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Resumo: 

O presente trabalho é resultado da compilação de parte integrante do Relatório 
de Estágio desenvolvido na disciplina de Socialização de Experiências 
Docentes II, apresentado ao Curso de Pedagogia, da Universidade Federal do 
Pampa. O mesmo expõe a prática docente de uma aluna do sétimo semestre, 
e pretende destacar a importância da conscientização fonológica para a 
aquisição da língua escrita em crianças do primeiro ano do ensino fundamental. 
Bem como valorizar a revisão das praticas pedagógicas aplicadas em sala de 
aula em prol de conduzir os alunos da melhor maneira possível a construção 
de seus conhecimentos. 
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Resumen: 

 
El presente trabajo es el resultado de la compilación de parte integrante del 
Relator de Estagio desenvuelto en la disciplina de Socialización de 
Experiencias Docentes II, presentado al curso de Pedagogía, de la Universidad 
Federal do Pampa. El mismo expone la práctica docente de una alumna del 
séptimo semestre, y pretende destacar la importancia de la concientización 
fonológica para la adquisición de la lengua escrita en niños del primer año 
educación primaria. Bien como valorizar la revisión de las prácticas 
pedagógicas aplicadas en clase, en pro de conducir los alumnos de la mejor 
manera posible a la construcción de sus conocimientos. 
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  Logo no início do estágio pude notar que os alunos não estavam 

habituados a copiarem o “Roteiro de Trabalho” do quadro e que a forma que 

apresentei a data foi algo totalmente novo, pois estavam acostumados a 

escreverem a data de forma abreviada (23/05/2012, por exemplo) ao invés de 

fazê-la por extenso (Jaguarão, 23 de Maio de 2012.). Ao apresentar a data 

neste formato e logo após o “Roteiro de Trabalho”, (que foram copiados com 

perceptível dificuldade no primeiro dia de aula), pude notar algumas das 

carências da turma no processo de alfabetização. A maioria dos alunos 

conheciam algumas letras, somente de forma isolada, e muitos as confundiam 

com outras.  Não faziam a relação da pronúncia com a palavra escrita. Foi a 

partir desta observação que optei em focar o meu trabalho com os alunos 

partindo da representação sonora que a forma gráfica exerce na escrita, ou 

seja, despertar a consciência fonológica dos alunos.  

 Tendo percebido que a forma que apresentei o “Roteiro de Trabalho” e a 

data, não foi a mais adequada para aquela turma, optei por conduzir esta 

escrita de um jeito que todos iniciavam a cópia junto comigo e de mesmo modo 

terminávamos todos juntos. O mais interessante nisto não estava na redução 

do tempo que era gasto para realizar tal atividade, mas sim na conscientização 

fonética que estava sendo feita durante a escrita, pois ao escrever “Roteiro de 

Trabalho”, por exemplo, eu sempre fazia o mesmo, chamando a atenção dos 

alunos para o som que cada sílaba representava na palavra. O mesmo era feito 

com todas as palavras que eram trabalhadas em nossas aulas, até mesmo as 

que apareciam nas rodas de leitura. Sempre chamava os alunos para que 

fossem até o quadro e escrevessem estas palavras e mostrassem para a turma 

o que tinham escrito, acompanhando com o dedo. Durante as rodas de leitura, 

o mesmo era feito pelos alunos e por mim. Sempre acompanhávamos com o 

dedo o que estava sendo lido e o que era escrito nas outras atividades, para 

que os alunos observassem como eram realizadas a leitura e a escrita, e qual 

representação sonora que os grafemas têm na escrita das palavras, ou seja, a 



sua relação com a fala. Pois,segundo FERREIRO e TEBERROSKY (1999, 

p.43) “que uma criança ainda não saiba ler, não é obstáculo pra que tenha 

ideias bem precisas sobre as características que deve possuir um texto escrito 

para que permita um ato de leitura”. 

   

Notei que a  indicação que estava sendo feita durante as atividades de escrita 

e leitura possibilitou que a turma, já no fim da primeira semana, estivesse 

percebendo que para escrever deveríamos utilizar as representações gráficas 

dos sons que emitimos durante a fala e na mesma ordem. Conforme nos indica 

Ferreiro e Teberosky (1999, p.64): 

 

Da esquerda para a direita e de cima para baixo. Como saber 
que é essa e não outra a orientação espacial da leitura?É esta 
uma das características mais arbitrárias da escrita. Nada nos 
surpreenderia se descobríssemos que as crianças na idade 
pré-escolar não soubessem qual é a orientação correta (e está 
“correto” é sinônimo de convencionalmente correto, não o 
esqueçamos). Para poder sabê-lo, não é suficiente saber o que 
é esquerda e a direita, o que é acima e abaixo numa página. 
Faz falta, além disso, que algum informante tenha transmitido 
esta informação seja tendo lido textos às crianças, enquanto 
assinalava com o dedo as palavras lidas. 

 

 A partir desta verificação, pude conduzir minha prática pedagógica em 

uma forma de ensino que valorizava a conscientização do aluno sobre o som 

que o grafema utilizado na escrita das palavras representa, pois assim estava 

tendo ótimos resultados. Podia ver claramente que os alunos estavam 

avançando muito rápido, tanto na escrita quanto na leitura das palavras.  

  Para tanto durante as atividades de escrita, como, por exemplo, para 

escrever a palavra “MENINO”, primeiro eu explicava que deveríamos identificar 

quantas sílabas possui esta palavra ou “pedacinhos”, como nós costumávamos 

chamar. Para que os alunos pudessem fazer tal identificação sempre pedia a 

eles que repetissem a palavra em voz alta, pois ao repetir em voz alta o que vai 

ser escrito, a criança consegue dar-se conta dos sons que ela está produzindo 

na fala e que devem ser representados na escrita através dos grafemas.  

 Durante as atividades, sempre chamava um aluno para que viesse até a 

frente e escrevesse no quadro o que estava sendo solicitado naquele 

momento.  Para ilustrar melhor o que era feito, trago logo abaixo, um exemplo 



de uma atividade realizada durante minha prática docente em que a palavra 

MENINO deveria ser escrita: 

Copie as frases, substituindo os desenhos pelas palavras 

correspondentes e descubra a mensagem enigmática: 

 

O VOLTAVA DA  MUITO ALEGRE. 

 

  Inicialmente apresentava à atividade a turma e explicava o que deveria 

ser feito, lia tudo o que estava escrito e perguntava se tinham entendido,  

esperava alguns minutos para que os alunos respondessem da sua maneira à 

atividade e, logo após, chamava alguém para vir até a frente e responder junto 

comigo. Agora apresento o dialogo  que ocorreu entre o aluno e eu durante a 

realização da atividade citada na tentativa de ilustrar melhor ainda o que 

aconteceu  durante a mesma e demonstrar os excelentes resultados que 

podemos obter ao trabalhar com a conscientização fonética durante a 

alfabetização. 

Professora (P): O que este desenho representa? (me referindo ao MENINO)  

Aluno (A): É um menino!   

P: E como que eu faço para escrever ME-NI-NO ? (repetia silabando) Primeiro 

eu tenho que saber quantos pedacinhos tem a palavra não é mesmo? Para 

depois escrever cada um desses pedacinhos, que eu falo quando digo a 

palavra MENINO, assim eu sei quais as letras que eu vou usar para fazer a 

escrita desta palavra. Então, “fulano” me diz? Qual é a primeira sílaba ou 

pedacinho da palavra MENINO? Fala a palavra em voz alta que tu vai saber, 

pode até contar nos dedinhos, faz como tu achares melhor. 

 Eu já havia ensinado eles a contar as sílabas repetindo as palavras 

devagarzinho e contando nos dedinhos a quantia de sons que falavam. Então o 

aluno repetiu a palavra em voz alta “MENINO, MENINO, ME-NI-NO” e 

respondeu 3 (três).  

P: Mas dessas 3 sílabas qual é a primeira? O que tu fala primeiro, quando diz 

MENINO, qual é o primeiro som que sai da tua boca?  

 Aí o aluno repetiu a palavra novamente em voz alta, silabando ME-NI- 

NO e me respondeu: 



A: É ME Professora, a primeira coisa que eu digo é ME. 

  Neste momento eu elogiava o aluno, pois, sempre gosto de ressaltar na 

minha fala que ele esta indo bem.   

 

 

P: Isso mesmo “fulano” muito bem! (elogiava o aluno, pois, gosto de ressaltar 

na minha fala que ele esta indo bem. Acredito que este tipo de elogio deixe a 

criança mais confiante e tranquila naquilo que esta fazendo). Tá agora nós já 

sabemos qual é a primeira sílaba que devemos escrever, é a sílaba ME, mas 

como é mesmo que eu faço o ME? Quais as letras que devo utilizar para 

escrever ME “fulano”? 

  Então o aluno ficou pensando calado. 

P: Tu vai fazer a mesma coisa que tu fez para descobrir que ME é a primeira 

sílaba da palavra MENINO, tu vais repetir em voz alta e falar que som está 

saindo da tua boca cada vez que tu falas [me].  

 O aluno me respondeu: “[e]” 

 Então eu disse: Sim têm a letra E, mas se eu colocar só esta letra vai 

ficar ENINO e não MENINO como nós queremos escrever aqui, para escrever 

MENINO(falava resaltando o som da letra M na palavra) primeiro temos que 

escrever a sílaba ME não é mesmo? Neste momento eu pedia para o aluno 

repetir a sílaba ME bem devagarzinho para que pudéssemos descobrir qual o 

outro som que saia da sua boca além do E.  

 Foi ai que o aluno repetiu bem devagarzinho: “ME , ME,” e respondeu: 

“M”. 

 Então eu falei: Muito bem isso mesmo “fulano” é a letra M, e tornei a 

perguntar: Como é então que se faz para escrever  ME? 

 O aluno então respondeu é com o “M e o E professora” 

   A partir disso o mesmo foi feito com todas as sílabas da palavra e, por 

mais que a descrição que tentei fazer aqui seja longa na tentativa de uma 

explicação com riqueza de detalhes isso tudo era feito bem rápido. Eu já havia 

anteriormente trabalhado praticamente todas as letras do alfabeto e o som que 

cada uma delas representava individualmente com o exemplo acima só estava 

mesmo reforçando o trabalho e mostrando que, ao juntar cada parte mínima 



dos sons que os grafemas representam, formamos as palavras. Conforme 

indica Ferreiro e Teberosky, (1985, p. 26), 

 

Essa tendência evidencia-se, por exemplo, quando se aponta 
para um trabalho pedagógico em que o educador convoca suas 
crianças para a lousa onde lhes pede que escrevam certas 
palavras e mostrem "com o dedinho" que sequências 
representam quais sonoridades. Muitas vezes, as próprias 
crianças se dão conta de certas contradições e se corrigem, 
quando, por exemplo, o percurso do "dedinho" fica aquém ou 
além dos símbolos gráficos. Outras vezes, e o educador quem 
as provoca através de perguntas que trazem a tona às 
inadequações entre a linha da fala e a da escrita. 
 

 Esta afirmação de Ferreiro e Teberosky vai ao encontro do que pude 

observar durante as testagens que realizei com as crianças, em dois momentos 

durante o período de minha prática pedagógica, a primeira testagem que foi 

aplicada consistiu em uma pequena entrevista e um teste de escrita conhecido 

como o “teste de quatro palavras e uma frase”. O mesmo foi realizado com o 

intuito de identificar em qual nível de alfabetização as crianças se encontravam 

e quais as hipóteses que tinham a respeito da escrita.  Durante a realização da 

mesma, pude perceber que as crianças estabelecem diferentes possibilidades 

de escrita e que realmente elas se dão conta de certas contradições e se 

corrigem sozinhas. Um exemplo claro disto podemos ter no teste de quatro 

palavras e uma frase que realizei com uma das alunas, onde primeiro 

perguntei: 

P: Tu sabes o que é um boi? Já viu um antes? 

A: Sim,  

P: Qual é mais ou menos o tamanho que um boi possui? 

A: Mais ou menos daquele tamanho ali, o boi é bem grande mesmo. (apontou 

para o quadro) 

P: Tem razão o boi é grande disse. Agora que tu já me disseste o tamanho do 

boi me diz, com quantas letras tu achas que se escreve a palavra boi? Quantas 

letras tu usarias para escrever a palavra boi?  

A: Cinco letras  

 Solicitei à menina que escrevesse então para mim, a palavra “boi” e ela 

escreveu as letras B e I e falou:  

A: Mas eu disse que cinco letras. Só que as outras letras do boi eu não sei. 



 

 Então eu repito o mesmo procedimento anterior com a palavra gato faço 

os mesmo questionamentos mudando apenas a palavra.  

A: Vou mostrar no chão ele é tipo assim. (Agacha-se e levanta a mão mais ou 

menos na altura de um gato de verdade).  

P: Quantas letras se usam para escrever esta palavra?  

A: Espera aí vou pensar, se eu não sei eu penso tá (...) más têm que ser do 

tamanho para escrever o nome? 7 (sete) letras.  

 Neste momento ela fica repetindo baixinho GA-TO, GATO, GAAA- 

TOOO, assim mesmo desta forma por momentos silabando e por outros 

destacando a pronuncia das vogais. 

A: Mas parece que são só duas, só duas letras, só que eu falei 7(sete). Mas 

duas letras são para escrever o boi! Mas parece que é A e O.  

 Ela repete novamente a palavra ressaltando a pronúncia das vogais.  

Durante o momento da escrita usa a mesma técnica e escreve AO para GATO. 

Tal escrita mostra que a menina em questão está no nível silábico com 

significação sonora e, ao analisarmos sua fala, percebemos que ela se deu 

conta da sua contradição quanto ao número de letras que deveria ser utilizado 

para escrever a palavra gato, e se corrigiu sozinha, tentando reproduzir na 

escrita a sonoridade do que estava falando, o que ficou evidente no momento 

em que ela destacava os sons das vogais em sua fala. 

 A segunda testagem foi aplicada no final do período de estágio e dividiu-

se em quatro pequenos testes: o primeiro a criança deveria ver a imagem e 

escrever a palavra que representa o nome da imagem observada. Este teste foi 

realizado para verificar em que nível a criança estava na escrita; o segundo era 

exatamente o contrário do primeiro, pois a criança deveria ler a palavra e fazer 

o desenho e convinha para verificar em qual nível de leitura de palavras a 

criança se encontrava.  É importantíssimo ressaltar aqui que o teste era para 

leitura de palavras e não de frase ou texto, pois são momentos totalmente 

diferentes para as crianças em fase de alfabetização.  

 O terceiro teste foi para verificar a relação que a criança fazia entre 

quantidade e numeral escrito e verificou se os alunos relacionavam a 

quantidade com o numeral correspondente, se identificavam diferentes 

quantidades, se reconheciam os numerais escritos e se produziam a escrita do 



numeral que corresponde à quantidade apresentada. Destaco que estas 

verificações podem ser muito parecidas ou bem próximas quando as vemos 

citadas assim desta forma, mas sobressaio aqui que são totalmente diferentes, 

pois uma coisa é a criança contar sequencialmente e oralmente outra é ela 

produzir a escrita numérica que representa esta contagem, ou seja, conseguir 

estabelecer a relação da quantidade com a representação gráfica da forma 

numérica.  

  Posso dizer que estas testagens foram de suma importância para mim, 

pois foi através delas que pude verificar não apenas em que nível de 

alfabetização os alunos se encontravam no início e no final da minha prática 

pedagógica. É claro que eu pude comparar os avanços que eles tiveram, 

consegui observar mais de perto as hipóteses formuladas pelos alunos, a 

forma como eles produziam a escrita e como estavam realizando a leitura das 

palavras,  mas o principal foi que desta forma eu pude avaliar a minha prática 

pedagógica, ver se a forma que eu estava trabalhando estava mesmo tendo 

bons resultados como eu pensava, ou se o que eu estava fazendo estava 

totalmente equivocado e não podia ser aplicado aquela turma. Não acredito 

que não haja aluno “burro”, que não aprenda ou que não se interesse. O que 

infelizmente acredito que aconteça é a falta de percepção do professor em se 

desprender de metodologias rígidas de ensino onde o aluno é mero receptor do 

saber e o professor o único capacitado a fornecer tal saber. Acredito ainda que 

se o aluno não avança a culpa não é dele, pois minhas convicções me levam a 

crer que as responsabilidades sobre os avanços que alunos têm ou não dentro 

da sala de aula são apenas do professor e de ninguém mais. Hoje é cada vez 

mais comum vermos as queixas de muitos professores que responsabilizam a 

família pelo não aprendizado de seus filhos, principalmente nas classes de 

alfabetização, onde é comum o discurso de que o aluno não consegue se 

alfabetizar, porque não é incentivado ao hábito da leitura pelos pais, ou que os 

pais não “puxam” pelos seus filhos em casa e que, por isto, o professor não 

conseguiria alfabetizar tal aluno. 

Penso que se este aluno não avança é porque há algo de errado com a forma  

que o professor está ensinando a ele, pois se formos responsabilizar os pais ou 

até mesmo a sociedade pelo não aprendizado de nossas crianças ficam os 



questionamentos: Para que as nossas crianças vão à escola? Quem é o 

profissional que deveria saber como alfabetizar uma criança? 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 Como professores, devemos ter um olhar atento a todos os nossos 

alunos, por mais difícil de isto possa parecer, pois sebe se bem que hoje temos 

salas cheias e a profissão docente esta cada vez sendo mais desvalorizada, 

porém insisto em dizer que devemos prestar atenção a cada detalhe e 

refletirmos sobre nossa prática, pois a reflexão leva à transformação do nosso 

fazer pedagógico, auxilia no aprimoramento de nossas práticas. 

 Tal reflexão pode proporcionar uma nova visão, auxiliar no processo de 

identificação de falhas e orientar em prol de criar/ recriar soluções, fornecer o 

subsídio para o aprimoramento da prática pedagógica. Devemos direcionar 

nosso olhar com o intuito de verificar e refletir sobre os acontecimentos diários 

em nossa sala, devemos revisar nossas ações em prol de uma prática 

pedagógica em que os alunos são estimulados a construir o conhecimento de 

uma forma agradável e com relavada significância. 

 A partir do momento em que identificamos nossos erros e revemos 

concepções teóricas é que temos a tomada de consciência de nossos erros e 

acertos, permitindo assim a adoção de novos caminhos a serem seguidos em 

nossas práticas, em prol de conduzir os alunos da melhor maneira possível a 

construção de seus conhecimentos. 

  Felizmente, hoje posso dizer que ainda no início de minha prática 

pedagógica pude perceber e refletir que a forma de ensino que estava 

oferecendo aos alunos não era a mais indicada para eles, e que deveria mudar 

minha prática radicalmente se quisesse que meus alunos tivessem bons 

resultados, pois não estava conseguindo fazer isso, ensinar de uma forma em 

que eles pudessem estabelecer relações que iam de encontro ao que 

pensavam sobre a escrita, para assim poderem estabelecer novas conexões  e 

avançarem em sua alfabetização. Pois, escrever é muito difícil, conforme indica 

Weffort (1996, p.38) escrever é: 

 

“[...] é falar do que corre em nossas veias. Falar de amor, ódio, 
sonho, Para isso é necessário conversar, dialogar com ela para 



que busquemos saídos, cominhos de enfrentamento no 
processo do conhecimento, junto com o outro. Busca 
conversar, tocar no outro, na sua ferida, faz parte da busca de 
comunicação. Por tudo isso escrever é muito difícil. 
Compromete mais que falar. Escrever deixa marca registrada 
pensamento, sonho, desejo de morte e vida. Escrever dá muito 
trabalho porque organiza e articula o pensamento na busca de 
conhecer o outro, a si, o mundo. Envolve exige exercício 
disciplinado de persistência, resistência, na busca do texto 
verdadeiro, aquele que o homem escreve com seu próprio 
sangue”  
 
 

 Escrever não se trata apenas do ato de passar para o papel algumas 

representações gráficas que chamamos de letras que as crianças não sabem 

ao certo o que representam, e em muitas ocasiões são obrigadas a decorar 

repetindo por infinitas vezes o seu traçado no caderno. O ato de escrever exige 

concentração, organização dos pensamentos e reflexão, mais que isso exige 

uma busca interna de nossos conceitos e o aprimoramento de nossas ideias, e 

por se tratar de algo tão complexo que o educador deve apresentar a escrita 

para as crianças como algo agradável e sempre prestar atenção e respeitar as 

hipóteses que os alunos estão passando no momento em que estão 

produzindo suas escritas. Todas as formas de escritas devem ser consideradas 

e analisadas, pois mesmo que ortograficamente ele não esteja correta ela 

significa a hipótese que a criança está e para ela a sua produção está correta e 

continuará assim até que alguém mostre para ela a forma convencional da 

escrita e de uma forma que ela possa compreender e estabelecer novas 

relações que vão ao encontro da nova informação que esta sendo apresentada 

a ela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

REFERÊNCIAS:  

 

HELM, Judy H. e BENEKE, Sallee (orgs.).  O Poder dos Projetos: novas 

estratégias e soluções para a educação infantil.Porto Alegre: Artmed, 2005.  

FREIRE, Madalena ET alii. Observação, Registro, Reflexão- Instrumentos 

Metodológicos I. São Paulo: Espaço Pedagógico,1996. 

FERREIRO, Emilia; TEBEROSKY, Ana. Psicogênese da Língua Escrita. Porto 

Alegre: Artes Médicas, 1985. 

FERREIRO, Emilia; TEBEROSKY, Ana. Psicogênese da Língua Escrita. Porto 

Alegre: Artes Médicas, 1999. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


