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RESUMO

O presente trabalho aborda as questões de alfabetização que engloba o nível silábico da psicogênese da
escrita. Enfatizando a consciência fonológica em alunos de uma turma de segundo ano do Ensino
Fundamental da Rede Municipal de Jaguarão/RS. A metodologia empregada nesta investigação foi de
cunho qualitativo, sendo que alguns dados foram tratados quantitativamente como um número de crianças
que se encontravam em cada nível da psicogênese da língua escrita. Os resultados obtidos, também
constatados através da prova das quatro palavras e uma frase, ao final do período da realização das
sessões de jogos fonológicos, permitiram observar um avanço dos sujeitos empíricos para os níveis
silábico-alfabético e alfabético.
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ABSTRACT

This paper addresses the issues of literacy that encompasses the level of psychogenesis syllabic writing.
Emphasizing phonological awareness in students of a class of second year of elementary school of the
Municipal Jaguarão / RS. The methodology used in this research was a qualitative, with some quantitative
data were treated as a number of children were on every level of the psychogenesis of written language.
The results also verified by proving the four words and a sentence at the end of the period of performance
of gaming sessions phonological allowed to observe an improvement of empirical subjects to levels
syllabic-alphabetic and alphabetic.

Keywords: Literacy. Psychogenesis of written language. Phonological games.

1 INTRODUÇÃO

O contato com alunos em processo de alfabetização, durante práticas de estágio, constitui-se em um
desafio para os estudantes em formação inicial, pois as crianças apresentam atitudes únicas, cada uma
com seu entendimento sobre a escrita, cada uma numa etapa de aquisição da linguagem, portanto nem
sempre aquilo que dará certo com uma terá o mesmo resultado com a outra.

Durante o estágio curricular nos anos iniciais do Ensino Fundamental, são realizadas diversas intervenções
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com jogos didáticos diariamente, e isso instigou a nossa curiosidade em saber como as crianças pensam
sobre a escrita durante a ação de jogar. Percebemos que muitos alunos obtinham um melhor desempenho
quando, durante o jogo, intervínhamos perguntando sobre suas opiniões e ações. De acordo com
Kishimoto (2010, p. 89), o jogo é um veículo promotor da aprendizagem e do desenvolvimento, pois
dentro da escola ele passa a ser um aliado para o ensino, já que o mesmo é considerado uma estratégia
para aproximar os alunos dos conteúdos a serem trabalhados na escola, promovendo o desenvolvimento
de novas estruturas cognitivas.

Em virtude de todo o exposto acima, propomo-nos a investigar se era possível o avanço no nível de escrita
de crianças silábicas através de jogos fonológicos, considerando que, para Ferreiro & Teberosky (1999, p.
209), o nível silábico é quando a criança se dá conta de que a escrita representa sons e não o objeto em
si. Ela se encontra tentando dar um valor sonoro às letras que compõem a escrita, mas percebe os
fonemas como um todo na sílaba.

Os estudos sobre a consciência fonológica contribuem para que possamos compreender o princípio
alfabético, pois, para que isto ocorra, é preciso que se entenda que todas as palavras são compostas por
sequências de fonemas. Segundo estes estudos, para as crianças, reconhecer os fonemas é muito mais
difícil do que identificar palavras ou sílabas. Nessa perspectiva, o professor precisaria fazer com que a
criança percebesse que os sons associados às letras são os mesmos sons da fala.

É preciso enfatizar que entendemos que não é somente através de jogos que a criança aprende, mas,
nesta pesquisa, buscamos saber se há alguma contribuição desses jogos fonológicos no avanço de
crianças silábicas, visto que quando estas se encontram neste nível, o professor deve buscar meios de
fazer com que a criança note os fonemas e compreenda como separá-los, pois é o nível fonêmico que a
criança deve atingir para entender como o alfabeto funciona.

Foi com este fundamento teórico que o CEEL – Centro de Estudos em Educação e Linguagem – da
Universidade Federal do Pernambuco, elaborou um Manual de Jogos de Alfabetização e confeccionou os
mesmos, que compõem uma caixa didática enviada pelo Ministério da Educação para as escolas em 2011.
Tal material foi utilizado no trabalho empírico desta pesquisa.

Investigamos as possíveis contribuições dos jogos fonológicos para o avanço de nível psicogenético em
crianças silábicas de uma turma de segundo ano da Rede Municipal de Ensino de Jaguarão/RS. Como
objetivos específicos, elencamos:

• Testar e avaliar o nível psicogenético da escrita de crianças de uma turma de segundo ano da Rede
Municipal de Ensino de Jaguarão/RS.

• Selecionar as crianças silábicas e caracterizar o momento de escrita de cada uma delas neste nível
psicogenético.

• Intervir pedagogicamente no processo de alfabetização de crianças silábicas através do uso de
jogos fonológicos.

• Fazer o levantamento de avanços no nível psicogenético de escrita através da prova das quatro
palavras e uma frase.

2 SITUANDO OS LUGARES TEÓRICOS DA PESQUISA

O processo de alfabetização é histórico, social e cultural, pois ao longo dos anos muitas transformações
foram ocorrendo, mais precisamente na década de 1990, começam a surgir discussões sobre os jogos no
processo de alfabetização, especialmente com a emergência do construtivismo nas discussões didáticas
escolares.

O construtivismo dissemina a ideia de que nada, a rigor, está pronto, acabado, e de que, especificamente,
o conhecimento não é nada, em nenhuma instância, como algo terminado. Solé e Coll (2006, p.10) nos
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dizem que “a concepção construtivista [...] partindo da consideração social e socializadora da educação
escolar, integra contribuições diversas cujo denominador comum é constituído por um acordo em torno
dos princípios construtivistas”. O que os autores nos revelam é que não há um método construtivista a ser
seguido, como se fosse um livro de receitas, o que existe é uma perspectiva construtivista. Esta posiciona
o conhecimento e todo o processo de ensino e de aprendizagem como uma construção mediante as
realidades sociais tanto do aluno quanto do professor. Na efervescência dessas discussões, várias
pesquisas foram feitas sobre o assunto.

Fortuna (2000, p.150) nos diz que “do ponto de vista psicogenético, o jogo é expressão e condição do
desenvolvimento, devido ao fato de que cada etapa está ligada a um tipo de jogo”. Vygotsky contribuiu
muito nas discussões iniciadas pelo construtivismo, ao defender também a ideia de que a criança aprende
através da interação com o objeto mediado pelo outro e/ou pela linguagem. Vygotsky (1998) descreve
sobre o uso do jogo, pois no decorrer do jogo a criança cria a zona de desenvolvimento proximal, que é a
capacidade que a criança tem de resolver problemas com o auxílio de outros indivíduos mais experientes.
Ao falar de jogos, tomando como cerne também o viés sociocultural vygotskyano, Santos (2011, p. 21-22)
nos remete a uma reflexão sobre o brincar dentro da escola:

Com a descoberta do brincar com intencionalidade educativa, descobriu-se um
processo que tornou a aprendizagem algo que os alunos desejam e se sentem
atraídos e, o mais importante, é que, também, a escola pode cumprir com a
função não só de ensinar, mas de educar. Deve ficar claro que ao trabalhar com
jogos, brincadeiras e dinâmicas o educador não está apenas ensinando conteúdos
conceituais, está também educando as pessoas integralmente, tornando-as mais
humanas através do desenvolvimento físico, cognitivo, afetivo, social e moral.

Muitas vezes, o jogo é visto como um momento de divertimento, distração da criança, sendo que a escola,
algumas vezes, é considerada um lugar onde se deve manter o foco apenas no conteúdo, sem nenhum
tipo de ensino diferenciado. Assim não se percebe que no jogo a criança também aprende, pois este
momento significa aprendizagens diferentes, e a criança se sente confiante para expressar seus
sentimentos, pois ela toma decisões e há uma troca de pontos de vista que promove o desenvolvimento
da autonomia.

Os jogos são classificados de diferentes formas por autores que discutem esse assunto, sendo assim, o
tipo de jogos que utilizaremos para desenvolver nossa pesquisa serão os jogos de regra. Os jogos de regra
possibilitam à criança um maior desenvolvimento, pois ela pode hipotetizar e questionar sobre o porquê
dos seus erros e acertos, possibilitando ao professor que intervém um olhar sobre como ela pensa durante
o jogo. (KISHIMOTO, 2010; SANTOS, 2011).

Muitos autores dizem que devemos ensinar nossos alunos de forma mais prazerosa, organizada e
planejado. Sendo assim, o jogo nos permitiria isso em alguns momentos do planejamento didático na
alfabetização. No processo de alfabetização, o jogo pode contribuir para uma melhor reflexão sobre o
sistema de escrita, possibilitando aos alunos um novo aprendizado.

As crianças ficam mais motivadas a usar a sua inteligência, pois querem jogar
bem; sendo assim esforçam-se para superar obstáculos, tanto cognitivos, quanto
emocionais. Estando mais motivadas durante o jogo, ficam também mais ativas
mentalmente. (KISHIMOTO, 2010, p.107).

São esses obstáculos superados durante o jogo que podem ser de grande relevância durante o processo
de alfabetização, principalmente com os jogos fonológicos, pois a criança passa por diversos níveis durante
este processo, e acreditamos que um dos mais complexos de se superar seja o nível silábico, visto que é
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preciso reconhecer os sons da fala para transcrevê-los.

Ferreiro & Teberosky (1999, p.209), ao definir a hipótese silábica, nos revelam que quando a criança
começa a tentar atribuir um valor sonoro para a escrita, ela “passa por um período da maior importância
evolutiva: cada letra vale por uma sílaba[3]. [...] “Com esta hipótese, a criança dá um salto qualitativo
com respeito aos níveis precedentes”. Ferreiro (2001, p. 24-25) distingue esta tentativa que a criança faz,
de dar valor sonoro à escrita, em dois eixos: um deles é o eixo quantitativo, em que o descobrimento da
quantidade de letras que se usa para escrever uma palavra pode ter correspondência com a quantidade de
partes sonoras que se emite quando se fala, sem fazer as relações grafema/fonema correspondentes, ou
seja, qualquer letra pode marcar as sílabas de uma palavra. Por exemplo, “XJD” como escrita da palavra
BONECA. E o eixo qualitativo refere-se às partes sonoras semelhantes entre as palavras correspondendo
às letras convencionadas na escrita. Por exemplo, usando a mesma palavra acima – BONECA – podemos
ter as escritas “OEA” ou “BNC”, e demais combinações que representem pelo menos uma letra de cada
sílaba. Dessa maneira, “a hipótese silábica cria suas próprias condições de contradição: contradição entre
o controle silábico e a quantidade mínima de letras que uma escrita deve possuir para ser interpretável”.
(FERREIRO, 2001, p. 25).

Grossi (2010 p.27) argumenta que o nível silábico “é a correspondência quantitativa entre sílabas orais e
letras escritas, e da sua conciliação com a hipótese da quantidade mínima de letras numa palavra, bem
como com vários outros problemas linguísticos imbricados neste nível”. Nesta mesma reflexão, Grossi faz
uma distinção entre as correspondências quantitativa e qualitativa, pois as crianças podem apresentar
maneiras distintas ao perceber os sons da fala:

Esta vinculação pronúncia-escrita conduz à hipótese de base do nível silábico, que
é a correspondência quantitativa de sílabas orais com letras isoladas. A
correspondência qualitativa dos sons às letras é inerente à outra área da
alfabetização e pode ou não ocorrer junto com a vivência do nível silábico na
leitura e na escrita. Realmente o que define o nível silábico é a segmentação
quantitativa das palavras em tantos sinais gráficos quantas são as vezes que se
abre a boca para pronunciá-las. (GROSSI 2010, p. 30).[4]

A consciência fonológica está relacionada à faceta linguística da alfabetização e propõe que a criança
interaja com os sons da fala, refletindo sobre as relações grafofônicas, condição para a construção do
sistema de escrita alfabético (COSTA, 2003; FREITAS, 2005). Além de reconhecer os usos e funções da
língua escrita e falada, as crianças precisam compreender a relação entre os sons e as letras, sendo a
consciência fonológica uma das possibilidades de ser trabalhada nestes casos, estimulando a criança a
perceber que cada palavra é constituída por diversos sons. Os jogos fonológicos elaborados pelo
CEEL/UFPE contemplam didaticamente esta faceta linguística da alfabetização, abordando primordialmente
a operação sobre os sons da fala, através da análise das palavras até sua unidade mínima: o fonema.

3 OS PERCURSOS METODOLÓGICOS

Tendo como objetivo investigar as possíveis contribuições dos jogos fonológicos para o avanço do nível
psicogenético em crianças silábicas, propomo-nos a avaliar o nível psicogenético da escrita de crianças de
uma turma de segundo ano, baseando-nos no ditado das quatro palavras e uma frase, elaborado por
Emilia Ferreiro e Ana Teberosky (1999), para que, assim, pudéssemos selecionar as crianças silábicas e
caracterizar o momento de escrita de cada uma delas neste nível psicogenético, ou seja, de que forma
escreviam silabicamente, usando vogais, consoantes ou outras grafias e símbolos.

A pesquisa teve duas análises, sendo uma quantitativa, que expressa os dados coletados no pré-teste e no
pós-teste, em termos do número de crianças em cada nível. A análise qualitativa foi baseada na descrição
dos jogos, interpretação e discussão das respostas fornecidas pelas crianças, no intuito de demonstrar
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como se deu o processo de contribuição dos jogos.

Conforme Lüdke & André (1986, p.11), “a pesquisa qualitativa tem o ambiente natural como sua fonte
direta de dados e o pesquisador como seu principal instrumento. [...] a pesquisa qualitativa supõe o
contato direto e prolongado do pesquisador com o ambiente e a situação que está sendo investigada”.
Com a análise qualitativa, tivemos o objetivo de avaliar a qualidade dos avanços dos alunos durante o
jogo, verificando o desempenho dos mesmos, para que assim pudéssemos dar exemplos de como os jogos
fonológicos contribuem para a aprendizagem do sistema de escrita alfabético. Portanto, a execução desta
pesquisa ocorreu semanalmente, a partir de intervenções com os jogos fonológicos criados pelo
CEEL/UFPE. Ao término destas intervenções, realizamos um novo teste, para verificar as possíveis
mudanças expressas pelos alunos, em suas produções escritas. As intervenções foram gravadas e
posteriormente analisadas, gerando uma nova análise, pois no momento do jogo com as crianças não foi
possível fazer todos os apontamentos necessários, até mesmo porque isso atrapalhava as interações com
elas. Durante a transcrição das gravações, novas análises foram possíveis.

4 ANÁLISE DOS DADOS

O pré-teste e o pós-teste foram realizados através da prova de quatro palavras e uma frase, baseada nos
estudos das psicólogas argentinas Emília Ferreiro e Ana Teberosky (Psicogênese da Língua Escrita, 1999),
a fim de verificar o nível de escrita que estes alunos se encontram. Realizamos testes com 15 (quinze)
crianças de uma classe de segundo ano de uma Escola Municipal de Jaguarão/RS, tendo em vista que as
palavras do pré-teste aplicado foram escolhidas a partir de um mesmo universo semântico, no caso um
grupo de alimentos (bala, chiclete, pirulito, pão. A menina comprou bala.). A partir do pré-teste,
constatamos que sete alunos se encontram no nível pré-silábico, dois no nível silábico e seis alunos, no
nível alfabético.

Considerando que nosso foco eram as crianças silábicas, nossos sujeitos empíricos, conforme os dados
quantitativos apontados acima, são dois alunos, um menino e uma menina. O menino é um aluno tímido,
pouco fala em sala de aula, se comunica mais pelo gesto, é bastante observador, compreende as
informações rapidamente. Já a menina é agitada, gosta de conversar, é mais desatenta, demostrando
insegurança nos seus afazeres. Ressaltamos que nos deteremos somente na análise das produções da
menina, haja vista que o espaço deste trabalho se torna restrito para aprofundarmos as discussões sobre
os dados compilados nos testes e sessões de intervenções com os jogos fonológicos, usados com as duas
crianças. Dessa forma, este texto é apenas um recorte desta investigação.

Como comentamos anteriormente, o nível silábico pode apresentar duas caracterizações, sendo um o
silábico sem valor sonoro, que é quando o aluno ainda não faz relação grafema/fonema, mas sabe quantas
sílabas é necessário para escrever determinada palavra. Já no eixo silábico com valor sonoro, a criança já
estabelece uma relação grafema/fonema, utilizando as consoantes ou vogais que constitui certa palavra.
Ferreiro e Teberosky (1999, p.209) caracterizam o silábico como nível 3, descrevendo-o da seguinte
maneira:

Este nível está caracterizado pela tentativa de dar um valor sonoro a cada uma
das letras que compõem a escrita[5]. [...] a hipótese silábica pode aparecer
tanto com grafias ainda distantes das formas das letras como grafias bem
diferenciadas. Neste último caso, as letras podem ou não ser utilizadas com um
valor sonoro estável.

Considerando os aspectos teóricos apontados acima, cabe-nos agora ilustrá-los através da descrição e
amostragem da produção escrita das crianças. No primeiro ditado, a aluna apresentou a seguinte escrita:
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AORA

IUOA

IPET

PA

A MAUI OTAO IUOA

Em sua escrita silábica, a menina usa vogais e consoantes. Especialmente utiliza as vogais
correspondentes à escrita convencional da palavra, como em BALA = “AORA” e PIRULITO = “IUOA”. O uso
de consoante correspondente à escrita convencional da palavra ocorre em CHICLETE = “IPET”, quando a
menina usa a letra T para representar a última sílaba da palavra. Percebemos que nas palavras acima ela
complementa sua escrita com mais letras além das que representam cada sílaba, na forma convencional.
Na escrita da frase (A MENINA COMPROU BALA), ela segmenta convencionalmente as palavras, usando
mais vogais do que consoantes.

Ao realizar a primeira intervenção utilizamos o jogo “Bingo dos sons Iniciais”, este jogo tem como objetivo
fazer com que a criança reconheça as letras iniciais das palavras, comparando os sons e reconhecendo as
sílabas como unidades sonoras. Neste primeiro momento de intervenção foi possível perceber as trocas de
sons que a aluna faz, as trocas mais notáveis são as das palavras iniciadas por “B” e “M”, pois ela não faz
relação com a letra e o som, o mesmo acontece com as letras “G” e “R”, pois são trocas sem nenhuma
semelhança sonora. Nessa mesma intervenção também foi utilizado o jogo “Caça-rimas”, este jogo tem
como objetivo fazer com que os alunos compreendam que palavras diferentes podem possuir partes
sonoras iguais no final de sua escrita. Os alunos devem encontrar figuras que rimem, pois o jogo se
constitui apenas de imagens. Quando se trata de reconhecer os sons finais das palavras a aluna consegue
identificar sem nenhuma dificuldade.

Em outra sessão jogamos os jogos “Batalha das Palavras” e “Trinca Mágica”, estes jogos tem como
objetivo principal fazer com que as crianças compreendam a segmentação silábica como unidade
fonológica. No decorrer dessa sessão a aluna apresentou avanços no momento de reconhecimento das
quantidades de sílabas, apesar de demonstrar grande insegurança para jogar sozinha.

A aluna demonstrou avanço dentro do nível silábico, pois em algumas palavras não conseguia fazer
relações grafema/fonema, o que demonstra que ela apresentava avanço do silábico sem valor sonoro para
o silábico com valor sonoro. Podemos perceber isto em seu último ditado, após as intervenções com os
jogos:

PATO

BOI

CAMO

ELOT

O BOI QMO O BOI QMO U PATO

Na produção escrita, a aluna demonstra que avançou do nível 3 (silábico) para o nível 4
(silábico-alfabético) na escrita das palavras CAMELO e ELEFANTE, atingindo o nível 5 (alfabético) em duas
das palavras escritas (PATO E BOI) e também na frase (“O BOI QMO O BOI QMO U PATO), apesar das
repetições que faz nesta última. Consideramos importante destacar que a menina já domina a
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segmentação das palavras desde o primeiro ditado.

Durante as primeiras intervenções com jogos, é visível que a dificuldade que a aluna têm para ler é maior
que para escrever. No momento em que é pedido para que escreva determinada palavra presente no jogo,
ela faz com mais facilidade do que quando pedimos para que leia as palavras apresentadas nos jogos. Por
exemplo, pedimos à aluna que escrevesse as palavras “bode”, “bola”, “faca”, “lata”, a mesma escreveu
ortograficamente.

No final da intervenção, pedimos para que lesse o que escreveu anteriormente, e ela conseguiu ler apenas
duas sílabas de duas palavras. Apesar de o processo de alfabetização envolver a leitura e a escrita, estes
são processos diferentes, ou seja, não é porque uma criança já aprendeu a ler que ela também já sabe
escrever, ou vice-versa. De acordo com Cagliari:

Alfabetizar é ensinar a ler e a escrever. [...] o segredo da alfabetização é a leitura
(decifração). Escrever é uma decorrência do conhecimento que se tem para ler.
Portanto, o ponto principal do trabalho é ensinar o aluno a decifrar a escrita e, em
seguida, a aplicar esse conhecimento para produzir sua própria escrita.
(CAGLIARI, 1999, p. 104)

Apesar da aluna ainda não estabelecer a mesma relação de escrita e leitura, ela teve avanço na escrita. Já
estabelecendo relação entre os sons das letras, fato que não ocorria claramente no início das intervenções.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Gostaríamos de ressaltar que está pesquisa ainda não esta finalizada, pois ainda analisaremos outros
testes e possíveis avanços. No entanto, este trabalho nos proporcionou um novo olhar às questões de
consciência fonológica e as possíveis contribuições sobre os jogos fonológicos. Por mais que a criança não
aprenda somente através de jogos, este é um forte aliado aos professores de alfabetização, pois, de certa
maneira, eles contribuem para os processos de leitura e escrita.

É preciso enfatizar que os avanços apresentados pela aluna foram percebidos pelas demais professoras da
escola, pedindo-nos que, se possível, façamos intervenções com novas crianças, pois a pesquisa
apresentou resultados positivos tanto para a escola quanto para a aluna e para nós pesquisadoras.
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