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RESUMO

Este artigo pretende analisar a importância exercida pela consciência fonológica, quanto à aquisição da leitura
e da escrita no que diz respeito às crianças em idade pré-escolar e sua influência para o desenvolvimento
destas. Apresenta-se conceitos, atividades e tarefas que têm por propósito explicitar o que autores têm
considerado sobre as habilidades metalinguísticas contempladas nas estratégias de intervenção, e se de fato
cabe a esta o auxílio no desempenho das competências linguísticas. Almeja ainda considerar a importância da
implantação de atividades que possam ampliar e proporcionar o desenvolvimento das habilidades fonológicas
bem como tarefas, onde se permita a avaliação da consciência fonológica, como método de intervenção para
que se obtenha construção e desenvolvimento do nível fonológico, mesmo que a criança ainda se encontre na
fase inicial de alfabetização.

Palavras- Chave: Consciência Fonológica,Pré-escola,Leitura e Escrita.

ABSTRACT

This article analyzes the importance exerted by phonological awareness, on the acquisition of reading and
writing with regard to children in pre-school age and their influence to the development of these. It presents
concepts, activities and tasks that are intended to clarify that the authors have considered on metalinguistic
skills covered in intervention strategies, and in fact it is for this assistance in the performance of language
skills. Aims also consider the importance of the implementation of activities that can expand and provide the
development of phonological skills and tasks, where it allows the assessment of phonological awareness as an
intervention method in order to obtain construction and development of the phonological level, even if the
child still is in the early literacy.

Keywords: Phonological Awareness, Preschool, Reading and Writing.

INTRODUÇÃO
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O uso da linguagem é uma atividade cognitiva e comunicativa que se manifesta no comportamento da criança
desde os primeiros anos de vida, por meio das suas ações e percepções a criança vai internalizando com os
outros e com o mundo e, gradativamente, gerando imagens mentais, signos e linguagens. Constituindo a
função simbólica que acelera o processo de socialização da criança. Por meio dela a criança tem acesso, antes
mesmo de aprender a falar, a valores, crenças e regras, adquirindo o conhecimento de sua cultura, sendo,
portanto, uma função constitutiva do pensamento.

No Brasil existem várias pesquisas que vêm fornecendo evidências de que um considerável número de
crianças findam os anos iniciais do Ensino Fundamental sem o domínio das competências básicas: da
linguagem oral e da linguagem escrita. O processo de aquisição das linguagens está para além do direito à
educação básica, requer e implica na inserção do indivíduo em um mundo cada vez mais letrado,
reconhecimento este que implica na investigação e desenvolvimento de práticas que facilitem a aprendizagem
e, consequentemente, minimizem as dificuldades vividas no processo.

O trabalho com as competências linguísticas básicas é considerado pelo Referencial Curricular Nacional para a
Educação Infantil – RCNEI (BRASIL, 1998), como um dos elementos importantes para que as crianças sejam
capazes de ampliar suas possibilidades de inserção e de participação nas diversas práticas sociais, destacando
o papel da linguagem oral no processo de letramento e de ensino da escrita. Parte-se do fato de que o
sujeito, antes mesmo de chegar à escola, de decodificar os sinais gráficos, já possui algum vocabulário
pré-construído. O trabalho com as habilidades linguísticas devem partir deste repertório verbal.

Ao longo dos anos diferentes autores, de diversas áreas do conhecimento (psicólogos, neuropsicólogos,
fonoaudiólogos, pedagogos,etc.), têm sido enfáticos em demonstrar a importância das habilidades
metalinguísticas, para o desenvolvimento da linguagem, destacando inicialmente a consciência fonológica,
devido às suas contribuições e relações com o ensino/aprendizagem da leitura e da escrita. Trata-se de
algumas habilidades que podem facilitar o processo de ler e escrever, e vice-versa.

A consciência fonológica é a competência metalinguística que consiste na organização fonológica da língua
oral, envolvendo audição e a capacidade de refletir, reconhecer, isolar, combinar, segmentar e manipular as
estruturas sonoras conscientemente. À medida que o sujeito é levado à tomar consciência, analisar e
manipular segmentos ou pedaços da fala, distinguindo o tamanho das palavras e/ou suas diferenças e
semelhanças sonoras, vai percebendo que a linguagem oral se constitui de palavras, sílabas e fonemas, esta
criança está desenvolvendo e utilizando a sua consciência fonológica para ganhar desenvoltura nas suas
habilidades escolares.

Autores vêm consolidando uma linha de pesquisa sobre avaliações e/ou intervenções sobre o desempenho da
habilidade fonológica. Diante de tal afirmação é viável evidenciar estratégias, propor atividades e desenvolver
instrumentos que possibilitem a avaliação da consciência fonológica, como método de intervenção para que
haja construção e desenvolvimento do nível fonológico e, consequente, avanço significativo na leitura e na
escrita. Para fundamentar de maneira mais oportuna este trabalho é imprescindível uma revisão dos estudos
que indagam a influência da consciência fonológica sobre a aquisição da leitura e da escrita.

Esta pesquisa trata de uma revisão bibliográfica, que realizou-se a partir da busca de artigos científicos, na
base de dados virtual do SCIELO, com base no descritor consciência fonológica, em 2013. Foram encontrados
22 artigos destes, 4 abordam a temática voltada para crianças pré-escolares. Além da análise destas
consultas foram utilizadas ainda duas referências encontradas na Biblioteca Central Julieta Carteado, da
Universidade Estadual de Feira de Santana. Com uma breve revisão em estudos da literatura brasileira, esta
pesquisa visa verificar o papel da consciência fonológica na aquisição da leitura e da escrita, e se os estudos
têm encontrado evidência de fato sobre o auxílio no desempenho destas competências escolares em crianças
pré-escolares. Da mesma forma que pretende analisar a importância da implantação de atividades que
possam desenvolver as habilidades em consciência fonológica bem como estratégias de intervenção, mesmo
na fase inicial de alfabetização.
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A IMPORTÂNCIA DA LINGUAGEM PARA O DESENVOLVIMENTO DA APRENDIZAGEM

Oaprendizado da linguagem se desenvolve em duas modalidades: oral e escrita. E embora não sejam
excludentes, elas aparecem com certas características, e por interposição delas podemos diferenciá-las da
seguinte maneira: a aquisição da linguagem escrita é um alvo básico a ser alcançado na fase inicial de
escolarização e dele depende o sucesso da aprendizagem escolar nas fases posteriores. O estudo que
contempla o processo de aprender a ler e escrever abrange tanto as demandas básicas do domínio do código
alfabético, como as mais complexas, incluídas à sintaxe ou gramática e até mesmo às literárias, que são parte
estrutural da língua; já a aquisição da linguagem oral é uma atividade livre, que se inicia aos primeiros meses
de vida, determinante para o desenvolvimento da escrita, para a escola, pois toda a produção de linguagens
conseguintes parte dessa linguagem. A aquisição da linguagem oral caracteriza-se como fator decisivo para o
desenvolvimento da escrita.

Para Pestun, Omote, Barreto e Matsuo (2010), a leitura refere-se à interpretação de sinais gráficos, que
envolve basicamente dois processos: decodificação e compreensão, já a escrita é considerada um conjunto de
processos de conceituação e lexicalização, compete à conversão fonema/grafema, e em seguida, à aquisição
ortográfica e memória grafêmica.

Segundo Byrne e Fielding-Bransley, apud Justino e Barrera (2012), a aprendizagem da leitura e da escrita
baseiam-se na compreensão do princípio alfabético, para tanto faz necessárias três habilidades: (a) a
consciência de que é possível segmentar a língua falada; (b) a consciência de que essas mesmas unidades se
repetem em diferentes palavras; (c) o conhecimento das regras de correspondência entre grafemas e
fonemas. Ressaltamos que as duas primeiras habilidades são aspectos da consciência fonológica.

Para Cardoso-Martins (1995), a consciência fonológica consiste em desenvolver a capacidade de reflexão e
manipulação dos sons que compõem as palavras. Uma vez que facilita a aquisição da correspondência
letra-som empregada na decodificação, logo se torna essencial para a aquisição do princípio alfabético.
Porquanto auxilia no processo de alfabetização. Rego e Buarque (1997) reafirmam a influência da consciência
fonológica para o entendimento do princípio alfabético.

Destaca-se a importância do exercício desta habilidade nos níveis iniciais de ensino, quando a aquisição da
linguagem oral e escrita está em foco. Partindo desse pressuposto infere-se que:

Assim, e na medida em que esta competência é considerada uma competência
necessária para a compreensão do princípio alfabético, tornam-se pertinentes, no
pré-escolar e nas fases iniciais da aprendizagem da leitura, programas de treino que
incluam jogos de análise e manipulação dos componentes orais da palavra. (SILVA,
2004, p.189)

Construir o princípio alfabético significa dizer que a criança atentou-se a esforços e elaborou uma série de
hipóteses sobre escrita e leitura para compreender de como a escrita corresponde à fala. A estratégia de
ensino alfabetizadora deve se orientar por este princípio, a fim de que o ensino/aprendizagem da leitura e
escrita, bem como seu desenvolvimento transcorra de forma eficiente, uma vez que a consciência fonológica
se estabelece como uma potente ferramenta de trabalho, um estimado instrumento para que a criança se
aproprie da leitura e da escrita. Constitui-se ainda como uma estratégia de intervenção e/ou mediação de
grande valia para a ação didático-pedagógica.

IMPORTÂNCIA DA METALINGUAGEM PARA A APRENDIZAGEM

Numa perspectiva de reciprocidade entre consciência fonológica e aquisição da leitura e linguagem escrita,
origina-se um melhor desempenho no que se refere ao nível fonológico (GUIMARÃES, 2003; CAPOVILLA,
DIAS, MONTIEL, 2007; SILVA, 2004). Corroborando tal hipótese Zuanetti, Schneck e Manfredi (2008)
afirmam que a consciência fonológica é indispensável no processo da leitura e quanto melhor o desempenho
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desta, melhor é a habilidade na fonologia. Segundo estas autoras:

Para a aprendizagem da leitura e da escrita é necessário o princípio alfabético e para
alcançar este princípio, fatores como a consciência da fala pode ser segmentada, de
que tais segmentos reaparecem em diversas palavras e que existem regras de
correspondência grafo-fonêmicas, são necessárias. (ZUANETTI, SCHNECK E
MANFREDI, 2008, p. 172).

Cavalheiro, Santos e Martinez (2010), afirma que a consciência fonológica não deve ser desvinculada do
processo da leitura e da escrita. Desta forma se torna uma competência necessária no início da escolarização,
pois age como facilitadora do desenvolvimento da leitura e da escrita.

Segundo Guimarães (2003) o papel central da consciência fonológica sobre a aprendizagem da leitura e da
escrita é atestado pelos resultados de numerosos trabalhos de pesquisa, que submetem indivíduos a várias
provas de consciência fonológica.

Muitos são os estudos que vêm corroborando para demonstrar a importância das habilidades fonológicas
sobre o processo de aquisição da leitura e escrita e vice e versa (BERNADINO JÚNIOR et. all., 2006; GINDRI,
KESKE-SOARES, MOTA, 2007; MALUF, BARRERA, 1997; GUIMARÃES, 2003; PESTUN, 2005; PESTUN,et. all.,
2010; JUSTI, ROAZZI, 2012), na evolução da consciência fonológica (CÁRNIO, SANTOS, 2005), a influência
exercida no processo de alfabetização (BARRERA, MALUF,2003; PAULA, MOTA, KESKE-SOARES, 2005;
JUSTINO, BARRERA, 2012), atividade de treino em crianças com baixo nível sócio econômico (CAPOVILLA,
CAPOVILLA, 2000), seus efeitos na aprendizagem de alunos com necessidades educacionais especiais
(CARDO-MARTINS, FRITH, 1999; HEIN et. all., 2010; SOUZA, BANDINE, 2007), sua contribuição na leitura
contextual e processo metalinguístico (MOTA et all., 2012; MOTA, GUIMARÃES, 2011), eficácia no
desempenho de crianças com ou apresentando risco para dislexia (CAPELLINI, GERMANO, CARDOSO, 2008;
FUKUDA, CAPELLINI, 2012), consciência sintática, consciência fonológica e aquisição de regras ortográficas
(REGO, BUARQUE, 1997), a relação da consciência fonológica com leitura, escrita e aritmética (GOLBERT,
SALLES, 2010), ou ainda a consciência fonológica como método para aquisição de segunda língua (SALLES,
HOLDERBAUM E FINGER, 2010).

Assim sendo, é necessário que as provas de consciência fonológica bem como as intervenções pedagógicas,
apresentem o trabalho com esta habilidade da linguagem seja ela oral ou escrita devendo incumbir-se de
promover o acesso destas crianças a um trabalho pedagógico estratégico que favoreça a percepção, o uso e o
desenvolvimento da consciência fonológica, por meio de atividades que de alguma maneira possibilitem a
análise e a síntese dos sons que compõem a fala. Estas atividades comtemplam diversas linguagens,
principalmente o uso da linguagem visual, além de situações onde se possa perceber e agir sobre ou com o
objeto de estudo em foco.

ESTRATÉGIA DE ENSINO COM HABILIDADES METAFONOLÓGICAS

O Tema consciência fonológica ou habilidade metafonológica têm sido largamente analisado e discutido nos
últimos anos, as pesquisas vêm revelando a necessidade de compreender que a fala pode então ser
representada por grafemas (letras ou sinais gráficos) e consequentemente convertida em fonemas (sons),
uma vez que a consciência fonológica consente e possibilita o reconhecimento da relação grafema/fonema.
Muitos são os pesquisadores que têm apoiado a ideia de que a aprendizagem da leitura e da escrita, em
sistemas alfabéticos, relaciona-se com as habilidades metafonológicas. Assim, a literatura especializada tem
municiado evidências de que o treino em consciência fonológica é efetiva estratégia de intervenção preventiva
e de recuperação.

Permitindo analisar as implicações das habilidades fonológicas em crianças que estejam em idade pré-escolar,
na aprendizagem tanto da leitura quanto da escrita, para tanto se configura como um desafio encontrar
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formas de fazer com que as crianças percebam os fonemas e as possibilidades existentes de separá-los,
identificá-los e reagrupá-los, reforçando desta maneira o desempenho destas crianças, por meio de estímulos
e atividades que suscitem a consciência fonológica.

Maluf e Barrera (1997) defendem a proposta de efetivação de atividades pedagógicas, onde promovam
intervenções direcionadas à consciência fonológica, visando facilitar a compreensão da relação entre as
linguagens oral e escrita.

Segundo Lundberg, Frost e Petersen apud Bernadino Junior et al, (2006) a consciência fonológica pode ser
analisada em três grupos distintos de habilidades, são elas, as suprasegmentares, silábicas e fonêmicas. As
habilidades suprasegmentares, são as habilidades fonológicas que envolvem o julgamento das diferenças e
semelhanças na sonoridade da fala, quanto ao som inicial e final da palavra. As habilidades silábicas
correspondem à identificação e discriminação de sílabas. Já as habilidades fonêmicas envolvem a identificação
e discriminação de fonemas.

As atividades utilizadas com intuito de avaliar o nível fonológico diferem entre si através da percepção e
discriminação auditiva, partindo da compreensão de que os sons que estão associados às letras são os
mesmos sons que compõem a fala, atribui-se as seguintes habilidades na avaliação de consciência fonológica,
identificação e produção de rima (leão: violão) e aliteração (capacete: cachorro), cabendo a estas o
reconhecimento do som final e inicial da palavra, respectivamente, segmentação silábica (barata: ba-ra-ta),
se constitui na separação da palavra em sílabas, a adição, subtração e substituição da sílaba (pato: sapato/
macaco: caco/ Marcelo: Martelo) conhecimento e identificação de sílabas, destas atividades seguem adição,
subtração e substituição de fonema (rato: prato/ casa: asa/ mato: pato), adicionando, excluindo e propondo
a troca tanto da sílaba quanto do fonema. Todas estas exigem sensibilidade auditiva para com a estrutura da
palavra, pois incidem sobre as unidades fonéticas, entende-se dessa forma que a decomposição da palavra
em sons é o que caracteriza a habilidade fonológica.

De acordo com Diniz (2008):

(...) a consciência fonológica, além de ser uma reflexão intencional sobre a fala se
constitui de diferentes níveis perceptivos: a percepção de palavras curtas ou
cumpridas, o reconhecimento da repetição do conjunto dos mesmos sons do início
das palavras (aliteração), ou final (rima); e finalmente a decomposição da linguagem
oral em palavras, sílabas e fonemas. (DINIZ, 2008, p.23)

A identificação e produção de rimas e aliterações são habilidades fonológicas suprasegmentares, portanto
desenvolvem-se com mais facilidade em crianças pré-escolares, deste modo o contato com as tarefas e/ou
instrumentos utilizados para a avaliação e análise das mesmas contribui para o domínio destas duas
habilidades, possibilitando o desenvolvimento da consciência fonológica.

Portanto antes que a criança possa adquirir a compreensão do princípio, ela deve entender de que os sons
que estão associados às letras, são os mesmos que compõem a fala.

Antes mesmo da aprendizagem e domínio tanto da leitura quanto da escrita às crianças pré-escolares trazem
consigo algumas habilidades linguísticas já desenvolvidas, estas adquiridas no meio falante ao qual está
inserida. As crianças demonstram conhecimento sobre tais tarefas, em que a capacidade de identificar rima e
aliteração já é percebida, o que demarca a influência favorável da consciência fonológica, promovendo o
desenvolvimento das competências de leitura/escrita bem sucedida. Estas atividades caracterizam-se como
ideais para este propósito podendo ser empregadas, de maneira eficiente no amplo sentido de auxiliar a
desenvolver a consciência fonológica.

A consciência fonológica desenvolve-se de forma espontânea, e exerce importância relevante para aquisição
da linguagem oral e escrita, remete a uma sensibilidade auditiva que se desenvolve ao longo dos anos
pré-escolares de forma independente do ensino formal. Apesar da percepção sonora da língua ser espontânea

05/11/2018        http://anais.educonse.com.br/2014/a_consciencia_fonologica_e_suas_implicacoes_educacionais_para_a_p.pdf

Educon, Aracaju, Volume 08, n. 01, p.5-10,  set/2014 | www.educonse.com.br/viiixcoloquio



para o processo de alfabetização, faz-se necessário o trabalho pedagógico sistemático e intencional com
habilidades fonológicas para que se favoreça uma descoberta mais completa das suas nuancias,
principalmente na etapa de codificação da linguagem oral em escrita.

Dito isto, Silva (2003) afirma que:

As crianças de idade pré-escolar têm geralmente sucesso em tarefas que envolvem a
identificação e manipulação de rimas, sílabas e componentes intra-silábicos. Contudo
elas falham nas tarefas que requerem uma representação consciente dos segmentos
fonéticos, apesar de neste último nível verificarem grandes diferenças
interindividuais. (SILVA, 2003, p.126).

Explicitar a relação grafemas-fonemas favorece as atividades de consciência fonológica, que devem seguir do
todo para as partes promovendo uma maior consciência de sílabas do que de fonemas. Adams, Foorman,
Lundberg e Beller (2006) dizem que:

Os fonemas, também, são unidades de fala que são representadas pelas letras de
uma língua alfabética. Dessa forma, leitores em desenvolvimento devem aprender e
separar esses sons um do outro e categorizá-los de maneira que permita
compreender como as palavras são escritas. É esse tipo de conhecimento explícito e
reflexivo que se denomina consciência fonêmica. (ADAMS, FOORMAN, LUNDBERG E
BELLER, 2006, p. 22).

Conforme Pestun (2005) a habilidade em consciência fonológica é ampliada gradativamente, de acordo com
que a criança possa experimentar situações lúdicas tais como cantigas de roda e jogos de rima, permitindo
que abarquem o exercício e a reflexão das estruturas sonoras das palavras através da instrução formal em
atividades grafofonêmicas.

Ao considerar esta perspectiva, compreende-se que ao propor atividades lúdicas, tais como Trava-línguas (O
sapo dentro do saco/O saco com o sapo dentro/O sapo batendo papo/E o papo soltando vento); Parlendas:
(Hoje é domingo/ Pé de cachimbo/ O cachimbo é de barro/ Bate no jarro/ O jarro é de ouro/ Bate no touro/
O touro é valente/ Bate na gente/ A gente é fraco cai no buraco/ O buraco é fundo/ Acabou-se o mundo);
Músicas: (Ciranda, Cirandinha/ Vamos todos cirandar/ Vamos dar meia volta/ Volta e meia vamos dar);
Poemas: (Arabela abria a janela/ Carolina erguia a cortina/ E Maria olhava e sorria: “Bom dia”); Versos:
(Ao ver uma velha cororoca/ fritando um filé de minhoca/ o Zé Minhocão falou pro irmão: “Não acha
melhor ir pra toca?
”), entre tantas outras, pretende-se trabalhar com as palavras que começam ou terminam com o mesmo
som, enfatizando, os fonemas iniciais e finais, estimulando as crianças a refletirem sobre a sonoridade,
levando-as a perceberem e compreenderem os fonemas nas palavras, atentando-se a escuta para o
desempenho e entendimento da fala, contudo experiências formalizadas são fundamentais.

O QUE NOS DIZ A LITERATURA BRASILEIRA

Ao realizar uma busca na literatura brasileira por estudos relacionados ao desenvolvimento da consciência
fonológica e a influência exercida em crianças pré-escolares, antes da instrução formal, constatou-se, que no
universo de 22 pesquisas encontradas na base virtual utilizada como fonte de pesquisa, somente 4 investigam
a possibilidade de desenvolver a consciência fonológica ainda em idade pré-escolar.

Maluf e Barrera (1997) desenvolveram uma pesquisa com 55 crianças, alunas de uma pré-escola pública, com
o objetivo de estudar a relação entre consciência fonológica e aquisição da linguagem escrita, tendo como
referencial teórico a perspectiva psicogenética. Foi elaborado um instrumento composto por 9 questões: 5
voltadas para a avaliação fonológica, baseadas nas pesquisas de Carraher e Rego (1984) e Martins
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(1991),outras 4 avaliam a linguagem escrita com base nas pesquisas de Ferreiro e Teberosky (1986). Os
resultados evidenciaram uma correlação positiva entre os níveis de consciência fonológica e da aquisição da
linguagem escrita, sobretudo no que se refere às crianças de 5 a 6 anos de idade. Para as autoras alguns
níveis de consciência fonológica precedem a aquisição da linguagem escrita e sugerem a realização de
atividades pedagógicas direcionadas para o desenvolvimento desta capacidade em pré-escolares.

Pestun (2005) realizou um estudo longitudinal de caráter experimental, com o propósito de verificar se as
crianças que não haviam frequentado a escola até sua inserção no pré III e que não possuíam conhecimento
de leitura e soletração apresentavam consciência fonológica ao ingressarem no ensino formal, e se a presença
dessa habilidade favorecia a aquisição da leitura e escrita. Dividiu-se em três etapas: a primeira etapa quando
as crianças iniciaram o pré III, nesta etapa a habilidade de consciência fonológica foi avaliada por meio de
Prova de Consciência Fonológica; a segunda quando as crianças iniciaram o 1º ano do Ensino Fundamental e
a terceira e última, realizada quando as crianças concluíram o 1º ano do Ensino Fundamental. Já nestas duas
as crianças foram reavaliadas em consciência fonológica e avaliadas em leitura oral e escrita sob ditado de
palavras e de pseudopalavras. Os resultados indicaram correlação positiva entre consciência fonológica e
ulterior desempenho em leitura e escrita.

Alguns estudos utilizam instrumentos de avaliação de habilidades específicas como Gindri, Keske-Soares e
Mota (2007), elaboraram um trabalho objetivando verificar a relação entre memória de trabalho, consciência
fonológica e hipótese escrita em alunos de pré-escola e primeira série. Participaram do trabalho 90 alunos da
rede estadual de ensino, destes 40 eram de pré-escola, com a idade média de 6 anos e 5 meses, e 50
frequentavam a primeira série, com idade média de 7 anos e 2 meses. Os alunos foram submetidos à
avaliação das habilidades de memória de trabalho, baseado no Modelo de Memória de Trabalho de Baddeley
(2000), envolvendo o componente fonológico. O componente fonológico foi analisado por meio do subteste
cinco, Memória Sequencial Auditiva, do teste Illinois de Habilidades Psicolinguística (ITPA), este com a
adaptação brasileira desempenhada por Bogossian e Santos (1997), e da Prova de Repetição de Palavras sem
Significado, organizado por Kessler (1997). As habilidades de consciência fonológica foram observadas a
partir do teste de Consciência fonológica: Instrumento de Avaliação Sequencial (CONFIAS), este elaborado
por Moojen et al. (2003), considerando tarefas de consciência silábica e fonêmica. Já a escrita foi
caracterizada em conformidade com a proposta de Ferreiro e Teberosky (1999). Nos resultados obtidos
quanto aos pré-escolares detectou-se a presença da capacidade de repetir sequências de dígitos e sílabas, no
desempenho em consciência fonológica quanto ao nível de sílabas e fonemas e na hipótese pré-silábica, os
alunos da primeira série obtiveram escores mais elevados, onde os autores inferem que tais atividades se
inter-relacionam, bem como estão relacionados com a idade cronológica, a maturidade e a escolaridade.

Um estudo realizado por Pestun, Omote, Barreto e Matsuo (2010), teve por objetivo constatar se um
programa de estimulação em consciência fonológica aplicado de modo sistemático no pré III desenvolveria
essa habilidade e se haveria correlação entre a consciência fonológica e a escrita, e se porventura favoreceria
a aquisição da escrita na primeira série. Participaram do estudo 85 crianças alunas de escola pública. Foi
realizado inicialmente um pré-teste: avaliação do quociente intelectual, da consciência fonológica e da escrita;
logo após, elaboração do programa de estimulação e classificação das crianças em grupos: experimental (GE)
e controle (GC), a partir de balanceamento estatístico; e consequentemente a aplicação do programa;
finalizando com um pós-teste: reavaliação da consciência fonológica e escrita. Os resultados alcançados
revelaram ganhos em consciência silábica, consciência fonêmica e em escrita tanto no grupo experimental
quanto no grupo controle, evoluíram em todas as variáveis do pré-teste para o pós-teste. Qualitativamente, a
evolução foi maior para o GE. Contudo, segundo as autoras a diferença entre os grupos não foi
estatisticamente significante, mas ressaltam a existência de uma relação recíproca e bidirecional entre a
aquisição de leitura e escrita e o desenvolvimento da consciência fonológica.

Os achados mencionados neste trabalho, os quais abordam em suas investigações, sujeitos pré-escolares,
visam contribuir com o processo de aquisição da linguagem oral e escrita. De conformidade com as pesquisas
encontradas e os autores aqui citados, subtende-se que o sucesso escolar e desenvolvimento quanto às
competências básicas da linguagem correlaciona-se estreitamente ao desempenho das habilidades
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fonológicas. Tratam da reciprocidade estabelecida entre tais competências linguísticas e a consciência
fonológica, que favorece e precede a aquisição das mesmas e que por sua totalidade implicam para que haja
efetivação de atividades voltadas para a ampliação desta habilidade em crianças pré-escolares.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ainda que sejam encontrados estudos sobre a consciência fonológica, destacando sua influência e importância
quanto à aquisição e aprendizagem da leitura e da escrita, não obstante percebe-se uma escassez referente
ao estudo desta habilidade em crianças pré-escolares. No entanto tal condição não inviabiliza a
implementação de atividades e tarefas que contemplem a consciência fonológica, ressaltando, que esta
habilidade pode desenvolver-se gradativamente e de forma natural, em consonância com as experiências
informais, pode ser adquirida antes mesmo do acesso destas crianças na instrução formal de ensino, mas
quando incumbido a esta, pode promover e facilitar o processo de aquisição da linguagem e
consequentemente a alfabetização, ainda por construir suas habilidades de leitura e na escrita.

Destaca-se a importância do ensino sistematizado e lúdico de determinadas habilidades linguísticas. Por estas
considerações é possível admitir a consciência fonológica como agente mediador para o processo de
ensino/aprendizagem, bem como a importância em adotar estratégias de ensino significativas e interventivas,
sendo estas embasadas no aprimoramento das habilidades fonológicas, uma vez que estas estratégias podem
efetivamente contemplar a aquisição e desenvolvimento das competências linguísticas.
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