INSTITUTO SEDES SAPIENTIAE
PÓS GRADUAÇÃO EM PSICOPEDAGOGIA

CAROLINA SIRINO DA SILVA

RELAÇÃO DA CONSCIÊNCIA FONOLÓGICA
COM A ALFABETIZAÇÃO

SÃO PAULO
2017

INSTITUTO SEDES SAPIENTIAE
PÓS GRADUAÇÃO EM PSICOPEDAGOGIA

CAROLINA SIRINO DA SILVA

RELAÇÃO DA CONSCIÊNCIA FONOLÓGICA
COM A ALFABETIZAÇÃO

Monografia apresentada para a aprovação
em

Curso

de

Psicopedagogia

Pós-Graduação
realizado

no

em

Instituto

Sedes Sapientiae, durante os anos de
2014

a

2016.

Solange Souza

São Paulo
2017

Orientadora:

Profa.

Este trabalho é dedicado àqueles que
convivem com crianças e que de alguma forma
as ensinam e as influenciam positivamente na
sua maneira de olhar para o mundo e para si mesmas.
Sou grata pela oportunidade que a vida
me deu em realizar esse trabalho e a todos
que aqui tiveram sua participação,
direta ou indiretamente.

“Quando escrevemos, não estamos simplesmente desenhando os
sons em formas de letras, ou seja, fazendo uma mera associação
entre letras e sons. Escrever diz respeito a representar a oralidade, o
que implica, em parte, corresponder sons e letras”
(ZORZI, 1998).

RESUMO:

A Consciência Fonológica é a capacidade de se refletir sobre a estrutura
sonora da fala. É uma habilidade considerada importante para a aquisição da leitura
e da escrita, pois a reflexão explícita do aspecto sonoro e segmentar da linguagem
oral promove melhor compreensão da relação fonema-grafema. Também, de
maneira bastante significativa, considera-se a alfabetização como forma de
comunicação e função social.
Isso justifica a necessidade da criança em adquirir um nível de Consciência
Fonológica anteriormente ao processo formal de alfabetização, o que pode ser feito
por meio de situações lúdicas, principalmente nas séries da Educação Infantil, por
exemplo. O desconhecimento por parte dos educadores do que é Consciência
Fonológica e de sua relação com a alfabetização pode comprometer o
desenvolvimento e a evolução dessa habilidade na criança.
Por esta razão o objetivo do presente trabalho é elaborar um material teórico
a partir de um estudo de caso de uma pré-adolescente que foi desprovida da
consciência sonora durante o seu processo de alfabetização, que oriente e
conscientize os profissionais de educação sobre a importância do tema em questão
e de que formas pode-se detectar e trabalhar de maneira preventiva diante de
situações que apresentam a falta de consciência fonológica.

ABSTRACT:
Phonological Awareness is the ability to reflect on the sound structure of
speech. It is a skill considered important for the acquisition of reading and writing,
since the explicit reflection of the sound and segmental aspect of oral language
promotes a better understanding of the phoneme-grapheme relation. Also, quite
significantly, literacy is considered as a form of communication and social function.
This justifies the child's need to acquire a level of phonological awareness
prior to the formal literacy process, which can be done through playful situations,
especially in the Early Childhood series, for example. The unknowledge on the part
of educators of what is Phonological Awareness and its relation to literacy can
compromise the development and evolution of this ability in the child.
For this reason, this work intends to be a theoretical guide for orientation
based on a case study of a pre-adolescent who was deprived of sound awareness
during his literacy process, which orient and disclosure teachers about the
importance of it and forms it can be detected and worked such as a preventive way in
situations where is missing the phonological awareness.
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INTRODUÇÃO
A adolescente Ana Caroline (que continuará sendo citada no decorrer desse
trabalho como A.C.), tem 15 anos, chegou ao 7º ano do ensino regular apresentando
dificuldades tanto na leitura como na escrita e sob a pressão dos responsáveis do
abrigo para concluir seus estudos de forma satisfatória, com a suposta garantia de
obter trabalho remunerado quando chegasse a hora de deixar o abrigo (previsto
para acontecer quando A.C. completar 18 anos). No entanto, de que adianta incluir
sem antes compreender?
O caso de A.C. foi um caso de alfabetização inadequada, causada pela falta
de consciência fonológica da própria paciente em dado momento da sua
alfabetização, não sendo prontamente detectada e trabalhada por alguém de seu
convívio. Diante do caso, como ajudar uma adolescente copista que não atribuía
nenhum valor sonoro na escrita? Existe uma metodologia mais adequada para este
problema? E quais atividades seriam mais desafiadoras para essa faixa etária?
Foram estas questões que me mobilizaram a pesquisar esta temática. Partia da
hipótese de que haveria algo a ser feito e que juntas encontraríamos a resposta.
Por tanto, diante do cenário acima apresentado, essa monografia propõe
analisar as possíveis relações entre o fracasso escolar, as dificuldades de leitura e
escrita e seu envolvimento com a consciência fonológica a partir do estudo de caso
de A.C. Propõe também refletir sobre a importância do papel do psicopedagogo com
relação ao processo de aprendizagem da leitura e escrita e aquisição da consciência
fonológica, respeitando os diferentes momentos e maneiras de aprender e de
alfabetizar.
Assim sendo, para intervir de forma eficaz na alfabetização de A.C. foi,
necessário partir da abordagem psicopedagógica, que serviu para fundamentar e
propor intervenções consistentes, que até então ela não tinha tido contato e
necessitava urgentemente, no intuito de avançar no seu processo de aprendizagem.
O desenvolvimento dessa monografia está baseado em autores fortemente inseridos
nesse contexto como Artur Gomes de Moraes, com o livro Alfabetização:
apropriação do sistema de escrita alfabética, Jaime Luís Zorzi, graduado em
fonoaudiologia e que escreveu livros relacionados com o tema alfabetização,
Ana Teberosky renomada pesquisadora do tema alfabetização e autora de diversas
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obras relacionadas ao letramento e alfabetização e Emília Ferrero psicolinguista que
desvendou os mecanismos pelos quais as crianças aprendem a ler e escrever.
O desenvolvimento deste assunto está previsto para ocorrer da seguinte
forma:
- O processo de aprendizagem da leitura e da escrita
- A consciência fonológica: conceito
- A consciência fonológica no processo de alfabetização
- As experiências do atendimento psicopedagógico
- Análise dos atendimentos
- Relação do tema com a psicopedagogia
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CAPÍTULO 1. A RELAÇÃO ENTRE A AQUISIÇÃO DA LEITURA E DA ESCRITA E
A CONSCIÊNCIA FONOLÓGICA

O processo de aquisição da leitura e escrita caracteriza o processo de
alfabetização. Alguns estudos realizados colaboram para um maior entendimento de
como ocorre cada fase desse processo até a criança se tornar alfabetizada.
A aprendizagem da leitura e a aprendizagem da escrita são dois aspectos
fundamentais na formação do sujeito, pois é por meio dela que se realiza a busca
formal pela informação e pelo conhecimento. Para adquirir a alfabetização de
maneira satisfatória, se faz necessária a utilização de métodos eficientes que sejam
capazes de estimular o sujeito diante de suas dificuldades, criando dessa forma
possibilidade de reconhecimento de competências e crescimento no âmbito escolar.
Desta forma, possivelmente, é um caminho que pode ajudar a evitar discriminações
das crianças ou rotulações que prejudicam de maneira significativa o processo de
aprendizagem e as relações interpessoais.
Estudos têm mostrado o papel das intervenções e a importância de métodos
sistematizados para a eficácia dos resultados, e consequentemente, relevância da
consciência fonológica para a prática escolar uma vez que o trabalho direcionado
por essa concepção favorece que a criança tenha a possibilidade de distinguir a
língua escrita da língua falada, evitando assim maiores problemas em relação à
alfabetização.
Percebe-se a necessidade pela busca de tratamentos (acompanhamento
psicopedagógico ou interferência psicopedagógica) e após o diagnóstico, como nos
mostra Capovilla & Capovilla
(...) O procedimento de intervenção com treino de consciência fonológica e
de correspondência grafo-fonêmicas é eficaz em melhorar os desempenhos
em tarefas de consciência fonológica, leitura, escrita e conhecimento das
letras (CAPOVILLA & CAPOVILLA, 2000).

Na prática o que importa é uma busca de soluções para as dificuldades em
aprender a ler e a escrever e o engajamento dos professores e, também dos
profissionais envolvidos, em ensinar tais habilidades, implicando diretamente no
processo e não responsabilizando a criança ou seu contexto de vida pelo fracasso.
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De nada adianta as propostas se não forem colocadas a serviço do desenvolvimento
das pessoas.
Para que pudesse atingir êxito durante o trabalho com A.C., muitos processos
foram repensados ao longo do trabalho com a adolescente. Num primeiro momento
trabalhei com os conhecimentos prévios de A.C., propondo tarefas em que ela
pudesse mostrar suas aptidões já adquiridas. Em um segundo momento, só após a
adaptação da paciente e estreitamento de um vinculo inicial positivo é que
começamos a estabelecer os desafios, necessários para que A.C. encontrasse um
sentido na aprendizagem escolar e, posteriormente, adquirisse ferramentas que
seriam fundamentais para seguir adiante com seus novos objetivos educacionais,
pessoais e profissionais.
Além do atendimento individualizado com A.C., que era um espaço e
momento só nosso (psicopedagoga e paciente), foi preciso desenvolver um projeto
que fosse só dela, o Dicionário de Salão da C. Com isso, pretendia-se despertar em
A.C., sua autonomia, dedicação e desejos que seriam de extrema importância para
o sucesso desse trabalho.

1.1 O processo de aprendizagem da leitura e da escrita
A necessidade de expressão sempre foi inerente ao homem. A língua é um
sistema discursivo, estruturado no uso e para o uso escrito e falado de forma
contextualizada. Entretanto, a compreensão de como funciona o sistema alfabético é
condição necessária para o uso da língua escrita. Para a compreensão desse
sistema, são necessários aprendizados muito específicos relativos aos componentes
do sistema fonológico da língua e às suas inter-relações (Batista, 2005).
De acordo com Ferreiro (1989), a apropriação do sistema de escrita alfabético
(SEA) pressupõe “toda uma compreensão das relações entre partes e todos na
escrita em si”. Nessa mesma direção, Morais (2005) afirma que, ao exercer um
funcionamento metalinguístico, podemos operar sobre a linguagem em diferentes
níveis, sobre diferentes unidades”.
A Psicogênese da Língua Escrita trouxe, como grande contribuição, a
concepção de que o alfabetizando é um sujeito ativo no processo de aquisição do
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sistema de escrita alfabético, sendo capaz de, progressivamente, (re)construir esse
sistema de representação a partir de seus conhecimentos prévios.
De acordo com os estudos realizados por Emília Ferreiro e Ana Teberosky
(1984) sobre a psicogênese da escrita, os aprendizes passam por estágios
evolutivos durante o processo de aquisição do sistema de escrita alfabético, antes
de chegar a compreender, de fato, o SEA. Ao todo são quatro hipóteses, as quais se
voltam para a relação que o aprendiz estabelece entre a linguagem falada e escrita.
De acordo com Ferreiro (1985), a escrita é um sistema notacional que
descreve os fonemas da língua e que possui propriedades particulares quanto ao
tipo de relação que estabelece com aqueles fonemas. Para essa autora, o sistema
de escrita alfabético não transcreve os fonemas e sim analisa a linguagem para
identificá-los e, dessa forma, poder simbolizá-los de maneira representativa.
Assim sendo, a escrita buscaria representar aquilo que é funcionalmente
significativo, afinal, na Língua Portuguesa, o sistema de escrita é o alfabético (SEA)
e este sistema não representa diretamente o significado das palavras (aspectos
semânticos), mas a sequência dos seus sons (sequência fonológica).
E quando de fato começam as primeiras experiências da criança com a
linguagem escrita e quais são essas experiências? O bebê e a criança passam por
estágios de desenvolvimento comportamental, cognitivo e motor que são
semelhantes em crianças de todos os contextos culturais e sociais.
O caminho que uma criança percorre desde que começa a deixar de ser
bebê, por volta de 2 anos, até entrar na puberdade, está relacionado tanto às
condições

biológicas

(as

condições

em

que

foi

gerada),

como

àquelas

proporcionadas pelo espaço social em que vive. Assim, durante o seu
desenvolvimento, uma criança passa por diferentes etapas, diferentes aspectos
caracterizam as suas relações com o mundo físico e social. São diferentes formas
de pensar e agir que se sucedem.
O processo de desenvolvimento de uma criança é um longo caminho que vai
da dependência mais absoluta à vivência independente e autônoma da própria
identidade individual e social. Ela caminha da indiferenciação e confusão entre ela e
os outros para a consciência de sua existência singular como um indivíduo entre
outros indivíduos cujos pontos de vista é necessário considerar.
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Por influência da teoria condutiva (que se propõe a conhecer a conduta de um
indivíduo diante de determinada atividade) no âmbito educativo tem sido muito
divulgada a ideia de que a melhor idade para se começar a instrução em leitura e
escrita seria aos seis anos, e que essa idade seria favorável porque a criança já teria
chegado ao nível de desenvolvimento desejado.
Ainda pensando sob essa forma de aprendizagem inicial, a condutiva, as
práticas utilizadas são, muitas vezes, baseadas na junção de silabas simples,
memorização de sons decifração e cópia. Tais maneiras fazem com que a criança se
torne um espectador passivo ou receptor mecânico, pois não participa do processo
de construção do conhecimento.
Ainda é comum preparar a criança para a aprendizagem propondo que ela
exercite habilidades que não são verdadeiras aprendizagens, mas pré-requisitos
para a uma aprendizagem posterior. Com isso, a aprendizagem acaba sendo vista
como um subproduto ou um resultado de um método de aprendizagem já instituído,
ou seja, a forma tradicional de alfabetização inicial consiste de um método no qual o
professor transmite seus conhecimentos aos seus alunos, não identificando
possíveis dificuldades que a criança possa enfrentar antes de entender o verdadeiro
sentido da leitura e escrita.

Imagens ilustrativas de sequência silábica.

Em dado momento, mesmo que alguns professores e instituições utilizem do
método condutivo, começou-se a diferenciar os processos de aprendizagem dos de
ensino e, ao mesmo tempo, suas profundas intenções.
Sob a ótica científica e decorrente do desenvolvimento das novas tecnologias,
surge a neurociência cognitiva, que é uma ciência humana capaz de ajudar a
relacionar cérebro, aprendizado e comportamento.
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Durante o desenvolvimento, o cérebro possui plasticidade e, assim, pode
ser moldado pela experiência de diferentes formas, pelo menos a nível
microscópico. Entretanto, a sensibilidade do cérebro às experiências varia
com o tempo. Existem períodos críticos durante o desenvolvimento, quando
diferentes partes do cérebro são particularmente sensíveis às experiências
diversas”. (KOLB e WHISHAW, 2002).

No que se refere aos métodos, atualmente, estudos científicos têm sido
realizados para determinar qual o método mais eficaz para o ensino da leitura e
escrita. De acordo com o Relatório encomendado pela Câmara dos Deputados
(2003), três abordagens principais se destacam: a concepção alfabética, a
concepção fônica e a concepção ideovisual. De acordo com os autores desse
documento, uma maneira produtiva de lidar com a questão de comparação de
métodos consiste em determinar que componentes específicos dos vários métodos
produzem determinados resultados.
As conclusões desse tipo de estudo permitem inferir princípios e orientações
que devem nortear a produção de materiais didáticos e o uso de diferentes métodos
para alfabetizar.
A concepção alfabética (que seria o tradicional be-a-bá) leva os alunos a
identificar letras, seus nomes, memorizar o alfabeto e combinar as letras para formar
sílabas, normalmente de complexidade crescente, até que sejam capazes de formar
palavras (para ler e escrever). Frequentemente, quando começam a ler palavras, as
crianças realizam essa leitura pronunciando as palavras, ou seja, utilizando o nome
das letras para formar sílabas como o be + a = ba. Muitas cartilhas ainda existentes
no Brasil são remanescentes dessa concepção – embora raramente mantenham o
ensino exclusivamente centrado nesse tipo de atividade.
A concepção fônica propõe um ensino sistemático das relações entre as
unidades gráficas do alfabeto (letras ou combinações de letras, como no caso dos
dígrafos) e suas correspondentes unidades fonológicas (sons). Os sons – e não o
nome das letras, como na concepção alfabética – são usados para fazer a síntese e
propiciar a leitura. A análise e a síntese de fonemas são as duas estratégias mais
eficazes para levar o aluno a ler (transformar letras em sons) e escrever (transformar
sons em letras).
Um dos mais importantes desafios para a compreensão do princípio alfabético
pelos aprendizes é o de perceber que as palavras escritas contêm combinações
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(letras ou combinações de letras), as quais se relacionam com as unidades sonoras
das palavras (fonemas)
Estudos atuais, têm demonstrado que criança alfabetizada pelo método fônico
obtém competência de leitura e escrita, gradativamente, numa aprendizagem sólida
e de qualidade.
O método fônico, promove o desenvolvimento da consciência fonológica e o
ensino explícito das correspondências entre grafemas e fonemas e, progride
sistematicamente desde os sons das letras, passando pelas sílabas, palavras
e frases até chegar a textos cada vez mais complexos. (CAPOVILLA e
CAPOVILLA, 2003).

A concepção ideovisual não se define como um método, mas como uma
filosofia. Essencialmente, ela pressupõe que a aprendizagem se dá pela
identificação visual da palavra. O contexto é considerado essencial para ajudar os
alunos a identificar a palavra a partir de sua forma visual. Diante de palavras
encontradas em textos, os alunos fazem hipóteses a respeito da relação de sons e
letras. Na verdade, isso não ocorre sempre, apenas quando não é possível
identificar a palavra pelo contexto ou por identificação direta.
Em contraposição à metodologia fônica, a concepção ideovisual tem recebido
críticas, especialmente para o ensino da língua portuguesa, que como a língua
espanhola, é caracterizada por um alto grau de correspondência entre letras e sons.
Pesquisadores afirmam que a concepção ideovisual apoia-se mais na
memorização do que na compreensão da relação entre a palavra falada e escrita,
onde cada som é representado por uma determinada grafia. Assim, a visão global da
palavra não permite que a criança estabeleça relação entre som e grafia
correspondentes, o que

faz com que a criança não adquira mecanismos que lhe

permita decifrar qualquer palavra ou frase.
Estudos atuais já mostram como se dá o processo de alfabetização. Há a
necessidade do desenvolvimento de um conjunto de competências e habilidades
consideradas fundamentais para o processo de alfabetização. São elas:
o Consciência fonológica: habilidade de prestar atenção aos sons da fala
como entidades diferentes de seu sentido (reconhecer aliteração e rimas e
a habilidade de contar sílabas nas palavras).
o Familiaridade com textos impressos: capacidade de identificar as
partes de um livro, a direção da leitura.
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o Metalinguagem: uso da própria língua para descrevê-la ou explicá-la.
o Consciência fonêmica: entendimento de que a palavra falada pode ser
concebida como uma série de fonemas. Essa consciência é a chave para
a compreensão do princípio alfabético, pois os fonemas são as unidades
de som representadas pelas letras.
o Conhecimento do princípio alfabético: as letras representam sons.
o Decodificação: processo de converter sequências de letras em sons, com
base no conhecimento da correspondência grafemas-fonemas.
o Fluência: habilidade de ler com velocidade e precisão
o Vocabulário: conhecer a correspondência entre a palavra e os seus
significados
o Estratégias de compreensão de textos
A decodificação é a competência central do processo de aprendizagem da
leitura. Todas as outras competências estão ou associadas a ela, como prérequisitos como no caso da consciência fonêmica e do domínio do princípio
alfabético - ou como decorrência, no caso da fluência, quando a decodificação se
torna dispensável pelo reconhecimento imediato das palavras. As outras
competências, como vocabulário e compreensão, são independentes da leitura, mas
a fortalecem e se fortalecem na medida em que aumenta a capacidade de leitura da
criança (Câmara do Deputados: Comissão de Educação e Cultura, 2003).
No entanto, é preciso considerar que a aprendizagem da leitura e da escrita é
um processo complexo que envolve vários sistemas e habilidades e não se deve
esperar que um único fator seja responsável pela dificuldade apresentada para
aprender. O processo de avaliação nas dificuldades de aquisição da leitura deve
ocorrer de forma integrada por equipe multiprofissional: psicólogos escolares,
fonoaudiólogo, profissionais da saúde, neurologista, que serão capazes de propor
estratégias de intervenção apoiadas no conhecimento teórico e em dados científicos
do método adotado pela escola.
Para concluir, por um lado, é preciso que a criança receba instruções formais
e sistemáticas para desenvolver suas habilidades no que diz respeito a aquisição da
leitura e escrita, apesar de muitas serem adquiridas na educação infantil de forma
natural, em casa, pela televisão, e no contato da criança com materiais escritos,
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porém, cabe aos programas de alfabetização assegurarem que essas instruções
formais sejam colocadas em prática em nossas escolas.
Experiências inadequadas nos períodos considerados críticos para o
desenvolvimento de determinadas habilidades da criança, podem resultar num
desenvolvimento cerebral inadequado, possivelmente levando a dificuldades ou
distúrbios; do mesmo modo a falta de experiência repercutirá, podendo comprometer
o desenvolvimento de habilidades da criança.
Diversas causas podem ser apontadas como responsáveis pelo desempenho
ruim de escolares e pelos altos índices de evasão e reprovação dos mesmos:
o Estimulação inadequada durante todo o período anterior à alfabetização,
educação infantil, que facilitam e permitem a aprendizagem da leitura e da
escrita;
o Métodos de ensino inadequados;
o Problemas emocionais;
o Prejuízos sensoriais manifestados por dificuldades significativas na
aquisição e uso da visão, da audição ou órgãos perceptivos;
o Dislexia;
o Entre outros.

1.2 A consciência fonológica: Conceito
A descoberta de uma relação entre a consciência fonológica, que é definida
como a consciência dos sons que compõem a fala, e a aprendizagem da leitura e da
escrita em uma ortografia alfabética, tem sido descrita como “um dos grandes
sucessos da psicologia moderna” (Bryant e Goswami, 1987, p. 439).
A consciência fonológica pode ser definida de diferentes maneiras, por
diferentes autores. Segundo Tumer e Kohl (1991), o conceito de consciência
fonológica

pode

ser

definido,

genericamente,

como

a

capacidade

para

conscientemente manipular (mover, combinar ou suprimir) os elementos sonoros das
palavras orais.
Segundo José Morais (1996), consciência fonológica é uma habilidade
metalinguística que se refere à representação consciente das propriedades
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fonológicas e das unidades constituintes da fala, incluindo a capacidade de refletir
sobre os sons da fala e sua organização na formação das palavras.
Para Cardoso-Martins (1991), ela é a consciência dos sons que compõem as
palavras que ouvimos e permite a identificação de rimas, de palavras que começam
e terminam com os mesmos sons e de fonemas que podem ser manipulados para a
criação de novas palavras.
A consciência fonológica é:
Uma habilidade metalinguística e pode ser definida como a capacidade de
operar explicitamente com os segmentos da palavra. Mais especificamente,
consciência fonológica é a consciência de que as palavras são formadas
por diferentes sons ou grupos de sons, podendo ser segmentadas em
unidades menores. Além disso, envolve a capacidade de refletir (constatar e
comparar) e operar com as sílabas ou fonemas (contar, segmentar, unir,
adicionar, suprimir, substituir e transpor). (MOOJEN, 2000).

No entanto, dentre as diferentes definições sobre a consciência fonológica,
algo é comum a elas, que a consciência fonológica é uma importante ferramenta da
alfabetização, tanto na relação com a aprendizagem inicial como na apropriação da
leitura e da escrita.
Denomina-se consciência fonológica a habilidade necessária para a tomada
de consciência de características formais da linguagem. Esta habilidade de análise
fonológica é composta de dois níveis:
1. Consciência de que a língua falada pode ser segmentada em unidades
distintas (palavras, sílabas, fonemas)
2. Essas mesmas unidades repetem-se em diferentes palavras faladas.
Dito de outra forma, uma coisa é usar as palavras para se comunicar. Outra é
tomá-las como objetos sobre os quais podemos refletir, observando algumas de
suas características (por exemplo, sua semelhança sonora com outras palavras da
língua, seu tamanho, os “pedaços sonoros” que as compõem), independentemente
de seus significados. Quando esse tipo de reflexão se dá sobre a dimensão sonora
da palavra, estamos diante da colocação em prática de habilidades de reflexão
fonológica, algo também chamado na literatura especializada de “consciência
fonológica” ou “conhecimentos metafonológicos”.
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1.2.1 A consciência fonológica no processo de alfabetização
estágios fonológicos. Por esse motivo, desde a década de 1970, os estudos
sobre a consciência fonológica vêm ganhando espaço e importância entre os
estudiosos da área da educação, fonoaudiologia, neurologia, neuropsicologia, entre
outros.
Estudos atuais têm demonstrado a importância do desenvolvimento da
consciência fonológica para a alfabetização. Porém, como existem vários métodos
de alfabetizar, cabe ao professor conhecê-los e escolher qual é a melhor forma de
trabalhar esse processo de alfabetização inicial com seus alunos. Se possível, é
importante que antes da escolha do método, o professor conheça seus alunos. Pois,
caso contrário, este pode ser um dos motivos para o insucesso do processo.
Antes de ir adiante sobre a importância da consciência fonológica, citarei aqui
dois tipos de métodos de alfabetização, métodos sintéticos e métodos analíticos ou
globais, como ferramentas que auxiliam no processo da construção fonológica pelo
indivíduo.
Os métodos sintéticos partem da soletração para à consciência fonológica,
e tem como objetivo que o aluno se torne alfabetizado a partir da decodificação dos
sons que as letras têm, ou seja, o grafema fonema. Este método preserva a
correspondência entre o oral e o escrito, entre som e a grafia. O que se destaca
neste método é o processo que consiste em partir das partes do todo, sendo letras
os elementos mínimos da escrita.
São métodos sintéticos: soletração, silabação, método fônico, todos eles
quando aplicados pelo professor, partem ensinando da soletração para a
consciência fonológica. Mas, para a aplicação desses métodos sintéticos é
necessário cuidado, visto que o fonema, ou seja, o som de algumas letras quando
junto de outras podem ter sons diferentes, sendo necessário então, trabalhar isso
durante o processo de alfabetização.
Os métodos analíticos ou globais insistem no reconhecimento global das
palavras ou orações; a análise dos componentes se faz posteriormente. Sua
aplicação visa alfabetizar a criança a partir de histórias ou orações, tendo como
objetivo alfabetizar a criança da parte maior para a menor, ou seja, dos textos ou
orações para as letras. É o caminho inverso quando comparado com o sintético.
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Esse método de alfabetização é muito importante, pois, ensinando a criança a ler e
escrever a partir de histórias, ela está estimulando o aluno a criar gosto pela leitura.
Este é um dos pontos positivos para a aplicação desse método.
São considerados globais os seguintes métodos: métodos de conto, método
ideovisual de Decroly, método natural Freinet, a metodologia de base linguística ou
psicolinguística, etapas de uma unidade, alfabetização a partir de palavra-chave,
método natural, síntese dos passos de aplicação e o método Paulo Freire. Em todos
esses métodos o professor deverá partir de textos ou orações até chegar às letras,
ou seja, do maior para o menor.
Desta forma, diante de uma escrita alfabética, o nível de consciência
fonológica de uma criança ao entrar na escola é considerado o indicador individual
mais forte do êxito que ela terá ao aprender a ler ou, ao contrário, da probabilidade
de que não consiga, (Adams, 2006).
O nosso sistema de escrita é alfabético, em particular, no qual os símbolos
gráficos representam a fala no nível mais abstrato, o nível fonológico. A consciência,
por parte da criança dos sons da fala e de como eles podem ser combinados e
recombinados, favorece a correspondência grafo-fonológica, o que contribui para a
evolução favorável da alfabetização.
Bryant e Bradley, 1983, citados por Morais (1986 e 1994), Silva (2003) e Melo
(2006), enfatizam que quanto mais desenvolvida a consciência fonológica, mais o
sistema de escrita alfabético (SEA) se torna um instrumento razoável para
representar a linguagem oral, visto que a metafonologia garantirá a compreensão
grafema-fonema.
A tomada de consciência de que a fala possui uma estrutura fonêmica
subjacente é essencial para a aquisição da leitura, pois esta estrutura permite utilizar
um sistema gerativo que converte a ortografia em fonologia, o que possibilita a
criança ler qualquer palavra e, posteriormente, isso permitirá a autoaprendizagem,
pois ao se deparar com uma palavra nova, será possível converter os grafemas em
seus respectivos fonemas.
A consciência fonológica é definida como um conjunto de habilidades
explícitas e conscientes de identificar, manipular e segmentar sons da fala até o
nível dos fonemas (Capovilla e Capovilla, 1998). Exercitando essas habilidades, o
indivíduo é capaz, por exemplo, de formar novas palavras (pela recombinação de
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sons de palavras diferentes, pelo acréscimo ou remoção de sons de uma palavra),
de encontrar palavras embutidas em outras, de realizar diferentes tipos de jogos
com a sonoridade das palavras.
A evolução dessas habilidades geralmente é gradativa, tem início na
discriminação de expressões, palavras ou sílabas dentro de unidades mais amplas
da fala, progride para discriminação de rimas, aliterações e sílabas, e só depois é
que se chega à consciência dos fonemas como unidades independentes na fala.
A consciência da estrutura sonora da fala pode e deve ser estimulada através
de atividades específicas, principalmente nas séries da educação infantil, com o
objetivo de proporcionar situações em que a criança “pense” e “reflita” sobre os sons
da fala para posteriormente poder relacioná-los com as letras e representá-los de
forma gráfica.
O estímulo da consciência fonológica pode ser feito em vários níveis, visando
desenvolver os diferentes níveis de consciência fonológica, ou seja, a consciência
de palavras, sílabas, rimas, aliterações e, finalmente de fonemas.
De acordo com Cielo (2002) todos os tipos de habilidades em consciência
fonológica existem a partir dos 6 anos de idade, sendo:
o Aos 4 e 5 anos, a habilidade em consciência fonêmica foi ausente.
o Aos 4 anos considerou-se consolidada a habilidade em consciência de
palavras e de sílabas.
o Aos 5 e 6 anos, consolidou-se a habilidade em consciência de palavras,
de rimas, de sílabas.
o Aos 6 anos, também a habilidade em detectar fonemas.
o Aos 7 e 8 anos, todos os tipos de habilidades, incluindo a consciência
fonêmica, parecem solidificados.
De acordo com Godoy (2003), a consciência fonológica é considerada um
fator crítico e definitivo na constituição de bons e maus leitores, conjugada ao
método de alfabetização e ao tipo de ortografia, exercendo múltiplas influências no
processo de aquisição da escrita e leitura nas séries iniciais.
O acesso à informação sobre o desenvolvimento dessas habilidades, permite
aos educadores propor estratégias que favoreçam, auxiliem e promovam a
aprendizagem das crianças no processo de alfabetização.
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Sabendo, então, que a consciência fonológica é um dos fatores fundamentais
para a aprendizagem da leitura e da escrita alfabética e é necessário que os
professores considerem esse tema. Para tanto, é de fundamental importância que os
professores conheçam um pouco da estrutura da língua, principalmente a fonologia.
“A fonologia é o estudo das regras inconscientes que comandam a produção dos
sons da fala. A fonética, por sua vez, é o estudo da forma como os sons da fala são
articulados, e a fônica é o sistema pelo qual os símbolos representam sons em um
sistema de escrita alfabético” (Adams, 2006).
Quando o professor tem melhores informações sobre o desenvolvimento
normal da linguagem, fala e habilidades auditivas, por exemplo, consegue
propor estratégias que auxiliam a aprendizagem. Além disso, pode mais
facilmente identificar distúrbios reais e ajudar na orientação para o
encaminhamento, quando necessário. Consegue, também, promover
atividades para que a potencialidade do aluno sem distúrbio se desenvolva ao
máximo e a aprendizagem seja incrementada. (LUZARDO e NEMR, 2006)

Concebendo que a escrita alfabética é uma invenção cultural e que a escola
pode ajudar o aluno a descobrir suas propriedades, considero de extrema
importância que o professor e aluno participem sistematicamente de momentos de
reflexão fonológica. Se o desenvolvimento de habilidades metafonológicas é uma
condição para o aluno se apropriar do SEA, não há por que deixar de vivenciar esse
tipo de relação com as palavras.
Por fim, no decorrer dos atendimentos psicopedagógicos com A.C.,
trabalhamos com métodos diferenciados de alfabetização, tanto do método sintético
como do método analítico, visando selecionar o que fosse mais apropriado para a
paciente, respeitando seus limites. A escolha pelo método fônico se deu a partir da
apresentação de um vídeo sobre a forma de pronunciar as letras: "As Letras Falam:
Metodologia para Alfabetização", de Jaime Zorzi.
Como A.C. já apresentava sintomas desencadeados pelo insucesso escolar,
com o método fônico foi possível resgatar o interesse de A.C. pela pronuncia correta
das letras, a leitura e a escrita, possibilitando que A.C. fizesse a relação da letra com
o som da mesma. Esse percurso teve como o objetivo o desenvolvimento de A.C. e
das competências fundamentais envolvidas no processo de alfabetização, dentre
elas as chamadas habilidades metafonológicas e as correspondências entre
fonemas e grafemas.
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A partir daí, foi possível propor atividades planejadas para promover, de
forma sistemática e eficaz, o aprendizado das regras de uso e funcionamento do
código alfabético. Nesse caso, considero que o letrar teve maior ênfase do que o
alfabetizar, porque prioriza as habilidades de comparar, generalizar, prever, inferir e
acima de tudo estabelecer relações. Não trata apenas uma forma desconexa de
juntar letras para formar palavras.
Inicialmente, o foco do trabalho foi despertar o interesse de A.C. pela leitura e escrita
para que, posteriormente, a mesma pudesse se engajar em projetos onde pudesse
desenvolver-se com mais propriedade e robustez de conhecimento através de
pesquisas realizadas por conta própria. Em um segundo momento, o projeto
Dicionário de Salão da C. veio a contribuir de forma efetiva, ativa e social para a
construção do conhecimento de A.C. acerca da alfabetização e letramento para que
a mesma pudesse dar continuidade em seus estudos de forma participativa e
integrada.
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CAPÍTULO 2. AS EXPERIÊNCIAS DO ATENDIMENTO PSICOPEDAGÓGICO

A demanda chegou pelo fato de A.C. não conseguir acompanhar as aulas e
por isso estava faltando muito, levando-a ao abandono escolar.
A paciente apresentava dificuldades na leitura e escrita e, segundo o abrigo,
abandonou a escola por “falta de interesse”. Filha de pais separados, diz que ambos
são falecidos, morou na rua com a mãe e mais duas irmãs até denunciarem essa
mãe e a levarem com as outras duas irmãs para um abrigo. A.C. é a irmã do meio,
mas declara ter outros irmãos tanto por parte do pai como da mãe, mas que não tem
muito contato com eles. As vezes recebia no abrigo a visita de uma prima, mas diz
que não era frequente.
Antes de começar o relato sobre os atendimentos, vale colocar aqui que
quando os atendimentos psicopedagógicos iniciaram, o abrigo havia mudado de
endereço fazia pouquíssimo tempo, e a assistente social estava à procura de uma
vaga em alguma escola próxima do novo endereço para que A.C. e a irmã mais
nova continuassem os estudos. Felizmente, no final de junho/15 o abrigo consegue
a resposta de uma escola próxima ao metrô São Judas que teria duas vagas para
A.C e a irmã mais nova. Como já era final de semestre, A.C. e a irmã iriam começar
a frequentar essa escola somente no mês de agosto/15.
Sobre os atendimentos psicopedagógicos com A.C., que iniciou em 11 de
maio de 2015, os oito primeiros encontros serviram para realizar a anamnese,
entender seu contexto familiar e os motivos de não ir para a escola (como já
relatados acima) para assim até fechar seu diagnóstico e como direcionaríamos os
atendimentos posteriores.
Minha proposta para esses atendimentos iniciais foi de levar livros de histórias
diversas (inclusive sem legenda/texto), baralho de polaridade (material produzido a
partir das aulas do 2º semestre do curso de Pós Graduação em Psicopedagogia),
aplicar os cinco desenhos e histórias (técnica desenvolvida por Walter Trinca) e um
jogo em cada atendimento com o intuito de verificar a relação de A.C. em seu meio
social e afetivo, a relação com a matemática, sua memória, repertório de
vocabulário, e etc.
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Com os livros, depois da leitura que era realizada por mim, costumava
perguntar o que ela havia entendido e A.C., mesmo com um repertório relativamente
empobrecido, era coerente com o contexto da história sendo possível mostrar que
compreendia a história que acabara de ouvir e não mostrava nenhuma dificuldade
relacionada a isso. Assim, pude concluir que A.C. conseguia assimilar o contexto se
mostrando presente no momento da leitura. Com os livros de histórias sem legenda,
primeiramente, mostrava para A.C. página por página e depois pedia que me
contasse aquela história que acabara de ver e, novamente, mesmo com um
repertório simplificado, narrava a história coerentemente.
Outro tipo de atividade com história que também lhe apresentei foi uma
brincadeira chamada “continue a história...”. Nesse jogo, é possível escolher uma
carta que conta o começo de uma história qualquer e, posteriormente, a pessoa tem
que continuar essa história com a seu repertório/ imaginação. Novamente, A.C. se
mostrou muito bem ao continuar a contar a história através de seu próprio repertório,
porém, quando ela escolhia a carta, quem fazia a leitura era eu e não ela. Mesmo
pedindo para tentasse ler, ela sempre recusava com uma postura bem tímida e
encolhida.

Foto: jogo “continue a história”

A partir do 2º encontro, após anamnese e atividades com as histórias,
apresentei-lhe: o baralho de polaridade no 3º encontro; jogo da memória e UNO no
4º encontro; os cinco desenhos-histórias nos 5º e 6º encontros; jogo pega varetas no
7º encontro, e um quebra cabeça de peças duplas no 8º encontro. A seguir, relato
com detalhes como sucederam esses encontros com A.C e, também, após o

25

fechamento do diagnóstico de A.C., feito no 7º encontro, relato os atendimentos
seguintes, quando foi possível definir o projeto em que iríamos trabalhar.
3º encontro
Data: 25 de maio de 2015
Objetivo: o objetivo de trabalhar com o baralho de polaridades foi com o
intuito de: verificar as associações livres; investigar os valores; perceber a
organização espacial utilizada por A.C. frente a cada tema/ grupo de relação;
perceber a associação feita por A.C. em relação a pessoas do seu convívio;
perceber como são verbalizados os sentimentos e quais as questões afetivas que
são enfocadas na atividade; verificar o uso de seu vocabulário ao narrar/ escrever
suas composições dentro de cada tema/ grupo de relação.
Abaixo seguem as composições feitas por A.C. em cada um dos temas
propostos e sua narrativa sobre o que compôs com o baralho. Os espaços/ relações
trabalhadas foram quatro, no total, sendo: o 1º a ser trabalhado - abrigo, 2º - amigos,
3º - escola, 4º - família.
Tema: abrigo

Tema: amigos

Narrativa de A.C.: Tudo começou com um
galho, o galho foi crescendo e nasceram as
folhas e depois as plantinhas.
A composição representa todos do abrigo,
inclusive A.C.

Narrativa de A.C.: Tudo começa com uma
terra, depois se planta uma flor, que primeiro
nasce o tronco e depois nasce a flor, que
precisa de água e sol.
Na composição, A.C. representa todos os seus
amigos.
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Tema: escola

Tema: família

Narrativa de A.C.: Tudo começa com o sol,
depois nasce a semente, depois a chuva,
depois o tronco, depois os galhos, depois as
plantas, depois das plantas começam a nascer
as sementinhas
Na composição, A.C. representa todos da sua
escola, inclusive si mesma.

Narrativa de A.C.: Tudo começa um sol,
depois nasce um círculo, depois a semente,
depois o tronco, depois a flor, depois um
monte de plantinha.
Círculo: representa as pessoas.
Na composição, A.C. representa todos da sua
família.

Com o baralho de polaridades foi possível perceber suas conexões afetivas
dentro de determinados espaços/ grupos e como A.C. se relaciona com cada um
deles. Durante essa atividade, ao observá-la, pude notar que A.C. não a
desenvolveu com facilidade, havia bastante indecisão com relação às imagens que
queria usar, trocava as imagens diversas vezes e também alterava sua ordem com
frequência.
Ao pedir que fizesse a escrita de cada composição, disse que não precisava e
mesmo insistindo não quis escrever, então sugeri que fosse sua escriba e dessa
forma A.C, aceitou narrar suas histórias. Além disso, foi possível perceber que, ao
falar dos espaços/ grupos em que transita, sua narrativa é bastante empobrecida e
praticamente as narra com o mesmo contexto nos quatro temas, como se todos os
afetos que possui fossem vividos da mesma forma e intensidade. Inclusive a própria
composição das imagens é bastante semelhante nos quatro temas, uma imagem ao
lado da outra como numa sequência de histórias em quadrinhos, onde sua própria
narrativa acaba dando esse sentido.
Para o fechamento desta atividade perguntei como se sentiu e A.C. declarou
que não foi fácil, “a parte mais difícil foi pensar a respeito de cada um desses
assuntos. Não achei fácil.”
Concluo, então, que trabalhar com o baralho de polaridades mexeu com suas
características emocional-afetiva e, pelo que demonstrou, é algo que pouco pensa a
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respeito e por isso sua dificuldade em verbalizar com clareza e convicção o que de
fato esses espaços lhe representam, inclusive, como vê a si própria dentro deles.
4º encontro
Data: 10 de junho de 2015
Objetivo: o objetivo desse encontro foi ver as habilidades cognitivas,
interação, concentração de A.C. através dos jogos da memória e UNO.
Levei um jogo da memória com 100 peças. Inicialmente começamos com 20
peças e em menos de 10 minutos terminamos o jogo, A.C. com 11 acertos e eu com
9. Decidimos então jogar com 50 peças, o que acabou ficando um pouco mais
demorado, porém mais interessante e competitivo.
Perguntei para A.C. a respeito das regras e ela disse que o mais importante
era, quando não virasse duas cartas iguais, devolver as duas no mesmo lugar, e
assim fizemos o jogo inteiro. A.C. se mostrou uma jogadora bastante focada e
cuidadosa, sempre devolvia as cartas exatamente no lugar que as pegava quando
não virava duas iguais.
No final, A.C teve 20 acertos e eu 30, mostrando-se bastante tranquila com o
resultado e disse “faz parte”. Logo na sequência, iniciamos o jogo UNO e,
novamente, A.C. estava bastante concentrada, era rápida nas devolutivas e ganhou
as 3 vezes que jogamos, se mostrando bastante satisfeita no final.
Mesmo demonstrando ter um repertório de linguagem empobrecido, por outro
lado tem um raciocínio lógico rápido e não se distrai facilmente quando está
competindo. Concluo, então, que A.C. gosta de desafios, porém não demonstra ficar
frustrada se não está na vantagem de um jogo.
5º e 6º encontros
Datas: 8 e 15 de junho de 2015
Objetivo: aplicar os 5 desenhos-histórias, que avalia os processos
expressivos-motores (entre os quais inclui o desenho livre) e processos
aperceptivos-dinâmicos (verbalizações temáticas), com o objetivo de auxiliar no
diagnóstico de A.C. Para o diagnóstico, esta atividade ocupa uma posição
intermediária entre os testes projetivos gráficos e temáticos e as entrevistas semi e
não-estruturadas. O significado de cada desenho-história representa:
1º desenho: como a pessoa se apresenta
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2º desenho: como a pessoa se sente
3º desenho: seu conflito
4º desenho: saída encontrada para o conflito
5º desenho: saída desejada para o conflito
Com A.C., considerei necessário realizar a aplicação do 5 desenhos-histórias
em dois encontros, sendo que no 5º encontro, A.C. realizou 3 desenhos e no
encontro seguinte realizou os últimos 2 desenhos.
O ideal, conforme ensinado no curso de pós-graduação em Psicopedagogia
no Sedes Sapientiae, é realizar os 5 desenhos em um único encontro para não
perder a conectividade com a atividade, porém, e se necessário, também pode
dividir esta atividade em dois encontros, exatamente como foi realizado com A.C.
Em decorrência do tempo que A.C. dispendeu para realizar a atividade,
apesar de apresentar uma narrativa simplista nos três primeiros desenhos, seus
desenhos foram todos muito elaborados e coloridos e, com isso, concluí que A.C.
havia também depositado uma energia emocional significativa durante os três
primeiros desenhos e suas narrativas. Sendo assim, considerei prudente poupá-la
de um desgaste emocional maior, solicitando-a que fizesse a composição dos 5
desenhos-histórias em encontros diferentes.
A.C. elaborando os 5 desenhos:
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1º desenho: como a pessoa se apresenta

Título: A casa do gato
Narrativa de A.C.: Era uma vez uma velhinha que era feliz demais. Ela ia de manhã, de tarde para a
rua para dar comida pros gato. Foi um dia que três gato ficou doente, aí ela começou a cuidar dos
gato, aí um era muito fraco demais. Morreu. Aí ela ficou triste, aí ela ficou mais triste e ficou doente,
ficou de cama. Aí ela não conseguia dar comida pros gato. Aí ela ela conseguiu levantar, abrir as
porta pros gato entrar, aí começou a jogar ração pela casa, aí os gato que foi ajudando ela, aí foi feliz
para sempre.

2º desenho: como a pessoa se sente

3º desenho: seu conflito

Título: As cor
Narrativa de A.C.: Tudo começa com um risco e esse risco começa uns desenho. Nesses desenho é
umas cor engraçada que a gente mistura tudo e as cor fica toda colorida. Os círculo forma os
desenho com dois lápis de cor. Nomes dele é um gato com as cor preto e marrom e o outro coé
vermelho com vinho, aí fiz uma menininha que as cor do cabelo dela é cinza e marrom, o rosto dela é
marelo e laranja, a roupa dela é vermelha e vinho, o braço dela é marrom e preto e o pé dela é
marrom e preto também. E tem o sol que é amarelo e laranja, aí isso tudo forma uma cor engraçada e
fim.
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4º desenho: saída encontrada para o
conflito

5º desenho: saída desejada para o conflito

Título: Falta de água
Narrativa de A.C.: Era uma vez uma família
que pegava água numa pedra que saía água.
Eles ia quase todo dia pegar água. Um belo
dia entrou um bichinho lá na pedra, aí esse
bichinho tava bebendo toda a água, aí faltou
água. Aí essa família foi pegar água e não
tinha água. Aí o menininho era tão pequeno
que conseguia entrar no buraco que saía
água, aí ele entrou e viu o bicho, aí ele viu o
bicho e viu que estava enorme, cheio de água
e que estava estufado. Aí ele entrou e saiu
para pegar uma agulha para estourar, aí ele
estourou e saiu um monte de água, aí ele ficou
muito feliz e fim.

Título: A menina das estrela
Narrativa de A.C.: Era uma vez uma
menininha que adorava as estrela. Uma noite
ela ia pra fora, ficava deitada no chão e olhava
pras estrela. Teve um dia que ela apontou as
estrela, aí nasceu uma berruga no dedinho
dela, aí ela ficou com muito medo porque ela
não sabia o que era isso. Aí ficou com medo
de sair pra fora, aí ela foi pra janela dela pra
ficar olhando, aí pendurou umas coberta, aí
ficou sentada lá olhando pras estrela.

Apesar da atividade ter sido realizada em dois momentos, no segundo
encontro, antes de reiniciar a atividade, fiz um resgate dos 3 primeiros desenhos
mostrando para A.C. o que ela havia desenhado e li suas histórias para que pudesse
seguir adiante com a atividade.
É importante colocar aqui que, novamente, como ocorrido no encontro do
baralho de polaridades, A.C. se recusou a escrever suas histórias e eu acabei sendo
sua escriba em todas as narrativas. Em sua narrativa pude notar que A.C. não
realiza a concordância correta dos plurais, utiliza de um vocabulário extremamente
empobrecido com um contexto comprometido no que diz respeito a composição da
história e suas conexões e coerências textuais.
Nesse momento ficou bastante claro que precisaríamos trabalhar com mais
exatidão e profundidade sobre sua escrita e, muito possivelmente, sua leitura
também.
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7º encontro
Data: 22 de junho de 2015
Objetivo: depois de constatar que a escrita e narrativa de A.C. estavam
defasadas (através das atividades com o baralho de polaridade e 5 desenhoshistórias), o objetivo desse encontro foi de avaliar a relação de A.C. com a
matemática através do jogo pega varetas e ver sua habilidade, uso de estratégias,
disposição e comportamento (fair play) durante o jogo.
Escolhi o jogo pega varetas porque é possível pensar na matemática em
diversas frentes:


Pensar proporcionalmente: desenvolver noções de quantidades, maior,
menor, adição, subtração, multiplicação e divisão;



Propõe pensar, calcular e estimular o cálculo mental;



Desperta a atenção, foco, curiosidade e criatividade;



Além de propor o desenvolvimento da coordenação motora, do espírito de
competição, consciência de grupo, coleguismo e companheirismo.

Durante todo o jogo A.C. se mostrou uma grande jogadora, querendo jogar
mais de uma vez, ganhando as 4 jogadas de maneira justa (fair play). Notei que
estava concentrada e disposta a dar o melhor dela naquele momento. Usou de
estratégias e fez todas as jogadas conforme as regras previamente acordadas,
sinalizando quando cometia alguma falta (como mexer ou encostar o dedo em
alguma vareta indevidamente).
Após o término de cada jogada, A.C. fazia a contagem das varetas sem a
menor dificuldade contando, inclusive, de duas em duas varetas e somando os
pontos de cabeça. Foi possível notar que estava bastante segura e que um jogo
competitivo não a intimida. Usou de estratégias, foi cautelosa, pensava antes de
fazer uma jogada e se notasse que não ia dar certo, ainda em tempo fazia outra
jogada que sabia que era garantida.
Ao final, sugeri algumas brincadeiras com os resultados pedindo que
realizasse as 4 operações matemáticas (soma, subtração, multiplicação e divisão) e
A.C, realizou todas sem nenhuma dificuldade.
Para mim, mesmo não solicitando a resolução de problemas matemáticos
mais complexos, estava claro que A.C. não tinha dificuldades expressivas com
cálculos matemáticos.
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8º encontro
Data: 29 de junho de 2015
Objetivo: após constatar que A.C. não tinha dificuldades com operações
matemáticas simples (identificada no jogo pega varetas), o objetivo desse encontro
foi de verificar sua leitura através de um quebra cabeça de peças duplas (imagens e
seus significados), o quanto conseguia relacionar corretamente as imagens e os
significados das mesmas.
Logo no começo A.C. mostrou rejeição em realizar essa atividade, disse que
não queria fazer porque precisa ler. Insisti um pouco para que tentasse e ela
aceitou, conseguindo montar todas as duplas mesmo que, ao meu ver, ia por
dedução de algumas palavras que já sabia era a escrita como a palavra “coração”,
por exemplo. Posteriormente, A.C. espontaneamente quis unir as duplas de cartas
mais de uma vez, unindo todas as cartas sem cometer nenhum erro. Nesse
momento, perguntei como ela sabia que a bola era escrita da forma “bola” e ela
identificou, letra a letra da palavra bola - “be”, “o”, “ele”, “a”. Por fim, sugeri que ela
tentasse ler todas as palavras sem que tivesse a imagem ao lado e, bem devagar e
com dificuldades de pronúncias corretas, A.C. leu palavra por palavra e quando lia,
procurava a imagem que correspondia àquela palavra. Quando considerava que a
palavra difícil, lia outra palavra e deixava a anterior de lado para tentar novamente
depois. E foi por esse motivo concluí que A.C. fazia as correspondências por
dedução ou fazia primeiro as que já conhecia e depois tentava as demais palavras
que, possivelmente, não faziam parte do seu conhecimento/ memória.
Duplas de quebra cabeça:
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A resistência de A.C. em realizar essa atividade no início me intrigou. Dentre
todos os jogos e atividades que eu havia apresentado para A.C. até esse momento,
esse foi o que mais me chamou atenção. Apesar de ela realizar a atividade,
alcançando êxito nas associações entre palavras e imagens, ela não se mostrou
confortável e, a partir daí, concluí que sua dificuldade não estava relacionada
apenas com a escrita (investigada nas atividades: baralho de polaridade e 5
desenhos-histórias), também estava relacionada com sua leitura.
Com isso, concluí seu diagnóstico a partir da sua resistência em escrever e
ler, sendo possível afirmar que A.C. não havia adquirido recursos importantes
durante seu processo de alfabetização para adquirir consciência fonológica. A partir
desse encontro, então, propus uma série de atividades com o objetivo de estimular a
escrita e leitura de A.C., considerando seus próprios recursos e limitações, além de
fortalecer sua autoestima para adquirir interesse espontâneo em relação ao seu
progresso no processo de aprendizagem.
9º encontro
Data: 6 de julho de 2015
Objetivo: após diagnosticar que A.C. não adquiriu consciência fonológica
durante seu processo de alfabetização, propus que trabalhássemos com as letras do
alfabeto em EVA com o objetivo de observar os conhecimentos de A.C. com relação
a: ordem alfabética, letras consoantes e vogais.
Ao mostrar-lhe um estojo contendo dois alfabetos completos (um na cor azul
e outro na cor vermelha), perguntei para A.C. se ela poderia colocar um dos dois
alfabetos na sequência alfabética e ela não só fez isso, mesmo com um pouco de
dificuldade, como também lhe pedi para identificar as letras de olhos vendados e,
tateando letra por letra, também conseguiu identificar praticamente todas,
confundindo apenas o “N” com e “Z”, o “W” com o “M” e a letra “K” com a letra “X”.
Mesmo confundindo essas letras com os olhos fechados, já com os olhos abertos,
mostrei para ela essas 6 letras e solicitei que as identificasse e A.C. não apresentou
dificuldades em relacioná-las corretamente explicando, inclusive que a letra “W” é
mais aberta que a letra “M”.
Posteriormente separou as consoantes das vogais de forma bem rápida, não
demonstrando nenhuma dificuldade, inclusive parecia estar bastante à vontade. Na
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sequência conseguiu formar pequenas frases como: “Bom dia Carolina” e “Oi
Amanda e Vitória” (nome das irmãs).
Trabalhando com alfabeto em EVA - primeiro momento colocou as letras em ordem
alfabética, segundo momento separou quais eram as consoantes e quais eram as vogais:

Formando palavras:

A.C. declarou que a atividade foi desafiadora e achava que seria mais difícil,
que não seria quase nada e que no fim se surpreendeu por ter acertado
praticamente tudo, se mostrando bastante satisfeita com o resultado.
Esta atividade foi fundamental para perceber que A.C. tinha conhecimento de
todas as letras, mas ainda assim sabíamos que ela não conhecia o som de todas
elas, e que sem dúvidas, esse seria o foco do nosso trabalho dali para frente.
10º encontro
Data: 13 de julho de 2015
Objetivo: esse encontro teve como objetivo observar de maneira mais direta a
relação de A.C. com a escrita livre e seu repertório.
Solicitei para A.C. que escrevesse os objetos que ela via na sala em que
fazíamos o atendimento (era uma sala grande, com estantes e muitos objetos) e
A.C. conseguiu escrever 5 itens, sendo: TV, DVD, livo (livro), amaliro (armário) e
gata.
Haviam outras possibilidades de escrita, mas ela disse que já havia escrito
tudo que enxergava e não teria mais nenhuma palavra para acrescentar. Mesmo
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não olhando em volta para ver o que mais poderia estar na sua lista Pedi para que
lesse as palavras que acabara de escrever e sua pronuncia das palavras “livro” e
“armário” não foi de forma correta, tendo dificuldades para pronunciar as sílabas
“vro” de livro e “ar” e “rio” de armário. Nesse momento ficou clara a sua dificuldade
tanto na escrita como na leitura e o quanto a incomodava estar naquela situação,
então, diante de seu incômodo, achei melhor não insistir para que escrevesse outras
palavras.
Lista de itens realizada por A.C., em 29/jun./15.

Além de certificar que A.C. tem dificuldades na leitura e na escrita também foi
possível perceber que ela não reconhecia as sílabas e os fonemas das palavras e
que escreve palavras que o nome da letra valida a leitura, além de constatar que
não reconhecia as variantes de som da letra “r”.
Fiz a leitura dos itens que A.C. escreveu e perguntei-lhe se percebia algo
diferente entre a minha leitura e a dela e A.C. foi assertiva na sua resposta dizendo
que eu falava o “r” com mais força do que ela. Nesse momento foi possível notar que
A.C. tinha conhecimento, mesmo que não fosse consciente, da sua falta de
consciência fonológica.
A partir desse encontro lhe propus que trabalhássemos com atividades
relacionadas a leitura e a escrita e lhe expliquei do porquê disso, falando inclusive
que os próximos encontros, após as férias de julho, seriam muito importantes para
definirmos juntas um projeto pelo qual A.C. iria ser a protagonista e que eu a
ajudaria com os materiais e possíveis dicas e sugestões, se fosse preciso.
Porém, havia um fator muito importante para a continuidade desse trabalho, o
comprometimento e responsabilidade de A.C. com os horários do atendimento. Não
era frequente, porém ela já havia aparecido em alguns encontros com um certo
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tempo de atraso e em alguns outros ela não tinha sequer aparecido e nem dado
satisfação que não iria. Meu receio aqui era de entrar as férias e A.C. relaxar com o
compromisso que havíamos feito. Tentei evitar que isso acontecesse já deixando
uma data marcada para a minha volta que seria em 29/julho/15, no entanto, A.C.
não apareceu nesse encontro e não me avisou previamente que poderia ter tido
algum imprevisto, se é que teve. Quando eu questionava o motivo de A.C. não ter
aparecido ela me dizia que havia esquecido.
Com relação às responsáveis pelo abrigo, elas pouco faziam a respeito das
ausências de A.C. e eu sentia que, infelizmente, não tinha uma parceria por parte
delas no sentido de garantir que os atendimentos fossem realizados nos dias e
horários previamente marcados por mim.
Com isso, a partir do mês de agosto/16 (após férias escolares) até o mês de
outubro/15, os atendimentos com A.C. ficaram inconstantes e prejudicados. Foi um
período bastante complicado, entre os meses de agosto e setembro de 2015, em
decorrência das ausências e atrasos de A.C. me levando a tomar a decisão de adiar
um pouco a ideia do projeto que iríamos trabalhar e procurar entender os motivos
que a fazia agir assim. A minha sensação nesse momento foi como se estivesse
voltado à estaca zero, como se estivesse começando a atendê-la em agosto/15,
tendo que propor, em determinados encontros, atividades que já havíamos realizado
anteriormente para tentar resgatar o vínculo e confiança de A.C., como UNO, jogo
da memória e pega varetas.
De atendimento em atendimento durante esses dois meses (agosto e
setembro) fui sentindo que A.C. demonstrava estar mais à vontade e disposta para
praticar as atividades e jogos, porém existia um desafio maior, que era o de A.C.
estar pronta para o atendimento, no dia e horário, que havíamos combinado.
Algumas vezes, inclusive, ela descia enrolada no cobertor, tomando um tempo para
que seu corpo e mente despertassem. Conseguimos melhorar a frequência de A.C.
no atendimento, quando reorganizei meus horários e propus realizar os
atendimentos na parte da tarde/ noite, mas mesmo assim não era garantido que
A.C. apareceria.
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Durante os atendimentos realizados na parte da manhã, onde A.C. comparecia enrolada em
um cobertor e sonolenta:

Durante esses dois meses de atendimentos inconstantes, além de repetir
algumas atividades (UNO, jogo da memória e pega varetas), tivemos muitas
conversas relacionada a sua rotina ali no abrigo e fora dele. Em uma dessas
conversas, A.C. compartilhou duas situações que considero bastante importantes e
que foram fundamentais para estabilizar a frequência dos atendimentos e dar
continuidade com o processo psicopedagógico.
Uma dessas situações é que A.C. frequentemente fazia a unha das
educadoras e de outras crianças que moravam no abrigo, inclusive a sua própria
(que na grande maioria dos atendimentos, estavam sempre impecáveis). Inclusive,
contou da sua grande vontade de fazer um curso de manicure para trabalhar com
isso depois que saísse do abrigo.
A outra situação se tratava sobre o seu retorno para a escola, disse que não
estava gostando de frequentar a escola e dizia que ia parar de ir, porque não queria
ir forçada. Perguntei se havia algo na escola que a incomodava e ela simplesmente
respondia que não gostava de nada de lá. E logo me veio o seguinte pensamento,
que A.C. não queria frequentar a escola porque não conseguia acompanhar as aulas
pelo fato de ter muita dificuldade com a escrita e leitura.
Essas situações trazidas por A.C. redirecionaram os atendimentos posteriores
com dois grandes objetivos:
1) resgatar a autoestima de A.C. junto a escola/ aprendizagem;
2) desenvolver um projeto que auxiliasse A.C. com a profissão de manicure.
Nesse mesmo período, buscava novos livros de histórias para levar nos
atendimentos com o objetivo de que despertasse tanto em mim como em A.C.
alguma ideia de projeto que pudéssemos desenvolver. E, justamente, a partir de um
desses livros, o Bichionário¹ - de Nilson José Machado, chamando a atenção A.C.
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que demostrava curiosidade pela leitura e definição dos bichos que o livro trazia, que
focamos o nosso projeto.
No 16º encontro, ocorrido em 8/out/15, levei o livro, “Bichionário” novamente e
lhe perguntei o que achava se criássemos um dicionário com os itens que uma
manicure utiliza, ou seja, seria um dicionário parecido com o livro, mas que iria ser
dela, com o assunto que a interessava.
Sendo assim, após declarar seu gosto pela profissão de manicure e com o
objetivo de ajudá-la a se aprofundar nesse universo, A.C. nomeou o projeto que
iríamos desenvolver como o Dicionário de Salão da C.
Livro: Bichionário, Nilson José Machado, Ed. Escrituras

¹O livro Bichionário, publicado pelo selo Escritinha, apresenta a fusão do texto poético do Prof. Nilson
José Machado, da Faculdade de Educação da USP, com ilustrações de Dora Osinski, deram vida a
divertidos e estranhos animais de A a Z. O livro é um convite para que leitores iniciantes explorem o
alfabeto, a partir de pequenos poemas ilustrados. No jogo das palavras, na brincadeira com as rimas,
o autor compôs um criativo "Bichionário”. São bichos mais conhecidos e alguns bens diferentes, como
por exemplo, a estranha íbis, com seu grande bico fino.

A seguir, relato como sucederam os encontros direcionados para a
elaboração e construção do Dicionário de Salão da C., partindo do 16º encontro.
16º encontro
Data: 8 de outubro de 2015
Objetivo: através do emparelhamento de letras cursiva e bastão, esse
encontro teve o objetivo verificar de se A.C. conseguia diferenciar os formatos entre
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de letra cursiva e letra bastão e qual desses formatos utilizaria para construir seu
projeto, o dicionário.
Quando conseguimos estabilizar a frequência e horário dos atendimentos,
pudemos começar a desenvolver o projeto em que ajudaria A.C. a adquirir
consciência sonora e, consequentemente, se apropriar da leitura e da escrita, visto
que ela já tinha conhecimento de todas as letras do alfabeto e sabia a ordem das
letras no alfabeto (como identificado na atividade do 9º encontro, em 6 de junho).
Nesta atividade A.C. não demonstrou nenhuma dificuldade com relação ao
reconhecimento das letras e o emparelhamento correto das mesmas. Fez a
atividade bastante tranquila e em um tempo relativamente rápido e se mostrando
bastante certa do que estava fazendo. Foi possível notar que, ao estar segura, A.C.
demonstrava sua satisfação perguntando, inclusive, se poderia realizar a atividade
novamente. Antes de fazer atividade novamente, ao emparelhar uma letra do
alfabeto, solicitei que falasse a letra que acabara de emparelhar em voz alta três
vezes, e assim A.C. o fez. Quando a pronuncia da letra não ficava clara, eu fazia a
pronuncia e, posteriormente, solicitava que repetisse da mesma forma.
Emparelhamento de letra bastão e letra cursiva:

Terminamos a atividade muito satisfeitas e ao perguntar com qual tipo de letra
A.C. gostaria de escrever seu dicionário, sem hesitar respondeu “igual a forma azul”,
indicando a letra cursiva.
17º encontro
Data: 13 de outubro de 2015
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Objetivo: o objetivo desse encontro foi mostrar o vídeo “As letras falam”, de
Jaime Zorzi², para A.C. observar a forma de pronunciar cada letra, e com isso repetir
os mesmos sons.
Assistimos o vídeo três vezes sendo:
- Na primeira apenas pedi para A.C. assistir direito, sem parar em nenhum
momento e sem perguntas.
- Antes de exibir a segunda vez, perguntei o que ela havia entendido e A.C.
disse que o vídeo mostrava como cada letra era falada. Falei que iria mostrar
novamente e que desta vez era para ela tentar fazer sozinha o som de cada letra.
- Na terceira e última exibição, fizemos juntas a pronuncia de cada letra,
conforme mostrado no vídeo. Pronunciamos cada letra de 3 a 4 vezes.
Vídeo: As letras falam: Metodologia para alfabetização
(https://www.youtube.com/watch?v=pBsfpU9zWNI)

²"Uma música para ensinar a ler e a escrever" - Prof. Jaime Zorzi apresenta uma nova proposta para
facilitar o processo regular de alfabetização e, principalmente, o ensino da leitura e da escrita para
crianças e jovens com dificuldades de aprendizagem.

Para fechar esta atividade, perguntei se poderíamos fazer uma chamada oral
de algumas letras e A.C. concordou. Solicitei que pronunciasse as seguintes letras:
s, z, r, t, d, e f. Não foi uma atividade fácil, A.C. demostrou bastante dificuldade,
principalmente para pronunciar as letras “t” e “d” e se mostrou bastante insegura.
Sugeri então que estudasse aquele vídeo (enviei-lhe uma mensagem pelo celular
com o link e ensinei-lhe como poderia procurar no Youtube, caso acessasse através
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de um computador do abrigo) e que na semana seguinte tentaríamos fazer uma
nova chamada oral.
18º encontro
Data: 22 de outubro de 2015
Objetivo: retomar a atividade da semana anterior, a chamada oral das letras,
e iniciar a lista de palavras que iriam compor o Dicionário do Salão da C.
Logo no início do encontro perguntei para A.C. se preferia realizar a chamada
oral das letras como a primeira atividade do encontro ou se preferia fazer outra
atividade antes e depois a chamada oral e A.C. escolheu por fazer a chamada oral
depois.
Nesta semana o abrigo me informara que A.C. estava indo para a escola
poucas vezes na semana e que a própria escola já havia informado que ela iria
repetir de ano em decorrência dessas faltas. Com isso, e também por saberem do
interesse de A.C. pela profissão de manicure, as responsáveis pelo abrigo
realizaram a matricula dela em um curso de manicure alegando, inclusive, que era
uma iniciativa para que A.C. não ficasse no abrigo sem fazer nada ou que buscasse
coisas na rua sem que eles soubessem onde ela poderia estar.
A.C., então, já havia iniciado o curso de manicure e eu conversei um pouco
com ela a respeito disso. Ela contou que o curso duraria um pouco mais de um mês,
que iria duas vezes na semana e que ganhara um kit para utilizar durante o curso.
Pedi que me mostrasse e ela, trazendo tudo em uma sacolinha de plástico, me
contou muito entusiasmada a item a item que continha ali.
Kit do curso de manicure:
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Sendo assim, aproveitando deste momento, já propus que pensássemos nas
palavras que iriam fazer parte do dicionário e perguntei-lhe com qual poderíamos
começar. Peguei o alfabeto móvel, o que tínhamos usado no 16º encontro, e através
dele A.C. foi formando a primeira palavra: alicate
Para a formação dessa palavra, fui lhe perguntando letra a letra que faziam
parte da palavra “alicate” e, na sequência, pedi-lhe que além do nome da letra
também dissesse o som delas (assim como feito no vídeo), já pensando na
chamada oral. Aos poucos e bem devagar, A.C. falando as letras e seus sons,
constituindo a sua primeira palavra.
Montando a primeira palavra do dicionário:

A.C. terminou a atividade mostrando bastante satisfação e quando lhe
perguntei como se sentia ao ver a primeira palavra do dicionário, ela disse: “Não foi
muito fácil, mas eu consegui”. A lista de palavras e seus significados escolhidas por
A.C. para trabalhar nos próximos encontros foram: alicate, acetona, base, cortador e
esmalte.
19º, 20º, 21º, 22º e 23º encontros
Datas: 29 de outubro e 3, 12, 17 e 26 de novembro de 2015
Objetivo: esses encontros tiveram o objetivo de dar continuidade com a
construção do dicionário a partir das palavras previamente definidas por A.C no 18º
encontro (palavras: alicate, acetona, base, cortador e esmalte).
Para este encontro, levei material de papelaria para que iniciássemos a
escrita e elaboração do dicionário: folhas de sulfites coloridas, lápis, borracha, régua,
canetinhas coloridas e uma caixa de giz de cera. Tudo foi sendo construído a partir
das ideias de A.C., cortar a folha sulfite ao meio, usar a régua para fazer linhas com
lápis para não escrever torno e para que pudesse apaga-las depois.
Utilizando as letras do alfabeto móvel, A.C. fez a escrita da palavra alicate e
seu significado, definido por ela: para tirar a cutícula. Tudo foi sendo construído
palavra por palavra e a cada palavra A.C. dizia tanto a letra que iria compor a
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palavra como seus sons. Foi um processo lento, praticamente uma palavra
constituída a cada encontro, porém um processo rico aprendizados, paciência e
persistência.
Segunda e terceira palavras escritas e seus significados: cortador e esmalte

Cortador: para cortar a unha

Esmaute: é uma tinta para pintar
a unha

Apesar da escrita da palavra “esmalte” estar incorreta, sendo escrita por A.C.
“esmaute”, foneticamente a palavra está correta e por isso não considerei
necessário fazer sua correção ortográfica para, inclusive, não frustrar/ prejudicar as
conquistas que A.C. estava adquirindo naquele momento. O importante aqui era
valorizar que todas as palavras e seus significados fossem construídos a partir do
repertório/ conhecimentos de A.C.
As primeiras cinco palavras do dicionário e seus significados: alicate, acetona, base,
cortador e esmalte

44

24º, 25º, 26º e 27º 28º encontros
Datas: 1º, 7, 17 e 22 de dezembro de 2015
Objetivo: esses 4 encontros tiveram o objetivo de realizar um resgate com
A.C. sobre tudo o que ela considerava importante para o seu ano de 2015.
Como já havíamos construído 5 palavras para o dicionário, considerei que
poderíamos partir para uma outra atividade, visto que já estávamos em dezembro e
que entraríamos de férias, e que o trabalho com dicionário seria reiniciado em
janeiro/16.
Levei alguns materiais para A.C. realizar essa atividade, sendo: revistas
diversas, canetinhas coloridas, folha sulfite branca, cola, uma caixa de lápis de cor e
uma caixa de giz de cera. Pedi então, primeiramente, que ela estivesse bem
relaxada (fizemos um trabalho de respiração para isso), que pensasse no seu ano
de 2015 e considerasse o que tivesse sido mais importante positivamente ou
negativamente em 3 aspectos: relações, escola/ aprendizado, abrigo.
Foi uma atividade bastante intensa, em cada encontro fazíamos um
relaxamento de pelo menos 20 minutos antes de retomar a atividade. Para que A.C.
pudesse escolher palavras das revistas, eu fazia a leitura matérias que ela me
perguntava qual era o assunto, e mesmo quando ela escolhia uma imagem ou
palavra eu perguntava qual era o sentido daquela escolha e assim ela me explicava
fazendo conexões com o todo.
Ao final, surgiu um trabalho bastante interessante e cheio de significados em
que A.C. declarou que não lembrava de tudo, mas que durante o relaxamento e as
nossas conversas ela conseguiu relembrar de momentos/ situações e perceber o
quanto tinham sido importantes para ela. Ela disse: “No final, estou terminando meu
ano feliz”.
Trabalho de colagem executado por A.C.
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28º encontro
Data: 12 de janeiro de 2016
Objetivo: resgatar a atividade de elaboração do dicionário.
Após as férias, o primeiro encontro do ano foi dedicado para resgatar com
A.C. tudo o que ela já havia feito do projeto Dicionário de Salão da C. e ver quais
outras palavras poderiam ser incluídas. No primeiro momento, A.C. não sugeriu
nenhuma outra palavra e disse que não sabia se ia conseguir trabalhar como
manicure porque os itens dela do kit haviam sumido do armário dela e ela estava
bastante chateada.
Nesse momento, senti como se fôssemos ter mais perdas no nosso trabalho,
como acontecido anteriormente, e lhe disse que independente de ela ter os itens,
poderíamos dar continuidade no dicionário e que eu poderia ajudá-la a ver com as
responsáveis do abrigo como solucionar essa questão do sumiço de seu kit.
Infelizmente, o abrigo não se colocou em uma posição de ajuda e ainda disse
que A.C. não guardava suas coisas direito e por isso sumiam seus pertences. No
intuito de querer ajudá-la e fazê-la com que não perdesse a vontade de continuar
com o projeto do dicionário, sugeri que no encontro seguinte trabalhássemos com
origami construindo figuras para colar no dicionário e A.C. concordou, porém a senti
bastante desmotivada.
29º encontro
Data: 26 de janeiro de 2016
Objetivo: com o auxílio de um livro sobre origamis, o objetivo desse encontro
era de estimular A.C. a dar continuidade no projeto do dicionário.
Com materiais para elaboração de origamis, fizemos algumas dobraduras
com o intuito de serem colocadas no dicionário que A.C. Foram feitos duas flores e
um passarinho, mas no final nenhum deles foi colocado no dicionário, A.C. resolveu
ficar com um deles e os outros dois deu para suas duas irmãs que moram no abrigo.
Infelizmente, após o 29º encontro, A.C. voltou a faltar nos atendimentos,
prejudicando a continuidade do projeto e, principalmente, prejudicando o trabalho de
consciência fonológica que estamos realizando através da escrita das palavras
pronuncia dos sons das letras.
Nesse momento me preocupei profundamente em como poderia finalizar o
trabalho com A.C. de forma positiva e satisfatória e mesmo após dois outros

46

encontros (nos dias 9 e 16 de fevereiro) com as responsáveis pelo abrigo para pedir
ajuda com relação ao cumprimento de A.C. com os horários de atendimento, as
mesmas disseram que estavam pedindo judicialmente a transferência de A.C. para
outro abrigo alegando que ela não cumpria com as regras estabelecidas e que por
isso eles não poderiam mais ficar como tutores responsáveis dela.
Segundo o abrigo, caso a Vara da Infância e Juventude aceitasse que A.C.
mudasse de morada, ela poderia mudar a qualquer momento e nem sabíamos para
onde ela poderia ser encaminhada. Com isso, meu receio maior era de A.C. sair do
abrigo sem que ao menos tivéssemos realizado o fechamento dos nossos
atendimentos, o que a meu ver, seria uma grande perda não encerrarmos esse ciclo.
Dessa maneira, os últimos dois encontros com A.C. ocorreram o objetivo de
realizar o encerramento dos atendimentos psicopedagógicos
32º e 33º encontros
Data: 8 e 22 de março de 2016
Objetivo: através da finalização do dicionário, esses dois últimos encontros
tiveram o objetivo de realizar o fechamento dos atendimentos psicopedagógicos com
A.C.
O encerramento dos atendimentos com A.C. se deu através de conversas no
32º encontro e no dia 22 de março, último encontro, A.C. cuidadosamente finalizou a
produção/ montagem do dicionário, ficando com o material final.
Finalizando a montagem do dicionário – produto final:

Desde o primeiro contato, A.C.se mostrou reservada, de poucas palavras e de
difícil acesso. A partir do momento que lhe foram apresentadas as primeiras
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atividades, A.C. foi se apresentando mais aberta e receptiva, reagindo de forma
favorável às atividades, fato que colaborou para o desenvolvimento das sessões
futuras e para as percepções e comprovações das possíveis dificuldades existentes
como a leitura e escrita, na qual se caracterizavam pelo acréscimos, substituições e
omissões de fonemas.
Ao analisar seus cadernos da escola, foi observado que A.C. é organizada e
possui letra cursiva arredondada e legível. No entanto, foi constatado posteriormente
que suas escritas se davam através de cópias do que ela vê escrito na lousa.
Para analisar o aspecto da sua escrita, propus um ditado de palavras com
duas e três sílabas, como mesa, casa, figura, banana e A.C. realizou com facilidade,
porém fez o uso de letra bastão. Ao solicitar que escrevesse palavras/objetos que
observasse na sala onde estávamos, A.C. se mostrou-se incomodada, mas não
deixou de fazê-la, no entanto escreveu as palavras de forma incompleta e
mostrando um repertório bem empobrecido diante de uma sala cheia de objetos.
Nesse momento constatei que A.C. se encontrava no nível alfabético.
Outro fator que também pode ser identificado foi a dificuldade relacionada a
linguagem oral, ao pronunciar palavras com a letra ‘r”, por exemplo, caracterizadas
por omissões, trocas e acréscimos de fonemas, caraterísticas que se assemelham
com a forma de ler e escrever de A.C., ou seja, escreve como fala.
Aspectos positivos observados foi que A.C. demonstrou grande domínio da
coordenação motora fina e diante de interpretação de texto onde a leitura era
realizada por mim.
Para exercer o treinamento fonológico, foi utilizado do método fônico a partir
do vídeo "As Letras Falam: Metodologia para Alfabetização", de Jaime Zorzi,
auxiliando na pronuncia correta de cada letra do alfabeto. Posteriormente, foi
possível propor atividades específicas, como a formação de palavras utilizando um
alfabeto móvel.
Diante desse cenário, esse trabalho teve a finalidade de analisar as possíveis
relações entre o fracasso escolar, as dificuldades de leitura e escrita e seu
envolvimento com a consciência fonológica a partir do estudo de caso de A.C., com
o uso de estratégias psicopedagógicas tornando o processo aprendizagem
enriquecedor para nós duas.
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CAPÍTULO 3. ANÁLISE DOS ATENDIMENTOS

O presente estudo buscou analisar as possíveis relações entre a consciência
fonológica e as dificuldades de leitura e escrita da adolescente A.C, 15 anos e
moradora de um abrigo na cidade de São Paulo, juntamente com suas outras duas
irmãs de 16 e 13 anos.
A relação de A.C. com os estudos era fraca, ela não fazia lições de casa, não
se comprometia com os professores, não cumpria as atividades curriculares, tendo
sido, por isso, reprovada de ano em uma escola estadual de educação padrão. Por
outro lado, se mostrava socialmente engajada, uma garota adolescente vaidosa,
mestiça (mãe japonesa e pai ocidental) e com vontade de viver.
Quando ia para a escola (das poucas vezes que ia), sua mochila carregava o
peso do fracasso escolar pois não se adequava ao funcionamento convencional da
escola que frequentava. Seus escritos eram nada mais nada menos do que as
cópias de textos que ela via na lousa, no caderno de colegas ou em livros e revistas.
Apesar das cópias, sua letra é arredondada e totalmente legível, como se não
houvesse ali nenhuma dificuldade de ler o que acabara de escrever, ou melhor, de
copiar.
E, desta forma, A.C. foi escondendo sua dificuldade e se passando por uma
menina que não gostava de estudar e que era rebelde, além ouvir com frequência de
seus responsáveis do abrigo a seguinte frase: “Não adianta, ela é preguiçosa e não
quer aprender!”.
Em alguns casos, demonstrar medo por desse tipo de frase pode parecer ser
um empurrão para a inclusão ou estímulo para aprendizagem, no entanto é um
perigo quando essas mais que frequentes afirmações viram um veredito, uma
sentença inquestionável, uma verdade absoluta e ainda pior, pode se tornar uma
desesperança por parte do aprendente. E foi o que aconteceu no caso de A.C.,
praticamente uma constatação de que ela não era capaz de ir bem na escola.
Além disso, no relatório recebido pelo SAICA (Serviço de Acolhimento
Institucional para Crianças e Adolescentes) em 19 de agosto de 2015, antes de
iniciar os atendimentos psicopedagógicos, está escrito que:
“A.C. é uma adolescente de gênio forte, tem um poder de liderança na vida
que ainda necessita ser bem elaborado e trabalhado para que não se perca numa
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má ação. É imatura percebe-se que está num processo de amadurecimento para
sua vida, testando para isto os limites do acolhimento, e ainda não consegue o
amadurecimento que é necessário para tomar para si a decisão de ter
autonomia e seguir com um Projeto de Vida.
Na escola a adolescente apresenta dificuldades e déficits de escolaridade
desde o ano passado (2013), onde repetiu por frequência, e neste novo ano
(2015), desde que iniciou o ano letivo procurou sempre cabular indo, muitas
vezes, ao parque do Ibirapuera para não participar da escola. Dentre os motivos
relacionados, o que nos preocupa muito é o fato da adolescente não conseguir ler
e escrever o que a dificulta acompanhar os conteúdos dados em sala de aula.”
Diante do relatório acima apresentado, constato que A.C. não era
compreendida diante da sua dificuldade de aprendizagem e isso refletia, não
somente no seu desempenho escolar, mas também na sua autoestima e nas suas
relações sociais.
Ao iniciar o atendimento psicopedagógico com A.C. os meses iniciais me
serviram para perceber o que a escola onde ela estudava e os responsáveis pelo
abrigo onde ela morava, nunca falaram (e talvez nem soubessem disso): ela, com 15
anos e repetente do 7º ano (no caminho de repetir o 7º ano pela 2ª vez),
simplesmente ainda não sabia ler e só escrevia através de cópia.
A não compreensão das dificuldades de aprendizagem por parte da escola e
educadores é o que mais emperra o processo de inclusão. Sejam quais forem essas
dificuldades, de que grau, que natureza, de que nível, elas precisam antes serem
muito

bem

compreendidas

pelos

educadores,

pedagogos,

psicoterapeutas,

psiquiatras, comunidade acadêmica de forma geral e pelos seus familiares e/ou
responsáveis.
Os resultados dos atendimentos mostraram que A.C. apresentava um
desempenho abaixo do esperado tanto na leitura e escrita autônoma como também
na fala, onde seus aspectos se caracterizavam por omissões, acréscimos e
substituições de fonemas. Isso parece ocorrer em decorrência da dificuldade que
tem em identificar os sons, principal elemento que a levou a cometer diversas falhas
durante as atividades que envolvem o processamento fonológico, com exceção da
atenção visual.
Independentemente

do

desempenho

escolar

de

A.C.,

durante

os

atendimentos psicopedagógicos, ela apresentou todo o potencial para aprender, no
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seu ritmo e com as suas dificuldades, mas quando recuperada a sua autoestima, foi
totalmente capaz de concretizar atividades que até então não tinha realizado por si
mesma (como a escrita autônoma de palavras ditadas e aleatórias, leitura e
compreensão de histórias infantis). E era isso que ainda não tinham percebido em
A.C., a sua vontade de aprender e a capacidade que tinha para que isso
acontecesse, desde que respeitassem o seu tempo.
Os atendimentos psicopedagógicos aconteciam semanalmente, no próprio
abrigo em uma grande sala, porém sem nenhuma privacidade pois todos entravam e
passavam por ali a qualquer momento e quando bem queriam. O objetivo dos
atendimentos foi de investigar as dificuldades de A.C. utilizando de estratégias para
compreender suas limitações. Foram estratégias que dispararam outras estratégias,
pensadas e organizadas para avaliar questões relacionadas à alfabetização, como
relacionar letra cursiva e letra bastão, leitura, escrita, lateralidade, coordenação
motora, repertório de palavras através de livros sem legenda (apenas com
desenhos), interpretação de texto, aspectos relacionados à atenção e à consciência
fonológica: como produção e identificação e rima, segmentação silábica, soletração
de palavras, velocidade e acesso a informação fonológica, atenção visual e
memória. Todos esses momentos possibilitaram o aprender, o compartilhar, o
recomeçar, o replanejar, o fazer, o acreditar de nós duas e, assim, obtermos a
esperança de que estávamos no caminho certo, que para A.C. era o de escrever de
forma autônoma através da sua consciência fonológica, e o meu que tratava de
participar desse processo como sua mediadora direta dessa descoberta.
Em paralelo ao trabalho psicopedagógico relacionado à apropriação da
linguagem e escrita, A.C. se matriculou no curso de manicure com o intuito de uma
futura inserção profissional nesta área, dando assim a oportunidade para criarmos
um projeto psicopedagógico dentro de um tema de seu interesse, denominado como
o Dicionário de Salão da C.
Após 9 meses de trabalho psicopedagógico, A.C. recuperou sua autoestima,
obtendo a consciência fonológica que lhe faltava, desejando e se sentindo
totalmente capaz para voltar a frequentar a escola e motivada para exercer a
profissão como manicure, estabelecendo um sentido para a sua aprendizagem de
leitura e escrita e de socialização.
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CAPÍTULO 4. RELAÇÃO DO TEMA COM A PSICOPEDAGOGIA

Como a psicopedagogia pode intervir de forma eficaz no processo de
aquisição de consciência sonora/fonológica?
A psicopedagogia tem como objetivo estudar, compreender e intervir na
aprendizagem humana e não se restringe apenas à dificuldade de aprendizagem,
mas sim envolve todas as questões acerca da aprendizagem.
Diante de dificuldade de aprendizagem trazidas, seja pela escola ou
responsável da criança, a intervenção psicopedagógica tem caráter, muitas vezes
preventivo, no qual o principal objetivo é a prevenção das dificuldades de
aprendizagem através do aperfeiçoamento das práticas educativas, facilitando o
processo de aprendizagem. Outro objetivo importante que pode ser considerado é o
de o psicopedagogo possibilitar a aprendizagem em qualquer idade e diante de
qualquer contexto social.
Conforme a realidade encontrada, nada impede que o psicopedagogo
trabalhe de forma curativa e/ou reparativa durante o processo de aprendizagem,
sendo a aprendizagem na forma mais ampla a ser considerada.
É possível citar que o psicopedagogo tem como papéis:
- discutir os assuntos relacionados a aprendizagem tanto com a escola como
com a família/ responsáveis;
- propor mudanças e intervenções;
- elaborar propostas educativas;
- ser mediador entre aluno, professor, escola, família, responsável;
- aprimorar e criar metodologias e estratégias que garantam a melhor
aprendizagem;
- auxiliar o professor/ a escola/ a família/ responsáveis quanto às adaptações
curriculares;
- auxiliar os responsáveis na forma de auxílio/intervenção durante a execução
de atividades;
- orientar pais e/ou responsáveis;
- realizar encaminhamentos com base em avaliações psicopedagógicas;
- acolher o aluno diante de alguma dificuldade emocional;
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- refletir sobre as ações pedagógicas e as interferências delas no processo de
aprendizagem do indivíduo com dificuldade.
As ações citadas acima contribuem para que os números do fracasso escolar
diminuam, assim como as dificuldades de aprendizagem.
Como o tema em questão está relacionado com a alfabetização, é possível
dizer que alguns métodos de alfabetização, que não se adequam a necessidade do
aprendente, acaba gerando o fracasso escolar do mesmo em decorrência de uma
inadequação de método da escola versus aprendente.
Diante dessa problemática, o psicopedagogo tem a função primordial de
diagnosticar o problema e sugerir uma adequação de método. Através desse
diagnóstico é possível, inclusive, detectar problemas pedagógicos que prejudicam a
qualidade do processo de ensino-aprendizagem e assim fazer a intervenção mais
conveniente.
Considerando o tema estudado, a consciência fonológica, ou o conhecimento
acerca da estrutura sonora da linguagem, desenvolve-se nas crianças ouvintes no
contato destas com a linguagem oral de sua comunidade. É na relação dela com
diferentes formas de expressão oral que essa habilidade metalinguística se
desenvolve, desde que a criança se vê imersa no mundo linguístico. Diferentes
formas linguísticas a que qualquer criança é exposta dentro de uma cultura vão
formando sua consciência fonológica, entre elas destacamos as músicas, cantigas
de roda, poesias, parlendas, jogos orais, e a fala, propriamente dita.
A adequação desta capacidade metalinguística, enquanto realizada no início
da escolaridade, assume extrema importância, uma vez que este é um forte
componente para a aquisição e desenvolvimento adequados da leitura e escrita
No estudo de caso apresentado, a paciente foi desprovida do conhecimento
da estrutura sonora da linguagem durante seu processo de escolarização. Desta
forma, considerando a série escolar em que A.C. estava inserida durante os
atendimentos psicopedagógicos, a escola já não mais tinha os recursos necessários
para dar conta da defasagem que A.C. apresentava. Foi, então, preciso que ela
tivesse acesso a outros recursos que a orientassem em como resgatar essa perda
significativa em seu processo de escolarização.
O psicopedagogo, como profissional da aprendizagem, juntamente com a
instituição escolar e demais responsáveis pelo zelo e cuidados do indivíduo que está
em defasagem de aprendizagem, deve conhecer bem os métodos de alfabetização
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para compreender qual é o mais apropriado, assinalando os fatores que favorecem
ou prejudicam a boa aprendizagem do sujeito aprendente. Posteriormente,
esclarece, orienta e intervém nos obstáculos que interferem para haver uma boa
aprendizagem, favorecendo o desenvolvimento de atitudes e processos de
aprendizagem adequados do sujeito.
Outra característica fundamental do psicopedagogo diante de uma situação
de dificuldade de aprendizagem diz respeito a sensibilidade e o afeto. Tanto a
sensibilidade como o afeto são questões que a psicopedagogia julga com
fundamentais para que a aprendizagem ocorra. Pichon-Revière, criador da Teoria do
Vínculo, revela que a aprendizagem acontece na interação de um sujeito para com o
outro e conteúdo. Essa relação é cercada de afetividade e conflitos, onde ocorrem
os processos de transferência e contratransferência. Nenhum método competente
terá êxito se não houver a criação desse vínculo afetivo entre os sujeitos ensinante e
aprendente.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os resultados do presente estudo de caso indicam que as aprendizagens
iniciais da leitura e da escrita de A.C. estão correlacionadas com o desenvolvimento
de suas habilidades fonológicas. Os atendimentos foram organizados de forma a
avaliar questões relacionadas a alfabetização: leitura, escrita, lateralidade,
coordenação motora, interpretação de texto oral, atenção e aspectos de consciência
fonológica como: identificação de rima, segmentação silábica, soletração de
palavras, velocidade de acesso a informação fonológica, atenção visual e memória
de trabalho e a atenção totalmente voltada para o treinamento fonológico.
Como resultado dessas atividades, foi possível constatar que A.C., estudante
do 7º ano, estava em defasagem não apenas relacionada ao conteúdo escolar, mas
também relacionada com a sua alfabetização inicial que fora prejudicada pela falta
da consciência fonológica de A.C.
A consciência fonológica é a capacidade de se refletir sobre a estrutura
sonora da fala. É uma habilidade considerada importante para a aquisição da leitura
e da escrita, pois a reflexão explícita do aspecto sonoro e segmentar da linguagem
oral promove melhor compreensão da relação fonema-grafema. Isso justifica a
necessidade da criança em adquirir um nível de consciência fonológica
anteriormente ao processo formal de alfabetização, o que pode ser feito por meio de
situações lúdicas, principalmente nas séries da Educação Infantil.
Diante dessa problemática, os atendimentos com A.C. foram direcionados
para desenvolver seus aspectos relacionados à conscientização fonológica, com a
função de proporcionar aumento na sensibilidade e percepção das letras e seus
sons, o que oferece ao sujeito aprendente um melhor e maior tempo de atenção à
base fonológica, capaz de gerar um bom desempenho no uso de habilidades de
leitura e escrita.
Ressalto que, no âmbito clínico, se fez necessário realizar investigações e
trabalhar com algumas atividades de objetivos distintos até chegar na escolha do
método que seria o mais adequado e que propiciaria com que A.C. pudesse se
envolver profundamente com a sua aprendizagem e recuperando, inclusive, a
autoestima.
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Foi através do método fônico que o processo da nova alfabetização de A.C.
se tornou eficaz, pois, baseia-se na relação grafema e fonema. A associação entre
símbolo (letra) e som (fala) possibilitou que A.C. fosse capaz de decifrar palavras
mais facilmente, além das que já fazem parte de seu vocabulário. A. C. necessitava
saber o que estava fazendo e o porquê estava fazendo, para que tivesse sucesso ao
associar e correlacionar as letras e seus sons, trazendo um sentido para os
aprendizados de A.C.
Além disso, através deste estudo de caso foi possível constatar que:
- para A.C., parece existir uma relação causal entre a consciência fonológica
e desempenho da leitura e escrita na fase de alfabetização.
- é de extrema importância o desenvolvimento da consciência fonológica no
ensino formal, pois desta forma, A.C. poderia ter desenvolvido a habilidade de leitura
e escrita antecipadamente e de forma mais eficiente.
- existem diferentes níveis de consciência fonológica, ou seja, primeiro
desenvolve-se a consciência da sílaba e, posteriormente, consciência do fonema.
- as habilidades metafonológicas são dependentes da idade, do nível escolar
e das formas de ensino.
Constatei também que para alfabetizar existem vários métodos que podem
ser classificados como sintéticos e analíticos ou globais. De forma bastante
resumida, os métodos sintéticos são aqueles em que o professor começa a ensinar
do menor para maior, ou seja: das letras para os textos e orações. Já nos métodos
analíticos ou globais o professor começa a ensinar pelo caminho inverso, do maior
para o menor, ou seja, dos textos ou orações para as letras.
Certamente, nem todos os aspectos do fracasso escolar se resumem na
utilização de um método. No entanto, o método fônico possibilita que as crianças
sejam alfabetizadas em menos tempo e em iguais condições oferecidas pela escola.
Embora se saiba, também, que a alfabetização está associada a fatores
governamentais,

econômicos,

sociais,

culturais,

emocionais

e

outros,

a

aprendizagem do sujeito pode ser influenciada diretamente por esses aspectos. No
caso de A.C., não é possível afirmar, mas como seu contexto familiar apresentou-se
bastante vulnerável desde a infância, esse fator pode ter tido grande influência
negativa na sua aprendizagem.
Portanto, diante de uma criança ou adolescente com dificuldade de
aprendizagem, é preciso considerar esses aspectos, e respeitar que cada um tem
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seu ritmo e sua maneira própria de aprender. Assim, a forma de um professor
ensinar para um às vezes precisa ser diferente para outro.
O desconhecimento desses cuidados por parte dos educadores, e
principalmente o desconhecimento da importância da consciência fonológica no
processo de alfabetização, pode comprometer o desenvolvimento e a evolução
dessa habilidade na criança, prejudicando o avanço do sujeito na aprendizagem e,
eventualmente, em sua vida social e profissional futura.
Particularmente, após a realização desse trabalho e com base no que
vivenciei profissionalmente, acredito que pesquisas que investigam a relação da
consciência fonológica tanto em crianças, como em jovens e adultos ainda são
negligenciadas, e que estudos que investigam a consciência fonologia e suas
relações com a leitura e a escrita são necessários, principalmente na área da
educação. Justifico essa afirmativa considerando que, como educadora, precisamos
acrescentar ao cenário das pesquisas que investiguem a consciência fonológica e
suas relações com a alfabetização com um olhar mais pedagógico e multidisciplinar.
Entretanto, acredito que o desenvolvimento da consciência fonológica não é
uma condição suficiente para a apropriação do S.E.A., sobretudo no que se refere à
aprendizagem de jovens e adultos, cujos fatores sociais, emocionais e motivacionais
exercem forte influência no aprendizado desses sujeitos.
Por

fim,

considerando

que

estamos

inseridos

em

uma

sociedade

grafocêntrica, na qual o sistema de escrita é o principal meio onde se veiculam
informações, é preocupante se deparar com situações frequentes de adolescentes
que ainda não dominam a leitura e a escrita. Quando nos deparamos com a dura
realidade da exclusão de tantos no longo processo da aprendizagem da leitura e da
escrita, reiteramos, mais uma vez, a necessidade da ampliação de pesquisas que
investiguem as relações entre consciência fonológica e aprendizagem do S.E.A em
jovens e adultos, assim como a divulgação dos seus resultados para orientar futuros
trabalhos e intervenções.

57

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ADAMS, Marilyn J.; FOORMAM, Barbara R.; LUNDBERG, Ingvar; BEELER, Terri.
Consciência Fonológica em Crianças Pequenas, Editora Artmed, 2006.
CAGLIARI, Luis Carlos; CAGLIARI, Gladis Massini. Diante das letras: a escrita na
alfabetização, Editora Fapesp, 1999.
CAPOVILLA, Alessandra. G. S. & CAPOVILLA, Fernando. C. Alfabetização:
Método fônico, Editora Memnon, 2003.
DUARTE, Karina; ROSSI, Karla, RODRIGUES, Fabiana. O Processo de
Alfabetização da Criança segundo Emilia Ferreiro, Revista Científica Eletrônica
de Pedagogia - Ano VI, Número 11, janeiro de 2008;
(http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/2010/artigos_teses/2010/Pedagogia/aproc
esso_alfab_ferreiro.pdf) – Revista Científica Eletrônica de Pedagogia é uma publicação

semestral da Faculdade de Ciências Humanas de Garça FAHU/FAEF e Editora
FAEF);
FERREIRO, Emilia. Alfabetização em Processo, Editora Cortez, 1996.
FERREIRO, Emilia. Com Todas as Letras, Editora Cortez, 1999.
FERREIRO, Emilia; Teberosky, Ana. A Psicogênese da Língua Escrita, Editora
Artmed, 1999.
FERREIRO, Emilia. Reflexões Sobre Alfabetização, Editora Cortez, 2000.
KOLB, B.; WHISHAW, I.Q. Neurociência do Comportamento. São Paulo- SP.
MANOLE, 2002.
MACHADO, Andréa C.; BELLO, Suzelei F.; SANTOS, Elaine. Guia De Atividades
Práticas Para O Ensino Das Habilidades De Consciência Fonológica, Editora
Book Toy, 2016.
MARTINS, Claudia C. Consciência Fonológica & Alfabetização, Editora Vozes,
1995.

58

MOOJEN, Sonia (coordenadora); LAMPRECHT, Regina; MAROSTEGA, Rosangela
S.; FREITAS, Gabriela M.; BRODACZ, Raquel; SIQUEIRA, Maity; COSTA, Adriana
C.; GUARDA, Elisabet. Confias: Consciência Fonológica Instrumento De
Avaliação Sequencial, Editora Casa do Psicólogo, 2007.
MORAES, Artur L.; ALBUQUERQUE, Eliana B. C.; LEAL, Telma F. Alfabetização,
apropriação do sistema de escrita alfabética, Ministério da Educação, 2005.
ALMEIDA, Geraldo P. Dificuldade de Aprendizagem em Leitura e Escrita, Wak
Editora, 2008.
ZORZI, Jorge L. Aprender a escrever – a apropriação do sistema ortográfico,
Editora Artmed, 1998.
ZORZI, Jorge L. A Intervenção Fonoaudiológica Nas Alterações da Linguagem
Infantil, Editora Pancast, 1994.
ZORZI, Jorge L. Aprendizagem e distúrbios da linguagem escrita: questões
clínicas e educacionais, Editora Artmed, 2003.
ZORZI,

Jorge

L.

As

letras

falam:

Metodologia

para

alfabetização

(https://www.youtube.com/watch?v=pBsfpU9zWNI), publicado no Youtube em 27 de
abril de 2016.
TEBEROSKY, Ana; COLOMBER, Teresa. Aprender a ler e a escrever – Uma
proposta construtivista, Editora Artmed, 2003.

