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RESUMO

A sondagem é indispensável para a prática docente, ao executá-la o professor conhece melhor o
processo de alfabetização de seus educandos, além de identificar os níveis alfabéticos no qual se
encontram. Assim, poderá planejar situações pedagógicas que propicie ao educando momentos de
aprendizagem significativos no decorrer de sua alfabetização e aquisição da língua escrita. Deste
modo, o presente artigo tem como principal objetivo abordar a importância da sondagem durante a
prática docente, por meio de duas diferentes experiências de sondagem de escrita realizada com
crianças de seis e sete anos em fase de alfabetização. Momento no qual, as crianças passam a serem
incompreendidas pelo fato de não apresentar o resultado imediato tão esperado pelo adulto. Neste
sentido, a presente pesquisa busca discutir uma reflexão sobre as etapas e obstáculos que é adentrar
no mundo da escrita e compreender as concepções a cerca deste processo e como o professor pode
mediar para que se possa existir um bom resultado. A partir das autoras Ferreiro (2003) e Teberosky
(1983) constatamos que, para que se chegue à fase alfabética é necessário que a criança avance
estágios, para tanto, isso só ocorrerá se a mesma obtiver um bom acompanhamento, no qual
compreenda e apoie na transação de cada estágio. A escola por sua vez ocupa papel fundamental na
apresentação, identificação e reconhecimento do código escrito.

Palavras-chave: Processos de Alfabetização. Escrita. Sondagem. Relato de Experiência.

RESUMEN

La encuesta es indispensable para la práctica docente. Al ejecutarlo, el profesor conoce mejor el
proceso de alfabetización de sus estudiantes, además de identificar los niveles alfabéticos en el cual
se encuentran. Así, puede planear situaciones pedagógicas eso proporciona al estudiante momentos
de aprendizaje significativos en el transcurso de tu alfabetización y adquisición del lenguaje escrita.
De este modo, este articulo tiene como objetivo principal abordar la importancia de encuesta durante
la práctica docente, a través de dos experiencias diferentes de encuesta de escrita realizado con niños
de seis y siete años en alfabetización. Momento en el cual, los niños se malinterpretan porque no
presentar el resultado imediato tan esperado por el adulto. En este sentido, la presente investigácion
busca discutir una reflexión sobre los pasos y obstáculos que es entrar al mundo de la escritura y
entender las concepciones sobre este proceso y como puede el maestro mediar para que pueda haber
un buen resultado. De los autores Ferreiro (2003) y Teberosky (1983) encontramos que, para llegar a
la fase alfabética es necesario que el niño avance por etapas, esto solo sucederá si obtiene un buen
seguimiento, en el que comprende y respalda la transacción de cada etapa. La escuela a su vez ocupa
un papel fundamental en la presentación, identificación y reconocimiento de código escrito.

Palabras clave: Procesos de alfabetización. Escritura. Encuesta. Informe de experiencia.
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AQUISIÇÃO DA LINGUAGEM: UM OLHAR SOBRE A ESCRITA DE CRIANÇAS EM
PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO.

ADQUISICIÓN DEL LENGUAJE: UNA MIRADA A LA ESCRITURA DE LOS NIÑOS EN
LA ALFABETIZACIÓN.

RESUMO

A sondagem é indispensável para a prática docente, ao executá-la o professor conhece melhor o
processo de alfabetização de seus educandos, além de identificar os níveis alfabéticos no qual se
encontram. Assim, poderá planejar situações pedagógicas que propicie ao educando momentos de
aprendizagem significativos no decorrer de sua alfabetização e aquisição da língua escrita. Deste
modo, o presente artigo tem como principal objetivo abordar a importância da sondagem durante a
prática docente, por meio de duas diferentes experiências de sondagem de escrita realizada com
crianças de seis e sete anos em fase de alfabetização. Momento no qual, as crianças passam a serem
incompreendidas pelo fato de não apresentar o resultado imediato tão esperado pelo adulto. Neste
sentido, a presente pesquisa busca discutir uma reflexão sobre as etapas e obstáculos que é adentrar
no mundo da escrita e compreender as concepções a cerca deste processo e como o professor pode
mediar para que se possa existir um bom resultado. A partir das autoras Ferreiro (2003) e Teberosky
(1983) constatamos que, para que se chegue à fase alfabética é necessário que a criança avance
estágios, para tanto, isso só ocorrerá se a mesma obtiver um bom acompanhamento, no qual
compreenda e apoie na transação de cada estágio. A escola por sua vez ocupa papel fundamental na
apresentação, identificação e reconhecimento do código escrito.

Palavras-chave: Processos de Alfabetização. Escrita. Sondagem. Relato de Experiência.

RESUMEN

La encuesta es indispensable para la práctica docente. Al ejecutarlo, el profesor conoce mejor el
proceso de alfabetización de sus estudiantes, además de identificar los niveles alfabéticos en el cual
se encuentran. Así, puede planear situaciones pedagógicas eso proporciona al estudiante momentos
de aprendizaje significativos en el transcurso de tu alfabetización y adquisición del lenguaje escrita.
De este modo, este articulo tiene como objetivo principal abordar la importancia de encuesta durante
la práctica docente, a través de dos experiencias diferentes de encuesta de escrita realizado con niños
de seis y siete años en alfabetización. Momento en el cual, los niños se malinterpretan porque no
presentar el resultado imediato tan esperado por el adulto. En este sentido, la presente investigácion
busca discutir una reflexión sobre los pasos y obstáculos que es entrar al mundo de la escritura y
entender las concepciones sobre este proceso y como puede el maestro mediar para que pueda haber
un buen resultado. De los autores Ferreiro (2003) y Teberosky (1983) encontramos que, para llegar a
la fase alfabética es necesario que el niño avance por etapas, esto solo sucederá si obtiene un buen
seguimiento, en el que comprende y respalda la transacción de cada etapa. La escuela a su vez ocupa
un papel fundamental en la presentación, identificación y reconocimiento de código escrito.

Palabras clave: Procesos de alfabetización. Escritura. Encuesta. Informe de experiencia.

1 INTRODUÇÃO

O processo de ensino e aquisição da linguagem escrita para as crianças decorrem de metodologias e
situações didáticas que visem a percepção e compreensão de fatores intra e extra escolares. Nesse
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sentido, Ferreiro (2003) afirma que um dos principais objetivos sintomáticos ausente em programas
de alfabetização das crianças é o de compreender as funções sociais que a língua escrita possui. A
autora ainda enfatiza que o contexto familiar ao qual as crianças se apresentam, contribuem
significativamente para os avanços ou dificuldades apresentadas nas crianças em sua aprendizagem.
Quando as crianças crescem em ambientes familiares que ler e escrever são atividades
cotidianamente realizadas, apresentam-se maior segurança e compreensão das funções que a língua
escrita possui em sociedade. Enquanto as crianças ao qual, o contato com a língua escrita é
vivenciado somente em âmbito escolar, apresentam maiores dificuldades de compreensão ao que diz
respeito a utilização da escrita com função social. Esta, indispensável para a sua autonomia e
participação efetiva na sociedade.

A escola é o ambiente em que a criança passa maior tempo, em alguns casos, é o único local em que
é oportunizado o contato com o mundo da escrita. Deste modo, alguns professores associam a
criança a uma tábula rasa, no qual não apresentam nenhuma aprendizagem desenvolvida ao decorrer
da vivência. Geralmente, as práticas pedagógicas destinadas as crianças são executadas com
precariedade, partindo apenas de métodos educativos que visam a codificação e decodificação de
letras, reproduzindo assim, uma aprendizagem mecânica em torno da reprodução de modelos de
escrita.

Assim sendo, é necessário que o professor utilize-se das sondagens, para conhecer os níveis de
escrita, dificuldades ou avanços no decorrer do processo educativo, além de oportunizar aos
educandos um amplo espaço de reflexão no ato de escrever. Pois, ao suceder da sondagem, o
educando poderá levantar significativas hipóteses ao que refere-se a psicogênese da língua escrita.

Nesse contexto, a sondagem é uma ferramenta de suma importância para o fazer pedagógico do
professor. Por meio dela, o docente é capaz de identificar os níveis de escrita dos educandos e
planejar situações pedagógicas apropriadas para contribuir no processo de aprendizagem dos
estudantes com maior profundidade. Sendo assim, a principal motivação para a escrita deste artigo se
deu a partir das experiências obtidas na realização de sondagens da escrita com crianças de 6 e 7
anos de idade em fase de alfabetização, executadas no decorrer do componente curricular Processos
de Alfabetização do curso de Licenciatura Plena em Pedagogia, na Universidade do Estado da Bahia
– UNEB, Campus VIII localizado na cidade de Paulo Afonso - BA. No qual, tivemos a oportunidade
de colocar em prática as metodologias e concepções teóricas anteriormente apreendidas, com o
intuito de analisar o nível alfabético das crianças e obter experiências imprescindíveis para a
formação do Pedagogo.

Portanto, o presente trabalho tem como principal objetivo refletir sobre os processos de alfabetização
e processo de aquisição da língua escrita, a partir das análises de sondagens de escritas alfabéticas de
duas crianças de 06 e 07 anos de idade. Estas, em fase de alfabetização. Mormente, ao que diz
respeito a comparação e identificação de diferentes aspectos apresentados no processo de escrita de
ambas as crianças. Porém, apresentando-se em níveis diferentes.

2 A CRIANÇA E SEU PROCESSO DE ESCRITA.

No decorrer do todo o processo educativo, a escola está imersa a práticas pedagógicas com a
utilização de métodos tradicionalista que até os dias atuais ainda circundam a alfabetização de nossas
crianças. Em que, os métodos utilizados por muitos professores, decorrem de aspectos sintéticos ou
analíticos, que proporcionam aos educandos uma aprendizagem que ocorre em torno de letra por
letra, sílaba por sílaba e palavra por palavra ou práticas educativas que priorizam habilidades de
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ouvir, falar e escrever. Assim sendo, a escola apodera-se apenas de um método, que por sua vez, não
é favorável a todos os educandos, contribuindo deste modo para os fracassos escolares presentes em
nosso contexto social.

Nesse contexto, Leão (2011) ao abordar sobre os métodos tradicionais de alfabetização enfatiza que:

Os métodos de alfabetização sintéticos ou analíticos – partindo de fonemas,
letras ou sílabas, de palavras ou frases – têm sempre como pressuposto que
todas as crianças deveriam aprender as mesmas coisas num mesmo tempo,
num mesmo ritmo e da mesma maneira (LEÃO, 2011, p. 24).

Por conseguinte, os educadores confundem os métodos de ensino com o processo de aprendizagem.
Ou seja, o lugar da criança que espera passivamente conhecimentos e aprendizagens presentes em
décadas passadas, hoje, encontra-se como um lugar privilegiado em que as crianças questionam,
formulam hipóteses e contribuem de forma autônoma para o seu processo de aprendizagem.

Entretanto, alguns educadores ainda insistem em métodos corriqueiramente tradicionais, as práticas
pedagógicas no âmbito escolar está imersa à reprodução da escrita, em alguns casos sem
contextualização, privando os educandos de uma aprendizagem com maior profundidade,
principalmente, ao que refere-se a codificação e decodificação de símbolos. Diante disso, surge-nos
uma inquietação: Como se dá o processo de construção da escrita?

Compreende-se que para alcançar o êxito da escrita é necessário que a criança apresente habilidades
na lateralização espacial, discriminação visual e auditiva, coordenação viso-motora, boa articulação,
entre outros fatores. Ou seja, se em sua educação infantil, a criança não obteve um bom
desenvolvimento nestas variáveis, consequentemente em seu processo de escrita enquanto código.
Possivelmente apresentará dificuldades na elaboração e compreensão em suas escritas autônomas.
Caberá ao professor, propiciar momentos de aprendizagem para os educandos através da realização
de atividades que proporcione todas estas habilidades, de modo a contribuir para o processo de
compreensão das crianças ao que refere-se tanto a escrita enquanto código, quanto a sua
representação no contexto social.

Segundo Teberosky (1989) entende-se que a criança encontra-se apta a escrita quando a mesma está
alfabetizada. Inicialmente, para as crianças a escrita é uma forma de desenhar as coisas. A escola,
porém, conceitua a escrita como um sistema de signos que expressam sons individuais. A autora
destaca que:

Por volta de dois ou três anos a escrita é um objeto em si e não um objeto
simbólico; é um conjunto de marca que, geralmente, acompanham um objeto
ou imagem. Mais tarde, a criança começa a pensar que existe alguma relação
entre o portador do texto (objeto, desenho) e o texto em si mesmo (...) depois
considera o texto como um objeto simbólico. (TEBEROSKY, 1989, p. 31)

Assim, o processo de construção da escrita alfabética é uma fase em que as crianças estão imersas a
ansiedade e cobranças tanto da escola quanto dos pais, pois os adultos não compreendem que é
necessário a transição por todos os estágios ao qual decorre a aprendizagem do educando até sua
chegada em nível alfabético. Ademais, Ferreiro (1999, p. 47) enfatiza que: “a alfabetização não é um
estado ao qual se chega, mas um processo cujo início é na maioria dos casos anterior a escola é que
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não termina ao finalizar a escola primária”.

Diante do exposto, cabe ressaltar que o acompanhamento pedagógico do professor no decorrer deste
processo torna-se imprescindível para o avanço na escrita e aprendizagem de seus educandos. Nesse
sentido, o professor deve antes de tudo, conhecer os seus alunos, mormente, ao seu nível alfabético
de escrita. Tornando assim, a sondagem algo essencial em sua prática e experiências cotidianas.

3 A IMPORTNCIA DA SONDAGEM PARA A PRÁTICA DOCENTE

O PCN Alfabetização (1999, p. 19) define a sondagem como um recurso que o professor dispõe para
conhecer as hipóteses que os alunos não-alfabetizados apresentam sobre a escrita alfabética. Durante
este exercício, a criança é capaz de refletir enquanto escreve. Não obstante, o professor pode realizar
esta tarefa fazendo relações de palavras acompanhadas com frases ou não. Ao decorrer de sua
realização é necessário a leitura imediata da palavra pelo estudante.

O PCN sugere um modelo de sondagem no qual, a relação de palavras deve-se iniciar com um
polissílabo e acabar com um monossílabo. Sugere-se não haver repetição de letras nas palavras e o
professor não deve ditar as palavras “silabando”. Ao elaborar a frase, é necessário a utilização de
pelo menos uma das palavras pertencentes à relação anterior, para que se possa observar se há
estabilidade na escrita do aprendiz.

Deste modo, realizar a sondagem com seus aprendizes possibilita ao professor um amplo e
significativo espaço de reflexão. Ao realizá-la o docente poderá conhecer um pouco mais sobre os
seus alunos, seu processo de aprendizagem no que diz respeito ao nível alfabético apresentado e
buscar novas e relevantes situações de aprendizagem que visem o avanço e acompanhamento com
maior profundidade no ensino e aprendizagem de seus educandos.

Assim, os estudos teóricos realizados no Componente Curricular Processos de Alfabetização no
curso de Licenciatura Plena em Pedagogia na Universidade do Estado da Bahia – UNEB/ Campus
VIII – Paulo Afonso -BA, mostra a grande relevância da sondagem com crianças em fase de
alfabetização, pois é um recurso didático no qual o docente pode se apoderar, acompanhar e ajudar o
desenvolvimento da escrita da criança. Tendo em vista estas concepções, o recurso didático abordado
no presente texto, é imprescindível para o fazer docente, principalmente em processo de formação
acadêmica pois, possibilita-nos experiências essenciais para o campo profissional ao qual iremos
atuar. Unindo assim, conhecimentos teóricos e práticos.

4 HORIZONTES METODOLÓGICOS

Este estudo refere-se a uma experiência de aprendizagem realizada no ano de 2017, no decorrer de
desenvolvimento das atividades do componente curricular Processos de Alfabetização do curso de
Licenciatura Plena em Pedagogia da Universidade do Estado da Bahia – UNEB, Departamento de
Educação Campus VIII, localizado na cidade de Paulo Afonso – BA.

Nesse contexto, trata-se de um estudo caracterizado como sendo do paradigma qualitativo, adotando
o método de pesquisa descritivo. Não obstante, caracteriza-se como sendo uma pesquisa participante,
devido a mediação da pesquisadora na realização das sondagens de aprendizagem analisadas. A
pesquisa participante possibilita de acordo com Minayo (2001), uma maior aproximação e
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compreensão dos fenômenos observados e informações adquiridas referentes ao objeto a ser
analisado. Ademais, ao tratar-se de uma experiência de aprendizagem desenvolvida com crianças, os
instrumentos de coleta de informações foram a filmagem e escrita das crianças durante a sondagem.

Os partícipes do estudo foram duas crianças com faixa etária de 06 e 07 anos, estudantes do primeiro
ano do Ensino Fundamental I, ambos em fase de Alfabetização. As crianças são residentes do Bairro
Tancredo Neves, localizado no munícipio de Paulo Afonso, no Estado da Bahia. Os partícipes serão
referidos ao longo do trabalho com nomes ficcionais visando o anonimato das crianças.

5 RELATANDO EXPERIÊNCIAS DO PRIMEIRO CONTATO COM A SONDAGEM

A primeira sondagem foi idealizada com Maria, 06 anos de idade, estudante do 1º ano do Ensino
Fundamental I, de uma escola privada, localizada na cidade de Paulo Afonso – BA. Maria, possui
contato com livros literários e o universo da escrita, tem o hábito de assistir TV e gosta de brincar
com aparelhos eletrônicos, corriqueiramente esta imersa a jogos em tablete e celular. A mesma, mora
com os pais, porém, passa a maior parte do tempo com seus avós. Em que, os mesmos passam a
suprir a ausência dos pais e corresponder as necessidades da criança. Maria apresenta um amplo
vocabulário, expressa-se muito bem e boa interação com as demais crianças.

Levando em consideração o restrito gosto por alimentos, Maria foi indagada sobre o que gosta de
comer no café da manhã, a mesma respondeu que gosta de pão com ovo e salsicha, disse ainda que
só gosta de bolo de chocolate em festas de aniversário. Assim, foi abordado que seria realizada a
escrita da receita de bolo de chocolate. Ao realizar a sondagem, a mesma produziu a seguinte
representação:

IMAGEM 1: ESCRITA DE MARIA – 06 ANOS

Image: clip_image002.jpg
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Fonte: Sondagem realizada em 01 de Outubro de 2017.

Ao requisitar que a criança escrevesse a primeira palavra ‘achocolatado’ foi notório a firmeza com
que pega o lápis, escreveu a palavra com confiança e sem questionamentos. Deixou explícito que
encontra-se na fase de incorporação da escrita. Leal (2007) descreve esta fase como incorporação dos
conhecimentos presentes na escrita alfabética, em que as letras representam as unidades sonoras
(fonemas), apresentando as seguintes correspondências grafofônicas.

A próxima palavra ‘AÇÚCAR’, ela escreveu ‘AICA’ explicitando a representação mais próxima da
consoante ç. Quando pedido para registrar a palavra OVO, Maria, segurou no lápis e respondeu: “eu
sei escrever” então escreveu OXO, imediatamente percebeu a diferença do som do x para o som do v
e corrigiu passando um v por cima do x, deixando então escrito OVO. A última palavra foi PÃO, a
criança sem questionamento aparente registra “PAU”. Por fim, como requisitado a ela, Maria teria
que escrever a frase ‘MAMÃE PEGA O OVO’. Segundo as orientações do PCN é necessário que
utilize pelo menos uma das palavras da relação, para poder assim, observar se há estabilidade da
escrita, por parte da criança a frase ficou registrada “AIEOVO”, visivelmente foi utilizada uma letra
para cada palavra exceto na palavra OVO. De acordo com Morais (2012):

A criança que já descobriu o que a escrita alfabética nota (a pauta sonora, ou
seja, as partes orais das palavras que falamos), em lugar de achar que se
escreve colocando uma letra para cada sílaba, descobre que é preciso “pôr
mais letras” (MORAIS, 2012, p. 62).

Durante a sondagem pode-se perceber que a criança não fez muitos questionamentos e demonstrou
autonomia na escrita. Foi notório que há segurança, principalmente quando solicitada para escrever a
palavra OVO. Maria apresentou o reconhecimento do valor sonoro e produziu toda a escrita de forma
tranquila e calma. Ao analisarmos a escrita, identificamos que a criança se encontra em nível de
escrita silábico-alfabético, pois, cada letra possui uma representação sonora e apresenta
conhecimento da maioria das letras do alfabeto. Sendo assim, se soubermos o contexto da escrita,
torna-se capaz realizar a leitura do registro da criança.

A segunda sondagem, foi realizada com Pedro, 07 anos de idade, estudante do 1º ano do Ensino
Fundamental I em uma escola pública, localizada no Bairro Tancredo Neves, da cidade de Paulo
Afonso – BA. Pedro, filho de pais divorciados e convivendo apenas com sua mãe, não possui
acompanhamento familiar ao que diz respeito a atividades escolares, além do mais, não possui
contato com o universo literário. É perceptível que o contato da criança com a escrita no âmbito
familiar é restrito ao manuseio de jogos eletrônicos no celular. A criança apresenta um amplo
vocabulário em seu processo de comunicação. Porém, busca a todo o momento possíveis respostas
por meio de questionamentos destinados aos adultos. Pedro, apresenta grande interesse por lanches,
devido ao trabalho de sua mãe, pois a mesma, trabalha com a preparação e venda de pasteis e demais
alimentos na feira da cidade.

Deste modo, ao tratar-se do grande interesse da criança por lanches, a sondagem foi idealizada a
partir de uma receita de bolo, no qual a criança foi solicitada para ajudar-nos na escrita de uma lista
de ingredientes que deveriam ser comprados para fazer um bolo de chocolate. Inicialmente, foi
questionado a criança sobre quais ingredientes utilizamos para fazer o bolo. Neste momento, a
criança correspondeu oralmente que iriamos precisar de ovos, chocolate e leite. Sendo assim,
requisitamos a escrita dos materiais descritos por ele na seguinte ordem: CHOCOLATE,
MANTEIGA, LEITE, OVOS e PÃO. Ao realiza-la, a criança produziu a seguinte representação:
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IMAGEM 2: ESCRITA DE PEDRO – 07 ANOS

Image: clip_image004.png

Fonte: Sondagem realizada em 05 de Outubro de 2017.

Inicialmente, ao tentar escrever a palavra chocolate, o mesmo passou a questionar quanto a escrita da
palavra. Em que, executa a silabação da palavra e quando se depara com a escrita da sílaba “cho”
traz dúvidas sobre “o que é o cho?” “como escrevo a palavra cho?” Em seguida, busca a tentativa da
escrita, porém se recusa a fazê-la e diz não saber escrever. Ao solicitar a escrita da palavra manteiga,
Pedro pergunta se pode escrever “manteiga Primor”, ao respondermos que sim, a criança
corresponde o registro da palavra com “TA” identificando o ‘T’ na sílaba “TE e o ‘A’ da sílaba
“GA”. Em seguida, a escrita se deu com a palavra “leite”, o mesmo, correspondeu a escrita com
“CTE” e a leitura se deu entre duas sílabas “LEI-TE”.

Durante a escrita das três primeiras palavras solicitadas a criança demonstrou enorme insegurança
em sua escrita. Além de significativos questionamentos, isso se dá principalmente, devido ao conflito
cognitivo, este descrito por Leal (2007) como indispensável no processo de aprendizagem da criança.
Em seguida, fez o registro da palavra OVO ortograficamente correta e sinalizou ser fácil escrever.
Não obstante, buscou a escrita de outras palavras, assim, foi solicitado que a criança escrevesse a
palavra pão, esta, escrita por parte de Pedro como BO.
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No decorrer da realização desta sondagem, Pedro apresentou uma imensa insegurança em seu
processo de escrita, demonstra-se com percepção ao que diz respeito a sílabas e reconhecimento de
valor sonoro. O mesmo, encontra-se em fase de transição entre os níveis silábico e silábico
alfabético. Não obstante, busca a todo o momento, questionamentos sobre a escrita das sílabas e
composição das palavras ao qual foram solicitadas. Explicitando assim, um bom desenvolvimento
em seu processo de escrita.

Diante dos argumentos apresentados anteriormente, é notório que as relações de convívios
familiares, o contato com a escrita, a exposição a meios de comunicação e diálogos interferem no
processo de aprendizagem das crianças. Pois, quando a criança apresenta-se em contexto familiar ao
qual utiliza corriqueiramente a escrita como função social, a criança tem acesso a significativas
informações e consequentemente, passa a entender o objetivo da escrita em sua vivência e atuação na
sociedade.

Não obstante, os métodos educativos desenvolvidos no âmbito escolar formal, contribuem tanto para
avanços em sua aprendizagem, quanto para fatores que os levam ao fracasso em seu
desenvolvimento de escrita. Tendo em vista de que a prontidão da alfabetização está presente nas
práticas educativas desenvolvidas, as duas crianças avaliadas por meio de sondagens diagnósticas
apresentam-se em contextos familiares e sociais diferentes, levantando assim, hipóteses e fase de
aprendizagem distintas.

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

No decorrer do Componente Curricular Processos de Alfabetização no curso de Licenciatura Plena
em Pedagogia – UNEB/Campus VIII, foram desenvolvidos estudos teóricos e práticos sobre os
processos de aquisição da língua escrita, recorrendo-se a teóricos tais como: Ana Teberosky e Emília
Ferreiro. Deste modo, ao suceder do componente, foi realizado atividades práticas com a realização
de sondagens com crianças em processo de alfabetização. No caso abordado, as sondagens foram
realizadas com crianças de 06 e 07 anos de idade.

A sondagem é um recurso didático indispensável para a prática pedagógica do professor, pois ao
desenvolvê-la o docente tem um espaço privilegiado de conhecer os níveis alfabéticos de seus
educandos além de identificar possíveis dificuldades de aprendizagem apresentadas pelas crianças,
principalmente no processo de aquisição da língua escrita e sua conceituação. Ademais, ao propiciar
ao educando a execução da sondagem de escrita, o professor viabilizará a criança um significativo
espaço de reflexão em sua aprendizagem. Ao realizar sua escrita criança poderá levantar hipóteses e
questionamentos por meio de conflitos cognitivos ao decorrer do ato de escrever, além de
desenvolver escritas autônomas ao decorrer deste processo.

Partindo do exposto, nas sondagens desenvolvidas com ambas as crianças foi perceptível a
importância do estímulo e motivação. Enquanto uma escrevia todas as palavras com autonomia e
segurança, a outra desenvolvia sua escrita com enorme insegurança, repleta de questionamentos e
incertezas, sinalizando não saber escrever ou solicitando a ajuda do mediador para executar a escrita
das palavras. Possivelmente, isso sé dá devido ao método de alfabetização ao qual a criança é
pertencente em seu espaço escolar. Cercado por cópias e práticas pedagógicas entorno somente dos
códigos e simbologias presentes na alfabetização.

Assim, considera-se que a sondagem é um elemento essencial para a prática docente, a partir da
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mesma, o professor poderá identificar as dificuldades apresentadas por seus educandos e buscar
situações de aprendizagens que visem avanços tanto na representação quanto na conceituação sobre o
papel fundamental que a escrita apresenta para a vivência e atuação em uma sociedade letrada.
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