 

dos níveis de leitura e escrita. Assim, os dados do GC2 serviram de comparação com o 

GE, uma vez que apresentavam desempenho semelhante nas habilidades de leitura e 

escrita, mas, diferentemente do GE, não foram submetidos à intervenção fônica. A 

Tabela 1 sumaria as características dos três grupos com relação à proveniência, idade, 

gênero, quantidade de participantes e ano cursado. 

 

Tabela 1: Caracterização dos três grupos de participantes, quanto à escola de 

origem, à idade média e desvio padrão, ao gênero, ao número de alunos e ao ano 

cursado. 

Grupos Escola Idade (M e Dp) Gênero Número Ano (Série) 

GE 1 8,6 (0,96) 6 F, 13 M 19 3º 

GC1 1 8,5 (0,62) 18 F, 14 M 32 3º 

GC2 2 11,6 (1,07) 2 F, 8 M 10 4º 

 

Embora os participantes tenham vindo de duas escolas diferentes da cidade de 

São Paulo, elas apresentam grande similaridade em termos sócio-demográficos, 

situando-se na região sudoeste, divisa com a região sul (Escola1) e na região sul (Escola 

2). As duas escolas atendem prioritariamente a crianças de nível sociocultural e 

econômico mais baixo, cujos pais também sofrem privação cultural e, ainda que não 

sejam analfabetos, não conseguem dar um suporte adequado aos filhos nas questões 

escolares. O entorno das escolas apresenta as contradições e diferenças sociais 

características da região onde elas se situam. A clientela escolar é constituída por 

moradores do local, provenientes em sua maioria das favelas próximas, portanto, com 

baixo poder aquisitivo, sendo que várias das famílias atendidas encontram-se  em 

situação de extrema pobreza. Também não há espaços para lazer e atividades sociais e 
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culturais. Os bairros atendidos pelas escolas não possuem cinema, teatro ou clubes 

recreativos ou desportivos.  

Participaram do estudo 2 professoras da Escola 1, docentes do 3º ano A e B, 

cujos alunos pertenciam ao GE e GC1. A professora 1 tem idade de 39 anos, com 

experiência de 20 anos de magistério, com 15 anos de trabalho com alfabetização, sendo 

cinco anos com turmas de 1ª série e os demais anos com turmas de outras séries em 

reforço escolar. É formada no curso médio de magistério, tem curso superior em 

Turismo e leciona para o 3º ano A. A professora 2 tem idade de 44 anos, com 

experiência de 23 anos no magistério, tendo atuado 15 anos como alfabetizadora, com 

turmas de 1ª série do ensino fundamental. É formada no curso médio de magistério, com 

curso superior incompleto em Pedagogia. 

 

4.2. Instrumentos 

 

Os instrumentos usados no presente estudo foram de dois tipos: Avaliação e 

Intervenção. A avaliação do desempenho acadêmico dos alunos foi feita a partir de três 

instrumentos: 1) aplicação de uma bateria de testes (BALE) para avaliação de leitura e 

escrita dos alunos do GE, GC1 e GC2; 2) aplicação da Prova de Consciência Fonológica 

(PCF) para avaliação das habilidades de consciência fonológica dos alunos do GE; 3) 

avaliação, pelos professores, quanto ao estágio de alfabetização (EL), dos alunos do GE 

(no início e no decorrer do ano) e dos alunos do GC1 (somente no início do ano, para a 

separação dos grupos experimental e controle). São descritos a seguir os instrumentos 

de avaliação utilizados neste estudo.  

 

4.2.1. Bateria de Avaliação de Leitura e Escrita (BALE) 

 

Para avaliar habilidades de leitura silenciosa de palavras e pseudopalavras 

isoladas, escrita e compreensão de texto, foram utilizados quatro dos sete testes da 

Bateria de Avaliação de Leitura e Escrita, BALE (CAPOVILLA et al. 2000; MACEDO 

et al., 2002; MACEDO et al., 2004). São eles: Teste de Competência de Leitura de 

Palavras (TCLP), Teste de Nomeação de Figuras por Escolha de Palavra-I (TNF-

Escolha), Teste de Nomeação de Figura Escrita-I (TNF-Escrita), Teste de Compreensão 

de Sentença Escrita (TCSE).  
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Teste de Competência de Leitura de Palavras (TCLP) 

 

O TCLP é composto por 78 itens e cada um destes possui uma figura e uma 

palavra ou pseudopalavra escrita abaixo. A tarefa do examinando consiste em julgar se a 

palavra corresponde corretamente ou não à figura e circular a figura caso a relação 

esteja correta ou marcar a figura com “X”, caso esta relação seja incorreta.  A Figura 1 

ilustra alguns itens do teste TCLP. 

Dos 78 itens do TCLP, os oito primeiros itens são treino, sendo a pontuação 

máxima 70 pontos. Os itens estão divididos em 7 subtipos de pares figura-palavra, com 

dez itens cada, sendo dois tipos de itens corretos e cinco incorretos: 1-) palavras 

Corretas Regulares, como FADA sob a figura de uma fada; 2-) palavras Corretas 

Irregulares, como TÁXI, sob a figura de um táxi; 3-) palavras com Troca Semântica, 

como LARANJA, sob a figura de uma banana; 4) pseudopalavras com Trocas Visuais, 

como CAEBÇA, sob a figura de uma cabeça; 5) pseudopalavras com Trocas 

Fonológicas, como CANCURU sob a figura de um canguru; 6) Pseudopalavras 

Homófonas, como OSPITAU sob a figura de um hospital; e 7) Pseudopalavras 

Estranhas, como RASSUNO sob a figura de uma mão.  

 

Figura 1. Exemplo dos 6 primeiros itens do TCLP (extraído de F. Capovilla, Viggiano, 

A. Capovilla, Raphael, Maurício, &Bidá, Teste de Competência de Leitura de Palavras). 

Destes 70 pontos, 20 pontos devem ser obtidos por aceitação apropriada de itens 

corretos e 50 pontos devem ser obtidos por rejeição apropriada dos itens incorretos. O 
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teste avalia o estágio de desenvolvimento da leitura ao longo das etapas do 

desenvolvimento da criança. É um instrumento de leitura silenciosa de palavras 

isoladas, que fornece uma visão integrada e aprofundada acerca do grau de 

desenvolvimento e preservação dos diferentes mecanismos, rotas e estratégias 

envolvidas na leitura competente.  

As três estratégias básicas que a criança utiliza no processo de aquisição da 

leitura e escrita são: a logográfica, a fonológica (ou alfabética) e a lexical (ou 

ortográfica). Na estratégia logográfica, a palavra é tratada como um desenho e a 

leitura e escrita se caracterizam por usar pistas contextuais e não-linguísticas, como as 

cores, o fundo e a forma das palavras. Nesta fase, a leitura e a escrita ainda são 

incipientes e a substituição de letras pode passar despercebida. Na estratégia 

fonológica ou alfabética, a palavra não é mais tratada como um desenho e a criança 

passa a analisar as palavras em seus componentes, fazendo as correspondências entre 

letras e fonemas. Nesta fase, a criança passa a ser capaz de ler corretamente palavras 

regulares, podendo também ler palavras novas e pseudopalavras. Na estratégia lexical 

ou ortográfica, a leitura se caracteriza pelo processamento visual direto das palavras, 

sem a necessidade da conversão fonológica. Nesta etapa, o leitor já possui um léxico 

mental ortográfico que lhe permite reconhecer visualmente a palavra e fazer a 

decodificação grafofonêmica rápida e automaticamente, tendo acesso direto ao sistema 

semântico. A criança passa, então, a ser capaz de ler palavras irregulares e a fazer uma 

leitura competente (CAPOVILLA &CAPOVILLA, 2000; SEABRA & CAPOVILLA, 

2009). 

 

Teste de Nomeação de Figuras por Escolha de Palavra (TNF-Escolha) 

 

O Teste de Nomeação de Figuras por Escolha de Palavra Escrita é um teste de 

competência de leitura de palavras isoladas, que visa avaliar a habilidade do sujeito em 

selecionar palavras escritas que representam uma figura conhecida, quando apresentadas 

juntamente a palavras distratoras. O teste avalia a habilidade em reconhecer a palavra 

escrita que corresponda corretamente a uma figura, seguindo o critério de escolha por 

confrontação. O avaliando dispõe de quatro alternativas para selecionar qual delas 

corresponde à figura apresentada. Estas alternativas seguem os seguintes critérios: uma 

única palavra representa corretamente a figura, sendo esta a palavra alvo, as demais 

apresentam erros de natureza ortográfica, semântica ou quirêmica.  
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O distrator ortográfico é representado por uma palavra, em que a escrita se 

assemelha à palavra alvo. Por exemplo: faca/fada, peixe/deixe. O distrator semântico 

refere-se a uma alternativa que represente um significado semanticamente semelhante 

ao alvo, por exemplo: faca/garfo, peixe/baleia. O distrator quirêmico refere-se à versão 

original do teste desenvolvida para população surda. Para a população ouvinte esta 

palavra não apresenta relação alguma com o alvo.  A Figura 2 ilustra alguns itens do 

teste TNF-Escolha. 

 

 

Figura 2. Exemplo de 6 itens do Teste de Nomeação de Figura por Escolha 

TNF-Escolha (extraído de F. Capovilla, Viggiano, Raphael, Maurício, Bidá, A. 

Capovilla, & Neves. Teste de Nomeação de Figuras por Escolha de Palavras, versão 1.3 

(revisada). 

 

Teste de Nomeação de Figuras por Escrita (TNF-Escrita) 

 

O Teste de Nomeação de Figuras por Escrita (TNF-Escrita) avalia o 

desenvolvimento da competência de escrita em Português e a habilidade do examinando 

em escrever livremente palavras que correspondam corretamente às figuras, sem 

cometer erros ortográficos e semânticos. O teste contém 36 itens, sendo esta a 

pontuação máxima. A pontuação de cada item varia entre 0 e 1, sendo 0 totalmente 

errado e 1 totalmente certo. 

Cada item é composto de uma figura e um espaço para escrever o texto, e a 

tarefa consiste em escrever corretamente a palavra correspondente à figura, em 

Português. A Figura 3 ilustra alguns itens do TNF-Escrita. 
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Figura 3. Exemplo de 4 itens do Teste de Nomeação de Figura por Escrita TNF-

Escrita (extraído de F. Capovilla, Viggiano, Raphael, Bidá, Maurício, A. Capovilla & 

Neves. Teste de Nomeação de Figuras por Escrita, versão 1.3 (revisada). 

 

Na correção do TNF-Escrita foram utilizados dois critérios de correção: análise 

quantitativa e análise qualitativa. Na análise quantitativa, os itens corretos receberam 1 

ponto e os incorretos, receberam pontuação 0. Assim, a pontuação no teste variou de 0 a 

36 pontos. As palavras escritas erradas foram analisadas qualitativamente em função do 

tipo de erro apresentado, de acordo com os critérios descritos por Capovilla & Capovilla 

(2000). Os tipos de erros analisados foram: erros por troca de grafemas (ex.: “empada” 

para “espada”); erros por acréscimo de grafema (ex.: “galinlha” para “galinha”); erros 

por omissão de grafema (ex.: “dzena” para “dezena”); erros por desrespeito às regras de 

posição (ex.: “pásaro” para “pássaro”); erros por desrespeito à ortografia (ex.: “estenso” 

para “extenso”); erros por acentuação tônica ou troca de tonicidade (ex.: “vejão” por 

“vejam”). Além disso, foi criada a categoria “Erros Espúrios”, quando os erros se 

referiam a hipóteses pré-silábicas, sem relação alguma com a palavra a ser escrita (ex.: 

“xrpks” para “rato”). Assim, cada palavra incorreta foi pontuada para cada um dos erros 

apresentados, gerando tabela com dados quantitativos que indicam a ocorrência dos 

vários tipos de erros. 

 

Teste de Compreensão de Sentença Escrita (TCSE) 

 

O Teste de Compreensão de Sentença Escrita (TCSE) avalia a compreensão de 

leitura de sentenças de complexidade lexical e sintática variada. Consiste em 46 

sentenças escritas, sendo a pontuação máxima de 40 pontos, cada qual seguida de cinco 
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figuras alternativas, sendo uma figura alvo e quatro figuras distratoras. A tarefa consiste 

em ler a sentença e escolher a figura que melhor corresponde ao seu significado, ou 

seja, a figura alvo. Como há cinco figuras alternativas para cada sentença, a chance de 

acerto acidental é de 20%. Como há 40 sentenças, a pontuação por acerto casual é de 8 

pontos.  

As 40 sentenças têm graus diferentes de complexidade, sendo que, para cada série 

escolar, um conjunto de sentenças passa a ser compreendido pela maioria das crianças 

dessa série. É possível analisar a eficácia de indução ao erro pelas figuras distratoras. 

Para cada item, a eficácia de uma ou outra das quatro figuras distratoras muda à medida 

que aumenta a série escolar. Nas séries iniciais, as figuras distratoras mais eficazes são 

as que representam direta e concretamente as palavras-chave presentes na sentença 

escrita. Nas séries intermediárias, as figuras mais eficazes passam a ser as que 

representam concretamente partes maiores da sentença. Nas séries mais avançadas, as 

figuras distratoras mais eficazes passam a ser as que representam partes ainda maiores 

da sentença, embora não a sua integralidade.  

Tais figuras referem-se a segmentos menores da sentença, como partes de frase ou 

palavras isoladas, e seu propósito é o de induzir a erros de seleção decorrentes de 

extração incompleta do significado, que pode decorrer de dificuldades lingüísticas 

específicas da linguagem escrita ou dificuldades da linguagem oral, ou ainda de 

disfunções cognitivas mais gerais. A Figura 4 ilustra alguns itens do teste TCSE.  

 

Figura 4. Exemplo dos 2 primeiros itens do Teste de Compreensão de Sentenças 

Escritas - TCSE (extraído de F. Capovilla, Viggiano, A. Capovilla, Raphael, Bidá, 

Neves, & Maurício. Teste de Compreensão de Sentença Escrita). 
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4.2.2. Prova de Consciência Fonológica (PCF) 

 

A Prova de Consciência Fonológica (Capovilla & Capovilla, 2000) avalia a 

habilidade da criança em manipular os sons da fala. A PCF é composta de 10 subtestes. 

Cada subteste é composto de dois itens de treino e quatro itens de teste. Portanto, o 

escore máximo na PCF é de 40 acertos, sendo quatro acertos por subteste. Em cada 

item, o aplicador fala para a criança, dando exemplos e a criança deve produzir em voz 

alta o que foi solicitado pelo examinador. 

Os dez subtestes são: Síntese Silábica (unir as sílabas faladas pelo aplicador – 

ex.: pa/pel > papel); Síntese Fonêmica (unir os fonemas falados pelo aplicador – ex.: /f/ 

/o/ /i/ > /foi/); Rima (escolher, dentre três, duas palavras que terminam com o mesmo 

som – ex.: /bolo/, /mala/, /rolo/ > /bolo/, /rolo/); Aliteração (escolher, dentre três, duas 

palavra  que começam com o mesmo som – ex: /fada/, /face/, /vila/ > /fada/, /face/); 

Segmentação Silábica (separar a palavra nas suas sílabas correspondentes – ex.: /livro/ 

> /li/-/vro/); Segmentação Fonêmica (separar a palavra nos seus fonemas componentes 

– ex.: /nó/ > /n/-/ó/); Manipulação Silábica (adicionar ou subtrair sílabas da palavra – 

ex.: adicionar /rrão/ ao fim de /maca/ > /macarrão/); Manipulação Fonêmica (adicionar 

ou subtrair fonemas da palavra – ex.: subtrair /p/ do início de /punha/ > /unha/); 

Transposição Silábica (inverter as sílabas da palavra – ex.: /pata/ > /tapa/) e 

Transposição Fonêmica (inverter os fonemas da palavra – ex.: /sai/ > /ias/). 

 

4.2.3 Avaliação dos Estágios de leitura e escrita (EL) 

 

Trata-se de uma avaliação qualitativa, em que os professores descreveram o 

estágio de alfabetização de cada aluno, em cinco momentos distintos ao longo do ano 

letivo. No presente estudo, foram utilizadas as medidas das avaliações de fevereiro, 

abril, junho, setembro e novembro. 

Nesta avaliação qualitativa, o professor atribuiu uma sigla equivalente ao estágio 

de alfabetização em que a criança se encontrava: 1.estágio pré-silábico (PS); 2.silábico 

sem valor sonoro (SSV); 3.silábico com valor sonoro (SCV); 4.silábico- alfabético (SA) 

e 5.estágio alfabético (A). Cada professor foi responsável pela avaliação somente de sua 

respectiva turma. Esta avaliação seguiu os pressupostos do construtivismo, explicados 

na parte de Fundamentação Teórica. São descritos a seguir os instrumentos de 

intervenção utilizados com os alunos e com os professores do GE.  
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4.2.4. Instrumentos de Intervenção 

 

Os instrumentos utilizados na intervenção com os alunos foram de dois tipos: a) 

Software Alfabetização Fônica Computadorizada (Seabra, Macedo, Capovilla e Diana, 

2010), acompanhado da respectiva Fundamentação Teórica e Guia para o Usuário 

(Seabra, Capovilla e Macedo, 2010); b) Livros: Alfabetização: Método Fônico 

(Capovilla e Capovilla, 2007) e Alfabetização Fônica: Construindo competência de 

leitura e escrita (Seabra e Capovilla, 2010). 

O Software Alfabetização Fônica Computadorizada foi desenvolvido para a 

estimulação de habilidades de leitura e consciência fonológica, sendo composto por dois 

módulos principais: Consciência Fonológica e Alfabeto. O módulo Consciência 

Fonológica apresenta cinco partes: consciência de palavras, rimas, aliterações, sílabas e 

fonemas. A parte sobre  Consciência de Palavras consta de 6 exercícios em que a 

criança deve selecionar um desenho que melhor completa a frase ouvida no 

computador. Ao passar o mouse sobre as figuras, o software apresenta os nomes falados 

das figuras. Exemplo: Eu comi _______hoje. A criança deve escolher entre os seguintes 

desenhos: ímã, hipopótamo, lápis, chocolate e jaqueta. Ao selecionar a resposta correta 

o software apresenta uma tela com a frase completa: “Eu comi chocolate hoje”. Ao 

selecionar as respostas incorretas, o software apresenta um X sobre as figuras. A parte 

sobre Consciência sobre Rimas é composta de 12 exercícios em que a criança deve 

passar o mouse sobre as figuras para ouvir seus nomes e, em seguida, clicar sobre 

aquelas que terminam com o mesmo som. Exemplo: cadeira, geladeira, queijo, 

mamadeira, pão, mala. A Consciência sobre Aliterações consta de 11 exercícios em que 

a criança deve ouvir os nomes e clicar sobre as figuras que comecem com o mesmo som 

(bo). Exemplo: bolo, pente, alvo, boné, boneca, carro. A Consciência de Sílabas consta 

de 12 exercícios em que a criança deve contar as sílabas ou adicionar e retirar sílabas. 

Exemplo: clique nos desenhos que têm só uma parte: mão, dados, pão, cadeira, cão, 

envelope. A parte sobre Consciência de Fonemas é composta por atividades de adição, 

subtração e inversão fonêmica em palavras escritas com formas geométricas. Exemplo: 

três formas geométricas representam os sons /o/ /l/ /a/ que juntas formam “ola”; se 

colocarmos o som /b/ na frente, que palavras será formada? A criança deverá clicar no 

desenho correspondente a bola. 

O módulo Alfabeto apresenta quatro partes: vogais, consoantes, encontrando 

palavras e descobrindo palavras. As vogais são apresentadas na ordem A, E, I, O, U. A 
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criança deve passar o mouse sobre as figuras e selecionar aquelas que começam com o 

som da vogal estudada. Exemplo: clicar nas palavras que começam com o som /a/ - 

águia, dados, árvore, cachorro, abacaxi, bailarina, anel, elefante. As consoantes são 

introduzidas conforme um grau de dificuldade crescente: F, J, M, N, V, Z, L, S, R, X, B, 

C, P, D, T, G, Q e H. A criança deve ouvir os sons correspondentes e clicar nas figuras e 

palavras que comecem com o som das letras apresentadas. Exemplo: clicar somente nas 

figuras que comecem com o som /j/: jaqueta, sapo, uva, tambor, jacaré, joaninha. Na 

parte “Encontrando Palavras” são apresentados jogos de caça-palavras em que as 

crianças devem procurar palavras que comecem com as vogais. Na parte “Descobrindo 

Palavras”, a criança deve descobrir a palavra clicando sobre as letras do alfabeto que 

completam corretamente os traços correspondentes às letras da palavra a ser descoberta. 

Foram utilizadas também na intervenção as atividades propostas nos livros 

Alfabetização: Método Fônico (Capovilla e Capovilla, 2007) e Alfabetização Fônica: 

Construindo competência de leitura e escrita (Seabra e Capovilla, 2010). O primeiro se 

dirige ao Professor e explica todos os fundamentos científicos do método fônico, além 

de discorrer sobre as descobertas científicas atuais, tanto nacionais, quanto 

internacionais. Apresenta também os exercícios de consciência fonológica e de 

correspondências grafofonêmicas e explicita como eles devem ser aplicados pelo 

professor. O segundo, o Livro do Aluno, contém as mesmas atividades do Livro do 

Professor, porém, sem a fundamentação teórica. 

Na capacitação dos professores foram utilizados textos para o conhecimento 

teórico e prático sobre o método fônico, bem como foram  estudados documentos 

oficiais sobre alfabetização, conforme explicitado no Apêndice A. 

  

4.3. Procedimentos 

 

 Após a aprovação do termo de Consentimento Livre e Esclarecido pelo Comitê 

de Ética e Pesquisa da Universidade Presbiteriana Mackenzie, a autora entrou em 

contato com a escola e os professores. Tendo sido autorizada a realização do estudo 

(Anexo A), os Termos de Consentimento Livre e Esclarecido foram encaminhados para 

os pais e responsáveis pelos alunos. Os responsáveis legais pelos menores, estando de 

acordo com a Carta de Informação sobre a pesquisa, assinaram os referidos Termos, 

permitindo a participação dos alunos no estudo (Anexo B). 
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 A seguir são descritos os procedimentos realizados com os professores, bem 

como os procedimentos realizados com os alunos da Escola 1. As atividades de 

intervenção com os professores foram feitas pela autora do trabalho. Já as atividades de 

intervenção com os alunos foram realizadas pelas próprias professoras, com a 

supervisão e colaboração da autora desta dissertação.  

 

 4.3.1. Procedimentos com os Professores 

 

 As sessões de intervenção, com as duas professoras da Escola 1, tiveram como 

objetivo a capacitação na utilização da abordagem fônica para alfabetização. Esta 

capacitação foi desenvolvida em encontros semanais, totalizando vinte reuniões. Cada 

reunião teve duração de l hora e 30minutos, sendo realizadas durante horário após as 

aulas, conhecido como “horário coletivo”. Estes horários se caracterizam por serem 

momentos de que a escola dispõe para a formação dos professores em serviço. Nestas 

reuniões, foram discutidos textos a respeito das concepções que embasam o método 

fônico e esclarecidos conceitos como o de consciência fonológica e consciência 

fonêmica (CAPOVILLA & CAPOVILLA, 2000). Também foram lidos e analisados 

trechos de documentos oficiais do MEC, como o PRO-LETRAMENTO (2008) e as 

orientações para a implantação do Ensino de Nove Anos (2007). 

Foram também discutidas as dúvidas, facilidades e dificuldades encontradas 

pelas professoras na apreensão dos conceitos e na aplicação do método fônico em sala 

de aula. Foram analisados os resultados de cada atividade proposta aos alunos em sala 

de aula, os avanços ou não desses alunos, bem como se discutiram formas de superação 

das dificuldades encontradas por alunos e professores. Foram também estudadas as 

intervenções que seriam feitas com os alunos durante a semana seguinte, momento em 

que as professoras puderam contribuir com sugestões para aprimorar o trabalho e se 

estabeleceu, de forma mais intensa, a troca de experiências e vivências pedagógicas 

entre a pesquisadora e as professoras envolvidas, num clima de respeito mútuo e 

confiança. O Apêndice A apresenta o registro de cada uma das reuniões com as duas 

professoras da Escola 1. 

 Além desses encontros, foram realizadas duas sessões semanais para observação 

da execução das atividades pelas professoras em sala de aula. Cada sessão teve a 

duração de 45 minutos em cada uma das classes, denominadas 3º A e 3º B. Estas 

sessões se caracterizaram também como um momento de colaboração da pesquisadora 
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nas atividades em sala de aula, em que ocorreram orientações com sugestões didáticas e 

metodológicas às professoras, bem como orientações e auxílio diretamente aos alunos, 

de forma individual, atendendo às suas dificuldades específicas. 

 Os professores da Escola 2 não foram instruídos em nenhum dos procedimentos 

descritos acima. Assim, eles realizaram as atividades com os alunos tal como vinham 

fazendo, a partir das diretrizes oficiais. 

 

4.3.2. Procedimentos com os alunos 

 

O estudo foi realizado durante os meses de março a novembro do ano de 2011, 

com exceção de duas semanas no mês de julho, correspondentes às férias escolares. A 

intervenção foi dividida em três fases: Fase 1 onde foi realizado o pré-teste, ou seja, a 

avaliação dos alunos antes da intervenção com a abordagem fônica, com duração de 2 

meses; Fase 2, em que foram realizadas as intervenções com os professores e 

respectivos alunos do GE, com duração de maio até outubro; e Fase 3 onde foi realizado 

o pós-teste, com avaliação dos alunos após as intervenções. A Fase 3 foi realizada nos 

meses de outubro e novembro.  

 

Procedimento Fase 1: Pré-teste 

 

A Fase 1, correspondente aos pré-testes, constou da aplicação de testes coletivos 

(TNF-Escrita, TCLP, TNF-Escolha, TCSE) e testes individuais (PCF). Os testes 

coletivos foram aplicados simultaneamente em todos os alunos, tanto do GE quanto do 

GC1, na própria sala de aula, em cada uma das classes (3º A e B), sendo aplicado um 

único teste a cada dia. Os testes coletivos (BALE) não foram realizados em sua versão 

computadorizada e foram apresentados aos alunos em papel impresso. As professoras 

estiveram presentes e auxiliaram na organização das crianças e nas orientações sobre a 

execução dos testes. Os testes individuais foram aplicados pela pesquisadora, somente 

com os alunos do GE, em uma sala previamente indicada pela coordenadora da escola. 

Neste caso, os alunos foram retirados de sua respectiva classe, com autorização das 

professoras, da direção e da coordenação da escola, fizeram a Prova de Consciência 

Fonológica (PCF) e retornaram à sala de aula, sempre acompanhados pela pesquisadora. 

Os 19 alunos que realizaram os testes individuais (PCF) foram aqueles indicados 

pelos professores, com base na avaliação diagnóstica, conforme as hipóteses de escrita, 
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sendo 1 pré-silábico, 2 silábicos sem valor sonoro, 13 silábicos com valor sonoro, 3 

silábico-alfabéticos e nenhum alfabético. Os alunos do 4º ano da Escola 2 foram 

avaliados no início do ano, com a aplicação dos seguintes instrumentos: TNF-Escrita, 

TCLP, TNF-Escolha, TCSE. Foram incluídos no GC2 alunos com atraso no 

desenvolvimento de habilidades de leitura e escrita, com desempenho nos testes 

similares ao GE da Escola 1. 

 

Procedimento Fase 2: Atividades de Intervenção 

 

As intervenções com os alunos foram realizadas em duas sessões semanais. Esta 

fase do estudo teve a duração aproximada de cinco meses (final de maio a início de 

outubro). As atividades foram ministradas pelas professoras 1 e 2, com observação, 

orientação e colaboração da pesquisadora, sendo a primeira sessão semanal no 

Laboratório de Informática e a segunda sessão semanal na própria sala de aula. Das 16 

sessões previstas foram realizadas 10 sessões no Laboratório de Informática, com a 

aplicação do Software “Alfabetização Fônica Computadorizada”, para estimulação de 

habilidades de leitura e consciência fonológica, como já foi descrito anteriormente.  

Na sala de informática foi instalado um projetor multimídia, acompanhado de 

caixa de som, para que os alunos acompanhassem no telão as atividades, já que não 

havia fones de ouvido para todos os alunos. Cada criança sentada à frente de um 

computador foi instruída sobre a utilização do programa: como entrar e sair das 

atividades, o local indicando o próximo item e como manusear o mouse. As professoras, 

juntamente com a pesquisadora, é que manusearam o mouse no telão, para que as 

crianças pudessem ouvir o som das palavras e fonemas. Em seguida, os alunos clicavam 

no seu próprio computador para realizar os exercícios. 

Nas sessões semanais que ocorreram na sala de informática, para o 

desenvolvimento do programa computadorizado, os alunos do GC1, que não 

participaram das intervenções, ficaram na sala de aula regular com a professora de 

Informática da escola e os professores de cada classe (3º A e B) acompanharam seus 

alunos do GE ao Laboratório de Informática. Foi possível desenvolver todo o programa 

computadorizado, apesar das interrupções nas atividades de intervenção, devido a 

suspensões de aulas por questões administrativas e pedagógicas da escola ou por 

eventuais faltas dos professores. 
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Na sala de aula, foram desenvolvidas as atividades dos Livros Alfabetização: 

Método Fônico, (Capovilla e Capovilla, 2007) e Alfabetização Fônica: Construindo 

competência de leitura e escrita – Livro do Aluno (Seabra e Capovilla, 2010). Foi 

estabelecida uma previsão do estudo de duas a três letras por semana, seguindo a mesma 

sequência das letras que foram estudadas no programa computadorizado. Estas 

atividades incluíram exercícios de consciência de palavras, sílabas e fonemas e de 

correspondência fonema-grafema.  

Foram cumpridas mais de 20 sessões em cada classe, com as atividades dos 

livros acima referidos, indo além das 16 sessões previstas no estudo, pois os professores 

se interessaram em desenvolver os exercícios propostos no Livro do Aluno e resolveram 

dedicar mais tempo a estes exercícios. Passaram a considerá-los como parte integrante 

da recuperação contínua que deveria ser obrigatoriamente realizada com o GE, em 

atendimento ao estabelecido pela Portaria nº 1680/11 da Secretaria Municipal de 

Educação (SME) da Prefeitura de São Paulo (PMSP). A Portaria citada define 

recuperação paralela e recuperação contínua, sendo a primeira realizada no contraturno 

e a segunda, no horário normal de aulas. Este documento legal prescreve que o 

professor deve ser o responsável pela recuperação contínua dos alunos de sua classe que 

estejam apresentando defasagens na aprendizagem. Neste caso, a pesquisadora 

acompanhou uma das sessões semanais em cada classe e as demais sessões foram 

realizadas exclusivamente pelas professoras.  

Durante a realização das atividades acima descritas, os alunos do GE e do GC1 

ficavam juntos na sala de aula e, enquanto os alunos do GE eram submetidos às 

atividades fônicas, os alunos do GC1 seguiam o conteúdo planejado para o 3º ano do 

ensino fundamental I. O planejamento, bem como o resultado das atividades foram 

discutidos e analisados a cada reunião com os professores, como está descrito de forma 

mais pormenorizada no Apêndice A. 

 

Procedimento Fase 3: Pós-Intervenção 

 

Os alunos GE e do GC1 foram avaliados novamente no mês de outubro de 2011 

por meio dos quatros testes da BALE e da prova de consciência fonológica (PCF); em 

novembro foram avaliados os estágios e hipóteses de leitura (EL). Estas avaliações 

foram feitas com a finalidade de comparar o nível de leitura e escrita após a intervenção 

com a avaliação inicial. Foi seguido o mesmo procedimento da Fase 1, com a realização 
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dos testes coletivos em sala de aula e a prova de consciência fonológica foi realizada 

individualmente pela pesquisadora apenas com os alunos do GE. A avaliação dos 

estágios e hipóteses de leitura foi feita pelas professoras com seus respectivos alunos do 

GE.  

Os alunos da Escola 2 também foram avaliados com os 4 testes da BALE. Esta 

avaliação no final possibilitou a comparação com o GE, uma vez que era um grupo que 

também apresentava defasagem nas habilidades de leitura e escrita, mas que não havia 

participado das atividades de intervenção. 
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5. RESULTADOS 
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O presente estudo teve como objetivos avaliar e comparar o desempenho de 

crianças do ensino fundamental com e sem dificuldade de aprendizagem em leitura e 

escrita, bem como a contribuição da abordagem fônica para a superação destas 

dificuldades, por meio da capacitação de professores. A seguir são apresentados os 

resultados obtidos, antes e após as intervenções realizadas pelos professores. Quanto aos 

pré-testes, são apresentadas a Tabela 2, comparando o nível de leitura e escrita do GE, 

GC1 e GC2, com base nos resultados dos testes da BALE e a Tabela 3 que especifica a 

média de acertos e desvio padrão dos três grupos, nos 7 tipos do TCLP. Quanto aos pós-

testes, são apresentados os gráficos comparando os resultados dos 3 grupos nos 4 testes 

da BALE, bem como os resultados obtidos pelo GE, antes e após as intervenções, nos 7 

subtipos do TCLP, nos tipos de erros cometidos no TNF-Escrita, na PCF e na EL.   

A fim de comparar o nível de leitura e escrita dos alunos do GE, GC1 e GC2 

antes do início da intervenção, foram conduzidas análises de variância com os 

resultados dos testes da BALE. Os resultados mostram não haver diferença significativa 

entre os três grupos nos seguintes testes: Teste de Nomeação de Figura por Escolha 

(TNF-Escolha) e no Teste de Competência de Leitura de Palavras (TCLP). No entanto, 

foram observadas diferenças significativas no Teste de Nomeação de Figura por Escrita 

(TNF-Escrita) e no Teste de Compreensão de Sentença Escrita (TCSE). Análises post 

hoc indicam que os participantes do GC1 acertaram mais do que os do GE e do GC2 no 

TNF-Escrita, mas não foram observadas diferenças entre GE e GC2. Análise post hoc 

do TCSE mostram que os participantes do GE acertaram menos do que os do GC2, e 

estes menos do que o do GC1. A Tabela 2 sumaria os resultados do GE, do GC1 e do 

GC2 antes do início da intervenção, com os valores descritivos e de estatísticas e com 

os níveis de significância. 
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Tabela 2: Média de acertos no pré-teste: Teste de Nomeação de Figuras por Escolha de 

Palavra (TNF-Escolha), Teste de Competência em Leitura de Palavras (TCLP), Teste de 

Nomeação de Figura por Escrita (TNF-Escrita), Teste de Compreensão de Sentença 

Escrita (TCSE), realizado no mês de fevereiro de 2011. 

 

 Grupo GE GC1 GC2 Total F(2,58) P Post 

hoc 

 N 19 32 10 61    

TNF-Escolha Média 24,47 26,34 27,30 25,91 0,217 0,806  

Dp 7,897 15,19 6,30 12,04    

TCLP Média 45,42 48,40 45,00 46,95 0,204 0,816  

Dp 9,633 24,01 10,65 18,68    

TNF-Escrita Média 5,78 18,31 8,30 12,77 13,298 0,001 a, c  

Dp 5,90 10,57 7,48 10,57    

TCSE Média 12,53 30,16 21,20 23,20 19,18 0,001 a, b, c  

Dp 7,14 10,79 11,28 12,53    

a) GE x GC1; b) GE x GC2; c) GC1 x GC2 

 

Os resultados obtidos na avaliação inicial mostraram que os participantes do GE 

apresentaram pontuação inferior à do GC2, apenas no teste TCSE. Assim, embora os 

participantes do GC2 tivessem um a ano a mais de escolaridade, e fossem, em média, 

dois anos mais velhos, o desempenho em 3, das 4 provas da BALE, foi idêntico para os 

dois grupos. Além disso, como seria esperado, o desempenho dos participantes do GC1 

foi melhor do que os participantes do GE, em metade das provas. 

 

Com a finalidade de verificar o desempenho dos participantes dos 3 grupos nos 7 

subitens do TCLP, ANOVA unifatorial foi conduzida. Resultados mostraram haver 

diferença significativa apenas para um dos itens, o de Trocas Fonológicas. Análises post 

hoc mostraram que a pontuação obtida pelos participantes do GE foi menor do que a 

dos participantes do GC1. Não foram encontradas diferenças significativas entre GC1 e 

GC2, bem como entre GC1 e GE. Análise dos itens revelou diferença significativa entre 
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os 7 tipos de itens (F[6,342]=46,709; p<0,001) e análises post hoc revelaram o seguinte 

padrão: PH < TF < TV < CI = TS = PE = CR. Além disso, ANOVA multifatorial 

revelou efeito de interação entre os 7 subitens e os grupos (F[12,342]=20,753; p<0,001). 

A Tabela 3 apresenta a pontuação obtida nos 7 subitens do TCLP. 

 

Tabela 3: Média de acertos e desvio padrão por grupo nos 7 subtipos de pares 

do TCLP antes das atividades de intervenção: Correta Regular (CR), Correta Irregular 

(CI), Troca Semântica (TS), Troca Fonológica (TF), Pseudopalavra Homófona (PH), 

Troca Visual (TV), Pseudopalavra Estranha (PE). 

  N Média Desv. Pad F(2,59) P 

CR_Pre GE 19 8,10 1,72 

0,082 0,921 GC1 32 7,90 3,66 

GC2 10 8,33 1,73 

Total 61 8,03 2,90   

CI_Pre GE 19 7,10 1,76 

0,288 0,751 GC1 32 6,87 3,33 

GC2 10 7,66 2,23 

Total 61 7,06 2,74   

TS_Pre GE 19 7,78 2,44 

0,074 0,928 GC1 32 8,00 3,69 

GC2 10 7,55 2,87 

Total 61 7,86 3,18   

TF_Pre GE 19 4,00 2,53 

3,593 0,034 GC1 32 6,15 3,33 

GC2 10 4,33 2,29 

Total 61 5,20 3,09   

PH_Pre GE 19 4,10 2,42 

0,793 0,457 GC1 32 4,37 3,31 

GC2 10 3,00 2,00 

Total 61 4,08 2,88   

TV_Pre GE 19 5,89 1,85 

2,15 0,126 GC1 32 7,62 3,58 

GC2 10 6,22 2,99 

Total 61 6,86 3,11   

PE Pré GE 19 8,05 2,41 

0,009 0,992 GC1 32 8,03 3,71 

GC2 10 7,88 2,80 

Total 61 8,01 3,17   
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 A fim de verificar o efeito da intervenção, foram conduzidas ANOVAs de 

medidas repetidas comparando a pontuação inicial com a final, bem como o efeito do 

grupo de participantes. ANOVAs foram conduzidas para cada um dos 4 testes da 

BALE. Assim, no TNF-Escolha, observou-se diferença significativa (F[1,58]=8,496; 

p<0,005) entre a pontuação obtida no início (M=25,92; DP=12,04) e a obtida no final 

(M=32,57; DP=5,62) do ano. Além disso, foi observado efeito de interação entre a 

pontuação nos dois momentos e os 3 grupos (F[1,58]=3,341; p<0,042). A Figura 5 

ilustra a pontuação obtida pelos participantes do GE, GC1 e GC2 no início e final do 

ano, sendo que a pontuação do GC2 se manteve estável entre as duas observações, mas 

as do GE e GC1 apresentaram aumentos significativos. 

 

 

Figura 5. Pontuação Média dos 3 grupos no TNF-Escolha no pré e pós-teste. 
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 Para avaliar o efeito da intervenção no desempenho dos participantes no TCLP, 

ANOVAs de medidas repetidas foram conduzidas, comparando a pontuação inicial com 

a final, bem como o efeito do grupo de participantes. Observou-se diferença 

significativa (F[1,57]=7,377; p<0,001) entre a pontuação obtida no início (M= 46,95; 

DP= 18,68) e a obtida no final (M=57,68; DP= 9,89)) do ano. Além disso, foi observado 

efeito marginal para interação entre a pontuação nos dois momentos e os 3 grupos 

(F[2,57]=2,750; p<0,072). A Figura 6 ilustra a pontuação obtida pelos participantes do 

GE, GC1 e GC2 no início e final do ano. 

 

 

Figura 6. Pontuação Média dos 3 grupos no TCLP no pré e pós-teste.  
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 Os resultados obtidos pelos participantes do GE também foram analisados 

quanto aos 7 subtipos do TCLP, comparando-se a pontuação antes e depois da 

intervenção. Teste t para amostras pareadas revelou aumento significativo na pontuação 

dos itens de Troca Fonológica (t[18]=2,515; p<0,022) e Pseudopalavra Estranha 

(t[18]=2,653; p<0,016).  A Figura 7 ilustra a pontuação média obtida pelos participantes 

do GE antes e depois da intervenção para cada um dos 7 subtipos do TCLP. 

 

 

Figura 7. Pontuação Média do GE, nos subtipos do TCLP, no pré e pós-teste. 
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 Para analisar o desempenho no TNF-Escrita, antes e após as intervenções, 

foram conduzidas ANOVAs de medidas repetidas comparando a pontuação inicial com 

a final, bem como o efeito do grupo de participantes. Resultados mostram diferença 

significativa (F[1,58]=28,012; p<0,001) entre a pontuação obtida no início (M=12,77; 

DP=10,57) e a obtida no final do ano (M=20,41; DP=10,14). Além disso, foi observado 

efeito de interação entre a pontuação nos dois momentos e os 3 grupos (F[2,58]=4,691; 

p<0,013). A Figura 8 Ilustra a pontuação obtida pelos participantes do GE, GC1 e GC2 

no início e final do ano, sendo que a pontuação do GC2 se manteve estável entre as duas 

observações, mas as do GE e GC1 apresentaram aumentos significativos. 

 

 

Figura 8. Pontuação Média dos 3 grupos no TNF-Escrita, no pré e pós-teste. 

 

A seguir são descritos os resultados obtidos no TNF-Escrita apenas pelos 

participantes do GE. Esta análise separada foi feita com a finalidade de melhor 

caracterizar os efeitos da intervenção nos tipos de erros cometidos durante a escrita. 

Assim, foram analisados os 8 tipos de erros cometidos pelos participantes do GE no 

início e no final do ano. Teste t para amostras pareadas revelou que os participantes do 

GE cometeram menos erros do tipo espúrios (t[18]=2,804; p<0,012) e omissão de letras 

(t[18]=3,379; p<0,003) após a intervenção. No entanto, observa-se aumento de erros do 

tipo regras (t[18]=2,520; p<0,021). A Figura 9 ilustra a frequência de ocorrência dos 
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tipos de erros cometidos no TNF-Escrita pelos participantes do GE, antes e depois da 

intervenção. 

 

 

Figura 9. Tipos de erros do GE no TNF-Escrita no pré e pós-teste. 

 

Com o objetivo de verificar o efeito da intervenção no desempenho no TCSE, 

assim como nos demais testes da BALE, foram conduzidas ANOVAs de medidas 

repetidas comparando a pontuação inicial com a final, bem como o efeito do grupo de 

participantes. Resultados mostram diferença significativa (F[1,58]=37,217; p<0,001) 

entre a pontuação obtida no início (M=23,20; DP=12,53) e a obtida no final (M=31,70; 

DP=10,21) do ano. Além disso, foi observado efeito de interação entre a pontuação nos 

dois momentos e os 3 grupos (F[2,58]=4,696; p<0,013). A Figura 10 ilustra a pontuação 

obtida pelos participantes do GE, GC1 e GC2 no início e final do ano, sendo que a 

pontuação do GC2 se manteve estável entre as duas observações, mas as do GE e GC1 

apresentaram aumentos significativos. 
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Figura 10. Pontuação Média dos 3 grupos no TCSE, no pré e no pós-teste. 

 

A Prova de Consciência Fonológica (PCF) foi aplicada aos participantes do GE 

antes e depois das atividades de intervenção. Teste t de Student para amostras pareadas 

mostrou diferença significativa (t[18]=13,039; p<0,001) entre a avaliação inicial 

(M=17,31; DP=4,571) e final (M=33,94; DP=6,603), sendo que a pontuação final foi 

aproximadamente o dobro da pontuação inicial. Ao analisar o efeito da intervenção nos 

10 tipos de itens que compõem a PCF, observa-se aumento significativo de acertos em 

8, dos 10 tipos de itens. De fato, só não foram observados aumentos significativos em 

Síntese e Segmentação Silábica. Estes dois itens já apresentavam escores elevados antes 

das intervenções realizadas. A Figura 11 ilustra a pontuação média obtida antes e depois 

da intervenção para os seguintes tipos de itens: Síntese Silábica, Síntese Fonêmica, 

Rima, Aliteração, Segmentação Silábica, Segmentação Fonêmica, Manipulação 

Silábica, Manipulação Fonêmica, Transposição Silábica, Transposição Fonêmica.   
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Figura 11. Pontuação média obtida nos itens da PCF antes e depois da intervenção para 

os participantes do GE. 

 

 A avaliação dos estágios de leitura (EL) realizada pelos professores em fevereiro 

de 2011 mostrou que todos os participantes do GC1 já estavam no estágio alfabético. Já 

os participantes do GE apresentavam as seguintes colocações: 1 aluno no estágio pré-

silábico, 2 no silábico sem valor sonoro, 13 no silábico com valor sonoro, 3 no silábico- 

alfabético. Não havia nenhum aluno do GE no estágio alfabético. A segunda avaliação, 

realizada antes das intervenções, mostrou uma pequena mudança nos alunos do GE, 

com 10 alunos no estágio Silábico com Valor Sonoro e 9 alunos no Silábico-Alfabético 

e nenhum aluno no estágio alfabético. Após as intervenções, verificou-se um aumento 

gradativo da quantidade de alunos do GE que atingiram o estágio alfabético. Na última 

avaliação, observa-se que 13 crianças do GE se tornaram alfabéticas.  A Figura 12 

ilustra a distribuição dos alunos do GE ao longo do ano, em função do estágio de 

leitura. 
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Figura 12. Número absoluto de alunos do GE nas 5 avaliações feitas pelos professores 

ao longo de 2011. 

 

Além da avaliação do estágio de leitura feita pelos professores ao longo do ano, 

também foi solicitado aos professores que fizessem uma avaliação qualitativa dos 

alunos do GE, dando uma nota de 0 a 10 para o desempenho de cada um deles, de 

acordo com o progresso alcançado após as intervenções. Nesta avaliação, 3 alunos 

obtiveram nota 5 e foram avaliados pelos professores como imaturos, com muita 

dificuldade de aprendizagem e concentração, não tendo apresentado quase nenhuma  

evolução; 2 alunos obtiveram nota 6 e foram avaliados como tendo tido poucos 

avanços; 1 aluno obteve nota 8, sendo que foi de SCV para ALF, passou a ler e 

escrever, embora com dificuldade; 6 alunos obtiveram nota 9, tendo evoluído bastante, 

dando saltos em sua aprendizagem e chegando mesmo a surpreender seus professores; 7 

alunos foram avaliados como os que mais evoluíram, passando a ler e escrever 

corretamente, destacando-se no grupo experimental (GE). Ao se analisar a Figura 8, 

com as 5 avaliações realizadas pelos professores, quanto à evolução dos estágios de 

leitura, verificou-se que, ao final das intervenções, o GE ficou assim distribuído: 2 

alunos ficaram no estágio SCV, 4 alunos ficaram no estágio SA e 13 alunos se tornaram 

alfabéticos. A comparação entre a avaliação de desempenho e os resultados 

apresentados na Figura 8 mostrou que as notas atribuídas aos alunos que mais evoluíram 

(6 alunos com nota 9, mais 7 alunos com nota 10, totalizando 13 alunos) 
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corresponderam aos 13 alunos que evoluíram para o estágio alfabético, demonstrando 

coerência entre as duas avaliações realizadas pelos professores. O Apêndice B apresenta 

os comentários feitos pelos professores para cada um dos participantes do GE, bem 

como as notas atribuídas para o progresso do aluno. 
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6. DISCUSSÃO 
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Os resultados mostraram que os participantes do GE obtiveram, antes do início 

da intervenção, pontuações menores que os do GC1 nos testes TNF-Escrita e TCSE e 

menores do que o GC2 no teste TCSE. Estes resultados demonstraram que o GE 

apresentava desempenho inferior ao dos demais grupos, justificando a necessidade do 

estabelecimento de programas de intervenção. 

Os resultados do pré-teste, no TCLP, mostraram que a taxa de acerto do GE foi 

semelhante aos dos demais grupos para CR, CI, TS, PH, TV e PE. No entanto, os 

participantes do GE cometeram mais erros do tipo TF que os participantes dos outros 

dois grupos. Estes resultados demonstraram a necessidade de intervenção com 

atividades metafonológicas para o desenvolvimento da rota fonológica para os alunos 

do GE. 

Após a intervenção, o desempenho dos participantes no TNF-Escolha mostrou 

que, tanto o GE, quanto o GC1 apresentaram ganhos significativos entre a primeira e a 

última avaliação. Já para o GC2, a pontuação média não variou ao longo do ano, 

apresentando até um leve declínio. Estes resultados podem evidenciar que a intervenção 

com o método fônico surtiu efeito positivo para os alunos do GE, em comparação com 

os alunos do GC2, os quais haviam sido submetidos a programas de recuperação, de 

acordo com as orientações oficiais, baseadas na visão construtivista. Quanto ao GC1, os 

ganhos apresentados eram esperados, considerando-se que estas crianças já eram 

alfabéticas, portanto, mais adiantadas e puderam, assim, se beneficiar normalmente do 

efeito da escolaridade. 

Na segunda avaliação, o desempenho dos participantes no TCLP mostrou que, 

tanto o GE, quanto o GC1 apresentaram ganhos significativos entre a primeira e a 

última avaliação, em contraste com o GC2 cuja pontuação permaneceu estável. Os 

resultados evidenciam o efeito positivo dos procedimentos fônicos e fonológicos para o 

GE, em comparação aos seus pares do GC2. Quanto ao GC1, verificou-se que foram os 

que mais evoluíram, demonstrando os efeitos positivos da escolarização normal para os 

alunos que não apresentavam dificuldades de aprendizagem. Além disso, a comparação 

entre a pontuação obtida pelo GE nos 7 subtipos do TCLP, antes e depois da 

intervenção, demonstrou que houve o aumento do número de acertos  em todos os itens,  

com melhora significativa nos itens de TF e PE, o que pode indicar o efeito positivo da 

intervenção fônica, já que os acertos nestes itens se relacionam com o desenvolvimento 

da consciência fonológica. 
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Após a intervenção, o desempenho dos participantes no TNF-Escrita mostrou 

que o GE e o GC1 apresentaram aumentos significativos na pontuação, entre a avaliação 

inicial e a final, enquanto o GC2 se manteve estável entre as duas avaliações. Estes 

resultados também podem evidenciar os efeitos positivos da intervenção com os 

procedimentos fônicos junto aos alunos do GE, se comparados aos alunos do GC2. Já o 

GC1 evoluiu significativamente, embora não submetido à intervenção fônica, sendo 

possível concluir que sua aprendizagem se deve à escolarização normal, por se tratar de 

crianças sem dificuldades específicas com a alfabetização.  

Ao serem analisados os 8 tipos de erros cometidos durante o TNF- Escrita pelo 

GE, verificou-se uma diminuição significativa de erros espúrios e omissão de letras, 

mostrando que a intervenção fônica auxiliou os alunos na apreensão do funcionamento 

do código alfabético e das correspondências fonema-grafema. Assim, evoluíram de 

escritas pré-silábicas, com erros classificados como espúrios, onde escreviam letras 

aleatórias, sem nenhuma relação com a palavra apresentada, para uma situação em que 

passaram a grafar vários sons corretamente, ainda que não conseguissem escrever a 

palavra totalmente correta. Os erros por omissão de letras também diminuíram 

significativamente, sendo que este tipo de erro caracteriza, segundo Zorzi (2003, 2009), 

a existência de falhas na utilização da rota fonológica. Pode-se perceber, pelos 

resultados, que o GE deixou de cometer muitos erros por omissão, superando assim 

dificuldades básicas, o que deverá possibilitar avanços futuros em seu processo de 

alfabetização. O aumento de erros do tipo regras e ortográficos, longe de representar 

algo negativo, pode ser visto como positivo, pois esses tipos de erro ocorrem 

naturalmente com crianças em processo de consolidação da aprendizagem da leitura e 

escrita alfabética. Tal fato ainda não ocorria com o GE, pois seus erros ainda se 

caracterizavam como do tipo espúrios, equivalentes à fase pré-silábica.  

Após a intervenção, o desempenho dos participantes no TCSE mostrou que o GE 

e o GC1 apresentaram aumentos significativos na pontuação obtida entre a avaliação 

inicial e a final, sendo que o GC2 se manteve estável entre as duas avaliações. Este teste 

mostrou um crescimento ainda maior do GE que, antes das intervenções cometia mais 

erros que o GC2, o qual não apresentou evolução significativa, mesmo submetido a 

estudos de recuperação paralela na sua escola de origem. Há evidências de que o 

emprego do método fônico possibilitou às crianças do GE superarem significativamente 

suas dificuldades com a leitura e a escrita, não ocorrendo o mesmo com o GC2. Quanto 
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ao GC1, seus ganhos correspondem à aprendizagem da série própria, como efeito da 

escolarização normal. 

Assim, ao comparar o desempenho dos três grupos nos testes da BALE foi 

possível verificar que o GE e o GC1 melhoraram sua pontuação em todos os testes, 

enquanto que o GC2 permaneceu estável em todos os testes. O efeito da intervenção 

pode ser percebido ao compararmos os dois grupos com defasagem nas habilidades de 

leitura e escrita (i.e., GE e GC2), sendo que apenas o primeiro se submeteu aos 

procedimentos de intervenção fônica e demonstrou evolução em sua aprendizagem, 

enquanto que o GC2, submetido a estudos de recuperação convencionais, continuou 

estável, sem apresentar evolução significativa. Estes dados corroboram as pesquisas que 

apontam para ganhos importantes no desenvolvimento das habilidades de leitura e 

escrita, a partir de intervenções para desenvolver habilidades metafonológicas e fônicas, 

com o ensino explícito e sistemático dos fonemas e das correspondências entre fonemas 

e grafemas. 

Na PCF, que foi aplicada apenas nos participantes do GE, os resultados 

mostraram uma grande evolução, ao se comparar a pontuação obtida na avaliação inicial 

e na final. Ao se desenvolver a consciência fonológica, considerada pré-requisito para a 

alfabetização adequada (Capovilla, 2000; Zorzi, 2009), pode-se deduzir que a melhora 

significativa do GE na PCF evidencia os ganhos atingidos a partir da intervenção e que, 

estes ganhos, possivelmente, não ocorreriam, se atividades fônicas e metafonológicas 

não tivessem sido realizadas. 

Os ganhos obtidos pelos alunos do GE também apareceram nas avaliações 

realizadas pelas professoras, com base nas hipóteses- diagnósticas propostas por Emília 

Ferreiro. Observa-se que na 1ª e 2ª avaliação, realizadas antes do início da intervenção, 

não houve progresso significativo dos alunos, se considerarmos que, neste período, 

nenhum aluno do GE se tornou alfabético. Eles mantiveram as dificuldades com leitura 

e escrita que vinham trazendo desde o 1º e o 2º ano, sendo aprovados para o ano 

seguinte somente por conta da progressão continuada, sem terem apresentado, de fato, 

evolução no seu aprendizado. A progressão continuada no ciclo que é adotada nas 

escolas públicas do Estado de São Paulo, sejam elas municipais ou estaduais, prescreve 

que os alunos devem ser avaliados durante e ao final de cada período letivo, porém, 

mesmo que as crianças não tenham atingido os objetivos do aprendizado para aquele 

ano letivo, a repetência somente poderá ocorrer ao final do ciclo. 
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Coincidentemente, na 3ª avaliação feita pelos professores, no final de junho, 

quando já se havia iniciado a intervenção, tanto com o Software Alfabetização Fônica 

Computadorizada, quanto com as atividades do Livro do Aluno (Seabra e Capovilla, 

2010), os alunos do GE avançaram em suas hipóteses para SCV, SA e quatro deles se 

tornaram alfabéticos. Estes resultados positivos continuaram de forma progressiva até 

que, ao final do ano, 13 alunos do GE se tornaram alfabéticos. Esta percepção foi 

também confirmada pela avaliação de desempenho em que os professores avaliaram 

qualitativamente o progresso dos alunos e colocaram que a maioria evoluiu bastante, 

dando saltos em sua aprendizagem (Apêndices B e C). Assim, a intervenção com a 

abordagem fônica teve efeitos positivos na maioria dos alunos do GE, chegando mesmo 

a surpreender positivamente seus professores que já não esperavam grandes progressos 

na aprendizagem da leitura e escrita destes alunos, visto que as dificuldades que 

apresentavam já vinham desde o primeiro ano, quando haviam iniciado sua 

alfabetização. 

Embora os resultados tenham mostrado que os ganhos das crianças do GE, 

submetidas à intervenção fônica, não passaram a ser semelhantes aos de seus pares 

inicialmente mais adiantados (CG1), houve evolução significativa em sua 

aprendizagem, se compararmos os resultados obtidos antes e após as intervenções. 

Além disso, os progressos do GE foram acentuados quando se comparam as pontuações 

que obtiveram em relação a si mesmos, antes e após as intervenções, nos testes e 

avaliações já descritos anteriormente. Ressalte-se que resultados semelhantes foram 

apontados em Capovilla e Capovilla (2000). Seria interessante proceder a uma pesquisa 

sobre a permanência destes ganhos na série seguinte, para se avaliar o quanto a 

sistematização e o ensino explícito da consciência fonológica e das correspondências 

fonema-grafema continuarão a auxiliar estes alunos na recuperação de sua 

aprendizagem e no prosseguimento de seus estudos. 

Observou-se também que algumas crianças do GE não conseguiram se 

beneficiar da intervenção, o que pode indicar a necessidade de mais tempo de 

intervenção, com uma atenção mais individualizada para estes alunos. Pode-se apontar 

ainda a importância de investigar dificuldades específicas de aprendizagem, como 

propõe Zorzi (2003, 2009). Embora a utilização do método fônico não seja uma 

panacéia (Adams, 1990), a intervenção permitiu identificar as crianças que 

provavelmente necessitam de uma investigação mais aprofundada, quanto às suas 

dificuldades de leitura e escrita, para que sejam realizados diagnósticos mais precisos, e, 
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consequentemente, intervenções mais específicas, por profissionais de diversas áreas, 

como neuropsicólogos, fonoaudiólogos, psicopedagogos, psicólogos e outros.  

Os resultados do GC2, cuja aprendizagem permaneceu estável ao serem 

comparados os pré e pós-testes, podem demonstrar que a aprendizagem escolar regular 

não parece ser suficiente para que as crianças que apresentam defasagens no processo 

de aquisição da leitura e escrita se recuperem do atraso, como afirmam Capovilla e 

Capovilla (2000). Por outro lado, o efeito da aprendizagem escolar regular se fez sentir 

nos resultados dos alunos do GC1 que não foram submetidos à intervenção e seguiram 

normalmente a programação específica de sua série, por não apresentarem atraso nas 

habilidades de leitura e escrita. Ao longo do ano, os alunos do GC1 foram capazes de 

aprender mais que o GE e o GC2, corroborando o efeito Mateus descrito por Stanovich 

(1986), em que as crianças mais hábeis em leitura vão melhorando ainda mais, enquanto 

aquelas com defasagem tendem até a piorar. 

Além disso, os dados obtidos pelo presente estudo permitem indicar que as 

dificuldades em leitura e escrita podem ser significativamente diminuídas com a 

incorporação precoce de atividades fônicas, tanto na Educação Infantil quanto no início 

da alfabetização e que, à medida que a escolarização avança, fica mais difícil remediar a 

situação (CAPOVILLA, 2003; SEABRA & CAPOVILLA, 2009; SNOWLING, 2011). 

Para isso, há a necessidade da diversificação e ampliação das atividades fônicas, 

especialmente com as crianças mais novas e com as crianças com dificuldades, como os 

exercícios sugeridos por Almeida e Duarte (2003), por Adams e colaboradores (2006) e 

por Seabra e Capovilla (2010). Além disso, devem ser conduzidas atividades, desde a 

Educação Infantil, baseadas na oralidade, nos textos de literatura infanto-juvenil, 

provérbios, músicas folclóricas, poemas, brincadeiras, cantigas de roda, adivinhações, 

parlendas, trava-línguas, jogos e histórias, pois estas atividades despertam o interesse da 

criança e as aproximam de seu cotidiano.  

Os resultados do presente estudo corroboram os achados de outros pesquisadores 

indicados neste trabalho e podem mais uma vez indicar que a alfabetização das crianças 

brasileiras, através da abordagem pelo método fônico, poderia contribuir para superar os 

baixos índices que o Brasil vem colhendo nos exames nacionais e internacionais. Além 

disso, há que se superar a imposição de um único tipo de método de alfabetização, de 

inspiração construtivista, como tem ocorrido nas escolas públicas, as quais pertencem 

tanto a Escola 1 quanto a Escola 2. Quiçá possa esta pesquisa, dentro das suas 

limitações, contribuir para quebrar o cerco da hegemonia do método global no ensino 
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público, ao mostrar resultados positivos no desempenho de crianças de escola pública, 

de baixo nível socioeconômico e que foram submetidas a atividades fônicas, na busca 

de superação ou remediação da defasagem no aprendizado da leitura e escrita.  

Em última análise, o que está em jogo é a vida escolar e o futuro profissional de 

muitas crianças brasileiras, especialmente aquelas mais carentes, pois lhes falta a 

ferramenta essencial para aprender e continuar aprendendo que é o domínio das 

habilidades de leitura e escrita. A alfabetização adequada, no mundo letrado em que 

vivemos, é um dos principais instrumentos para a inclusão social e a cidadania. 

Os resultados encontrados no presente estudo também parecem confirmar que o 

método global tende a acentuar as diferenças de desempenho entre as crianças 

(Capovilla e Capovilla, 2000; Zorzi, 2009), especialmente aquelas com nível 

socioeconômico mais baixo que, geralmente, não podem contar com o apoio das 

famílias ou com programas de recuperação fora do horário normal de aulas. Assim, ao 

não conseguirem se alfabetizar pelo método global, crianças como as do GE e do GC2 

que não foram capazes de apreender implícita e inconscientemente o funcionamento do 

código alfabético, fracassam em sua alfabetização e vão aumentando as distâncias com 

relação a seus colegas alfabetizados, ao longo do processo de escolarização. Os efeitos 

colaterais provocados por esta situação são altamente indesejáveis: o desinteresse, a 

apatia, a indisciplina e a baixa autoestima destes alunos vão aprofundando ainda mais as 

defasagens na aprendizagem.  

Estas diferenças de desempenho entre os alunos trazem também conseqüências 

negativas para o desempenho dos professores na sala de aula, pois eles nem sempre 

conseguem lidar adequadamente com realidades tão díspares. Embora tenham que 

cumprir programas de recuperação contínua e até de inclusão escolar, diante de tantos 

desafios a ultrapassar, os professores, no seu dia-a-dia, acabam seguindo o programa 

escolar com aqueles que têm mais facilidade para aprender, chegando a deixar para trás 

os alunos que apresentam maiores dificuldades de aprendizagem. Os depoimentos dos 

professores 1 e 2 da Escola 1 (Apêndices A e C) expressam  as dificuldades enfrentadas  

por eles para desenvolver as atividades fônicas, pela  impossibilidade pedagógica de 

atender a todos os alunos, com atividades diversificadas e simultâneas. 

Quanto à intervenção com os professores, a forma de atuação para capacitá-los 

baseou-se nos pressupostos da pesquisa colaborativa ou cooperativa, no sentido em que 

é tomada por Garrido (2005), Ninin (2006), Fonseca (2011) e Toledo (2011). Assim, a 

capacitação dos professores se deu no contexto escolar, possibilitando a eles confrontar 
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teoria e prática, analisar as facilidades e dificuldades encontradas na aplicação em sala 

de aula dos conhecimentos sobre a abordagem fônica, bem como avaliar os resultados 

obtidos. 

Durante a capacitação, os professores se envolveram bastante na discussão dos 

conceitos e práticas fônicas, utilizando as atividades propostas na recuperação contínua 

de seus alunos atrasados em leitura e escrita. Houve também o apoio irrestrito da equipe 

gestora da escola ao propiciar condições físicas, administrativas e pedagógicas para que 

a pesquisa pudesse ser realizada.  

A capacitação dos professores envolvidos possibilitou a multiplicação deste 

conhecimento aos demais colegas da escola que, concordando ou não com os 

pressupostos desenvolvidos, puderam conhecer outra abordagem na alfabetização, o 

que, espera-se, poderá influenciar sua prática futura ou, no mínimo, levá-los a repensar 

e questionar sobre a consistência da visão hegemônica construtivista na alfabetização 

que lhes tem sido apresentada até então.  

Após a capacitação, os professores alfabetizadores participantes da pesquisa 

avaliaram que a intervenção trouxe resultados positivos e que o progresso de vários 

alunos os surpreendeu. Segundo os professores, estes alunos superaram as expectativas 

em relação ao seu aprendizado da leitura e escrita, visto que já havia sido tentado de 

tudo para que eles se alfabetizassem, inclusive em anos anteriores.  

Além disso, pode-se inferir, pelos depoimentos dos professores participantes, 

que outras crianças que vierem a ser seus alunos poderão se beneficiar dos 

conhecimentos teóricos e práticos adquiridos no decorrer deste trabalho. Ao final da 

pesquisa, uma das professoras expressou que iria utilizar todo o material em suas 

classes futuras e que a experiência tinha valido como “uma pós-graduação.” 

É evidente que os professores se sentiram satisfeitos com o sucesso de seus 

alunos e, como lembram Seabra e Capovilla (2010), todo mestre tem o direito de 

ensinar com prazer e eficiência. Ao se perceberem capazes de auxiliar seu aluno a 

vencer os desafios da aprendizagem e a prosseguir seus estudos, os professores poderão 

resgatar a dignidade e o encanto de sua profissão. (Apêndice D). 

Quanto às dificuldades encontradas na fase de intervenção, os professores 

apontaram repetidas vezes que foi muito complicada a realização, em sala de aula, de 

atividades diferenciadas para o GE, com os exercícios fônicos e fonológicos, e para o 

GC1, com as atividades rotineiras correspondentes à série escolar. Os alunos que já 

haviam dominado o código alfabético (GC1) se adiantavam às respostas que deveriam 
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ser dadas pelo GE, gerando, muitas vezes, problemas com a disciplina dos alunos. Isto 

levou os professores a desistir de realizar as atividades mais específicas de consciência 

fonêmica com o GE, ficando apenas com os exercícios escritos do Livro do Aluno. As 

atividades específicas de consciência fonêmica foram realizadas durante as aulas com o 

Software Alfabetização Fônica Computadorizada ou pela intervenção individual da 

pesquisadora com alguns alunos do GE, nos momentos em que acompanhava as aulas 

dos professores. 

Mesmo com a presença da pesquisadora colaborando na sala de aula, foi 

possível constatar a dificuldade de trabalhar com as duas turmas (GE e GC1) com níveis 

de conhecimento tão díspares, a par de todo o esforço e dedicação dos professores. Esta 

situação pode indicar que o sistema de progressão continuada necessita de uma 

organização mais adequada, e um apoio mais intenso, eficiente e sistemático aos 

professores, para que possam efetivamente recuperar os alunos que apresentam 

defasagens de aprendizagem na leitura e escrita.  

Em suma, a capacitação dos professores participantes do estudo, quanto aos 

conceitos, à metodologia e à didática próprios da abordagem fônica contribuiu para 

superar preconceitos e ideologias, colocando-os em contato com novos conhecimentos 

sobre alfabetização, que não somente os apresentados pela versão oficial. Os 

professores puderam refletir que têm direito a este conhecimento, até para testar seus 

efeitos no cotidiano da sala de aula, sem serem estigmatizados como “tradicionais” ou 

serem cerceados na procura e descoberta de novos caminhos para ensinar os alunos que 

apresentam maiores dificuldades para aprender.  
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7. CONCLUSÃO 
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A intervenção baseada na abordagem fônica foi eficiente e eficaz ao contribuir 

para a superação das dificuldades de leitura e escrita, em crianças do 3º ano do ensino 

fundamental de uma escola pública da cidade de São Paulo. Os resultados mostraram 

que crianças com defasagem no aprendizado de leitura e escrita puderam alcançar o 

estágio alfabético e apresentar ganhos significativos em todos os testes e avaliações 

realizados. Assim, tais ganhos podem ser atribuídos às atividades realizadas com os 

alunos do grupo experimental, visando o treino explícito e sistemático de habilidades 

fonológicas, bem como o ensino progressivo e organizado das correspondências 

grafofonêmicas. 

O estudo mostrou efeito positivo da utilização do programa Alfabetização 

Fônica Computadorizada, bem como das atividades fônicas e metafonológicas 

propostas no Livro do Aluno (Seabra e Capovilla, 2010), como forma de 

desenvolvimento, em escolares do 3º ano do ensino fundamental público, de habilidades 

para o domínio das correspondências fonema-grafema e da consciência fonológica. 

Os resultados positivos da intervenção ficaram evidentes tanto ao ser comparado 

o desempenho do grupo experimental em relação a si mesmo, antes e após as 

intervenções, como ao serem comparados os resultados do grupo experimental em 

relação ao grupo controle que, conforme foi mostrado nos pré-testes, apresentava o 

mesmo nível de leitura e escrita, porém, não foi submetido à intervenção fônica. 

Além disso, a comparação entre os resultados do grupo experimental e os 

resultados do grupo controle formado pelos alunos mais adiantados e que não foram 

submetidos à intervenção comprovou que a escolarização normal teve efeitos positivos 

para o grupo que não apresentava problemas quanto às habilidades de leitura e escrita. 

No entanto, o mesmo não ocorreu com aqueles que apresentavam defasagens no 

aprendizado e que não foram submetidos à intervenção. 

O presente estudo corroborou os resultados de outras pesquisas já descritas. 

Desta forma, fica demonstrada a necessidade de intervenções específicas, como é o caso 

do método fônico, para que se concretize ou se consolide a alfabetização dos alunos 

com defasagem nas habilidades de leitura e escrita. Além do mais, esta intervenção deve 

ser realizada o mais precocemente possível, para que não se aprofunde a distância entre 

aqueles que conseguem e aqueles que não conseguem aprender a ler e a escrever nas 

séries adequadas. 

Os professores alfabetizadores que foram capacitados para utilizar os 

procedimentos fônicos apresentaram grande envolvimento e interesse na discussão dos 
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conceitos e práticas fônicas, conseguindo usar as atividades propostas para a 

recuperação contínua de seus alunos com defasagens em leitura e escrita. Ao final, eles 

também avaliaram que a intervenção trouxe resultados positivos, mostrando-se 

agradavelmente surpresos com o sensível progresso da maioria dos alunos envolvidos 

na intervenção com a abordagem fônica, de modo explícito e sistemático.  

Ao final deste trabalho, algumas questões poderiam ser levantadas, como será 

exposto a seguir. Ao se separar os grupos a serem ou não submetidos à intervenção, foi 

levada em conta apenas a avaliação qualitativa feita pelos professores, quanto aos 

estágios de leitura. Os pré-testes foram realizados após esta separação; podemos 

considerar, no entanto, que os resultados dos testes empíricos poderiam ter sido usados 

para confrontar os resultados dos professores e verificar quem realmente tinha 

dificuldades. É até possível que alguns alunos do GC1 apresentassem dificuldades que 

não foram detectadas na avaliação dos professores e que, por conseguinte, deveriam ter 

feito parte do GE. 

Além disso, ao se considerar que os alunos do GC1 ficavam na sala de aula, 

junto com o GE, durante a realização das atividades fônicas, embora com outras 

atividades, há que se perguntar até que ponto as professoras, ao incorporarem as práticas 

fônicas, ainda que indiretamente, não teriam contribuído para que os alunos do GC1 

também se beneficiassem destas práticas, pois a elas também ficaram expostos. Estes 

questionamentos podem apontar para futuras pesquisas que possam clarear ainda mais 

quanto aos resultados positivos obtidos com a intervenção fônica, contribuindo para que 

os alunos que não se alfabetizaram adequadamente no ano escolar correspondente e 

carregam esta defasagem ao longo de sua escolaridade possam superar ou remediar suas 

dificuldades.  
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ANEXO A 

  

UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE 

 

CARTA DE INFORMAÇÃO À INSTITUIÇÃO 

 

A presente pesquisa tem por finalidade verificar a eficácia da intervenção da 

abordagem fônica em estudantes do Ensino Fundamental por professores da rede 

escolar. Está sendo desenvolvida como parte da dissertação de mestrado de Elizabete 

Maria de Almeida Andrade, sob orientação do Prof. Dr. Elizeu Coutinho de Macedo, da 

Universidade Presbiteriana Mackenzie.  

Os alunos que participarem da pesquisa inicialmente farão atividades que 

avaliam habilidades de leitura e escrita. Numa segunda etapa, realizarão atividades do 

no laboratório de informática e em sala de aula para auxiliar no desenvolvimento da 

leitura e da escrita. Os professores que participarem terão encontros semanais para 

capacitação na utilização da abordagem fônica na alfabetização. A divulgação da 

pesquisa terá finalidade acadêmica, esperando contribuir para um maior conhecimento 

do tema estudado. As atividades realizadas não envolvem qualquer risco conhecido para 

o sujeito e os dados pessoais serão mantidos em sigilo, de tal forma que nenhum dos 

alunos poderá ser identificado. Aos participantes cabe o direito de retirar-se do estudo 

em qualquer momento, sem prejuízo algum.  

Para tal, solicitamos a autorização desta instituição para coleta de dados, e para 

aplicação do instrumento. O material não oferecerá riscos de qualquer ordem aos 

participantes e à instituição. Qualquer dúvida poderá ser esclarecida, pelo telefone. De 

acordo com estes termos, favor assinar abaixo. 

 

    ________________________  ______________________________ 

           Elizabete M. A. Andrade  Prof. Dr. Elizeu Coutinho de Macedo 

      Telefone: 2114-8878 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Pelo presente instrumento, que atende às exigências legais, o(a) senhor(a) 

__________________________________________, representante da instituição, após 

a leitura da CARTA DE INFORMAÇÃO AO SUJEITO DE PESQUISA (acima), está 

ciente dos procedimentos propostos.  Não restando quaisquer dúvidas a respeito do lido 

e explicado, firma seu CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO de 

concordância para que seus dados possam integrar pesquisas na área.  

Fica claro que a instituição pode, a qualquer momento, retirar seu CONSENTIMENTO 

LIVRE E ESCLARECIDO e deixar de participar do estudo alvo da pesquisa e fica 

ciente que todo trabalho realizado torna-se informação confidencial, guardada por força 

do sigilo profissional.  

 

São Paulo, ___/___/___                  ______________________________ 

 Assinatura do representante da instituição 
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ANEXO B 

UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE 

 

CARTA DE INFORMAÇÃO AO SUJEITO PESQUISA 

 

A presente pesquisa tem por finalidade verificar a eficácia da intervenção da 

abordagem fônica em estudantes do Ensino Fundamental por professores da rede 

escolar. Está sendo desenvolvida como parte da dissertação de mestrado de Elizabete 

Maria de Almeida Andrade, sob orientação do Prof. Dr. Elizeu Coutinho de Macedo, da 

Universidade Presbiteriana Mackenzie.  

Os alunos que participarem da pesquisa inicialmente farão atividades que 

avaliam habilidades de leitura e escrita. Numa segunda etapa, realizarão atividades do 

no laboratório de informática e em sala de aula para auxiliar no desenvolvimento da 

leitura e da escrita. A divulgação da pesquisa terá finalidade acadêmica, esperando 

contribuir para um maior conhecimento do tema estudado. As atividades realizadas não 

envolvem qualquer risco conhecido para o sujeito e os dados pessoais serão mantidos 

em sigilo, de tal forma que nenhum dos alunos poderá ser identificado. Aos 

participantes cabe o direito de retirar-se do estudo em qualquer momento, sem prejuízo 

algum.  

Para tal, solicitamos a autorização desta instituição para coleta de dados, e para 

aplicação do instrumento. O material não oferecerá riscos de qualquer ordem aos 

participantes e à instituição. Qualquer dúvida poderá ser esclarecida, pelo telefone. De 

acordo com estes termos, favor assinar abaixo. 

 

    ________________________  ______________________________ 

           Elizabete M. A. Andrade  Prof. Dr. Elizeu Coutinho de Macedo 

      Telefone: 2114-8878 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Pelo presente instrumento, que atende às exigências legais, o(a) senhor(a) 

__________________________________________, participante da pesquisa, após a 

leitura da CARTA DE INFORMAÇÃO AO SUJEITO DE PESQUISA (acima), está 

ciente dos serviços e procedimentos aos quais seu filho (a) será submetido. Não 

restando quaisquer dúvidas a respeito do lido e explicado, firma seu 

CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO de concordância para que seus dados 

possam integrar pesquisas na área.  

Fica claro que o sujeito de pesquisa pode, a qualquer momento, retirar seu 

CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO e deixar de participar do estudo alvo 

da pesquisa e fica ciente que todo trabalho realizado torna-se informação confidencial, 

guardada por força do sigilo profissional.   

São Paulo, ___/___/___                 ______________________________ 

                                                Assinatura do representante legal do menor 
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APÊNDICE A 

DESCRIÇÃO DAS REUNIÕES COM OS PROFESSORES 

DATAS ASSUNTOS  OBSERVAÇÕES 

03/03 Apresentação da pesquisa: tema, 

objetivos, método. 

Apresentação e explicação sobre 

os testes a serem aplicados nos 

alunos. 

Professoras disseram que nunca tinham 

ouvido falar de método fônico. Ao serem 

perguntadas se usavam “construtivismo”, 

prof. 1 respondeu: “misturo tudo.”  

10/03 Método Fônico: Aspectos 

Teóricos (I). Leitura e discussão 

do texto (resumo) sobre 

evolução cultural da escrita; 

estratégias utilizadas no 

processo de aquisição da leitura 

e escrita (logográfica, fonológica 

e lexical); características 

psicolingüísticas dos itens de 

leitura (regularidade, 

lexicalidade, freqüência e 

comprimento). Resumo baseado 

em CAPOVILLA & 

CAPOVILLA, 2000. 

Grande ansiedade das professoras pelos 

resultados que a pesquisa poderá trazer 

para a aprendizagem dos alunos. 

Preocupação com crianças que “oscilam” 

– “parece que aprenderam, mas 

esquecem”. Para a coordenadora 

pedagógica da escola, o assunto também é 

novidade. Sua formação e consequente 

atuação como professora e como 

coordenadora se deu no “construtivismo”. 

24/03 Método Fônico: Aspectos 

Teóricos (II). Leitura e discussão 

do texto (resumo) sobre a 

importância da rota fonológica 

para o desenvolvimento da 

leitura; o processamento 

fonológico como habilidade 

necessária à alfabetização; a 

aquisição do princípio alfabético 

como condição necessária para a 

aquisição da leitura; eficácia do 

procedimento para desenvolver a 

consciência fonológica. Resumo 

baseado em CAPOVILLA & 

CAPOVILLA, 2000.   

Os professores comentaram sobre sua 

própria alfabetização. 

Prof. 2 diz que estudou pelo método 

Montessori, mas não se lembrava de sua 

alfabetização. Prof. A diz que foi 

alfabetizada pelo método silábico, mas 

sua professora enfatizava os sons 

(fonemas) relacionados com figuras, das 

quais não se esquece. 

Uma outra professora da escola deu o 

depoimento de que, na implantação do 

construtivismo, autoridades escolares 

chegaram a arrancar o silabário da parede 

de sua classe de alfabetização. Referiu-se 

a esta época como a “ditadura do 

construtivismo”. Disse que ensinava as 

sílabas “escondido”. 

31/03 Término da leitura e discussão 

do texto acima. 

Explicação sobre a Prova de 

Consciência Fonológica a ser 

aplicada individualmente nos 

alunos do GE. 

Professoras vão relacionando questões 

que aparecem no texto com os seus 

alunos, trazendo suas histórias familiares 

e as dificuldades de aprendizagem. 

07/04 Apresentação do Software 

Alfabetização Fônica 

Professoras se surpreenderam com o 

conteúdo: “Nunca pensamos em ver as 
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Computadorizada. 

Preparação das atividades para 

as primeiras intervenções com os 

alunos na sala de aula, a serem 

realizadas na semana seguinte: 

Introdução das vogais A, E, I, 

O, U (p. 1 a 21 de SEABRA & 

CAPOVILLA, 2010 – Livro do 

Aluno); 

 

Consciência de Palavras (p. 

119 do Livro do Professor) 

 

letras assim, com os seus sons.” Profª 1 

relatou que foi professora substituta e 

passava em todas as classes para auxiliar 

os professores titulares. Ficou perplexa 

com a “alfabetização construtivista”. Uma 

ocasião em que entrou em uma 1ª série, 

no início do ano, a professora da classe 

estava propondo como trabalho de 

alfabetização a palavra “liquidificador”.  

19/05 Apresentação do Projeto da 

Pesquisa e do Software 

Alfabetização Fônica 

Computadorizada para todas as 

professoras do Ensino 

Fundamental I, em horário 

coletivo. 

Por solicitação da Coordenadora 

Pedagógica foi apresentado o Software e 

um breve relato sobre a pesquisa e o 

método fônico. Houve muita participação 

dos presentes, com perguntas e 

questionamentos. A maioria não conhecia 

o método. Apareceram resistências claras 

ou veladas ao método fônico, tido como 

tradicional e mecanicista. Também se 

constatou o não conhecimento sobre a 

fundamentação teórica dos diferentes 

métodos de Alfabetização. 

26/05 Leitura e Estudo do capítulo 

“Implementando o Método 

Fônico”, in: CAPOVILLA & 

CAPOVILLA, 2007. 

 

Preparação das atividades para a 

semana seguinte:  

Introdução das letras F, J, M  

(p.29 a 33 – Livro do Aluno - 

SEABRA & CAPOVILLA, 

2010). 

 

Rimas (p. 127 a 129 de 

CAPOVILLA & CAPOVILLA, 

2007). 

 

 

 

As professoras discutiram as dificuldades 

encontradas na aplicação dos exercícios 

com rimas. A principal delas é que o GC 

interfere muito nas atividades do GE. Dão 

as respostas antes e não esperam os 

colegas do GE pensarem. As professoras 

acham que deveriam ter o apoio de um 

professor auxiliar na sala de aula para dar 

conta das atividades diversificadas entre 

os dois grupos. Os alunos gostaram muito 

das atividades com rimas. 

09/06 Leitura e Estudo do capítulo 1: 

Consciência fonológica em 

crianças pequenas – a natureza e 

a importância da consciência 

fonológica; (ADAMS, 

FOORMAN, LUNDBERG & 

BEELER, 2006). 

As professoras relataram a falta de tempo 

para executar as atividades fônicas 

programadas. Não dão conta de atender a 

todos os alunos. O GC parece que tem 

ciúme dos alunos do GE que estão 

recebendo uma atenção especial das 

professoras e da pesquisadora. A situação 
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Discussão das facilidades e 

dificuldades encontradas nas 

atividades da semana, tanto na 

sala de aula, quanto na Sala de 

Informática. 

 

Preparação das atividades para a 

semana seguinte: 

 Introdução das letras N, V, Z (p. 

35 a 48, Livro do Aluno.) 

Rimas: (p. 144 a 146 – Livro do 

Professor) 

 

 

 

acaba causando situações de indisciplina, 

principalmente no 3º B. Sentem 

dificuldade também em falar o som das 

letras (fonemas). 

Nas primeiras sessões com o Software, 

houve uma colaboração mais intensa da 

pesquisadora que assumiu a coordenação 

das atividades, tendo as professoras como 

observadoras e auxiliares, devido à sua 

dificuldade com a expressão dos fonemas. 

Foi importante atuar como colaboradora 

direta das professoras.  

16/06 Leitura e Estudo do capítulo 1: 

Consciência fonológica em 

crianças pequenas – o que dizem 

as pesquisas sobre a consciência 

fonológica; sobre a estrutura da 

língua (ADAMS, FOORMAN, 

LUNDBERG & BEELER, 

2006). 

 

Discussão e avaliação das 

atividades da semana anterior. 

 

Preparação das atividades para a 

semana seguinte: L, S, R (p. 49 

a 61 – Livro do Aluno). 

Aliteração: p. 157 a 159 do 

Livro do Professor. 

 

 

 

 

Também preparadas atividades 

para reinício das aulas em 25/07: 

X, B, C, (p. 62 a 77 do Livro do 

Aluno). 

 

 

 

As professoras relataram a dificuldade de 

trabalhar atividades diferenciadas entre o 

GE e GC. Tanto um grupo como o outro 

exige sua atenção; os alunos fazem 

“bagunça”. 

 

 

Neste dia, também houve uma conversa 

com a coordenadora pedagógica (CP) que 

apontou como dificuldades a falta de 

continuidade do trabalho, as 

interferências burocráticas e a descrença 

do professor no sucesso do aluno. 

 

28/07 Preparação das atividades para a 

semana seguinte: P, D e T (p. 78 

a 90 do Livro do Aluno). 

Consciência silábica: (p.194 e 

195 do Livro do Professor). 

 

Nas aulas em que a pesquisadora está 

presente, consegue colaborar com a 

professora dando atendimento individual 

aos alunos do GE, mas também não 

consegue auxiliar na disciplina da classe. 

Novamente as professoras reclamam da 
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falta de tempo para as atividades do 

método fônico e das dificuldades para 

“falar o som das letras” (fonemas). 

A prof. 1 comentou que o sobrinho “está 

na fono que aplica o que há de mais 

moderno em alfabetização: o método 

fônico”. 

Comentam sobre a complexidade da área 

de alfabetização. Prof. 1 retoma história 

do “liquidificador”. Questionam por que 

professores não são informados sobre a 

existência do método fônico. 

Professoras expõem os progressos e as 

dificuldades dos alunos do GE. 

 

04/08 Leitura e discussão do capítulo 

10. Implicações Educacionais in 

CAPOVILLA & CAPOVILLA 

(2000). 

 

Preparação das atividades para a 

semana seguinte: 

Introdução das letras G, Q, H, 

K, W, Y (p. 91 a 108 do Livro 

do Aluno). 

 

Consciência fonêmica: Livro do 

Professor – não foram realizadas 

por dificuldade do professor em 

realizá-las em sala de aula. Este 

tipo de exercício foi realizado 

nas aulas de Informática 

(Software). 

 

É retomada a importância de se trabalhar 

com os sons (fonemas). Professoras 

reafirmam dificuldades para trabalhar este 

aspecto em sala de aula. Falam que 

conseguiram fazer esta atividade só um 

dia e desistiram pela impossibilidade de 

controlar a disciplina da classe. Além 

disso, o tempo era escasso, pois tinham de 

desenvolver vários outros projetos da 

escola. A pesquisadora não quis forçar a 

situação, compreendendo as dificuldades 

delas. Ficou acertado que a consciência 

fonêmica seria trabalhada nas aulas de 

Informática, com o Software. 

O trabalho com os sons é feito na classe, 

individualmente, com a pesquisadora, que 

verifica a identificação dos sons nas 

tabelas de revisão das letras já aprendidas 

(ex. p. 110 do Livro do Aluno). 

Os casos individuais dos alunos foram 

discutidos, inclusive seus problemas 

familiares que, segundo as professoras, 

interferem diretamente em seu 

aproveitamento escolar. Levantaram a 

questão da baixa autoestima dos alunos 

do GE, sendo que estas crianças eram 

muito inquietas, não tinham concentração 

e parece que haviam incorporado o 

fracasso. 

18/08 Leitura e discussão do capítulo 

10. Implicações Educacionais in 

CAPOVILLA & CAPOVILLA, 

2000 (continuação). 

 

 

Discussão do texto enfoca o preconceito 

contra o método fônico, taxando-o de 

“velho” (nasceu provavelmente no século 

XVI, com educadores alemães). Ênfase 

também à necessidade de explicitação e 

sistematização do ensino das 
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Preparação das atividades para a 

semana seguinte: 

CH, QUA, QUO, (p. 122 a 131 

do Livro do Aluno). 

 

Consciência de fonemas: 

identificação, adição, subtração, 

síntese, contagem, manipulação 

e inversão de fonemas – estas 

atividades do Livro do Professor 

não foram realizadas na sala de 

aula, somente na sala de 

informática (Software).  

correspondências grafofonêmicas. 

Bastante participação das professoras na 

leitura e discussão do texto. Comentamos 

sobre os resultados de pesquisas que não 

são considerados no Brasil. Falo do 

PROFA e do PRO-LETRAMENTO. Prof. 

2 comenta que fez o PROFA e que é 

“quadrado” fazendo com as mãos o gesto 

como o tapa-olhos dos animais: “assim”. 

 

Há insistência para tentarem ainda uma 

vez realizar em classe os exercícios de 

consciência fonêmica, como os da p. 273, 

atividade 82 do Livro do Professor. 

Professoras tentam pensar em alguma 

solução que lhes permita realizar os 

exercícios, inclusive com a ajuda da profª. 

da Sala de Leitura. 

 

Profs. levantam questão da dificuldade 

para o encaminhamento e atendimento de 

alunos com problemas de saúde, físicos e 

psicológicos. Afirmam que, quanto à 

saúde na escola, só olham a criança do 

ponto de vista físico. 

 Apontam casos de alunos que devem ser 

encaminhados devido às grandes 

dificuldades de aprendizagem e que estão 

apresentando poucos progressos, mesmo 

com o método fônico. 

Reclamam também das famílias que não 

se envolvem na aprendizagem das 

crianças. 

Por outro lado, relatam que a maioria das 

crianças do GE estão mais calmas e 

aceitando mais participar do grupo de  

recuperação contínua (que elas chamam 

de “reforço”). 

 

 

25/08 Leitura e discussão do texto – 

Pro-Letramento – MEC. 

 

Preparação das atividades: CE, 

CI, NH (p. 132 a 141).  

 

 

 

Bastante participação das professoras. 

Chama-se a atenção para o fato de que um 

documento oficial já fala da necessidade 

de ensinar consciência fonológica e 

metafonológica. Elas se admiram de que 

ninguém na escola saiba disso. Nunca 

entraram em contato com o conteúdo 

deste documento que, inclusive, está 

disponível na Web, no site do MEC. 

Profs. Retomam a dificuldade de trabalhar 
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simultaneamente com os alunos do GE e 

do GC1, pois os dois grupos exigem a 

mesma atenção das professoras. Os 

alunos do GC1 parecem ficar enciumados 

com a atuação da pesquisadora junto aos 

alunos do GE. 

As professoras apontam como possível 

solução que este tipo de trabalho poderia 

ser feito fora do horário normal de aulas, 

o que caracterizaria a recuperação 

paralela. 

 

01/09 Leitura e discussão do texto do 

Pro-Letramento (MEC) 

(continuação). 

 

Preparação das atividades para a 

semana seguinte: 

Introdução de GE e GI e de 

GUE e GUI (p. 142 a 149 do 

Livro do Aluno). 

 

Atividade 72 do Livro do 

Professor (p. 254) sobre 

consciência fonêmica: adição de 

fonemas, usando formas 

geométricas que podem ser 

desenhadas na lousa. 

 

Livro do Professor: Texto 

coletivo – Interpretação de texto 

Bola de Gude também não 

realizado – dificuldade dos 

alunos do GE . 

Continuam colocando o descaso de 

algumas famílias com a criança, em que 

mães não chegam a perceber a dimensão 

dos problemas em que o filho está 

envolvido. 

Comentam também que na JEI lêem-se 

textos lindos que falam sobre como o 

professor deve agir. Mas ninguém vai à 

sala de aula para ver como é difícil. 

Comentam que o professor precisa ser 

ouvido e que a Universidade tem que 

“descer” à sala de aula. 

Continuam afirmando que não conseguem 

fazer as atividades coletivas com o GE. O 

restante da classe (GC1) exige muito das 

professoras. 

As professoras continuam apontando a 

falta de tempo como empecilho para a 

realização das atividades, principalmente 

as de consciência fonêmica. Ainda assim, 

avaliam que a maioria das crianças já 

estão tranquilas com o som (fonemas). 

Algumas crianças faltam muito. 

 

15/09 Pro-Letramento: até p. 29 

 

 

Preparação das atividades para a 

semana seguinte: GUA E GUO, 

LH, Ç (p. 151 a 166 do Livro do 

Aluno) 

É sugerido o trabalho com o alfabeto - 

folha mnemônica (p. 237 do Livro do 

Aluno). 

Profs. Não conseguiram realizar as 

atividades de consciência fonêmica. 

Dizem não ser possível realizá-los com 

todos os alunos na sala de aula. 

Prof. 2 comentou que um dos alunos do 

GE disse que até o momento  estava 

conseguindo fazer tudo, mas agora, com a 

introdução dos dígrafos e encontros 

consonantais, não estava conseguindo 

mais fazer as atividades sozinho. 

A prof. 1 disse que tem se surpreendido 
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positivamente com os resultados dos 

alunos. Quanto ao material que está sendo 

utilizado nas aulas, disse: “É um material 

que vou usar para sempre”. 

 

Foi feita a tentativa de dividir os alunos 

na aula da Sala de Leitura para o trabalho 

de consciência fonêmica, mas, por razões 

de organização escolar e disponibilidade 

de professores foi possível realizar apenas 

uma aula somente com o GE na sala de 

aula e o GC1 na Sala de Leitura. Em 

seguida, a profª da Sala de Leitura entrou 

em licença médica e as professoras 1 e 2 

tiveram que ficar com todos os alunos e 

não conseguiram realizar as atividades de 

consciência fonêmica.  

 

 

22/09 Pro-Letramento: p. 29 até 32. 

 

 

Preparação das atividades para a 

semana seguinte:  

R, RR e S, SS (p. 167 a 174 do 

Livro do Aluno). 

Professoras foram informadas de 

que os pós-testes começariam 

em 03/10.  

Optaram por continuar com os 

exercícios do Livro do Aluno até 

final de novembro, com as 

seguintes atividades: 

Introdução dos encontros 

consonantais: BR e BL, CR e 

CL, FR e FL, GR e GL (p. 199 

a 210do Livro do Aluno). 

Dificuldades apontadas pelas professoras: 

falta de sequência do aprendizado por 

causa das faltas dos alunos.  

 

Avaliam que os alunos estão trabalhando 

bem nas aulas de Informática (Software). 

 

Prof. 1 conseguiu fazer  as atividades de 

consciência fonêmica. Os alunos que já   

haviam entendido respondiam 

rapidamente e não davam  tempo para que 

os mais atrasados pensassem e 

respondessem. 

13/10 Texto: Ensino Fundamental de 9 

anos: Orientações para a 

Inclusão da Criança de Seis 

Anos de Idade.  

Necessidade de trabalhar com a 

consciência fonológica. 

 

Continuam as atividades com os 

dígrafos e encontros 

consonantais. 

Introdução dos encontros 

consonantais: PR e PL, TR e 

TL, DR, VR, NS (p. 213 a 230). 

Professoras também não tinham 

conhecimento sobre o texto (MEC), 

embora seja oficial. 

 

Professoras falam de casos de alunos que 

faltam muito e que, ou não conseguem 

progredir, ou poderiam render mais se 

não faltassem. Avaliam que alguns alunos 

que não conseguiram evoluir com o 

método fônico têm problemas mais sérios 

de aprendizagem e precisariam ser 

diagnosticados.  

Falam ainda da dificuldade de trabalhar 
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Não foram trabalhados, por falta 

de tempo, o L com som de “U”, 

N e M no final de sílabas, M 

antes de P e B e os sons 

irregulares da letra X.  

com diferentes níveis de aprendizagem 

dentro da sala de aula.  

Para as professoras, a maioria dos alunos 

melhorou muito e a Prof. 1 citou o caso 

do aluno que estava imensamente feliz 

por estar conseguindo ler. A pesquisadora 

testemunhou um desses momentos em 

sala de aula em que o aluno conseguiu ler 

uma sentença inteira. Copiou-a em um 

pedaço de papel e disse que iria levar para 

a mãe, ler para ela, para que ela visse que 

ele estava lendo. O ocorrido deixou-nos 

emocionadas, pois este é um dos alunos 

mais velhos, com história de fracasso na 

escola. 

Não conseguiram tempo para trabalhar 

com a folha mnemônica – alfabeto. A 

pesquisadora trabalhou individualmente 

com alguns alunos. 

Quanto aos exercícios de consciência 

fonêmica, as professoras relataram que 

são cansativos e que os alunos que já 

“pegaram” atrapalham os outros. 

Reafirmaram que seria necessário que as 

crianças com dificuldade deveriam ser 

atendidas no contraturno, em recuperação 

paralela. A escola não conta com 

professor disponível para tal.  

20/10 Avaliação dos alunos 

(Apêndices B e C) e 

Questionário de avaliação da 

Pesquisa (Apêndices C e D). 

Professores ficaram animados pelos 

resultados, principalmente com relação a 

alguns alunos dos quais já não esperavam 

mais progressos. 

A prof. 1 assim se expressou: “Valeu por 

uma pós-graduação!!!”. 

Encerramento dos encontros. 

Agradecimentos de ambas as partes. Da 

pesquisadora pelo empenho, dedicação, 

boa vontade em assimilar os novos 

conceitos e procurar aplicá-los em classe, 

a par de todos os empecilhos. Das 

professoras, pela ajuda que tiveram na 

recuperação dos alunos com dificuldade 

em leitura e escrita. Agradeceram também 

pela disponibilização do material 

utilizado tanto o Software, quanto as 

atividades do Livro do Professor e do 

Aluno. 
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APÊNDICE B 

ANÁLISE DO DESEMPENHO DOS ALUNOS A PARTIR DA AVALIAÇÃO DOS 

PROFESSORES 

Avalie cada um dos alunos participantes da pesquisa, destacando os aspectos onde 

avançaram em leitura e escrita e o que ainda falta aprender. Atribua uma nota de 0 

(zero) a 10 (dez) para expressar o nível de progresso de cada um,  após as atividades 

fônicas. 

3º A Análise Nota 

 A. Embora com insegurança e pouco comprometimento, foi 

um dos que mais assimilaram os fonemas. Evoluiu de SCV 

para ALF e começou a ler. 

 

9 

B. O aluno apresenta muita imaturidade e desinteresse. Tem 

um histórico familiar complicado e mesmo passando de PS 

para ALF ainda inspira atenção e preocupação, pois pouco 

produz, seja na leitura ou na escrita.  

9 

E. Evoluiu muito rapidamente de SA para ALF e assimilou o 

método facilmente. Melhorou muito a escrita e a leitura, 

chegando a destacar-se.  

10 

GA. Seu problema é mais comportamental do que de 

aprendizagem, mas saiu de SA para ALF, passando a ler e 

escrever com maior clareza.  

10 

GI. Muito inseguro, o aluno julgava-se incapaz de aprender, 

mas foi de SCV para ALF e, embora com dificuldade, 

passou a ler e escrever.  

8 

HE. Passou de SCV para ALF e embora tenha mudado pouco no 

seu comportamento (é apático, desinteressado, não registra), 

evoluiu muito na aprendizagem, o que só demonstra na 

lousa ou oralmente. 

10 

HU. Aluno tímido, mas muito esforçado, passou de SCV para 

ALF e passou a ter, inclusive, autoconfiança e mais 

segurança para se expor. 

9 

MA. 

 

Imaturo, desligado, mas conseguiu evoluir de SSV para SA. 

Lê e escreve com desinteresse e insegurança.  

5 

VI. Demonstrou progresso logo nas primeiras aulas. Foi de SA 

a ALF em pouco tempo e destacou-se bastante. 

10 

3º B Análise Nota 

EM. Mesmo já estando quase alfabética desde junho, não se 

esforçou muito e só agora em novembro começou a tentar 

ler. Quanto à escrita, está começando a escrever 

corretamente algumas palavras (sílabas simples). 

6 

GIO. Avançou bastante durante a aplicação do projeto. Já está 

lendo bem e escrevendo quase que corretamente.  

9 
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I. Embora tenha avançado, principalmente no mês de 

novembro, ainda não lê e, ao escrever, faz muitas trocas, 

pois fala muito errado. 

6 

J. É uma aluna que tem muita dificuldade, embora seja 

esforçada. Ainda não lê nem escreve. Foi uma das alunas 

que menos evoluiu. 

5 

L. Foi uma das alunas que mais evoluíram. Já lê e escreve 

tudo. 

10 

L V. Foi também um dos alunos que mais evoluíram. Lê e 

escreve tudo corretamente. 

10 

MO. Já lê e escreve tudo, embora algumas vezes cometa alguns 

erros ao escrever. 

10 

U. Evoluiu bastante. Já lê e escreve quase tudo. Por ser mais 

velho que os demais, sente ainda um pouco de vergonha e 

nem sempre quer tentar ler ou escrever. 

9 

VA. Foi um dos alunos que menos evoluíram. Ainda não lê, nem 

escreve corretamente. É um aluno muito agitado, não se 

concentra e só tenta fazer as atividades com atendimento 

individual. 

5 

W. Foi uma grande surpresa. Já está começando a ler e 

escrever. 

9 
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APÊNDICE C 

PROFESSORAS: AVALIAÇÃO FINAL DAS ATIVIDADES E DOS 

ALUNOS 

Como foi para você realizar com os alunos as atividades sugeridas, com 

base nos pressupostos do método fônico? 

 Destaque pontos positivos/ facilidades: 

Prof 1 Prof 2 

– O material é de ótima qualidade (Livros 

e CD), visualmente atrativos e de fácil 

entendimento, propiciando um trabalho 

agradável ao professor e ao aluno. O 

progresso foi visível. 

Gostei muito, pois os alunos se 

interessaram bastante pelas atividades, 

pois conseguiam realizá-las. As atividades 

feitas nas aulas de informática (CD) 

também auxiliaram bastante. 

 

Destaque pontos negativos/dificuldades: 

Prof 1 Prof 2 

Trabalhar com dois grupos tão distintos 

em sala de aula, já que ambos possuem 

necessidades e que requisitam a 

professora o tempo todo. Falta de tempo 

para dar atenção especial ao grupo 

envolvido no método. 

A falta de tempo e a dificuldade em ter 

que trabalhar com o grupo da pesquisa 

(GE) e o restante da sala (GC1) ao mesmo 

tempo. Nas últimas atividades, alguns 

alunos sentiram bastante dificuldade 

(quando entraram as atividades com 

dígrafos e encontros consonantais). 

 

Que mudanças você percebeu com relação à sua prática? 

Prof 1 Prof 2 

Percebi que a alfabetização é um processo 

ainda mais complexo do que imaginava, 

que deve começar cedo com a percepção 

dos “sons” de cada palavra. Ficarei mais 

atenta! 

Passei a “prestar mais atenção” na 

maneira como respondo às dúvidas dos 

alunos. 

 

Que mudanças você percebeu com relação à aprendizagem dos alunos 

envolvidos na pesquisa? 

Prof 1 Prof 2 

A grande maioria evoluiu de hipótese e 

passou a se interessar muito mais, até 

pelas atividades mais difíceis. Houve 

aumento de autoestima e superação do 

medo de errar. 

Felizmente todos avançaram; alguns, 

muito, outros, bem pouco. 
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Quais alunos mais evoluíram? Quais suas hipóteses para explicar esta 

evolução? 

Prof 1 Prof 2 

VI., E., GA., HU., HE e A. Sem sombra 

de dúvida, o método colaborou e foi 

decisivo no processo de alfabetização 

destes alunos. Nas atividades, eles tinham 

mais interesse e participação e o progresso 

foi nítido. 

Sem dúvida, o método fônico contribuiu 

muito, pois de alguns alunos (W., por 

exemplo) eu não esperava tamanha 

evolução. Os que mais evoluíram foram 

L., MO., GIO., LV., W. e  U. 

 

Quais alunos menos evoluíram? A que você atribui esta menor evolução? 

Prof 1 Prof 2 

A criança R. tem muitas faltas e 

problemas sérios socioeconômicos da 

família e HEB., a meu ver, é possível 

portador de TDAH e/ou dislexia (sem 

laudo). MA. é imaturo e pouco 

interessado. (Observação: R. e HEB. 

foram excluídos da amostra, por excesso 

de faltas e/ou não realização dos pós-

testes). 

EM. – evoluiu, mas falta muito e tem 

preguiça para realizar qualquer atividade. 

Não tem apoio familiar. J. – tem muita 

dificuldade, teve um pequeno avanço; 

acho que tem um problema mais sério. 

VA. – avançou pouquíssimo; acho que 

tem TDAH, não para quieto, não se 

concentra, e me parece que tem falta de 

atenção, apoio e afeto familiar; fala bem 

errado. I. – avançou muito pouco; tem 

muito problema de fono, fala muito 

errado; parece que não se interessa muito 

pela escola; é muito bom em matemática; 

também tem falta de cuidado e problemas 

familiares. 

 

Outras observações: 

Prof 1 Prof 2 

Embora com toda correria, gostei de 

tomar conhecimento sobre o método 

fônico e de aplicá-lo em meus alunos, pois 

vi resultados que me animaram a querer 

conhecer mais sobre o método para 

utilizá-lo futuramente com novos alunos. 

N/C 
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APÊNDICE D 

QUESTIONÁRIO/ENTREVISTA COM RELAÇÃO À PESQUISA                                          

Em sua opinião, a pesquisa sobre Intervenção com o Método Fônico foi 

colaborativa/cooperativa ? 

Prof 1 Prof 2 

Sem dúvida, pois já havia dado outros 

tipos de “recuperação”, mas sem o mesmo 

êxito (as crianças almejavam pelo dia de 

método fônico). 

Foi muito e ajudou muito todos os alunos 

envolvidos. 

 

Houve diferença quanto a outras pesquisas Universidade/Escola de que 

você tenha participado ou de que tenha tomado conhecimento? 

Prof 1 Prof 2 

Eu, particularmente, não havia ainda 

participado de outras pesquisas. 

Sim, pois a pesquisadora sempre esteve à 

disposição para tirar minhas dúvidas e dar 

contribuições para o bom 

desenvolvimento da pesquisa.  

 

Como avalia a atitude da pesquisadora frente a você, aos seus alunos e às 

atividades desenvolvidas? 

Prof 1 Prof 2 

Muito solícita e realmente envolvida no 

processo. Aprendi com ela sobre o método 

e os alunos a viam como alguém que 

realmente queria ajudá-los. 

Sempre foi uma pessoa que colaborou, 

incentivou e orientou com muita clareza 

todos os participantes da pesquisa. 

 

Como se sentiu nas observações de aula? 

Prof 1 Prof 2 

Assim como os alunos envolvidos, eu 

aprendi e participei. É bom envolver-se 

em algo que dá resultados! 

Eu me senti muito tranqüila, pois a 

pesquisadora sempre me deixou muito 

calma e ciente de seus objetivos. 

 

Gostaria que algum procedimento tivesse sido diferente? Sugestões. 

Prof 1 Prof 2 

Teria sido maravilhoso ter mais tempo só 

com o grupo, mas isso implicaria em ter 

alguém para ficar com os demais alunos, e 

nós não tínhamos, infelizmente. 

Gostaria de ter tido mais tempo para 

trabalhar com o método fônico. 
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Você considera que as atividades propostas a auxiliaram a cumprir o 

planejamento de recuperação contínua, com relação aos alunos envolvidos 

na Pesquisa? 

Prof 1 Prof 2 

Certamente! Os resultados das sondagens 

são a prova disso. 

Sim e muito, pois alguns alunos que eu 

achava que teriam pouco progresso 

evoluíram muito. 

 

Outras observações. 

Prof 1 Prof 2 

Agradeço pela oportunidade de tomar 

conhecimento de novas formas de auxiliar 

os alunos com dificuldade. Foi uma rica 

experiência para mim. 

N/C. 

 


