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Introdução: O código alfabético requer uma competência cognitiva que a maioria das crianças não possui à entrada na
escola, a capacidade de identificar e isolar conscientemente os sons da fala. A tarefa da escola deve ser a de promover o
desenvolvimento da sensibilidade aos aspectos fônicos da língua, sendo assim, o treino das habilidades de consciência
fonológica deve preceder a introdução das unidades do código alfabético. Objetivo: Descrever quais habilidades
fonológicas que os escolares com baixa competência leitora apresentam mais dificuldades. Método: Estudo descritivo em
que amostra foi constituída por 12 sujeitos com queixa de dificuldades de aprendizagem e com baixa competência leitora,
matriculados no 3º, 4º e 5º ano do Ensino Fundamental I. Resultados e discussão: De acordo com a análise dos dados
obtidos, a maior parte da amostra apresentou desempenho insatisfatório no que se refere à consciência fonológica.
Conclusão: Tendo em vista a importância da consciência fonológica durante o processo de alfabetização, bem como a
necessidade do treinamento das habilidades auditivas para um bom desempenho na leitura, é necessária a aplicação do
treinamento auditivo-fonológico, visando aprimorar o desempenho da competência leitora e, consequentemente, a melhora
no quadro geral de atividades acadêmicas.
Palavras-chave: 1. Leitura, 2. Fonologia, 3. Aprendizagem

INTRODUÇÃO
Segundo Zorzi (2003) cerca de 40% dos estudantes brasileiros apresentam dificuldades de aprendizageme/ou baixo
rendimento escolar. De acordo com a análise dos resultados obtidos pelo Programa Internacional de Avaliação de Alunos
(PISA), é possível observar que há uma fraca atuação dos estudantes brasileiros no que diz respeito à leitura, e este
cenário se repetem desde a primeira edição do programa.
Almeida e Duarte (2003) relatam que aconsciência fonológica se refere à capacidade de refletir em relação aos aspectos
fonológicos da língua, atingindo dessa forma uma habilidade metafonológica. Já Capovilla e Capovilla (2000) afirmam que
a consciência fonológica diz respeito não apenas à noção de que a fala pode ser dividida em segmentos, mas também à
capacidade de manipular tais segmentos. O desenvolvimento da consciência fonológica se dá de forma gradual, a partir de
quando a criança percebe que as palavras, sílabas e fonemas são unidades identificáveis.
De acordo com Capelline e Ciasca (2000), o papel da consciência fonológica sobre a aprendizagem da leitura e escrita,
incluindo crianças que apresentam distúrbios de aprendizagem, é atestado por numerosos trabalhos de pesquisa.
Dentro desta perspectiva, consideramos que o bom desenvolvimento da consciência fonológica desempenha um papel
importante na aquisição do sistema alfabético e consequentemente a leitura. Já é senso comum que um dos principais
pontos para a iniciação da alfabetização é a realização de uma reflexão sobre a oralidade e sua inter-relação com a leitura
escrita.
Além disso, é necessário ter presente que a linguagem oral é constituída por unidades linguísticas mínimas que são os
fonemas, e que os caracteres do alfabeto representam na escrita essas unidades mínimas. Desta forma, consideramos
relevante que o treino da capacidade de segmentação dos sons da fala é fundamental para a compreensão do
funcionamento do código alfabético.
Paula (2002) realizou um estudo da Universidade Federal de Santa Maria, para comparação de efetividade do treino da
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consciência fonológica no processo de alfabetização, foi observado que a maioria das crianças do grupo experimental
(76,47%) que realizaram o treinamento com enfoque nas habilidades de consciência fonológica, após quatro meses (18
horas), com sessões semanais de 30 minutos cada, obteve melhora nos testes de consciência fonológica e leitura e escrita.
O estudo indica a validade do treinamento da consciência fonológica.
OBJETIVOS
Objetivo geral:
Descrever as habilidades fonológicas em que escolares com baixa competência leitora matriculados em uma escola
municipal de Sergipe apresentam mais dificuldade.
Objetivos específicos:
Identificar os escolares que apresentam baixa competência leitora.
Avaliar o nível de competência fonológica dos escolares e o perfil das habilidades fonológicas.
Verificar em quais habilidades fonológicas os sujeitos apresentaram mais dificuldades.
METODOLOGIA
3.1- Considerações éticas
O projeto está cadastrado no Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Sergipe sob o nº CAAE:
46773915.7.0000.5546.
Os participantes foram informados sobre os objetivos da pesquisa e seus responsáveis assinaram, após esclarecimentos, o
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.
3.2- Caracterização da amostra
A amostra foi constituída por 12 sujeitos com queixa de dificuldades de aprendizagem e com baixa competência leitora, que
estavam matriculados na Escola Municipal de Ensino Fundamental I, dentre os quais: 04 alunos do 3º ano, 04 alunos do 4º
ano e 4 alunos do 5º do Ensino Fundamental I. A identificação dos alunos com baixa competência leitora foi realizada a
partir das queixas apresentadas pelas professoras responsáveis por cada turma.
3.3- Descrição dos procedimentos
Trata-se de um estudo descritivo de caráter qualitativo, com o objetivo de identificar o perfil de competência fonológica de
escolares do ensino fundamental I.
3.3.1 - Critérios de elegibilidade
Quanto à inclusão, foram considerados:
Queixas de dificuldades de aprendizagem ou quanto ao seu desempenho acadêmico na área de leitura e escrita;
Apresentar nível de leitura alfabético;
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido assinado pelos responsáveis.
Quanto aos fatores de exclusão, foram adotados:
Alunos com deficiência auditiva, intelectual, visual ou motora;
Faltas escolares que comprometam o seu desenvolvimento acadêmico e aprendizagem formal.
3.3.2- Caracterização dos Grupos
Os escolares foram divididos em 3 grupos:
Grupo I - 8.0 anos a 8 anos e 11 meses - (G I): composto por escolares da 3º ano do ensino fundamental.
Grupo II - 9.0 anos a 9 anos e 11 meses - (G II): composto por escolares da 4º ano do ensino fundamental.
Grupo III - 10 anos a 10 anos e 11 meses - (G III): composto por escolares do 5º ano do ensino fundamental.
3.3.3- Descrição do instrumento de coleta de dados
Aplicação da Prova de Consciência Fonológica (CAPOVILLLA ; CAPOVILLA, 1998)
Trata-se de um protocolo composto pelas provas de síntese silábica, síntese fonêmica, rima, aliteração, segmentação
silábica, segmentação fonêmica, manipulação silábica, manipulação fonêmica, transposição silábica e transposição
fonêmica. O nome de cada prova corresponde à habilidade e fonológica avaliada.
3.4 – Análise dos dados
Os dados obtidos a partir da aplicação do protocolo de Consciência Fonológica foram analisados qualitativamente, visando
descrever as maiores dificuldades apresentadas pelos escolares no que se refere às habilidades fonológicas.
RESULTADOS/DISCUSSÃO
De acordo com Bryant e Bradley (1985), a consciência fonológica é um conjunto de sub-habilidades que envolvem desde a
noção do tamanho das palavras e das semelhanças fonológicas entre elas como número de sílabas, som inicial ou final,
até a segmentação e manipulação destes segmentos.
Sendo assim, neste trabalho foi avaliado o perfil de competência fonológica dos escolares, a partir da avaliação destas
habilidades fonológicas. A seguir, apresentaremos os resultados.
Ao realizar uma análise do desempenho dos escolares do 3º ano na prova de Consciência fonológica, foi observado que a
maior dificuldade apresentada foi nas atividades relacionadas ao nível do fonema, tais como: síntese, segmentação,
manipulação e transposição fonêmica.
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O trabalho com a consciência fonêmica é essencial para a compreensão do princípio alfabético, necessário durante o
processo de alfabetização. Além disso, também apresentaram baixo rendimento na prova de rima, como apresenta a tabela
a seguir.
Tabela 1 – Maiores dificuldades apresentadas por cada sujeito do grupo I
Habilidades Fonológicas Número de Acertos (0 – 4)
Sujeito 1 Aliteração
Transposição fonêmina 1 acerto
1 acerto
Sujeito 2 Síntese fonêmica
Rima
Segmentação fonêmica
Transposição silábica 1 acerto
1 acerto
1 acerto
1 acerto
Sujeito 3 Segmentação fonêmica
Transposição fonêmica 1 acerto
1 acerto
Sujeito 4 Síntese fonêmica
Transposição fonêmica 1 acerto
1 acerto
Fonte: Pesquisa das autoras, 2017
De acordo com pesquisa realizada por Capovilla, Dias e Montiel (2007), em que foi realizada aplicação do mesmo
protocolo, é esperado que os alunos do 3º ano apresentem mais dificuldade nas provas de transposição fonêmica (média
de 0,4 acerto) e segmentação fonêmica (média de 1,14 acertos). Assim, os resultados obtidos por essa parcela da amostra
condiz com a literatura.
Em relação aos alunos do Grupo II (4º ano), foi possível observar que a dificuldade ao nível do fonema também prevaleceu
entre esses 4 alunos. Vale ressaltar, que a rima continuou sendo um obstáculo para os sujeitos, visto que a maioria deles
apresentou dificuldade em compreender o conceito desta habilidade fonológica. Segue tabela com as habilidades
fonológicas que apresentam maior número de erro pelos escolares deste grupo.
Tabela 2 – Maiores dificuldades apresentadas por cada sujeito do grupo II
Habilidades Fonológicas Número de Acertos (0 – 4)
Sujeito 5 Aliteração
Síntese fonêmica 0 acerto
0 acerto
Sujeito 6 Transposição fonêmica
1 acerto
Sujeito 7 Rima
Transposição silábica
Manipulação fonêmica 1 acerto
1 acerto
1 acerto
Sujeito 8 Transposição fonêmica 2 acertos
Fonte: Pesquisa das autoras, 2017
Ainda utilizando a pesquisa supracitada como padrão de comparação, podemos observar resultados semelhantes ao grupo
anterior no que diz respeito às maiores dificuldades. De acordo com o estudo, espera-se que escolares do 4º ano
apresentem maior dificuldade nestas mesmas habilidades, obtendo média de 1,09 de acertos na transposição fonêmica e
1,29 na segmentação fonêmica. No caso da presente pesquisa, nenhum dos sujeitos deste grupo demonstrou falta de
domínio na segmentação fonêmica, mas sim, na manipulação e síntese.
No que se refere ao desempenho do Grupo III, observamos que quanto ao Teste de Consciência Fonológica, os alunos do
5º ano demonstraram as mesmas dificuldades que os das séries anteriores, como apresentado na tabela a seguir. O
conceito de fonema é fundamental para o professor alfabetizador, visto que a ortografia do português tem como base a
relação fonema/grafema.
Tabela 3 – Maiores dificuldades apresentadas por cada sujeito do grupo III
Habilidades Fonológicas Número de Acertos (0 – 4)
Sujeito 9 Transposição fonêmica 1 acerto
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Sujeito 10 Síntese fonêmica
Segmentação fonêmica 0 acerto
0 acerto
Sujeito 11 Rima
Aliteração 1 acerto
1 acerto
Sujeito 12 Transposição fonêmica 0 acerto
Fonte: Pesquisa das autoras, 2017
Ao realizar uma comparação entre o desempenho do grupo III e os grupos anteriores, podemos observar que este grupo
obteve desempenho pior que os demais, utilizando como parâmetro o número de habilidades em que o número de acertos
foi 0. Porém, as dificuldades encontradas condizem com a literatura supracitada, que afirma que os escolares do 5º ano
costumam apresentar média de 1,52 na transposição fonêmica e 2,11 na segmentação fonêmica.
Considerando que o instrumento de avaliação utilizado contém um total de 10 tarefas envolvendo síntese silábica, síntese
fonêmica, rima, aliteração, segmentação silábica, segmentação fonêmica, manipulação silábica, manipulação fonêmica,
transposição silábica e transposição fonêmica, e que cada habilidade é composta 4 itens, totalizando 40 pontos, é possível
verificar por meio das tabelas apresentadas que nenhum sujeito da amostra conseguiu atingir a pontuação total nessas
tarefas propostas.
Tendo como referência para comparação a literatura citada anteriormente, no que se refere ao número total de acertos
durante a Prova de Consciência Fonológica, apenas 6 escolares atingiram a pontuação esperada para a série em que se
encontram, como sugere a tabela a seguir.
Tabela 4 – Pontuação total obtida pelos escolares e pontuação esperada para cada série, segundo Capovilla, Dias e
Montiel (2007).
Escolares da amostra Pontuação total obtida Pontuação esperada
Sujeito 1 28 acertos 24 acertos
Sujeito 2 22 acertos 24 acertos
Sujeito 3 31 acertos 24 acertos
Sujeito 4 30 acertos 24 acertos
Sujeito 5 22 acertos 30 acertos
Sujeito 6 34 acertos 30 acertos
Sujeito 7 26 acertos 30 acertos
Sujeito 8 35 acertos 30 acertos
Sujeito 9 34 acertos 34 acertos
Sujeito 10 25 acertos 34 acertos
Sujeito 11 31 acertos 34 acertos
Sujeito 12 31 acertos 34 acertos
Fonte: Pesquisa das autoras (2017); Capovilla, Dias e Montiel (2007).
Segundo Sim-Sim (2007) é necessário dominar as habilidades fonológicas para apresentar uma competência leitora
satisfatória, visto que a consciência fonológica influencia diretamente na fluência da leitura. Além disso, um bom
desempenho das habilidades de consciência fonológica tende a proporcionar uma melhoria na habilidade leitora dos
indivíduos.
Quanto as maiores dificuldades encontradas, vale ressaltar que as atividades que envolvem nível de fonema exigem um
nível maior de percepção e discriminação auditiva, quando comparadas às de nível de sílaba. Por se tratarem de estruturas
menores, é necessário que seja realizado um treinamento envolvendo não apenas a consciência fonológica, mas também
as habilidades auditivas.
Além disso, convém lembrar que estas habilidades fonológicas são de extrema importância no processo de aquisição da
linguagem escrita, pois, é através da consciência de que as palavras podem ser segmentadas e que esses segmentos
podem ser manipulados tornando a aprendizagem da leitura e da escrita mais fácil.
CONCLUSÃO
É fato que as dificuldades de leitura e escrita são um problema de longa data no Brasil, e não há atualmente políticas
públicas no âmbito educacional que dêem suporte às necessidades reais do aprendiz, do professor e da escola.
O código alfabético requer uma competência cognitiva que a maioria das crianças não possui à entrada na escola, a
capacidade de identificar e isolar conscientemente os sons da fala. Sendo assim, a tarefa da escola deve ser a de
promover o desenvolvimento da sensibilidade aos aspectos fônicos da língua, com o objetivo da promoção da consciência
fonológica (capacidade de identificar e manipular os sons da fala). Dessa forma, o treino das habilidades de consciência
fonológica deve preceder a introdução das unidades do código alfabético.
Tendo em vista o que a literatura traz a respeito da importância da consciência fonológica durante o processo de
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alfabetização, bem como a necessidade do treinamento das habilidades auditivas para um bom desempenho na leitura, foi
comprovada nesse estudo a necessidade da aplicação deste treinamento, visando aprimorar o desempenho da
competência leitora e, consequentemente, a melhora no quadro geral de atividades acadêmicas.
Sendo assim, a partir desses preocupantes resultados finais, é necessário que haja uma reflexão a respeito do método de
alfabetização utilizado nas escolas. Esperamos poder contribuir, em parceria com a escola, em possíveis estratégias que
possam ser utilizadas em sala de aula para que a Consciência Fonológica seja trabalhada de forma contínua.
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