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RESUMO  

 

Este Memorial de formação acadêmica, intitulado “A importância da consciência fonológica 
para o aprimoramento da escrita: práticas de (re)alfabetização e letramento”, apresenta os 
resultados de um trabalho de intervenção pedagógica feito a partir da investigação sobre os 
aspectos fonológicos que interferem na escrita dos alunos do sexto ano da Escola Municipal 
Solange Coelho na cidade de Lauro de Freitas-Ba. O trabalho fundamenta-se basicamente nos 
pressupostos teóricos de Nobile e Barrera (2009), Morais (2010) e Lemle (1987) sobre a 
complexidade do sistema de escrita; nas postulações de Soares (2018) acerca das 
controvérsias teóricas que envolvem o processo de alfabetização e letramento e nas ideias de 
Bagno (2017), Bortoni-Ricardo (2005) e Mollica (2003) sobre a sociolinguística na 
perspectiva do ensino na língua materna. O objetivo do trabalho foi minimizar os índices de 
desvios ortográficos dos estudantes do sexto ano a partir do desenvolvimento da consciência 
fonológica dentro de uma perspectiva que possibilite a reflexão e a autocorreção de suas 
produções escritas. A justificativa da proposta de intervenção desenvolvida assenta-se no fato 
da grande dificuldade encontrada pelos alunos ao escrever com correção ortográfica. A 
metodologia adotada consistiu numa pesquisa de cunho etnográfico através da qual foram 
analisados os casos de desvios de escrita mais frequentes nas produções dos alunos que 
apresentaram dificuldades de compreensão e produção textual. Os dados, obtidos durante a 
realização de uma avaliação diagnóstica ocorrida no mês de janeiro de 2019, na unidade 
escolar, permitiram identificar altos índices de desvios ortográficos motivados por influência 
da fala, por dificuldades na representação de vogais nasais, por troca de letras, por problemas 
na composição de sílabas complexas, entre outros. Estas informações orientaram a elaboração 
das atividades pedagógicas que, ancoradas nos princípios da Fonologia, trouxeram como 
resultado: a redução no quantitativo de desvios ortográficos relacionados à transcrição da fala 
no tocante ao apagamento do “r” em posições final e medial na sílaba, à monotongação e ao 
alçamento vocálico; a compreensão e sistematização das regularidades e irregularidades que 
norteiam a representação gráfica das vogais nasais; entendimento acerca da diversidade do 
padrão silábico do português brasileiro e, consequente, diminuição dos desvios ortográficos 
relacionados às sílabas complexas; maior predisposição dos estudantes para escrever textos e 
automonitoramento das produções textuais em função das discussões feitas durante as aulas 
do projeto.  
 

Palavras-chave: Aquisição da escrita; Consciência fonológica; Desvios ortográficos. 
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ABSTRACT 

This Memorial of Academic formation, entitled “The importance of phonological awareness 
for the improvement of writing: practices of (re) initial reading instruction  and literacy”, 
presents the results of a pedagogical intervention work made from the investigation of the 
phonological aspects that interfere with writing of sixth grade students at Solange Coelho 
Municipal School in the city of Lauro de Freitas-Ba. The work is basically based on the 
theoretical assumptions of Nobile and Barrera (2009), Morais (2010) and Lemle (1987) about 
the complexity of the writing system; Soares (2018) postulates about the theoretical 
controversies involving the  initial reading instruction and literacy process and Bagno (2017), 
Bortoni-Ricardo (2005) and Mollica (2003) ideas about sociolinguistics from the perspective 
of teaching in the mother tongue. The objective of this work was to minimize the indexes of 
sixth grade students' orthographic deviations from the development of phonological 
awareness within a perspective that allows the reflection and self-correction of their written 
productions. The justification of the proposed intervention developed is based on the great 
difficulty encountered by students when writing with spelling correction. The adopted 
methodology consisted of an ethnographic research through which the most frequent writing 
deviations in the productions of students who presented difficulties in reading, comprehension 
and textual production were analyzed. The data obtained during a diagnostic evaluation held 
in January 2019, in the school unit, allowed to identify high rates of spelling deviations 
motivated by speech influence, difficulties in the representation of nasal vowels, exchange of 
letters, problems in the composition of complex syllables, among others. This information 
guided the elaboration of the pedagogical activities that, based on the principles of Phonology, 
brought as a result: the reduction in the number of orthographic deviations related to speech 
transcription regarding the erasure of the “r” in the syllable final and medial positions, the 
monotongation and the vowel elevation; the understanding and systematization of the 
regularities and irregularities that guide the graphic representation of nasal vowels; 
understanding about the diversity of the syllable pattern of Brazilian Portuguese and, 
consequently, the reduction of orthographic deviations related to complex syllables; greater 
willingness to write texts and self-monitoring of textual productions due to discussions made 
during project classes. 

 

Keywords: writing acquisition, phonological awareness, orthographic deviations. 
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1 PALAVRAS INICIAIS 

 

Este trabalho configura-se como um texto de registro autobiográfico no qual exercito a 

“escrita de mim” (FOUCALT, 2004) num movimento de resgate das memórias relacionadas 

ao percurso por mim trilhado até minha constituição enquanto professora de Língua 

Portuguesa. Segundo Oliveira (2010, p. 71), o processo de formação do professor, a partir de 

produção de memoriais, “legitima o lugar de sujeito do conhecimento que deve ser assumido 

por este professor”, assim como, “possibilita ao professor relatar os fatos vividos por ele 

mesmo e perceber-se na sua reconstrução e a trajetória percorrida dando-lhe novos 

significados”. Sob esta perspectiva, lancei-me ao desafio de compor uma narrativa com 

relatos sobre minhas memórias de letramentos, da alfabetização à graduação, e reflexões 

acerca da trajetória percorrida por mim ao longo dos dois anos em que vivi a experiência da 

formação em um Mestrado Profissional. Durante este processo, refleti e me instrospectei 

inúmeras vezes, fazendo das minhas reflexões períodos de análises constantes sobre o 

processo que se descortinava diante de mim: mudanças de paradigmas, ampliação de sentidos 

e indagações sobre as estratégias a serem adotadas num possível recomeço. As minhas 

introspecções constituíram-se de movimentos contínuos de olhar para dentro de mim na ânsia 

de fazer perguntas e ensaiar respostas sobre os significados do meu ato de ensinar: Quem sou 

“eu professora”? Quem sou “eu aprendiz”? Na condição de professora, assumi como discurso 

uma concepção de ensino de língua numa perspectiva sociointeracionista. Enquanto aprendiz, 

volveria meu olhar para as minhas práticas de ensino no intuito de me certificar sobre até que 

ponto, de fato, estava concebendo a linguagem enquanto interação entre sujeitos socialmente 

situados. O desafio de meu protagonismo estava lançado: eu acabara de subir ao palco para 

atuar ora na condição de aprendiz, ora no papel de professora. 

Nas linhas seguintes, pretendo rememorar eventos que foram importantes durante a 

minha formação, desde a alfabetização até o Mestrado Profissional, assim haverá relatos 

envolvendo três dimensões importantes de minha vida: minha história familiar, meu percurso 

escolar e acadêmico e minhas experiências profissionais. Para tanto, organizei este trabalho 

em nove seções. A primeira é esta em que, de forma introdutória, indico o objetivo deste 

texto, doravante denominado Memorial Acadêmico. Na segunda seção, intitulada O “eu” 

aprendiz, trago relatos memorialísticos de minha trajetória escolar, estabelecendo um traçado 

que vai da alfabetização à graduação. Sob o título O “eu” professora, a terceira seção deste 

Memorial traz aspectos relacionados aos meus primeiros passos na profissão, depois de 

graduada, bem como descreve o meu processo de formação continuada situando o leitor 



19 

 

quanto aos motivos que me levaram a fazer duas especializações em Metodologia do Ensino. 

Também nesta seção, apresento informações acerca da unidade escolar em que atuo 

profissionalmente, para, só então, dar início à quarta seção, Professora e aprendiz: faces de 

uma mesma moeda onde discuto minha condição de professora pesquisadora a partir de 

reflexões sobre questões relacionadas ao processo de ensino e aprendizagem dos meus 

estudantes. Na quinta seção, sob o título Professora-anfitriã: a recepção aos alunos, descrevo 

como ocorreram os primeiros encontros do projeto desenvolvido durante o Mestrado 

Profissional, além de apresentar de forma detalhada o perfil de cada estudante que participou 

do processo. A sexta seção traz o relato de como se deram as Práticas de (re)alfabetização e 

letramento defendidas neste Memorial. A despedida é a seção em que descrevo o encontro de 

encerramento do projeto, momento em que pude reunir alunos e responsáveis. Na seção oito A 

palavra é avaliação, por isso, exponho as impressões dos alunos sobre o projeto, bem como 

analiso dados e avalio os resultados das ações que foram implementadas, para, só então, tecer 

as Considerações finais na seção nove.   
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2 O “EU” APRENDIZ 

 

 Defino os contornos do meu texto, considerando que, em uma perspectiva enunciativa, 

a autoria está diretamente relacionada à ideia de produção. Nesse sentido, o texto terá sempre 

um autor, aquele que o produz, que o faz nascer. Assim, para descrever as possíveis 

incompletudes de meu dizer, ancoro-me nas palavras de Tfouni (2010) quando afirma: 

 

“Começar” a dizer nunca é tarefa simples. E “começar” a escrever torna-se 
trabalho árduo e duplamente complexo. Com efeito, se, ao falar estamos 
aprisionados pela ilusão da completude, ao escrever ficamos presos em uma 
contradição, que tem a ver com a ilusão da linearidade do pensamento (e da 
transparência da linguagem) e a necessidade de imaginar um interlocutor 
ausente, muitas vezes fantasmático e idealizado, para o qual precisamos 
planejar e organizar o nosso discurso. De onde (de qual lugar discursivo) 
começar? (TFOUNI, 2010, p. 30-31, grifos da autora) 
 

 Percebo, então, a complexidade imbricada na condição de autoria em que me lanço 

neste momento no qual preciso estabelecer um ponto inicial para minhas narrativas. De 

acordo com a visão bakhtiniana, o autor é aquele a quem cabe o papel de negociar vozes, 

pontos de vistas diversos, mas sem deixar de apresentar a sua voz, o seu ponto de vista já 

marcado por outras vozes. Assim, preciso determinar que vozes me constituíram enquanto 

sujeito na minha trajetória. Dentro desta perspectiva, penso que devo iniciar minha 

enunciação a partir das lembranças dos sujeitos que, na minha infância e adolescência, 

exerceram papéis icônicos no que diz respeito às minhas práticas letradas, sujeitos que agiram 

na tentativa de me impulsionar ou de me silenciar. Desse modo, nas linhas seguintes, 

procurarei reconstruir as cenas em que figurei como aprendiz ao lado dos atores que, em 

alguma medida, fizeram e fazem parte desse meu percurso até o Mestrado Profissional em 

Letras. 

 

2.1 DETERMINANDO MEU ESPAÇO DE ENUNCIAÇÃO 

 

 Começo por dizer que, para mim, o mais importante não é avaliar onde cheguei, mas 

de onde eu parti e, nesse sentido, perceber a distância percorrida e os obstáculos encontrados 

no meio do caminho. Estar na condição em que hoje me encontro, estudante do Mestrado 

Profissional em Letras, requer de mim uma postura de reflexão que envolve um movimento 

de olhar para trás e entender os processos que me permitiram ser quem sou, como sou e por 

que sou. Assim, inicio minha narrativa situando meu lugar de fala.  
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 Meu nome é Silvana Santos Damasceno Nascimento, mulher, negra, natural de 

Salvador. Sou oriunda de uma família pobre e cresci nas periferias da cidade soteropolitana. 

Realizei toda a minha formação escolar na rede pública de ensino e nela permaneci durante o 

curso superior quando, de maneira surpreendente, identifiquei meu nome entre os aprovados 

no vestibular para Letras Vernáculas da Universidade Federal da Bahia no ano de 2001.   

 Mas pertencer a uma família pobre e fazer todo o percurso da Educação Básica na rede 

pública de ensino em nada me torna especial, pois essa é a realidade vivida pela maioria dos 

brasileiros. E alguns, assim como eu, conseguiram e conseguem, com muita labuta, mudar a 

condição sociocultural em que nasceram, principalmente, através dos estudos.  

 A meu ver, o que me torna diferente dessas outras pessoas são os atos de violência a 

que fui exposta, os quais fizeram com que eu fosse atravessada por abusos de diversas ordens 

durante a minha infância e adolescência, mas que não foram suficientes para me impedir de 

caminhar. Quando criança, não me ensinaram a sonhar e passei muitos anos sem saber o 

poder que o sonho tinha na vida do ser humano. Na adolescência, ao entender que o sonho era 

algo possível e realizável, convivi com pessoas que queriam me negar esse direito. Não desisti 

de sonhar e hoje compreendo que a busca pelo meu sonho foi a busca pela minha humanidade 

que havia sido roubada. Segundo Freire (2018, p. 40), “humanização e desumanização são 

possibilidades dos homens como seres inconclusos e conscientes de sua inconclusão”. Mas 

ele esclarece que, se ambas são possibilidades, só a primeira pode ser vista como vocação dos 

homens. “Vocação negada, mas também afirmada na própria negação. Vocação negada na 

injustiça, na exploração, na opressão, na violência dos opressores. Mas afirmada no anseio de 

liberdade, de justiça, de luta dos oprimidos, pela recuperação de sua humanidade roubada”.  

 O meu processo de desumanização iniciou-se antes mesmo do meu ingresso na escola. 

Hóspedes na casa de minha avó, eu e meu primo fomos criados numa condição de pobreza 

extrema, mas, diferente de mim, meu primo teve oportunidade de ingressar numa escolinha do 

bairro de São Caetano, onde morávamos. Aos meus olhos infantis, aquele era um lugar 

encantado pelas festinhas, brincadeiras, fardinha amarela e muitas lições de casa (inúmeras 

tarefas de colorir). Tudo isso era vivido por meu primo enquanto eu ocupava o lugar de 

expectadora. Ao mesmo tempo, eu ouvia alguns adultos da minha família me dizerem: “você 

não pode ir para a escola ainda, porque não tem idade para entrar na escola do governo. Se 

seu pai fosse como o pai de seu primo, você poderia estudar na escola particular também”. 

 O tempo passou e finalmente consegui completar a idade que me permitiu ser 

matriculada na famigerada “escola do governo”. Mas, diferente da escola de meu primo, 

aquele não era um lugar encantado. E não digo isso pela ausência das festinhas, das 
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brincadeiras ou da fardinha amarela. Aquele lugar não era encantado, pois, na minha cabeça 

de criança, representava todo o pesadelo que se contrapunha aos meus sonhos pueris. Aquele 

era um lugar de dor. E é a partir daquele espaço que rememoro, com certo pesar, o momento 

que iniciei a primeira etapa de meu letramento escolar ao dar os primeiros passos no processo 

de aquisição das primeiras letras, a minha alfabetização. 

 

2.2 DA AQUISIÇÃO DAS PRIMEIRAS LETRAS À UNIVERSIDADE 

 

O termo alfabetização pode ser entendido como a ação de alfabetizar, tornando o 

indivíduo capaz de ler e escrever a partir do domínio das relações entre sons da fala e as letras 

da escrita. A esse respeito Soares (2010) observa que  

 

Ter se apropriado da escrita é diferente ter aprendido a ler e a escrever: 
aprender a ler e a escrever significa adquirir uma tecnologia, a de codificar 
em língua escrita e de decodificar a língua escrita; apropriar-se da escrita é 
tornar a escrita “própria”, ou seja, é assumi-la como sua “propriedade”. 
(SOARES, 2010, p. 39, grifos da autora) 
 

 A primeira noção que se deve ter em relação ao termo alfabetização é que se trata de 

uma prática situada em eventos que se concretizam dentro da sala de aula, como lembra 

Tfouni (2010, p. 17) “a alfabetização está intimamente ligada à instrução formal e às práticas 

escolares”. Kleiman (2005) afirma que o conceito de alfabetização também denota um 

conjunto de saberes sobre o código escrito da língua, que é mobilizado pelo indivíduo para 

participar das práticas letradas em outras esferas de atividade, não necessariamente escolares.  

  Pensar na minha alfabetização é algo que me traz à memória lembranças tristes e 

dolorosas, mas essa etapa também me constituiu enquanto sujeito, e, pensar na forma dolorosa 

como estabeleci minhas primeiras relações com o universo letrado, ajuda-me a entender a 

profissional que hoje sou, por isso preciso descrever esta etapa inicial de meu letramento 

escolar.  

 Fui alfabetizada nos primeiros anos da década de 80, mesma década em que o conceito 

de letramento começou a ser discutido nos meios acadêmicos dentro de uma perspectiva que 

visava separar os estudos sobre o impacto social da escrita dos estudos sobre alfabetização. 

Como já sinalizado, não tenho boas recordações do período de minha alfabetização. Lembro-

me que eram momentos de tensão extrema, já que eu não conseguia decodificar as palavras 

que se desenhavam diante de mim, fato que me rendia boas palmadas e puxões de orelha. 
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 Naquele período era muito comum a utilização de cartilhas no processo de 

alfabetização das crianças. Não possuo nenhum objeto daquela época que esteja associado às 

minhas práticas de letramento, mas na internet consigo resgatar imagens das cartilhas que me 

permitiram conhecer as primeiras letras do alfabeto português, conforme apresento abaixo:  

 

FIGURA 01 – Cartilha ABC 

 
Fonte: https://pedagogiaaopedaletra.com/historia-das-cartilhas-de-alfabetizacao-as-mais-antigas/ 

  

 Ao ver as imagens das cartilhas em que fui alfabetizada, revivo a angústia que era não 

ter como demonstrar para minha mãe e para meus professores o que eles tanto queriam: uma 

leitura sem gagueiras em que fosse possível ouvir de mim a reprodução oral das palavras 

dispostas no papel impresso. Hoje, ao olhar de forma distanciada para aquela cena, entendo 

que meu processo de alfabetização foi realizado dentro de uma vertente de ensino na qual a 

ênfase era centrada no processo linear da leitura, segundo o qual o significado do texto 

deveria ser extraído sequencialmente, da esquerda para a direita, de cima para baixo, página 

após página (LEFFA, 1999). Foucambert (1994) adverte que ler é explorar a escrita de uma 

maneira não linear visto que a leitura envolve a exploração da escrita e atribuição de sentidos 

ao que se considera mais significativo. O autor acrescenta ainda que “aprender a ler é, 

primeiro, adivinhar e, depois, cada vez mais acertar” (FOUCAMBERT, 1994, p. 6). Para o 

autor, durante o processo de leitura, a criança se utiliza das mesmas estratégias que 

desenvolveu durante a atribuição de sentidos nos primeiros anos de vida. Assim, deve-se 

compreender que caberá a ela a criação de significados a partir do que se lê, num processo 

que envolve a associação entre o que ela já conhece com “o novo” que lhe é apresentado. 
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 Acredito que naquela época poucos eram os professores que, imbuídos da tarefa de 

alfabetizar, conheciam a complexidade que envolve a aprendizagem da leitura e da escrita e o 

quanto isso é difícil para uma criança.  

A apropriação, pela criança, dos processos que envolvem a codificação e 

decodificação de palavras durante a alfabetização não é uma atividade simples: não há 

regularidades nas relações que se estabelecem entre os sons da fala e as letras da escrita, 

sendo que muitas destas relações são construídas por convenções, como nos exemplos abaixo: 

 Nas palavras cama e cimento, o grafema (letra) usado para iniciar os vocábulos 

representa fonemas diferentes: c representa o fonema /k/ em cama e representa o 

fonema /s/ em cimento. 

 Nas palavras calabresa e esperteza, o fonema /z/ está representado por dois grafemas 

diferentes: s e z. A escolha entre o sufixo “eza” ou “esa” dependerá do conhecimento 

sobre aspectos morfológico-gramaticais do termo que se deseja grafar. 

 As palavras chave e fixo não apresentam correspondência entre o número de grafemas 

e fonemas. No primeiro vocábulo, há 05 grafemas e 04 fonemas, já que o fonema // é 

representado pelo dígrafo “ch”. No segundo exemplo, ocorre o oposto: o número de 

grafemas é menor que o de fonemas, sendo que o grafema x representa dois fonemas 

/ks/. 

 

 Nas últimas décadas, muitos teóricos se debruçaram sobre a temática da alfabetização, 

produzindo trabalhos importantes que visavam a subsidiar as situações de ensino e 

aprendizagem da modalidade escrita da Língua Portuguesa, além de explicar a complexidade 

envolvida nesse processo. Soares (2018) esclarece que a aprendizagem inicial da língua 

escrita diz respeito a um processo em que o estudante aprende a representar graficamente a 

língua sonora (do falar e do ouvir) em língua visível (do escrever e do ler). Segundo a autora, 

“esse processo de representação da cadeia sonora da fala na forma gráfica da escrita constitui 

uma tecnologia que envolve a aprendizagem do sistema alfabético-ortográfico e das 

convenções que governam o uso desse sistema” (SOARES, 2018, p. 38). 

 Rojo (2009) destaca que conhecer a mecânica ou o funcionamento da escrita alfabética 

para ler e escrever significa, principalmente, perceber as relações bastante complexas que se 

estabelecem entre os sons da fala (fonemas) e as letras da escrita (grafemas), o que envolve o 

despertar de uma consciência fonológica da linguagem. Segundo Soares (2018, p. 166), a 

consciência fonológica é a “capacidade de focalizar os sons das palavras, dissociando-as de 
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seu significado, e de segmentar as palavras nos sons que a constituem”. Para a autora, a 

consciência fonológica se relaciona diretamente com o processo de alfabetização e está 

inserida na consciência metalinguística que abarca a capacidade de ouvir a língua, refletir 

sobre seus sons e relacioná-los com suas marcas gráficas, além de possibilitar a reflexão sobre 

o texto escrito, sua estrutura e organização, suas características sintáticas e contextuais.  

A Base Nacional Comum Curricular para o Ensino Fundamental – BNCC, aprovada 

em 2017, define as habilidades envolvidas na alfabetização como sendo capacidades de 

(de)codificação, que envolvem, entre outros aspectos, o domínio da relação entre grafemas e 

fonemas e a capacidade de saber decodificar palavras e textos escritos. De acordo com a 

BNCC (2017, p. 88), 

Alfabetizar é trabalhar com a apropriação pelo aluno da ortografia do 
português do Brasil escrito, compreendendo como se dá este processo 
(longo) de construção de um conjunto de conhecimentos sobre o 
funcionamento fonológico da língua pelo estudante.  
 

Em virtude da complexidade envolvida durante a apropriação da leitura e da escrita, 

a alfabetização requer do professor competência técnico-pedagógica no intuito de minimizar 

as dificuldades dos alunos, favorecendo o processo de aprendizado. Assim sendo, torna-se 

importante reconhecer que é necessário considerar essas relações complexas envolvidas na 

aquisição do sistema de escrita, dado que é um processo longo e difícil que pode tomar todo o 

Ensino Fundamental. 

Infelizmente não me lembro de ter tido a oportunidade de aprender a ler e a escrever 

com professores que detivessem o mínimo desse conhecimento, tampouco demonstrassem a 

menor paciência tão cara ao processo de alfabetização. Cresci me sentindo, nas palavras de 

Freire (2018, p. 41), um ser “menos”. Totalmente incapaz. Desumanizada.  

 Desse período, para além da violência física, ficaram registradas na memória as falas 

depreciativas que, em forma de violência simbólica, me diziam o tempo todo que eu não sabia 

ler, eu não sabia escrever, eu não conseguia aprender, eu não iria “passar de ano”. 

 Demorei muito tempo até entender que o problema não estava em mim, já que 

aprender a ler e escrever não era nem é uma tarefa fácil, sobretudo para os indivíduos 

pertencentes às camadas socioeconômicas menos abastadas, como discute Bortoni-Ricardo 

(2005). O processo de aquisição da escrita envolve muitos aspectos (de natureza lexical, 

sintática e semântica) que devem ser dominados ao longo de todo o percurso de 

aprendizagem. Saber mediar esse processo tem se constituído um grande desafio para os 
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professores que, muitas vezes, não têm a dimensão exata de como se estabelece a relação de 

aprendizagem entre o estudante e o objeto a ser aprendido, nesse caso a escrita.  

 Não lembro com muita nitidez qual foi o momento exato em que consegui estabelecer 

as relações grafofonêmicas que me permitiram ler e compreender textos escritos. Quando 

penso em minha alfabetização, a única lembrança agradável está associada aos dias em que 

visitava minha tia, Avanildes Maria dos Santos, na Escola Recanto da Criança, que ficava no 

Bairro de Dom Avelar, em Salvador. Minha tia era a proprietária da escolinha, e eu gostava 

muito daquele lugar. Não me lembro de ter, durante minhas visitas àquela escola, momentos 

reservados à leitura nem à cobrança desta, mas consigo me ver brincando bastante, inclusive 

de professora com outras crianças que lá estudavam. Lá me sentia feliz. Lá ninguém dizia que 

eu era incapaz. Naquele espaço, sob influência do exemplo de minha tia, comecei a sonhar 

que no futuro seria uma professora e me tornaria, para as crianças das próximas gerações, o 

que minha tia significava para mim: uma referência dos múltiplos saberes. 

 O meu Curso Primário, hoje conhecido como Ensino Fundamental I, não me deixou 

boas recordações. Fiz todo o percurso primário na Escola Estadual Teodoro Sampaio 

localizada, até hoje, no bairro de Pirajá. Naquela época não havia programa de distribuição de 

livros didáticos nas escolas, e, por fazer parte de uma família muito humilde, eu não tinha 

acesso aos materiais didáticos usados durante as aulas. Lembro-me de fazer cópias 

intermináveis de inúmeras páginas de livros das disciplinas, a fim de acompanhar os 

conteúdos trabalhados em sala, mas não me lembro de entender o que copiava, nem de 

compreender o que a professora falava. Acreditava de fato que tinha algum problema, pois eu 

não conseguia acompanhar as aulas, e, com isso, não conseguia aprender.  

 Durante o período em que cursava o Primário, não fui exposta a muitos materiais de 

leitura nem de escrita. Em minha escola não havia biblioteca. Na casa em que morava com 

minha mãe, irmãs e padrasto, embora houvesse materiais relacionados aos usos cotidianos da 

leitura e da escrita (contas de água e luz, listas de compras etc.), as práticas de leitura 

inerentes ao universo infantil e infanto-juvenil não eram incentivadas. Revistas, jornais, 

quadrinhos, folhetos e livros definitivamente não faziam parte de nossa realidade. Minha mãe, 

embora tivesse frequentado a escola até o segundo ano colegial (atual Ensino Médio), nunca 

demonstrou muito interesse pela cultura livresca. Cresci achando que a posse de livros era um 

luxo, dada a escassez com que aqueles materiais se apresentavam nas residências que eu 

frequentava: de meus avós, de minhas tias e tio e de alguns poucos vizinhos. 

 As práticas de leitura naquele período, de que recordo com alegria, aconteciam na casa 

de uma prima de minha mãe. Meus primos, filhos dela, tinham inúmeras revistinhas em 
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quadrinho infantis: Turma da Mônica, Zé Carioca, Tio Patinhas, Mickey, Pato Donald, entre 

outras. Eu adorava visitá-los, pois lá havia duas coisas de que eu gostava muito: comida boa e 

os referidos gibis. Também é daquele período que vem à memória a figura dos meus avós 

maternos. Meu avô, João Cândido dos Santos, carinhosamente chamado por mim de 

“painho”, possuía uma letra que eu considerava linda e tinha um baú no qual ficavam alguns 

livros que ele guardava com muito cuidado, com muito amor. Aqueles objetos possuíam para 

ele um valor que eu não conseguia mensurar, embora entendesse a relação de zelo 

estabelecida entre eles. Ao lado de meu avô, estava minha avó, Bárbara Venâncio dos Santos, 

que, embora analfabeta, demonstrava um elevado nível de letramento que poderia ser 

evidenciado pela autonomia com que circulava pela cidade (se servindo dos inúmeros 

transportes coletivos), comprando, pechinchando, fazendo contas etc.  

 Refiro-me a minha avó, a quem eu chamava de “mãe”, como uma pessoa letrada tendo 

em vista o conceito do termo “Letramento” que pode ser entendido como um conjunto de 

práticas sociais que usam a escrita, como sistema simbólico e como tecnologia, em contextos 

específicos, para objetivos específicos (KLEIMAN, 1995). Ao realizar atividades rotineiras 

como comparação entre preços nas mercearias do bairro para posterior realização das 

compras, “mãe”, embora não houvesse tido oportunidade de acesso à escola, demonstrava 

inúmeras habilidades que lhe conferiam o nível de letramento necessário à sua vida na 

sociedade. A noção de “Letramento” difere do conceito de “Alfabetização” cujas conotações 

escolares destacam as competências individuais no uso e na prática da escrita, ou seja, o fato 

de minha avó não saber ler nem escrever não a impossibilitava de desenvolver outras 

atividades ligadas ao uso da escrita.  

 De acordo com Soares (2010, p. 15), a diferenciação entre os conceitos de 

“Letramento” e “Alfabetização” passou a ser adotada no Brasil na segunda metade dos anos 

80. A autora estabelece uma distinção entre os dois conceitos ao pontuar que “Alfabetização é 

a ação de ensinar a ler e a escrever” ao passo que “Letramento” diz respeito ao “estado ou 

condição de quem não apenas sabe ler e escrever, mas cultiva e exerce as práticas sociais que 

usam a escrita” (SOARES, 2010, p. 47). Marcuschi (2001) acrescenta que o “Letramento” não 

equivale à mera aquisição da escrita, visto que existem letramentos sociais que podem ocorrer 

em contextos diversos (escola, trabalho, dia-a-dia, família, entre outros).  

 Segundo Kleiman (1995), o conceito de “Letramento” começou a ser usado nos meios 

acadêmicos como tentativa de separar os estudos sobre o impacto social da escrita dos estudos 

sobre alfabetização. As discussões acadêmicas, ocorridas no primeiro semestre do 

PROFLETRAS, acerca da diferença entre “Letramento” e “Alfabetização” me fizeram acessar 
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as memórias da época da minha infância em que morava com a minha avó, pois ela 

desenvolvia alguns tipos de habilidades nas quais se evidenciava uma forma de utilizar o 

conhecimento sobre a escrita. A meu ver, meus avós maternos, ambos de saudosa memória, 

foram (cada um ao seu modo) figuras importantes na minha trajetória de letramento familiar. 

Sobre isso, Galvão (2004, p. 130) afirma que “é estatisticamente improvável que alguém com 

muitos anos de escolarização, com um bom nível de alfabetismo não tenha tido, em casa, 

contato nenhum com materiais de leitura em sua infância”. Concordo com a autora quando 

sinaliza a importância do contato da criança com material impresso, antes mesmo do processo 

de alfabetização, mas acredito que o fato de ter acesso restrito à leitura na infância, em alguns 

casos, possa servir como mola propulsora para que um indivíduo, movido pela curiosidade, 

queira se apropriar do letramento como prática social e desenvolver sua consciência crítica. 

Eu sou um exemplo disso. 

 Durante a adolescência, participei de uma comunidade religiosa. Lá tive oportunidade 

de desenvolver práticas de letramento religioso através da leitura de inúmeros materiais 

impressos: bíblia, revistas, livros, jornais etc. Foi naquele espaço que primeiro protagonizei 

ações nas quais estava envolvida em situações de ensino na condição de mediadora. Lá, além 

do acesso aos materiais escritos, eu era constantemente convidada a assumir a palavra, e, 

embora me negasse a aceitar o convite sob a alegação de que não era habilitada, eu ouvia, dos 

meus pares naquele espaço, o quanto a minha participação era necessária e importante. 

Diferente da escola que me classificava, até então, como incapaz e me silenciava de inúmeras 

formas. Outro aspecto importante naquele contexto de letramento religioso foi o acesso 

gratuito ao material impresso que era farto e diversificado.   

 Quanto ao letramento escolar, minha primeira experiência prazerosa de leitura de livro 

aconteceu quando eu já estava no Ginásio (atual Fundamental II). Estudei na Escola Estadual 

Duque de Caxias, no bairro da Liberdade, e lá tive uma professora de Comunicação e 

Expressão chamada Regina Gramacho que lecionou em minha turma de sétima série 

(atualmente oitavo ano). Ela solicitou que lêssemos a obra As Regras do Jogo1.   

 Lembro-me com nitidez o prazer que senti ao ler o livro que trazia a história de um 

garoto muito pobre que, junto com sua família, passava por muitas adversidades. Esse garoto 

tinha diante de si dois convites: o “mundo” do crime ou o “mundo” das letras. A leitura e as 

                                                           
1 O livro, de autoria de Lannoy Dorin, faz parte da coleção Reflexão e Vida e foi publicado pela Editora do 
Brasil na década de 80. 
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discussões em sala foram bastante intensas e muito prazerosas. Abaixo apresento imagem da 

capa do referido livro. 

FIGURA 02 – Capa do livro “As Regras do Jogo” 

 
Fonte: https://www.estantevirtual.com.br/livros/lannoy-dorin/as-regras-do-jogo/3297825510 

  
 Não posso deixar de registrar, neste Memorial, que reencontrei a professora Regina 

Gramacho, em outubro de 2018, no V ELEGE - Encontro de Leitura e Escrita do GELING 

(Grupo de Estudo e Pesquisa em Educação e Linguagem), evento literário realizado pela 

Faculdade de Comunicação da UFBA. Na oportunidade, pude registrar minha profunda 

gratidão pelo seu fazer docente, além de pedir permissão para citá-la neste Memorial e de 

convidá-la para assistir a defesa do trabalho. 

 O Duque de Caxias foi um divisor de águas em minha vida. A escola tinha uma 

estrutura que me possibilitou conhecer outro universo. Por ser uma escola que possuía 

biblioteca, pude ler diversas obras da série Vaga Lume, além de clássicos como Capitães da 

Areia, de Jorge Amado, e Dom Casmurro, de Machado de Assis entre outros; por causa do 

teatro que existia na escola, tive a oportunidade de escrever, junto com dois colegas, uma peça 

sobre gravidez na adolescência que foi apresentada para toda a comunidade escolar naquele 

espaço. No Duque também tive a oportunidade de fazer aulas de datilografia, o que fez com 

que me sentisse capaz, visto a importância que aquela habilidade possuía na época. Na escola 

havia também um laboratório de Ciências, no qual pude experienciar boa parte da teoria 

estudada em sala durante o Segundo Grau Profissionalizante, chamado atualmente de Ensino 

Médio Profissional.  

 O exercício da palavra no espaço religioso e as novas experiências de aprendizagem na 

escola, no período da adolescência, me possibilitaram experimentar a docência na forma de 
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professora de reforço escolar. Convidada por uma amiga, Marise do Carmo Lima, que me 

dava aulas de reforço durante o Ensino Fundamental, passei a dividir com ela o ensino nas 

turmas do reforço. De aluna passei a professora e não consigo descrever a magnitude daquela 

experiência. Todos os caminhos apontavam para a docência, e, embora descrente quanto ao 

meu êxito frente a um exame de vestibular, candidatei-me a uma vaga no curso de Letras da 

UFBA. Foram duas tentativas. No ano 2000 fui reprovada na segunda etapa do certame, pois 

não tive bom desempenho na prova discursiva, mas em 2001 conquistei a tão sonhada vaga de 

discente no Instituto de Letras. 

 Ingressei na Universidade acreditando que iria me tornar uma gramática ambulante, 

mas logo nas primeiras aulas percebi que a perspectiva do curso era outra. Da minha 

graduação, ficaram registradas na memória as aulas de Filologia Românica com a professora 

Rosa Virgínia Mattos e Silva e de Latim com a professora Rosauta Maria Galvão Fagundes 

Poggio que redimensionaram meu olhar sobre a formação das palavras que constituem o 

léxico da Língua Portuguesa. A professora Therezinha Maria Mello Barreto também teve uma 

importância fundamental ao me ensinar, nas aulas de Língua Portuguesa II-B (LET367), a 

sistematizar a estrutura textual, reconhecendo os valores das conjunções nas intencionalidades 

das orações. No Instituto de Letras da UFBA, tive a oportunidade de estudar com grandes 

mestres: Ruy Espinheira, Tânia Lobo, Denise Carrascosa, Sandro Ornelas entre outras 

personalidades acadêmicas que muito contribuíram com a minha formação. A eles a minha 

gratidão. 

Ao longo de minha graduação, amargurei a impossibilidade de participar de alguns 

grupos de pesquisas que eram desenvolvidas por meus professores. Fui uma dos muitos 

alunos que precisavam trabalhar enquanto estudavam, e, por isso, tive que abdicar de outros 

interesses acadêmicos. Também gostaria de ter permanecido na universidade após a conclusão 

da licenciatura. Algumas colegas sinalizaram a possibilidade de cursarmos disciplinas 

complementares para adquirirmos a habilitação em bacharelado. Não pude permanecer, pois 

me tornara mãe há pouco tempo e precisava dar assistência a minha filha.   

Concluí o curso no segundo semestre de 2006 sem ter noção exata do quanto eu 

havia aprendido e sem ter certeza quanto ao exercício da docência. Mas tive a oportunidade 

de protagonizar cenas importantes na condição de professora.  

 

 

 

 



31 

 

3 O “EU” PROFESSORA  

 

Não posso falar sobre minhas práticas de ensino sem antes tecer considerações 

acerca da concepção de língua e de gramática que norteou o meu trabalho. Desde a graduação 

percebi que havia uma tensão no que diz respeito ao ensino de gramática no contexto 

brasileiro bem como sobre os contornos que devem ter as aulas de Língua Portuguesa. Logo 

no primeiro semestre do curso, fui exposta a discussões teóricas que evidenciavam não haver 

consenso entre estudiosos, gramáticos e professores sobre o que se deve(ria) de fato abordar 

nas aulas de Português durante a Educação Básica. Nesta discussão, entendi que o ensino da 

gramática ganhava relevante importância, visto que é a partir da concepção que se tem de 

gramática que se determinará a forma como ela deve ser ensinada. 

Sofrendo a gramática, de Mário Perini, foi meu livro de cabeceira durante os 

primeiros semestres na graduação. A leitura da obra fez com que eu me enveredasse pela 

discussão proposta pelo autor acerca da competência linguística que confere a todo falante, 

que tem o Português como língua materna, um conhecimento “altamente complexo, 

incrivelmente exato e extremamente seguro” (PERINI, 2001, p. 11). Outros teóricos como 

Rodolfo Ilari (1997), Mattos e Silva (1997) e Sírio Possenti (1996) também discorriam sobre 

a mesma temática de modo nunca antes imaginado por mim. Essas leituras me descortinaram 

a existência de três diferentes concepções de gramática: a Gramática Tradicional, a Gramática 

Descritiva e a Gramática Internalizada. 

 A Gramática Tradicional (também conhecida como gramática normativa), instrumento 

legitimado utilizado por muitos professores durante as aulas de Português, concebe a língua 

como um objeto autônomo e homogêneo e atribui ao professor o papel de agente policiador da 

norma padrão. Nesse contexto, em função da natureza metalinguística2 desse ensino, caberia 

ao aluno apenas ouvir as explicações do docente e se portar como um depositário das 

nomenclaturas e regras gramaticais, dentro de uma concepção bancária de ensino (FREIRE, 

2018). Essa perspectiva não prevê a diversidade de usos presente na língua que são 

decorrentes dos mais variados contextos: social, etário, econômico, gênero, regional etc. 

 A Gramática Descritiva, por outro lado, tem por objetivo apresentar um registro geral 

das regras que são seguidas pelos falantes. Nesse sentido, ela corresponde tanto à descrição de 

uso das variedades de prestígio, quanto à descrição de qualquer variedade de língua, oral ou 

escrita. É uma concepção de gramática que prevê os usos, e neles se concentra para uma 

                                                           
2 Análise gramatical baseada em conceitos e nomenclaturas. 
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efetiva descrição de seus fenômenos a partir da análise das regras comuns em determinados 

grupos de falantes. 

 Já a Gramática Internalizada pode ser entendida como um conjunto de regras que o 

falante domina e que corresponde ao conhecimento implícito, não consciente, que ele possui 

de uma língua. 

A partir das considerações suscitadas pelos autores aqui referenciados e mediadas 

pelos professores, durante a graduação, passei a refletir sobre o real papel do ensino da 

gramática normativa na sala de aula e, com base em novos constructos teóricos dos quais fui 

me apropriando ao longo da minha formação, decidi que seria uma professora de Língua 

Portuguesa diferente. O meu fazer pedagógico conjugaria as três concepções de gramática a 

partir de um trabalho crítico e reflexivo mediado por outro aspecto atrelado ao ensino: a 

concepção de linguagem.  

Sem desconsiderar a importância da linguagem enquanto expressão do pensamento e 

enquanto instrumento de comunicação, eu desejava desenvolver um trabalho no qual, 

juntamente com os alunos, pudesse refletir, analisar e aprender sobre a língua e com a língua. 

Tal feito só seria possível mediante uma concepção de linguagem sociointeracionista, visto 

que o ensino da língua não deve estar centrado em métodos ou técnicas (SOARES, 2018), 

mas precisa partir do texto (oral ou escrito) e dos usos que se faz dele: informar, seduzir, 

divertir, explicar, doutrinar etc. Sob esta perspectiva iniciei minha ação docente. 

  

3.1 PRIMEIROS PASSOS NA DOCÊNCIA: TESTANDO TEORIAS  

 

No ano de 2008, me submeti a uma seleção interna realizada pela Gerência de 

Educação Corporativa da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos para ocupar a função 

de instrutora de ensino. Eu já era funcionária concursada da estatal naquele período, mas, para 

atuar como instrutora (forma como a empresa se referia ao professor), foi necessário 

participar da seleção. Fui aprovada e minha tarefa era elaborar um curso para funcionários de 

carreira (assistentes sociais, advogados, administradores, psicólogos etc.) a fim de dirimir 

dúvidas acerca do novo acordo ortográfico que alterava algumas regras da modalidade escrita 

do Português. Naquele contexto, tentei, com muita paixão, introduzir nas aulas algumas 

discussões sobre a concepção de língua. Meu trabalho foi uma mescla entre a tradição 

gramatical que privilegiava o ensino da gramática normativa e os discursos linguísticos que 

apontavam uma contra direção. Recordo-me com muito carinho de duas figuras metafóricas 

criadas por mim para explicar os diferentes posicionamentos sobre a língua aos meus alunos-
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colegas. Eram elas D. Norma e D. Linguística. A primeira eu caracterizei como uma velha 

rabugenta e fuxiqueira que não admitia nenhum desvio de uso linguístico no que concerne à 

variante de prestígio. Era uma vigilante atenta da língua escrita e da falada. Já D. Linguística 

era uma senhorinha muito alegre que sempre buscava explicar os fatos da língua de uma 

forma curiosa e envolvente. Na minha fábula, D. Norma e D. Linguística eram vizinhas de um 

mesmo bairro. A gramática normativa era o livro de cabeceira de D. Norma que sempre 

estava com ele sob os braços observando as pessoas que subiam e desciam na vizinhança. D. 

Linguística era uma senhora mais jovem, “antenada” e não se prendia tanto a manuais 

normativos sobre a língua. Ela gostava mesmo era de novidades e sempre dava dicas de 

leituras às pessoas que batiam à sua porta com alguma dúvida sobre “como falar 

corretamente”.  Meus alunos-colegas gostaram muito daquela estratégia. As orientações sobre 

textos escritos e orais dentro ou fora da empresa eram pensadas e escolhidas com base 

naquelas duas figuras metafóricas.   

Cumprida a tarefa inicial, que foi dividida em dois módulos trimestrais, fui 

convidada, pela Gerência de Educação Corporativa, a assumir um novo compromisso: eu 

deveria atuar na alfabetização dos apenados3 que prestavam serviços na empresa.  

Segundo Campos (2014), o professor precisa pensar a respeito da imagem que tem 

do aluno, visto que a imagem que fazemos do outro é um dos elementos que interferem em 

nossa maneira de falar. Assim: 

 

Para que o diálogo entre o ensino (professor) e a aprendizagem (o aluno) 
aconteça de forma produtiva, é preciso que a boa vontade do professor se 
estenda também ao aluno, vendo-o com bons olhos e ouvindo-o atentamente 
no processo de interlocução. E o aluno, ao reconhecer que é valorizado pelo 
interlocutor, se sentirá em segurança para expor suas percepções iniciais, 
buscar respostas para suas dúvidas, testar exemplos, trocar ideias, construir 
coletivamente conhecimentos e, enfim, aprender. (CAMPOS, 2014, p. 21) 
 

Receios pela minha integridade física à parte, aquela foi a primeira vez que me vi 

diante de um contexto em que precisava alfabetizar pessoas. Buscava em minha formação 

acadêmica subsídios que me permitissem desenvolver as aulas de alfabetização para adultos.  

Naquele período, eu não tinha acesso ainda às discussões sobre letramento, mas sabia 

que não poderia simplesmente ensinar aos alunos as técnicas de codificação e decodificação. 

                                                           
3 Termo utilizado para se referir a pessoas que cumpriam pena em sistema prisional da cidade. Em função do 

bom comportamento, alguns desses indivíduos ganhavam o direito de, após cumprida uma parte da pena, sair 
da penitenciária durante o dia para trabalhar. Eles retornavam ao presídio apenas para dormir à noite. 
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Eu queria algo mais, sentia que era necessário fazer mais. De forma intuitiva, eu sabia que 

meus alunos, independente do contexto em que estavam inseridos, eram detentores de um 

saber gramatical internalizado sobre a língua. Esse conhecimento foi forjado de forma livre, 

interativa e fora do ambiente escolar, portanto, eu sabia que qualquer prática de ensino, por 

mim adotada, naquele grupo, deveria se basear nos usos da língua. Minhas primeiras aulas 

consistiram, inicialmente, em leitura de crônicas de Luís Fernando Veríssimo que fazem parte 

das obras Comédias para ler na escola e Mais comédias para ler na escola. Lembro-me de 

fazermos também leituras coletivas de matérias de jornal e revista, bem como discutir 

questões relacionadas a aspectos políticos e sociais no cenário brasileiro. Nossas aulas eram 

tão produtivas e interessantes que, em alguns momentos, esquecia que aquelas pessoas 

haviam cometido crimes.  

O nível de alfabetismo dos apenados era variado, alguns liam com alguma 

dificuldade e outros não conseguiam se apropriar do texto escrito, contudo, lembro-me de 

haver dois alunos que, por conseguirem ler com certa fluência, auxiliavam-me durante as 

leituras coletivas. Segundo Soares (1998, p. 19) alfabetismo é “o estado ou a qualidade de 

alfabetizado”, este conceito pode ser entendido como habilidade para o uso da escrita através 

da codificação ou da decodificação, de modo a possibilitar a participação do indivíduo nos 

eventos de letramento da sociedade. Essa definição, porém, não dá conta da complexidade 

envolvida nas ações desenvolvidas durante o ato de ler e escrever. Como exemplo dessa 

complexidade, podemos lembrar que para ler não basta apenas decodificar letras e sons da 

fala. A compreensão do que se lê, também, faz-se necessária. Para isso é preciso acionar o 

conhecimento de mundo, a partir da relação com outros textos e discursos, fazendo 

associações e aproximações. É necessário interpretar, criticar, dialogar com o texto. Para 

escrever não basta codificar e observar as normas da escrita, é preciso estabelecer relações e 

progressão de temas e ideias, articular o texto, considerar a situação do leitor (ROJO, 2009).  

Por esses motivos é que os testes e exames sobre competências para leitura e escrita, 

propostos pelo INAF4, estabelecem níveis de alfabetismo5, conforme descrevo a seguir: 

Analfabeto – Não consegue realizar tarefas simples que envolvem decodificação de 

palavras e frases. 

                                                           
4 Indicador Nacional de Alfabetismo Funcional – INAF: tem por objetivo oferecer informações qualificadas 

sobre as habilidades e práticas de leitura, escrita e matemática dos brasileiros entre 15 e 64 anos de idade. 

5 Fonte: Instituto Paulo Montenegro. Disponível em: <www.ipm.org.br/inaf>. Acesso em: 08 jun. 2018. 
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Nível 1 – Alfabetismo nível rudimentar: corresponde à capacidade de localizar 

informações explícitas em textos muito curtos, cuja configuração auxilia o reconhecimento do 

conteúdo solicitado. Por exemplo: identificar o título de uma revista ou, em um anúncio, 

localizar a data em que se inicia uma campanha de vacinação ou a idade a partir da qual a 

vacina pode ser tomada. 

Nível 2 – Alfabetismo nível básico: corresponde à capacidade de localizar 

informações em textos curtos. Por exemplo: em uma carta reclamando de um defeito num 

eletrodoméstico, identificar o defeito apresentado. 

Nível 3 – Alfabetismo nível pleno: corresponde à capacidade de ler textos longos, 

orientando-se por subtítulos, localizando mais de uma informação de acordo com as 

condições estabelecidas, relacionando partes de um texto, comparando dois textos, realizando 

inferências e sínteses.  

  Não sei se consegui atender a proposta de alfabetizar aqueles alunos, mas tenho 

certeza de que despertei em alguns o gosto pela leitura, pois a partir dos textos apresentados 

tínhamos oportunidade de discutir inúmeras questões (sociais, econômicas, raciais, políticas 

entre outras) que perpassavam nossos dias. Naquele espaço entendi que a minha formação em 

Letras me habilitava para fazer mais do que eu imaginava, mas, por não me sentir totalmente 

preparada, fui em busca de novos elementos que me ajudassem a subsidiar minha prática 

docente. Assim, iniciei o ano de 2009 matriculada num curso de Especialização em 

Metodologia para o Ensino da Língua Portuguesa na Faculdade da Cidade do Salvador.   

 

3.2 APRIMORANDO A PRÁTICA DOCENTE: FORMAÇÃO CONTINUADA 

 

 Preciso confessar que imaginei que essa nova formação me daria um livro de receitas. 

Pensei que, ao concluir o curso, estaria munida de inúmeros instrumentos metodológicos dos 

quais eu poderia lançar mão em todo e qualquer contexto de ensino. Não foi bem assim que 

aconteceu. No curso, além de rever alguns conceitos na área da Linguística e da Literatura, 

tive a oportunidade de conhecer aspectos linguísticos dos quais não tinha me apropriado 

durante a licenciatura. Alfabetização e Letramento (ainda que de forma muito embrionária), 

Análise do Discurso, Recepção e Avaliação da Produção de Textos, Literatura Infanto- 

Juvenil, Língua Brasileira de Sinais e Mídia e Interdiscursividade foram algumas das 

disciplinas cursadas. 

 Durante a especialização, em meio às exigências do curso, pude perceber que havia 

muitas discussões acerca de língua e literatura das quais eu precisaria me apropriar a fim de 
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desempenhar bem meu papel de professora de Língua Portuguesa, embora ainda não estivesse 

atuando de modo efetivo na área de educação. E por falar nisso, foi neste mesmo ano que 

decidi me submeter a um processo seletivo promovido pelo estado da Bahia para atuar, 

temporariamente, em Regime Especial de Direito Administrativo (REDA) na função de 

professora. 

 Fui aprovada na seleção e comecei a ministrar aulas para turmas do Ensino Médio na 

Escola Estadual Marquês de Maricá no bairro do Pau Miúdo, periferia de Salvador. Atuei na 

escola durante três meses, mas, devido a reajustes na Secretaria Estadual de Educação, 

precisei ser realocada para outra escola no mesmo perímetro. Passei a dar aulas na Escola 

Técnica Estadual Luiz Navarro de Britto situada no bairro do Queimadinho-Lapinha. Naquele 

lugar pude finalmente colocar em prática tudo que eu havia aprendido, até então, durante os 

cursos de licenciatura e especialização. Inicialmente ministrei aulas para alunos do Ensino 

Médio Regular e, um ano e meio depois, passei a atuar nas turmas de Educação Profissional. 

 Nas aulas ministradas para o Ensino Médio Regular, procurei desenvolver um trabalho 

organizado em dois pilares: conhecimentos sobre literatura brasileira e leitura e produção 

textual. O trabalho com leitura e produção textual foi desenvolvido dentro da perspectiva das 

práticas de letramento. Embora, à época, não tivesse a noção exata dos estudos sobre 

letramento, passei a me questionar acerca de que textos seriam significativos para meus 

alunos e a comunidade em que viviam. Postura essa que destoava totalmente da abordagem 

tradicional comumente utilizada na escola que centrava as ações nos conteúdos e na reflexão 

metalinguística. Ao adotar a prática social como princípio organizador das minhas aulas no 

Ensino Médio, tinha diante de mim um desafio: a tarefa complexa de determinar quais eram 

as práticas significativas e, consequentemente, o que era um texto significativo para aquela 

comunidade. Quanto às aulas de literatura, centrei-me basicamente em trabalhar aspectos 

relacionados à historiografia com vistas a “preparar” os alunos para o Exame Nacional do 

Ensino Médio – ENEM.  

 Com a implementação da Educação Profissional na Escola, migrei, no ano de 2010, 

para este núcleo de ensino e lá atuei ao longo de três anos. A nova configuração trouxe outra 

identificação para a escola, que passou a se chamar Centro Estadual de Educação Profissional 

Luiz Navarro de Britto – CEEP. Inicialmente adotei as mesmas estratégias de ensino 

desenvolvidas no Ensino Médio Regular. Com o passar do tempo, as minhas práticas docentes 

no CEEP passaram a ser totalmente diferentes das adotadas nos dois anos anteriores. O 
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currículo do curso da Educação Profissional, a direção da escola e o horizonte de expectativa6 

dos estudantes fizeram com que, aos poucos, eu fosse abandonando a concepção de ensino 

baseada em práticas articuladas de leitura e produção textual e passasse a desenvolver um 

trabalho de metalinguagem gramatical, deste modo, minhas aulas passaram a ser pautadas em 

práticas tradicionais de ensino.  

 Lembro-me de, nesse período, ter me tornado consumista contumaz de materiais de 

leitura e didáticos cujo único objetivo era inculcar nos leitores as famigeradas normas do 

“português correto”. São exemplos desses materiais: a coleção Português passo a passo, de 

Pasquale Cipro Neto; a coleção Guia Prático do Português Correto, de Cláudio Moreno; 

Soltando a Língua, de Sérgio Nogueira; entre outros. 

 As demandas do curso na Educação Profissional me instigaram a fazer uma nova 

especialização. Mais uma vez voltei à sala de aula, na condição de aluna, e iniciei uma nova 

formação em nível de especialização no curso de Metodologia para o Ensino da Educação 

Profissional ministrado pela Universidade do Estado da Bahia – UNEB em parceria com a 

Secretaria Estadual de Educação. O curso teve duração de dois anos, período no qual meu 

contrato pelo REDA expirou. Deixei de atuar como professora nas turmas da Educação 

Profissional, mas diante de mim se delineava um novo desafio: exercer a docência em turmas 

do sexto ano do Ensino Fundamental da Rede Municipal de Lauro de Freitas. 

 Fui aprovada no concurso para provimento de vagas para professores da Educação 

Básica de Lauro de Freitas em outubro de 2012 e ingressei na carreira de magistério do 

referido município em fevereiro de 2013.    

Iniciei minha prática docente em Lauro de Freitas um pouco esvaziada dos 

pressupostos que me impulsionaram nos primeiros anos de docência. Já não pensava tanto em 

um ensino de língua que viesse a se contrapor ao ensino tradicional. Também já não 

convidava D. Norma e D. Linguística para participar das minhas aulas. Olho para trás e não 

consigo perceber em que momento me perdi das diretrizes que havia abraçado durante a 

formação acadêmica. Minhas aulas voltaram a ser uma mistura entre as concepções 

gramaticais. Ora eu privilegiava atividades pautadas nos usos da língua escrita (leitura e 

produção), ora, atividades de cunho genuinamente gramatical. Eu já não tinha clareza acerca 

de que tipo de gramática estava trabalhando e que tipo de ensino estava defendendo.  

                                                           
6 A acepção do termo em questão diz respeito ao modo como nos situamos e apreendemos o mundo a partir de 
um ponto de vista subjetivo, tendo sua origem em discussões propostas por Hans Robert Jauss nas décadas de 
1970 e 1980. 



38 

 

A reconfiguração de meus paradigmas de ensino se deu quando li Gramática 

Contextualizada: limpando “o pó das ideias simples” da linguísta e professora Irandé 

Antunes, publicado no ano de 2014. Na obra, a autora tece críticas à tradição escolar de 

ensinar a língua (aspectos gramaticais) tomando, como objeto de análise, frases aleatórias e 

descontextualizadas. Ela afirma, ainda, a necessidade de um trabalho pedagógico que 

privilegie o uso de textos, pois só a partir deles é possível ver as funções das categorias 

gramaticais na produção de sentidos e das intenções que se pretende expressar. Esta prática, 

de acordo com a autora, favorecerá o desenvolvimento das habilidades e competências 

comunicativas por parte dos estudantes. 

Minhas reflexões, a partir das considerações de Antunes (2014), fizeram-me redefinir 

o formato das aulas, assim pensei em ações didáticas cujo aprendizado dos aspectos 

gramaticais estivessem atrelados à compreensão textual e pudessem ser acionados durante as 

atividades de produção escrita. Nessa perspectiva, precisei selecionar materiais diversificados 

que pudessem ser atrativos para os alunos do sexto ano e que os mobilizasse para a leitura e 

para a produção de textos. Assim, escolhi desenvolver atividades com a leitura de contos 

infantis e com a produção de diários em relatos autobiográficos. Minhas inúmeras tentativas 

de trabalho me fizeram ver que alguns dos meus alunos apresentavam muitas dificuldades 

diante do texto escrito. Não conseguiam ler, tampouco sabiam escrever. Essas limitações eram 

responsáveis, muitas vezes, por comportamentos que variavam da apatia à agressividade.  

Ao longo das aulas descobri que, em muitos casos, a falta de intimidade dos alunos, 

com a escrita, era reflexo da relação que as próprias famílias desses alunos mantinham com 

materiais impressos, visto não ser comum a prática da escrita e da leitura no seio familiar de 

boa parte dos estudantes. Perceber essa condição de meus alunos foi importante para que eu 

pensasse em situações didáticas que conjugassem o ensino da modalidade formal da língua, 

em seu formato oral e escrito, com a reflexão acerca dos aspectos políticos envolvidos neste 

processo, pois, como professora de Língua Portuguesa, entendia que uma de minhas funções 

era despertar nos estudantes o interesse pelo conhecimento da língua materna, tendo em vista 

o papel social da educação linguística na vida de qualquer pessoa.  

 Ao longo de minha formação aprendi que língua é um objeto de ensino que deve ser 

encarado em função de suas potencialidades na vida dos sujeitos que dela se utilizam nos 

contextos sociais. De forma metafórica, a língua pode ser vista como uma potente arma, que, 

ao ser carregada, poderá conferir poder ao seu usuário. É dentro desta perspectiva que Gnerre 

(2009) afirma que a comunicação não é a única função da linguagem, uma vez que a palavra é 

utilizada, sobretudo, para estabelecer e manter relações de poder. De acordo com o autor, os 
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casos mais evidentes em relação ao poder do ato de linguagem podem ser observados em três 

dimensões discursivas: a política, a religiosa e a escolar.  

 No contexto escolar, a língua ensinada é vista pelos alunos como algo não atrativo, 

sobretudo em função do conflito entre a variante linguística dominada pelo estudante e a 

variante de prestígio ensinada na escola.  

 O valor das variantes linguísticas é definido em função do valor social atribuído ao seu 

falante, e é nessa perspectiva que são fixadas as relações de poder, já que serão as camadas 

que detêm o prestígio econômico e social que irão impor a sua variante sobre as outras, o que 

se dá principalmente através de sua associação com a modalidade escrita que será utilizada 

como fonte de transmissão de informações de ordem política e cultural, já que  

 

A língua padrão é um sistema comunicativo ao alcance de uma parte 
reduzida dos integrantes de uma comunidade; é um sistema associado a um 
patrimônio cultural apresentado como um corpus definido de valores fixados 
na tradição escrita. (GNERRE, 2009, p. 6, grifo do autor) 
 

Percebo que meus alunos, reconhecendo a existência da variante padrão, sentem no 

cotidiano o desprestígio de sua fala e escrita e, muitas vezes, reagem à exclusão linguística, 

negando-se a aprender o que eles consideram ser do outro, ou seja, a variante prestigiada da 

língua que eles reconhecem na leitura e na escuta, mas ignoram nos modos de domínio. 

 Penso que, enquanto professora, a mim cabe sensibilizar e convencer estes alunos da 

necessidade de conhecer também a variante de prestígio da língua, aprendendo a dominá-la 

para dela fazer uso quando necessário, como advoga Hooks (2013). É imprescindível que essa 

língua do opressor seja adquirida, tomada e reclamada como espaço de resistência. 

 É importante descortinar para os alunos que, embora eles sintam que é a língua de 

prestígio que os oprime, na verdade, “são os opressores que moldam a língua para transformá-

la em um território que limita e define e a tornam uma arma capaz de envergonhar, humilhar e 

colonizar” (HOOKS, 2013, p. 224). 

  De acordo com Kleiman (1995, p. 08), “O domínio dos diversos usos e funções da 

escrita significa, efetivamente, o acesso a outros mundos, públicos e institucionais, como o da 

mídia, da burocracia, da tecnologia, e, por meio deles, a possibilidade de acesso ao poder”. A 

linguagem tem uma função política que deixa definidos os papéis do falante e do ouvinte nos 

eventos de interlocução verbal. As regras que norteiam os atos de fala deixam evidente o 

caráter de poder associado à linguagem, já que nem todos os integrantes de uma sociedade 

podem transitar pelas variedades de registro e escolher, dentre elas, a mais apropriada ao 
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contexto comunicativo em que se está inserido. Os que dominam as variantes linguísticas de 

prestígio, também, detêm os espaços de poder, ao passo que todos os demais são relegados a 

silenciar suas vozes ou esperar o momento em que lhes seja franqueada a palavra.     

        A compreensão dos mecanismos de discriminação operacionalizados através dos usos 

que se faz da língua é relevante para redefinir os parâmetros de ensino da língua materna 

dentro de uma perspectiva que permita ao estudante compreender os aspectos políticos 

imbricados nos atos de linguagem e no estabelecimento de uma variante linguística como 

norma a ser seguida.  

 Conscientes de que podem ser discriminados em função do uso que fazem de sua 

língua materna, é necessário que os alunos, a partir da mediação do professor, desenvolvam a 

consciência de que devem se apropriar das variantes linguísticas de prestígio tendo em vista 

que a ela estão associadas as possibilidades de acesso aos bens culturais historicamente 

construídos na sociedade. Mas eles não podem perder de vista o fato de que é a partir de uma 

determinada tradição cultural que se define a variante linguística que estará necessariamente 

associada a grupos de poder. Essa variante, por seu prestígio forjado, estabelece-se como 

identidade nacional enquanto portadora de uma tradição e de uma cultura. 

 A escola, enquanto agência de letramento por excelência da sociedade, deve 

ambicionar a transformação da ordem social imposta, permitindo aos sujeitos a apropriação 

do que Kleiman (1995, p. 08) chama “empowerment through literacy, ou seja, potencializar 

pelo letramento”(grifo da autora). Para que isso aconteça, é fundamental que a escola, 

enquanto espaço de ensino, entenda seu papel social e identifique o que pode e o que precisa 

ser feito no intuito de favorecer a “potencialização” dos seus estudantes a partir do letramento.  

 Quanto ao ensino da língua materna, cabe ao professor entender que seu papel é 

“oferecer aos alunos oportunidade de amadurecer e ampliar o domínio que eles já têm das 

práticas orais de linguagem e, especialmente, garantir-lhes o domínio das práticas escritas.” 

(FARACO, 2016, p. 92) 

 

3.3 O ESPAÇO DE ENSINO: CARACTERIZAÇÃO DO CONTEXTO ESCOLAR 

 

Quando fui aprovada no concurso de Lauro de Freitas sabia que diante de mim se 

descortinaria um novo desafio que seria atuar em turmas do Ensino Fundamental II. Fui 

admitida para assumir um regime estatutário de trabalho com carga horária semanal de 

quarenta horas. Em 2013, primeiro ano de atuação na rede lauro-freitense, precisei dar aulas 



41 

 

em duas escolas: Escola Nossa Senhora de Lourdes, localizada no centro da cidade, e Escola 

Municipal Solange Coelho (EMSC), situada em uma região mais periférica. 

Recém aprovada, imaginei que poderia atuar em turmas do nono ano que eram mais 

próximas da realidade que vivi nos anos anteriores ao ministrar aulas para o Ensino Médio, 

mas, diferente do que pensei, fui informada de que atuaria em turmas do sexto, sétimo e 

oitavo anos distribuídas nas duas escolas.  

No ano de 2014, passei a concentrar minhas atividades apenas na Escola Municipal 

Solange Coelho. A referida escola está localizada na Rua Nossa Senhora da Aparecida, em 

Itinga, bairro periférico do Município de Lauro de Freitas, região metropolitana de Salvador. 

Na função de diretor da escola está o professor Nelson Hanaque que, juntamente com a 

professora Rita Cordeiro, na vice-direção, e com a professora Raquel Ventura, coordenadora 

pedagógica, articula a atuação dos 42 professores lotados na unidade escolar.  

 

FIGURA 03 – Fachada da escola 

 
Fonte: Arquivo da escola 

 
Considerada pelo município como de médio porte, a escola atende, em média, mil e 

cem alunos por ano. Possui dois pavilhões. O primeiro abriga doze salas de aula nas quais são 

distribuídas, anualmente, doze turmas do sexto ao nono ano nos três turnos, sendo o turno da 

noite destinado à educação de jovens e adultos.  
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FIGURA 04 – Salas de aula do pavilhão 01 

 
Fonte: Arquivo pessoal 

 

FIGURA 05 – Pátio da escola 

 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

A unidade escolar também possui uma cantina, três banheiros, uma secretaria, sala dos 

professores, sala de coordenação pedagógica e uma sala para a direção e vice-direção.  

 

FIGURA 06 – Secretaria, sala dos professores e coordenação pedagógica 

 

Fonte: Arquivo pessoal 
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O segundo pavilhão possui duas quadras, dois banheiros e três salas, uma das quais 

utilizo no contra-turno das aulas regulares para desenvolver o projeto Recuperar Saberes que 

descreverei detalhadamente mais a frente. 

 

FIGURA 07 – Pavilhão 02 

 

Fonte: Arquivo pessoal 
 

 Embora seja considerada de médio porte, a escola não possui nenhum espaço que 

possa ser utilizado como biblioteca. O contato dos alunos com material impresso de leitura, 

que não seja o livro didático, só é possível quando o professor disponibiliza. Há dois anos 

venho fazendo campanhas para doação de livros no intuito de montar um espaço de leitura na 

escola. Nesta empreitada, tenho contado com a colaboração de alguns colegas da própria 

unidade escolar e de outros parceiros externos.   

 No que diz respeito às avaliações nacionais sistêmicas, a escola não tem apresentado 

bons resultados nos últimos anos. Segundo dados do IDEB/INEP disponíveis no site qedu7, os 

índices de desempenho de leitura, escrita e cálculos matemáticos referentes aos anos finais 

(Fundamental II) em 2017 não foram satisfatórios. Conforme gráfico abaixo: 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
7 Fonte: QEdu. Disponível em: https://qedu.org.br/escola/117240-em-solange-coelho/aprendizado. Acesso em 
29.12.18. 
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GRÁFICO 1 – Evolução da Escola Municipal Solange Coelho no IDEB 

 
Fonte: QEdu.org.br. Dados do Ideb/Inep (2017) 

 

A escola obteve nota 3,3 no IDEB quando a meta prevista para aquele ano era de 4,4. 

Não se pode deixar de considerar que, ainda que tivesse atingido a meta, a escola estaria 

abaixo do nível nacional que é de 6,0.   

Diante do quadro que se desenha, não é difícil imaginar que são poucos os alunos que 

poderão prosseguir os estudos até o Ensino Superior. A grande maioria dos estudantes da 

escola tende a acumular limitações no âmbito da leitura, da escrita e dos cálculos. Fatores 

responsáveis por tirar deles as perspectivas em relação à continuidade de sua formação 

escolar. Muitos deles acabam abandonando a escola, passando a fazer parte das estatísticas 

dos brasileiros que são analfabetos funcionais.   

 Quando assumi o posto de professora das turmas de sexto ano do turno matutino, em 

2014, implementei na escola, a convite do, então diretor, professor Luciano Reis, a oficina 

Recuperar Saberes. Dentro de uma perspectiva de ensino da língua como ato político, o 

objetivo da oficina era complementar a alfabetização dos estudantes que ingressavam nas 

turmas de sexto ano da escola numa condição de semialfabetismo, reflexo de inúmeros fatores 

de ordem social, econômica e política que eram vivenciados pelos estudantes. Segundo Rojo 

(2009, p. 97), o termo alfabetismo designa “o conjunto de competências e habilidades 

envolvidas nos atos de leitura e de escrita dos indivíduos”. Esse conjunto diferencia e 

particulariza um indivíduo em relação ao outro, em função da história de práticas sociais que 

cada um traz e que pode ser medido e definido por níveis e desenvolvimentos de leitura e de 

escrita, os quais são aferidos por exames de avaliação sistêmica como o INAF e o IDEB. Ao 

afirmar que os estudantes da unidade escolar em que leciono ingressam no sexto ano numa 

condição de semialfabetismo, desejo chamar atenção para o fato de que eles não adquiriram as 
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habilidades necessárias para, neste nível de ensino, acessar e processar informações escritas 

como ferramenta para enfrentar as demandas cotidianas.  

Além dos aspectos linguísticos, há fatores sociais que também interferem no processo 

de aprendizagem desses estudantes. Na EMSC é comum ouvirmos relatos de alunos que 

presenciam cotidianamente: a morte, o medo, a desvalorização da vida, a ausência de 

assistência do Estado etc. Os estudantes são em sua maioria negros e pardos. As garotas, 

matriculadas em maior número, muitas vezes, interrompem os estudos devido a uma gravidez 

não planejada. Já os meninos desistem do curso em detrimento de um trabalho com o objetivo 

(obrigação) de auxiliar na renda doméstica ou veem no tráfico uma oportunidade de ascensão 

dentro da própria comunidade. Estes jovens são oriundos de famílias desestruturadas: pai e/ou 

mãe alcoólatra(s), pai e/ou mãe falecido(s), pai traficante ou detento no sistema prisional, mãe 

viúva, mãe solteira etc. Muitos vivem sob o jugo de padrastos ou madrastas que maltratam e 

assediam moral e/ou sexualmente. Este, em geral, é o perfil dos nossos alunos. E, é nesses 

alunos que tento despertar o prazer pela leitura e pela escrita e, tendo em vista a realidade 

social em que vivem, não posso deixar de conceber minhas aulas como um ato político. 

Entendendo ser necessário considerar a relação que estes estudantes detêm com a 

língua e com a escola, na condição de professora, resolvi fazer algo que possibilitasse aos 

alunos uma nova experiência de aprendizagem e de uso da língua. Foi assim que surgiu o 

Projeto Recuperar Saberes que funciona até hoje, sendo, no município, uma iniciativa da 

EMSC que visa atender as necessidades de aprendizagem dos alunos matriculados no sexto 

ano do Ensino Fundamental II. A proposta pedagógica leva em conta os conhecimentos 

trazidos pelos alunos, estabelecendo pontos de partida que lhes assegurem a possibilidade de 

continuidade de aprendizagem através da realização de oficinas de práticas de letramento 

escolar. O objetivo do curso é oferecer condições para que os estudantes avancem no trajeto 

escolar, contribuindo para a redução do quadro de repetência e evasão, problemas que, 

associados a outros fatores como violência e desestrutura familiar, durante muito tempo vêm 

assolando a escola e a vida dos estudantes. 

Convém ressaltar, porém, que, embora esteja atuando ao longo de quatro anos no 

Projeto Recuperar Saberes, não sinto que obtive resultados satisfatórios. Isso porque passei 

muito tempo pensando que resolveria questões de alfabetização, que hoje percebo como 

complexas, apenas utilizando sequências didáticas. Na condição de aprendiz, no curso de 

Mestrado Profissional em Letras, pude enxergar as microestruturas do problema vivenciado 

pela minha escola e, de posse dos conhecimentos teóricos, pude, na condição de professora, 

redimensionar minha prática no intuito de lograr resultados mais exitosos com meus alunos.  
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4 PROFESSORA E APRENDIZ: FACES DE UMA MESMA MOEDA 

 

 O ingresso no PROFLETRAS me possibilitou repensar minha prática sob inúmeros 

aspectos. Tornar-me, mais uma vez, aluna e, neste processo, refletir sobre o que eu deveria 

aprender para melhorar minha atuação docente foi desafiador. Nesse sentido, não posso 

prosseguir na narrativa deste Memorial Acadêmico sem nele registrar as experiências 

vivenciadas nesse meu retorno à Universidade. Primeiramente, preciso pontuar o ambiente 

acolhedor em que todos nós estudantes, que ingressamos como alunos na turma 05, fomos 

recebidos. Lembro-me do dia da entrega dos documentos para efetivação da matrícula, 

momento em que recebi muitos sorrisos e felicitações, por parte dos professores e 

funcionários, pela aprovação no certame. As aulas inaugurais, nos dois primeiros semestres, 

foram uma surpresa à parte. A professora e pesquisadora Irandé Antunes, abrilhantou a 

abertura do primeiro semestre trazendo muitas reflexões sobre o texto como unidade de 

ensino durante as aulas de Língua Portuguesa. No segundo semestre, foi a vez do professor e 

pesquisador Marcos Bagno, que nos presenteou com uma belíssima palestra sobre preconceito 

linguístico. Ao longo do ano, também, participamos do evento de lançamento do livro 

“Língua Portuguesa e Literatura no Livro Didático: desafios e perspectivas” organizado por 

dois de nossos professores, Simone Bueno e Júlio Neves. Na oportunidade, pudemos assistir a 

uma palestra com a pesquisadora e professora Roxane Rojo, momento bastante enriquecedor. 

   Considerando que falar do PROFLETRAS é falar, também, das pessoas responsáveis 

pelo bom andamento do curso, não posso deixar de fazer referência ao professor Júlio Neves 

que, na condição de coordenador, sempre me atendeu com muita presteza sendo solícito 

diante de todas as minhas demandas. Outrossim, sou grata aos funcionários da Secretaria do 

PROFLETRAS responsáveis por dar o devido encaminhamento às nossas documentações e 

por nos esclarecerem dúvidas dando-nos informações diversas. Outro aspecto que preciso 

pontuar diz respeito às experiências durante o cumprimento dos componentes curriculares, 

obrigatórios e optativos, do curso. 

  No primeiro semestre de 2018, cursei quatro disciplinas (duas das quais foram 

fundamentais para o delineamento do meu projeto de pesquisa e intervenção, como abordarei 

mais adiante): Alfabetização e Letramento, com a professora Simone Assumpção, disciplina 

na qual pude aprofundar os conhecimentos acerca do Letramento e sua implicação no 

contexto educacional, bem como problematizar o conceito de Alfabetização e seu 

desdobramento na sociedade de base grafocêntrica; Texto e Ensino foi a disciplina que me 

oportunizou a mudança de paradigmas a partir da ampliação do conceito de texto. As 
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provocações feitas pelo professor Henrique Freitas me fizeram olhar para o grafite, os búzios 

e a tatuagem como ricas possibilidades linguísticas de trabalho em sala de aula; a disciplina 

Fonologia, Variação e Ensino, ministrada pela professora Juliana Gayer, trouxe discussões 

importantes sobre aspectos fonológicos que impactam na escrita. Preciso confessar que as 

primeiras aulas eram de um conteúdo denso que parecia não estabelecer nenhuma relação com 

os problemas de aprendizagem que eu enfrentava em minha sala de aula. Com o passar do 

tempo e das discussões, pude perceber que esta disciplina explicava muitos aspectos 

relacionados à aquisição da escrita, dando-me subsídios para entender as dificuldades 

enfrentadas pelos meus alunos do sexto ano; a professora Alvanita Almeida foi a responsável 

por nos lembrar que “o nosso tempo já tinha acabado” e, com a disciplina Elaboração de 

Projetos e Tecnologia Educacional, auxiliou nossa turma no processo de escrita do projeto de 

pesquisa. 

 O segundo semestre também foi bastante intenso. Cursei mais quatro disciplinas que 

promoveram inúmeras rasuras em meu fazer pedagógico. Em Gramática, Variação e Ensino, 

com a professora Ana Lúcia Souza, além dos letramentos de resistência, tivemos 

oportunidade de problematizar o ensino da gramática sob vários aspectos. Já a professora 

Simone Bueno, através de uma seleção espetacular de textos, nos possibilitou vislumbrar os 

imbricamentos que perpassam o processo cognitivo da leitura e da escrita, com a disciplina 

Aspectos Sociocognitivos e Metacognitivos da Leitura e Escrita. Neste meu relato faltou 

apenas falar da Literatura. Ela era nosso tópico de discussão todas as segundas-feiras. Num 

primeiro momento, com a professora Suzane Lima, na disciplina Leitura do Texto Literário, 

quando pudemos fazer experimentos de leituras com obras diversificadas dentro de uma 

proposta de Literatura Experimental e, no final do dia, com a disciplina Literatura e Ensino 

magistralmente ministrada pelo professor Márcio Muniz, espaço onde, a partir de densas 

discussões teóricas, mediadas pelo professor, fomos provocados a lançar um novo olhar sobre 

o livro didático com que trabalhamos em sala de aula. 

 As últimas disciplinas foram cursadas no primeiro semestre de 2019. Com a 

professora Alba Valéria, tive a oportunidade de refletir sobre a elaboração de materiais 

didáticos em diversas perspectivas. Já a disciplina Gêneros discursivos / textuais e práticas 

sociais foi ministrada pela professora Lise Arruda, orientanda de pós-doutorado do professor 

Henrique Freitas. Sobre o primeiro semestre de 2019, ainda é preciso destacar as boas vindas 

à turma 06, os novos discentes do PROFLETRAS. Na oportunidade, fui convidada a 

participar de uma roda de conversa onde deveria falar, para os recém-chegados, sobre as 

Estratégias de viver e sobreviver na academia nos tempos de hoje. Juntamente com os 
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colegas Antônio Santos e Mari Lima, defendi, para os novos mestrandos, a importância da 

união e da cumplicidade durante o percurso acadêmico e, para selar nosso bate-papo, escrevi 

um cordel no qual busquei reforçar a minha mensagem, além de falar um pouco das 

características de cada professor que os novos colegas iriam conhecer. Apresento abaixo o 

referido cordel:  

 

Cordel de boas vindas – PROFLETRAS 2019 
 
Meu nobre colega 
É com grande prazer      
Que nós da turma 05 
Viemos te receber. 
 
Nosso maior desejo 
É poder te alertar 
Sobre as dificuldades  
Que você pode enfrentar. 
 
Por isso, estimado 
Preste muita atenção 
Nas dicas que te damos 
Nesta iniciação. 
 
Cursar o PROFLETRAS 
É tarefa muito séria. 
Fique atento à nossa dica 
Ela é muito sincera. 
     
Não pense que sozinho 
Você vai a algum lugar. 
Neste curso, dos amigos  
Você há de precisar. 
 
Procure preservar 
Na sua turma a união 
E mantenham entre si 
A cumplicidade de um irmão. 
 
Temos o professor Júlio 
Na posição de coordenador         
Mas ele pode ser 
Seu professor e orientador. 
 
Já com a professora 
Simone Assumpção         
Você vai discutir 
Letramento e Alfabetização. 
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Também vai conhecer 
A professora Suzane Lima      
E com ela vai entender  
Que literatura não se ensina. 
 
Com a professora Juliana 
Fonologia você iria ver      
Mas, como está de licença 
Passou a Gredson este dever. 
 
Já com o professor Márcio Muniz 
Qualquer disciplina estudada          
Será num ambiente bem feliz. 
 
Alvanita é que diz 
Que seu tempo já acabou              
Então, pensar em teu projeto 
É o conselho que te dou. 
 
A professora Simone Bueno 
Vai te pedir muitas resenhas.   
Não se irrite com a tarefa 
Vai te ajudar, então te empenha! 
 
Já Henrique e Analu 
Gostam mesmo é de inovar.        
Se prepare, em suas aulas  
Você tem muito que trabalhar. 
 
E há outros professores 
Que não foram aqui citados       
Mas alguns, na turma 06, 
Podem ser requisitados. 
Os docentes do PROFLETRAS 
São altamente qualificados. 
 
Espero que tenham gostado 
De nossa recepção                       
Nossa turma elaborou 
Com carinho e dedicação. 
 
Fonte: NASCIMENTO, Silvana. Texto escrito pela professora-pesquisadora em 2019. 
 
 A roda de conversa foi bastante proveitosa, e muitos integrantes da turma 06 

afirmaram que se sentiram carinhosamente acolhidos pela equipe do PROFLETRAS da 

UFBA. Eles se comprometeram a recepcionar com o mesmo entusiasmo a turma subsequente, 

mas, infelizmente, fomos surpreendidos com a notícia de que não haveria seleção do 
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PROFLETRAS para ingresso no semestre 2020.1. Essa notícia é fruto de um cenário político 

nebuloso e de uma política econômica que deixa muito claro que educação não é e não será 

prioridade, pelo menos não enquanto durar o governo de extrema direita no executivo federal 

do país. 

 Apesar das notícias nada animadoras no cenário da educação, empenhei-me para que o 

último semestre de aulas fosse bastante proveitoso. E foi. Encerramos nossas atividades 

oferecendo uma festa de aniversário surpresa para o colega Antônio. Eu, sempre adepta dos 

cordéis, aproveitei o momento e escrevi um texto para homenagear nossa turma. Nele, falei da 

satisfação que senti em fazer parte daquele grupo tão especial para mim. Abaixo transcrevo o 

referido texto: 

 

Homenagem à turma 05 

É com aperto no peito 
Que declaro esta verdade:  
Essa nossa turma 05 
Vai deixar muita saudade. 
 
Em dois anos aprendemos  
Quanto vale a amizade, 
Em apertos que passamos 
Nesta Universidade. 
Nos momentos mais difíceis 
Tivemos cumplicidade. 
 
Em situações de estresse, 
De tristeza e de tensão 
Foi aí que descobrimos 
O valor da união.  
 
Hoje encerramos um ciclo  
E vamos nos afastar 
Mas de nossos bons momentos 
Sei que iremos nos lembrar. 
 
Neste momento, irei falar 
De cada um, só um pouquinho. 
São uns versos meio pobres, 
Mas foram feitos com carinho 
 
E começo por Daiane 
Minha parceira, minha amiga. 
Que esta nossa amizade 
Dure para toda vida. 
Eu também vou destacar 
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Que com esse seu jeitinho 
Sempre tratou a todos 
Com respeito e com carinho. 
Adenildes, minha amiga 
Minha amada “jovenzinha” 
Saiba que neste curso 
Você não está sozinha. 
Embora a Qualificação 
Ainda esteja em processo 
A sua dedicação 
Garantirá o seu sucesso. 
 
Elisângela é retada! 
Ela conseguiu provar, 
Que pra tocar qualquer parada 
Basta só se dedicar. 
Vejam que dos “Cadernos Negros” 
Ela foi se apropriar. 
 
Mary Lourdes, a escolhida 
De Simone Assumpção 
Sempre foi uma aluna  
De grande dedicação 
E desperta nos alunos 
Sempre muita inspiração. 
 
Bel é doce, é fofinha 
Mas se criticar seus livros 
Ela sai logo da linha. 
Sendo pró e gestora 
Com jeitinho e com ternura 
Defende com muito empenho 
O papel da literatura. 
 
Claudinei é o doutor. 
Ele é psicanalista. 
Desejo que da educação 
Você, colega, não desista. 
 
Lucília é a antenada 
Com as redes sociais 
Nos avisa sobre tudo 
Não sei como ela faz. 
Sou um pouco mais jovem 
Mas não tenho esse gás. 
 
Mizael, nosso colega 
Que agora tá afastado 
Que defende que os provérbios 
São fontes de aprendizado. 
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Fez uma falta danada 
Neste semestre do mestrado. 
 
E não esqueci de Márcia 
Que não pôde prosseguir 
Os problemas de saúde 
A fizeram desistir. 
Mas ela é uma de nós 
E por isso está aqui. 
 
De Morgado já sabemos 
Que pra selfie não tem jeito, 
E quando concluir o mestrado 
Volta correndo pro Direito. 
Ela é uma grande colega 
Que eu vou guardar no peito. 
 
Sobre Antônio, já falei 
Ele é o garoto da canção 
Que garante à suas aulas 
Sempre muita emoção. 
E comemora aniversário 
No período do São João. 
 

O que vocês me ensinaram 
Guardarei como um troféu 
E tentarei eternizar 
Nestes versos de cordel. 
 
Desejo a todos sucesso 
No projeto de intervenção 
Pois ele garantirá 
Nossa certificação. 
 
Que sejamos referência 
Neste curso de mestrado 
E obtenhamos êxito 
Na seleção pra doutorado. 
 
E aqui vou terminando 
Essa minha exposição 
Eu sou puro sentimento 
Sou movida por paixão. 
 
Com esses versos tentei 
Demonstrar o que eu sinto: 
É alegria e orgulho 
De pertencer à turma 05. 
 
Fonte: NASCIMENTO, Silvana. Texto escrito pela professora-pesquisadora em 2019. 
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 Feitas as devidas considerações sobre meu percurso durante o cumprimento dos 

componentes curriculares, é chegada a hora de descrever os caminhos trilhados no decorrer da 

elaboração do projeto de intervenção. Começo por dizer que durante o exercício da profissão, 

tive que me reinventar em alguns momentos em função das demandas que se delineavam 

diante de mim. A atuação como professora no Ensino Médio Regular foi diferente das ações 

necessárias ao ensino no Ensino Médio Profissional. Do mesmo modo, pensar em situações 

de ensino para um público formado por adultos com formação superior exigiu de mim a 

observação acerca do horizonte de expectativas daqueles alunos. O Mestrado Profissional não 

fugiu a essa regra: fui provocada, durante o curso, a pensar em problemas relacionados às 

minhas aulas nas turmas do sexto ano. Dentre tantas questões, que aspecto enfocar?  

A busca pelo problema mais relevante me trouxe muita inquietação e, até definir o que 

era mais importante, fui vítima de uma tempestade de ideias. A cada dia me vinha um insigth 

diferente que era descartado no dia seguinte em virtude de um novo pensamento a partir de 

outro olhar. O que realmente me fez definir o caminho a seguir foi pensar no problema que 

tem impactado de fato minhas aulas de Língua Portuguesa. A minha questão principal não era 

querer desenvolver o gosto pela leitura nos alunos, nem seduzi-los para a produção de textos a 

partir de contextos significativos, embora esses aspectos do ensino também fossem 

desafiadores. Nas minhas aulas, o que sempre se apresentou como entrave foi o 

semialfabetismo que afligia boa parte de meus discentes. Ao pensar nas dificuldades de 

escrita que os alunos tinham diante da folha em branco e lembrar da natureza dos desvios 

ortográficos que eles apresentavam, não tive dúvidas: essa seria uma intervenção necessária 

para que os estudantes desenvolvessem as habilidades de leitura e escrita para experienciarem, 

de forma plena, as outras etapas do letramento escolar. 

Defini os contornos do meu projeto de intervenção tendo em vista a investigação dos 

aspectos fonológicos que interferem na escrita dos meus alunos do sexto ano fazendo com que 

eles cometam desvios ortográficos de naturezas diversas. Nesse processo passei a pensar em 

todos os aspectos envolvidos nesse nível de ensino. Pude perceber que o ingresso no sexto 

ano é um processo marcado por muitas transformações e desafios. A nova escola, a 

diversidade de professores e disciplinas, os novos conteúdos que são abordados e cobrados, os 

componentes curriculares e o tempo das aulas, tudo é ressignificado pelos estudantes de 

maneira brusca e desde quando eles iniciam o ano letivo. Aliadas a esse cenário estão as 

defasagens de aprendizagem que o alunado traz consigo, resultado de uma alfabetização mal 

sucedida que precisa ser revista em tempo hábil a fim de não trazer maiores prejuízos para o 

estudante. 
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O meu projeto é resultado dessas observações nas quais evidenciei as limitações 

ortográficas que os alunos do sexto ano da EMSC trazem do Ensino Fundamental I. Estas 

limitações se constituem como problema, uma vez que a natureza dos desvios de escrita 

cometidos, por vezes, não condiz com o nível de ensino em que o aluno se encontra. Tal fator 

reflete na pouca ou quase nenhuma habilidade diante de atividades de leitura e de produção 

textual.  

Ao longo dos anos percebi que muito do fracasso desses alunos nas aulas de Português 

se deve à falta de domínio das regras grafofonêmicas (relação entre os grafemas e os sons da 

língua que os caracteres do alfabeto apresentam). Foi para este problema, portanto, que 

direcionei meu olhar. Assim, a partir de produções textuais, que foram obtidas na avaliação 

diagnóstica aplicada em janeiro de 2019, na EMSC, pude analisar com detalhes a natureza dos 

desvios ortográficos presentes nos textos dos estudantes do sexto ano e, de posse desses 

dados, desenvolvi um trabalho no qual os alunos foram estimulados a perceber os sons da fala 

e sua representação na escrita, bem como foram convidados a pensar em outros aspectos 

relacionados ao processo de escrita. Concomitante a este processo, desenvolvi com os alunos 

práticas de letramento através da leitura e exploração de sentidos de diversos gêneros textuais 

com vistas a produções textuais autorais dentro da perspectiva da escrita de si. 

Para atingir o meu objetivo, elenquei os seguintes objetivos específicos: 

— Entender a complexidade envolvida no processo de aquisição da escrita a partir da 

análise sobre a relação estabelecida entre sistema ortográfico e oralidade; 

— Compreender a natureza dos desvios ortográficos mais recorrentes nas produções 

dos alunos; 

— Identificar as possíveis hipóteses que norteiam a escrita dos alunos em função da 

natureza dos desvios ortográficos;  

— Propor atividades de leitura, escrita, escuta e oralidade, ancoradas nos pressupostos 

da Fonética articulatória e da Fonologia, que agucem a curiosidade pelos sons da fala e 

possibilitem a criação de novas hipóteses sobre as relações entre os sons e a representação 

escrita da Língua Portuguesa. 

 A disciplina decisiva para a fundamentação de meu projeto foi Fonética, Variação e 

Ensino, ministrada pela professora Juliana Gayer durante o primeiro semestre do Mestrado 

Profissional. As discussões desenvolvidas em sala me ofereceram subsídios para compreender 

os fenômenos fonológicos que interferem na escrita de meus alunos, o que me possibilitou 

repensar as estratégias de ensino na perspectiva do aprimoramento de meu fazer pedagógico.  
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 Não posso deixar de considerar, também, a importância do componente curricular 

Alfabetização e Letramento que me deu as bases teóricas para entender a relação entre esses 

dois conceitos que são tão caros ao meu projeto. 

 Preciso pontuar ainda que, embora reconheça a relevância de minha pesquisa, defender 

o meu projeto foi uma tarefa muito penosa. Muitos colegas e alguns professores não 

entendiam o motivo da minha escolha, e os inúmeros questionamentos e críticas que recebi 

fizeram com que, algumas vezes, tivesse dúvidas acerca da permanência neste caminho. As 

discussões sobre letramento autônomo e letramento ideológico, propostas por Street (2014), 

eram utilizadas constantemente na tentativa de desmerecer meu recorte de trabalho. O referido 

autor denuncia a existência de uma concepção sobre a escrita que, dentro de uma perspectiva 

dicotômica, a privilegia em relação à fala. Segundo ele, essa valorização da escrita configura-

se a partir da verificação das capacidades individuais e cognitivas que podem ser medidas nos 

sujeitos, esse seria o modelo autônomo de letramento e era única e exclusivamente a esse 

modelo que meu trabalho estava sendo associado. Street (2014) apresenta, também, o modelo 

ideológico no qual as práticas de letramento são social e culturalmente determinadas e destaca 

a importância de se compreender como as pessoas usam os textos escritos e o que fazem com 

eles nos diferentes contextos históricos e culturais.  

 Para prosseguir com meu projeto, precisei entender que os modelos propostos pelo 

autor em questão não se anulavam, sendo ambos necessários, já que resguardam funções 

sociais bem definidas, cabendo a observação de que o modelo ideológico, por ser mais amplo, 

engloba o modelo autônomo, como afirma o próprio Street (2014):  

Aqueles que têm empregado um modelo autônomo e que, em geral, têm 
dominado o campo dos estudos do letramento até recentemente, é que foram 
responsáveis por estabelecer uma falsa polaridade entre os aspectos técnicos 
e culturais do letramento. O modelo ideológico não tenta negar a habilidade 
técnica ou os aspectos cognitivos da leitura e da escrita, mas sim entendê-los 
como encapsulados em todos culturais e em estruturas de poder. Nesse 
sentido, o modelo ideológico subsume, mais do que exclui, o trabalho 
empreendido dentro do modelo autônomo. (STREET, 2104, p. 172, grifo 
nosso) 
 

 Diante da afirmação de Street (2014), compreendi que o direcionamento dado ao meu 

projeto era relevante visto que, cabe sim à escola desenvolver práticas de letramento que 

contemplem os dois modelos propostos pelo autor, possibilitando aos alunos, não só o 

domínio da leitura e da escrita, mas a participação em várias práticas sociais em que essas 

modalidades de uso da língua sejam utilizadas. 
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 Soares (2018), ao discorrer sobre métodos de alfabetização e suas implicações no 

letramento, também, agregou considerações importantes à minha proposta de trabalho. 

Segundo a autora, discussões acerca dos métodos de alfabetização são históricas e essas 

divergências de posicionamento teórico “derivam de concepções diferentes sobre o objeto da 

alfabetização, isto é, sobre o que se ensina quando se ensina língua escrita” (SOARES, 2018, 

p. 25, grifos da autora). De acordo com a autora, o termo letramento se associa ao termo 

alfabetização para designar uma aprendizagem inicial da língua escrita, que não deve ser 

entendida apenas como aprendizagem da tecnologia da escrita, mas também, como a 

introdução da criança às práticas sociais da língua escrita. Existem, segundo a autora, 

divergências em relação ao objeto da aprendizagem, ou seja, alguns tendem a privilegiar a 

aprendizagem inicial da língua escrita dando ênfase ao ensino do sistema alfabético-

ortográfico (alfabetização), enquanto outros defendem a introdução da criança aos usos da 

leitura e da escrita nas práticas sociais (letramento). Essas divergências metodológicas são 

responsáveis, de certo modo, pela grande confusão teórica sobre que estratégia de ensino da 

língua escrita adotar. 

 Para Soares (2018), a aprendizagem inicial da língua escrita é um processo complexo 

que envolve vários componentes (chamados por ela de facetas) e demanda diferentes 

competências. Nesse sentido, as concepções de aprendizagem da escrita diferenciam-se pela 

faceta do processo que elegem como objeto de aprendizagem. Ela sinaliza a existência de três 

facetas principais: a primeira é a faceta linguística que, por se tratar da representação visual da 

cadeia sonora da fala, relaciona-se diretamente à alfabetização. A segunda é a faceta interativa 

e diz respeito ao uso da língua escrita como meio de expressão e compreensão de mensagens. 

Por fim, ela destaca a faceta sociocultural que está relacionada aos usos, funções e valores 

atribuídos à escrita em contextos socioculturais. As duas últimas facetas são consideradas, 

pela autora, formas de letramento. 

Em meio às incertezas e às discussões necessárias ao meu embasamento teórico, as 

reflexões trazidas por Soares (2018) serviram-me como um farol na medida em que 

compreendi que: 

A aprendizagem inicial da língua escrita, embora entendida e tratada como 
um fenômeno multifacetado, deve ser desenvolvida em sua inteireza, como 
um todo, porque essa é a natureza real dos atos de ler e escrever, em que a 
complexa interação entre as práticas sociais da língua escrita e aquele que lê 
ou escreve pressupõe o exercício simultâneo de muitas e diferenciadas 
competências. É o que se tem denominado de alfabetizar letrando. 
(SOARES, 2018, p. 35, grifos da autora) 
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 Com base nas considerações acima, compreendi que a aprendizagem inicial da língua 

escrita diz respeito a três objetos de conhecimento diferentes (decorrentes das facetas 

propostas pela autora), os quais correspondem a domínios cognitivos e linguísticos distintos 

definidos por teorias e princípios em que cada uma das facetas se fundamenta. Compreendi, 

também, que a aprendizagem inicial da escrita deve se dar de modo abrangente, ou seja, deve 

abarcar demandas pedagógicas diferentes inerentes a cada faceta ao mesmo tempo em que 

atenta para as especificidades de cada uma de suas facetas com suas diferentes implicações 

teórico-metodológicas.  

 A obra de Soares (2018) situou as práticas de (re)alfabetização, que proponho neste 

projeto, dentro da faceta linguística (sem excluir a relação com as facetas sociocultural e 

interativa), já que esta se ocupa da aprendizagem do sistema alfabético-ortográfico que 

conduz a habilidade de leitura e de produção de palavras escritas.  

Além dos aportes teóricos relacionados à natureza dos letramentos (STREET, 2014) 

e à discussão sobre aprendizagem inicial da língua escrita (SOARES, 2018), outro fator que 

foi determinante na definição do recorte de meu objeto de trabalho, e que me fez entender, de 

uma vez por todas, que o meu projeto era legítimo, foi a escrita deste Memorial Acadêmico. 

Pensar em minhas práticas de letramento na infância produziu em mim uma catarse. A menina 

Silvana, que foi desacreditada por não conseguir ler e escrever, continua ocupando as salas de 

aula das turmas do sexto ano da Escola Solange Coelho. Hoje, na condição de professora, não 

posso repetir com meus alunos o que fizeram comigo quando estava na condição de aprendiz. 

Por isso, meu projeto coloca na pauta do dia as questões complexas, relacionadas ao 

aprendizado da escrita, que desencadeiam diversos tipos de desvios ortográficos.   

 

4.1 A ESCRITA EM EVIDÊNCIA: COMO ENSINAR? 

 

Após a definição dos desvios ortográficos no processo de aprendizado da escrita 

como meu objeto de pesquisa e intervenção, percebi que seria necessário me apropriar dos 

conhecimentos teóricos sobre meu objeto de ensino, já que não é possível ensinar aquilo que 

não se conhece. 

 Por entender que o estudo de uma língua pressupõe, além dos conhecimentos 

morfossintáticos, noções dos princípios fonológicos e fonéticos, desenvolver um trabalho que 

possibilite ao aluno se inserir nas práticas letradas, a partir de um trabalho de (re) 

alfabetização no qual a Fonética Articulatória e a Fonologia me sirvam de subsídios teóricos 

pareceu ser de suma importância. 
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Segundo Moura e Barbosa (2006, p. 23), 

 
Projeto educacional é um empreendimento de duração finita, com objetivos 
claramente definidos em função de problemas, oportunidades, necessidades, 
desafios ou interesses de um sistema educacional, de um educador ou grupo 
de educadores, com a finalidade de planejar, coordenar e executar ações 
voltadas para melhoria de processos educativos e de formação humana, em 
seus diferentes níveis e contextos. 
 

Ancorada na ideia acima, e considerando a importância de reconhecer os saberes da 

oralidade que os alunos já detêm (que se constituem como um capital simbólico no processo 

de alfabetização), a proposta de meu projeto foi analisar de que forma eram estabelecidas 

pelos estudantes as relações entre os sons da fala e a representação escrita pelo sistema 

alfabético e aprimorar, a partir de ações pedagógicas, a consciência fonológica no intuito de 

minimizar as dificuldades e potencializar o desempenho oral e escrito dos alunos recém-

chegados ao sexto ano do Ensino Fundamental II.  

 Seara et al (2015, p. 166) definem consciência fonológica como “a capacidade 

metalinguística que possibilita a análise consciente das estruturas formais da língua”. De 

acordo com as autoras, essa capacidade metalinguística compreende dois níveis: a consciência 

de que a língua falada pode ser segmentada em unidades distintas (a frase pode ser 

segmentada em palavras, as palavras em sílabas e as sílabas em fonemas) e a consciência de 

que essas unidades podem ser repetidas na língua. Outro aspecto importante nesta discussão é 

a definição da consciência fonêmica, que pode ser entendida como “a capacidade de 

reconhecer e manipular fonemas das palavras que constituem a língua” através de cinco 

habilidades: apagamento de fonemas, combinação de fonemas, identificação de fonemas, 

segmentação (ou decomposição) de fonemas e invariância (ou reversão) de fonemas (SEARA 

et al, 2015, p. 172).  

A consciência fonológica engloba a consciência fonêmica, uma vez que ocorre no 

nível da palavra, da sílaba e do fonema. Segundo Lemle (1987, p.18), chama-se de fonema, 

em linguística, “uma unidade de som caracterizada por um dado feixe de traços distintivos”. 

 Embasando-me no conceito de consciência fonológica, entendo que, ao desenvolver 

um trabalho voltado para a percepção dos fonemas, no intuito de fazer com que os alunos os 

entendam como peças que se combinam para formar as palavras, estarei contribuindo para a 

aprendizagem da leitura e da escrita.  

Para desenvolver estratégias de ensino que favorecessem o uso da consciência 

fonológica dos estudantes na construção de seu conhecimento sobre a escrita, foi necessário 
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aprender um pouco mais sobre a estrutura da língua e sobre a fonologia. Deste modo, precisei 

me debruçar sobre o processo de formação da sílaba no português tendo em vista o papel que 

ela desempenha na fonologia das línguas (COLLISCHONN, 2010).  

Roberto (2016, p. 70) define sílaba como “a estrutura fundamental, na base de todo 

agrupamento de fonemas da cadeia da fala. Esta estrutura se fundamenta sobre o contraste 

entre os fonemas, tradicionalmente, chamados de vogais e consoantes”. Para exemplificar 

essa estrutura, considerarei a palavra aprendiz que possui três sílabas (a + pren + diz) as 

quais poderão ser decompostas em unidades menores que as constituem, ou seja, vogais e 

consoantes. As línguas se organizam silabicamente de formas distintas a partir da combinação 

dos fonemas em padrões que se repetem caracterizando a estrutura silábica de cada língua.  

Segundo Silva (2003), há três partes na estrutura de uma sílaba. Uma parte nuclear 

obrigatória e preenchida por uma vogal. Duas partes periféricas, opcionais, e preenchidas por 

segmentos consonantais. Segundo a autora, “quando esses segmentos ocorrem, eles podem 

apresentar uma ou mais consoantes. Se a sílaba apresentar apenas o segmento vocálico, este 

preencherá todas as partes da estrutura da sílaba” (SILVA, 2003, p. 76).  

No caso da palavra aprendiz, a sílaba inicial apresenta apenas o segmento vocálico. 

A sílaba medial possui uma parte periférica à esquerda preenchida por duas consoantes pr, 

uma parte periférica à direita preenchida pela consoante n e um pico silábico com a vogal e. 

Já a sílaba final apresenta uma parte periférica à esquerda preenchida pela consoante d, uma 

parte periférica à direita preenchida pela consoante z e um pico silábico com a vogal i. 

De acordo com Collischonn (2010), existem duas teorias que discorrem sobre a 

estrutura da sílaba: a teoria autossegmental e a teoria métrica. A primeira pressupõe camadas 

independentes e uma relação de igualdade entre os segmentos, conforme pode ser observado 

abaixo: 

 

FIGURA 08 – Estrutura silábica 

                        σ 

  

A PREN   D     I        Z 

             Fonte: Elaborado pela autora 

 

No exemplo acima, a letra grega [σ] representa a sílaba. A referida letra é 

denominada sigma e corresponde a letra s no latim. Na palavra aprendiz, considerada a título 
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de exemplificação nessa discussão, todos os segmentos têm o mesmo valor de igualdade, não 

existindo, conforme a teoria autossegmental, hierarquia entre eles. A sílaba DIZ é composta 

por três segmentos (consoante, vogal, consoante) que se ligam igualmente à sílaba. 

De acordo com Collischonn (2010, p. 100), a teoria métrica estabelece que “a sílaba 

consiste em um ataque (A) e em uma rima (R)”. A rima, por sua vez, consiste em um núcleo 

(Nu) e em uma coda (Co). Qualquer categoria pode ser vazia, exceto o Nu, ou seja, nem toda 

sílaba terá ataque ou coda, mas a presença do núcleo é obrigatória.  

O ataque corresponde ao fonema inicial de uma sílaba, já a coda diz respeito à 

posição ocupada por um segmento após o núcleo da sílaba. A rima é a união entre a coda e o 

núcleo da sílaba. De acordo com essa teoria, a sílaba possui uma estrutura interna, como pode 

ser observado no exemplo abaixo: 

 

FIGURA 09 – Estrutura interna da sílaba 

                                  Σ 

 

                           A            R  

 

                                                 Nu          Co 

                      A PREN   D         I              Z 

Fonte: Elaborado pela autora 
 

Na estrutura acima representada, a sílaba DIZ tem a consoante D como ataque, uma 

rima composta pelos segmentos I e Z, onde o I corresponde ao núcleo da sílaba, por ser uma 

vogal, e o Z ocupa a coda silábica. A sílaba é composta de um aclive (posição de ataque), um 

pico (núcleo) e um declive (coda). O aclive é mais acentuado que o declive devido à distância 

sonora entre o ataque e o núcleo ser maior do que entre o núcleo e a coda. 

A análise das duas concepções sobre sílaba permite perceber que há uma divergência 

no que diz respeito à estrutura interna da sílaba, ou seja, para a teoria autossegmental não há 

diferenças entre os segmentos, já para a teoria métrica, há uma relação mais estreita entre os 

segmentos que compõem a rima do que entre a vogal do núcleo e a consoante do ataque. 

Neste trabalho adotei a teoria métrica da sílaba, tendo em vista que os desvios 

ocorrem em posições silábicas específicas, muitas vezes na coda e outras vezes no ataque ou 
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no núcleo, e não afetam a sílaba como um todo. Nesse sentido, há a necessidade de explicar 

aos alunos que a vogal sempre ocupará o núcleo das sílabas e que poderá ou não haver 

elementos em posição inicial, antes de vogal, ou em posição final pós-vocálica. Esse 

conhecimento é importante na compreensão de como se organiza o sistema oral e ortográfico.  

De acordo com Roberto (2016, p. 72) “é comum as obstruintes8 ocuparem posição de 

ataque, enquanto as vogais ocuparão o núcleo silábico”. O ataque pode ser classificado como 

simples ou complexo. Será simples quando houver apenas uma consoante na posição de 

ataque, como pode ser observado na sílaba DIZ (da palavra aprendiz) com a consoante D. 

Quando preenchido por duas consoantes, como na sílaba PREN (da palavra aprendiz), é 

chamado de ataque complexo, tendo em vista as consoantes PR ocuparem a posição de 

ataque.  

A posição de ataque pode também não ser preenchida por nenhum segmento, como 

pode ser observado na sílaba A (da palavra aprendiz) na qual somente o núcleo é preenchido. 

Neste caso, as posições de ataque e de coda ficaram vazias. 

No tocante à coda, cabe ressaltar que ela também pode ser classificada como simples 

ou complexa, já que pode ser preenchida por uma ou por duas consoantes. Na palavra 

aprendiz, evidenciam-se dois exemplos de coda simples nas duas últimas sílabas da palavra.  

Segundo Roberto (2016, p. 79), “as combinações que ocorrem no ataque complexo 

ou na coda complexa são chamadas de encontros consonantais”. No ataque complexo, o 

encontro consonantal geralmente apresenta na segunda posição uma consoante líquida 

(primo, placa, trato, clínica). A autora sinaliza a importância de atentar para o descompasso 

entre a oralidade e a escrita, tendo em vista o padrão silábico canônico do português que se 

caracteriza pela junção consoante – vogal (CV). Segundo ela, existe uma tendência de 

regularização da pronúncia das sílabas que fogem muito a essa configuração. Palavras como 

psicologia e advogado, por exemplo, tendem a ser pronunciadas como p[i]sicologia e 

ad[i]vogado. Esses casos são denominados de epêntese, ou seja, um processo de inserção de 

uma vogal que não pertence à etimologia da palavra, mas apresenta um fonema que é 

pronunciado devido a uma acomodação articulatória.   

O estudo da sílaba do português é importante para entender que o padrão silábico da 

língua apresenta uma ampla variedade que pode oferecer certa dificuldade para os aprendizes 

da modalidade escrita. De acordo com Collischonn (2010, p. 105), “o molde silábico é uma 

                                                           
8 Conjunto composto por consoantes oclusivas, fricativas e africadas. 
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afirmação geral a respeito da estrutura possível de sílabas numa determinada língua”. Abaixo 

apresento uma tabela com as sequências combinatórias possíveis no Português Brasileiro. 

 

TABELA 01 – Padrão silábico do PB 

Padrão silábico do português brasileiro 

V AMOR 

CV XÍCARA 

CVC CARTA 

CVCC PERSPECTIVA 

CCV TRIGO 

CCVC PRÓSPERO 

CCVCC TRANSPORTE 

VC ÁRVORE 

VV OUVIDO 

CVV TOURO 

CVVC DEUS 

CCVV FRAUDE 

CCVC FRALDA 

CCVVC CLAUSTRO 

Fonte: Adaptado de Collischonn (2010, p. 115) 

 

O estudo da estrutura silábica me forneceu subsídios para melhor compreender a 

complexidade durante a apropriação da escrita por parte dos estudantes. Sobretudo aqueles 

que, por não serem expostos frequentemente à leitura e à escrita, apresentam muitas marcas 

da fala coloquial nas produções textuais, fato comum entre os alunos da rede pública, 

contexto no qual meus alunos estão inseridos.  
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4.2 A ESCRITA EM EVIDÊNCIA: O QUE ENSINAR?  

  

 Como se pode evidenciar, o aspecto ortográfico se constitui como temática central em 

meu projeto, por isso, julguei pertinente trazer algumas considerações teóricas nessa direção.  

Assim, nas linhas a seguir, discorrerei brevemente sobre a história da ortografia da língua 

portuguesa e, na sequência, farei algumas considerações sobre o aprendizado da escrita 

ortográfica, sem perder de vista que a ortografia é uma convenção do sistema de escrita que, 

diferente da naturalidade que caracteriza o aprendizado do sistema oral, exige um ensino mais 

sistemático acerca de suas regras. 

 

4.2.1 -  Breve histórico sobre a ortografia 

 

 O termo ortografia origina-se das palavras gregas orthos e gráphein que significam, 

respectivamente, correto e escrita. Segundo Cagliari (2015), o entendimento adequado do que 

a ortografia significa, prescinde da compreensão acerca dos sistemas de escrita que foram 

criados no intuito de permitir a leitura. Segundo o autor, os sistemas de escrita são uma 

representação da linguagem oral e necessitam dos sistemas ortográficos que agem na parte 

gráfica e funcional da escrita no intuito de neutralizar as variações linguísticas. As bases do 

sistema ortográfico poderão ser definidas tendo em vista critérios etimológicos, fonológicos 

ou ambos ao mesmo tempo.  

 A ortografia da língua portuguesa só foi fixada no início do século XX. Antes desse 

período, havia uma grande diversidade gráfica e a língua portuguesa sofreu, através dos 

séculos, uma série de alterações.  

 O primeiro momento em que houve discussões nessa direção, pode ser entendido 

como Período fonético-fonológico e corresponde ao período que vai do século XII ao século 

XV, também conhecido como época do português arcaico. Foi um período que se caracterizou 

por profundas transformações no idioma. Os documentos escritos eram poucos naquela época, 

tinham natureza oficial e eram escritos em latim. Como os textos escritos em português não 

tinham ampla circulação social, os escribas utilizavam uma espécie de ortografia pessoal onde 

mesclavam grafias latinas tradicionais com representações fonético-fonológicas resultantes do 

processo de constituição da língua. 

 Após o período fonético-fonológico, iniciou-se, no século XV, o que pode ser 

chamado de Período etimológico. Iniciado na época do Renascimento, o período etimológico 

estendeu-se até o início do século XX. A invenção da imprensa trouxe a necessidade de se 
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fixar uma norma gráfica geral para cada uma das diversas línguas europeias modernas. 

Algumas dessas línguas, a exemplo do italiano, adotaram o processo de transparência 

fonológica. Outras optaram por uma base essencialmente etimológica. No português houve 

uma tentativa de separar a escrita da pronúncia, fazendo-a retroceder até sua origem greco-

latina. De acordo com Faraco (2016), Fernão Oliveira e João de Barros, primeiros autores a 

escrever gramáticas do português no século XVI e a discutir nelas questões ortográficas, eram 

ambos defensores de uma escrita não etimológica. Ainda segundo o autor, entre os séculos 

XVI e XX, a ortografia do português viveu sob a égide de um pensamento fortemente 

etimologizante, fundado no princípio da conservação das letras que ocorriam na escrita 

originária grega e latina, mesmo que nenhum valor fonológico a representassem.  

 Após a era etimológica, veio, no início do século XX, o Período das reformas 

ortográficas e, mais precisamente em 1911, finalmente conseguiu-se fixar uma ortografia para 

o português. O governo lusitano nomeou uma comissão de filólogos no intuito de estabelecer 

as bases da nova ortografia, implantada em 1916 e modificada em 1927. A referida ortografia 

não foi extensiva ao Brasil que, somente em 1931, após acordo ortográfico feito com 

Portugal, adotou oficialmente a ortografia simplificada, tornando-a obrigatória no país em 

1933. Tratava-se de uma proposta de ortografia simplificada na qual havia grande 

transparência fonológica, mas que ainda mantinha, para parte do léxico, um compromisso 

etimológico.  

 O acordo assinado entre Brasil e Portugal em 1931 não chegou a produzir a unificação 

entre os dois sistemas: em 1943, no Brasil, a Academia Brasileira de Letras publica o 

“Pequeno Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa - VOLP” que apresenta 

divergências em relação ao “Vocabulário Ortográfico” publicado em Portugal no ano de 1940. 

Assim, em 1943, os dois países assinam novo acordo, mas como este não foi ratificado pelo 

parlamento brasileiro, em 1955, a lei 2.623 oficializou a ortografia do Pequeno VOLP de 

1943 no Brasil e cada país ficou com sua própria ortografia.  

 Após muitas discussões durante os três períodos apresentados acima, na década de 

1980, os países de língua oficial portuguesa começaram a desenvolver o entendimento da 

necessidade de se estabelecer uma cooperação multilateral que permitisse uma unificação 

ortográfica. Foi dentro deste contexto que surgiu o Acordo ortográfico de 1990 que está em 

vigor no Brasil desde 1º de janeiro de 2009.  

 De acordo com Faraco (2016, p. 118), “a meta principal do Acordo não foi 

propriamente ortográfica, mas fundamentalmente política: abolir a duplicidade de ortografias 

oficiais”. Neste sentido, a intenção do Acordo ortográfico de 1990 não foi propor reformas as 
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quais culminariam numa alteração das bases do sistema ortográfico. O objetivo foi possibilitar 

a unificação ortográfica entre os países de língua oficial portuguesa. 

 

4.2.2 – Considerações sobre a escrita ortográfica 

 

 O sistema escrito foi construído com o propósito inicial de representar a oralidade. 

Estes dois sistemas, embora partilhem muitas características, apresentam também inúmeras 

diferenças que devem ser consideradas e nos levam a perceber que a relação entre ambos é 

bastante complexa.  

 De acordo com Pedrosa (2014), os sistemas de escrita podem ser fonográficos 

(baseados nos sons da fala) ou ideográficos (baseados na representação de ideias). O 

propósito primário dos sistemas fonográficos seria a representação dos sons da fala de um 

modo que fosse possível recuperar integralmente o que foi dito. Na tentativa de atender a esse 

propósito, surgiram os registros alfabéticos, ou escritas fonéticas, que tiveram como grande 

entrave a variação linguística. Um sistema de escrita que se propusesse ser fiel à fala 

precisaria abarcar as inúmeras possibilidades de pronúncia. Se a escrita fonética fosse 

utilizada por pessoas de uma mesma variedade linguística, não haveria problemas, mas a 

comunicação entre falantes de variedades distintas seria muito complicada.  

 A escrita fonográfica, uma vez inviabilizada pela variação linguística, cedeu lugar ao 

sistema ortográfico fonêmico. Segundo Roberto (2016, p. 142), “uma ortografia fonêmica dá 

conta de representar várias pronúncias possíveis ao mesmo tempo, sendo comum a falantes de 

diferentes variedades sociolinguísticas da língua”. A grafia única padronizada foi uma solução 

encontrada para anular a variação e permitir a qualquer falante, de qualquer variedade, ler e 

entender o que está escrito. A padronização é feita através de uma convenção ortográfica que 

se propõe a tornar a comunicação mais simples, na medida em que exclui as diferenças 

advindas das variantes linguísticas, já que, como afirma Cagliari (2015, p. 21) “a transposição 

para o dialeto do leitor só é possível graças à ação da ortografia que neutraliza a variação 

linguística na escrita”. O único problema é tornar claras as regras que sustentam esse sistema 

ortográfico garantindo que os seus usuários compreendam seu funcionamento. E é exatamente 

nesse ponto que os professores, das mais variadas áreas do saber, cobram dos docentes de 

língua portuguesa uma solução. 

 Ao longo de minha prática docente, uma das queixas mais comuns entre os professores 

(dentre os quais me incluo), era a idéia de que “os alunos escrevem como falam”. O que, de 

certo modo, não deixa de ser verdade, já que os alunos, de fato, buscam na sua fala os 
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elementos necessários para tentar representar a língua. Ao me deparar com as discussões 

teóricas sobre essas questões no Mestrado Profissional, entendi que a língua oral serve de 

suporte para as relações sociais nos mais variados contextos, e ela, por ser mais próxima do 

universo do aluno, serve como referencial nas primeiras tentativas de representação escrita. O 

aluno, ao se apropriar da escrita alfabética, utiliza sua consciência fonológica e, a partir dela, 

elabora escritas de cunho fonético, isto porque: 

 

Para aprender a ler e a escrever, é necessário que o aprendiz volte sua 
atenção para os sons da fala, e tome consciência das relações entre eles e sua 
representação gráfica tanto no nível da palavra quanto no nível das relações 
fonema-grafema. (SOARES, 2018, p. 124) 

  

 De posse desses conhecimentos, compreendi que essa “escrita fonética” realizada 

pelos alunos não deve ser considerada uma escrita que infringe as regras ortográficas, deve ser 

vista como um ponto de passagem, uma fase em que as hipóteses são testadas pelo estudante. 

 Oliveira (2005) defende o processo de construção de conhecimento da escrita 

intermediado pela oralidade como sendo uma das concepções de aprendizagem da escrita. 

Segundo ele, o conhecimento sobre a língua falada controla o processo de aprendizado da 

escrita e, nesse processo, o aprendiz irá cometer necessariamente alguns erros. Esses erros são 

passos importantes na elaboração do conhecimento, são etapas que permitirão ao aprendiz a 

reformulação de suas hipóteses. O autor ainda esclarece que o aprendiz exerce sobre sua 

produção escrita inicial algumas hipóteses as quais ele chama de controle qualitativo e 

controle quantitativo. O primeiro diz respeito às hipóteses formuladas pelos alunos em que 

sons iguais corresponderiam a letras iguais e os sons diferentes seriam representados por 

letras diferentes. O controle quantitativo, por sua vez, seria responsável pela seguinte 

hipótese: o número de letras usadas corresponde ao número de sons pronunciados. A palavra 

“humano”, neste sentido, poderia ser escrita como “umano” já que o “h” inicial não tem 

nenhuma correspondência sonora. 

A ideia dos controles qualitativos e quantitativos propostas por Oliveira (2005) me 

possibilitou ver os desvios ortográficos, que os meus alunos apresentam, como etapas do 

processo em que eles estão elaborando o conhecimento sobre o que seja escrever a partir de 

uma relação direta entre a fala e a escrita. 

Há que se considerar aqui que, embora a aprendizagem da língua escrita tenha 

origem no conhecimento da língua falada, esta última não é homogênea, uma vez que 

apresenta uma ampla variação em função de aspectos sociais, etários, geográficos etc.  
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Importante ressaltar, também, que nem todas as hipóteses que o aluno fará no 

processo de aquisição da escrita estarão necessariamente sedimentadas na oralidade. Isso 

porque nem sempre a escrita ortográfica do português corresponderá ao aspecto fonológico. 

Sobre isso, Bortoni-Ricardo (2006, p. 204) acrescenta: 

 

Tanto o processo da leitura quanto o da escrita envolvem muito mais que a 
compreensão do princípio alfabético, que estabelece a correspondência entre 
grafemas e fonemas. Ler e escrever são processos complexos - o segundo 
mais complexo que o primeiro -, que exigem conhecimento de natureza 
sintática, semântica e pragmático cultural, que o leitor vai adquirindo à 
medida que amplia seu léxico ortográfico, nos estágios subsequentes à fase 
da alfabetização. 
 

Nobile e Barrera (2009) postulam que, durante o aprendizado da escrita, a criança 

precisa desenvolver a compreensão da correspondência que há entre grafemas e fonemas e, 

para que isso ocorra, ela passa por algumas fases: a pré-silábica, a silábica, a silábico-

alfabética e a alfabética. A escrita alfabética precede a escrita ortográfica, mas a entrada na 

fase alfabética não significa que a criança irá dominar as regras ortográficas, pois esta última 

comporta diversas irregularidades no que diz respeito às correspondências entre grafemas e 

fonemas. As dificuldades enfrentadas pelas crianças na aquisição da escrita, no que diz 

respeito à transição da escrita alfabética para a escrita ortográfica, muitas vezes, se arrasta 

durante toda a Educação Básica, fazendo com que os estudantes tenham medo de escrever 

“errado” ou, até mesmo, assumam que não gostam de escrever.  

Nas discussões acerca do processo de aquisição da escrita da Língua Portuguesa, é 

consenso admitir que há uma complexidade que envolve o sistema de escrita e dificulta a 

compreensão e a aprendizagem por parte dos alunos. Além do esforço cognitivo que a criança 

imprime durante a alfabetização (em seu percurso de aprendizagem que vai da fase pré-

silábica à alfabética), ela ainda precisa, após estes estágios, se apropriar da escrita ortográfica 

que não corresponde às hipóteses, criadas por ela, de uma relação biunívoca entre grafemas e 

fonemas. Assim, as crianças são levadas a cometer certos equívocos durante a escrita, os quais 

precisam ser analisados pelos professores e compreendidos, não como erros ortográficos 

simplesmente. Estes equívocos têm motivações diferentes e, quando analisados de perto, 

evidenciam que foram tentativas hipotéticas formuladas pelas crianças para escrever. 

Considerando a complexidade do sistema de escrita do português, Morais (2010) 

propõe uma classificação das palavras em dois grupos: palavras regulares e palavras 

irregulares. 
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As regulares correspondem ao grupo de palavras em que é possível, com base nas 

regras ortográficas, compreender ou perceber uma norma subjacente, uma vez que possuem 

uma motivação fonética. O autor as subdivide em três grupos: 

 Regularidades diretas: cada letra corresponde a um som independente de sua posição 

na palavra. Existe neste caso uma regularidade absoluta entre a letra e o som. É o que 

acontece com as letras p, b, t, d, f, v onde se evidencia a correspondência biunívoca 

entre as letras e os fonemas. 

 Regularidades contextuais: a depender do contexto, pode-se antecipar a escrita da 

palavra observando a posição que determinada letra ocupa na palavra ou observando-

se as letras vizinhas. Um exemplo desta natureza diz respeito à nasalização das vogais 

antes de p e b que será marcada sempre com o uso de m (pomba, tampa). Nos demais 

contextos, a nasalização das vogais será indicada com o uso de n (tonta, canto). 

Necessário se faz esclarecer ainda que os sons vocálicos nasais do português também 

podem ser representados, em algumas situações, apenas com o uso do til (maçã).  

 Regularidades morfológico-gramaticais: são os casos em que a escrita correta só será 

possível mediante a observação da regra gramatical e de aspectos morfológicos. A 

escolha entre o sufixo eza ou esa é um exemplo. O uso do eza ocorrerá apenas quando 

se tratar de substantivo abstrato derivado de adjetivo (beleza, esperteza). Já o sufixo 

esa será usado nos casos de adjetivos pátrios (portuguesa, francesa). 

 

As palavras irregulares seriam aquelas que, por não terem uma motivação fonética e 

serem reguladas por critérios, sobretudo, etimológicos, dependem da memorização para que 

haja uma escrita correta.  

Exemplos: O som de // nas palavras girafa, jiló, laje e gelo. 

             O som de /z/ nas palavras zebra, exame, asa. 

             O som de // nas palavras enxame e enchente. 

Segundo Morais (2010, p. 09), “discutir ortografia é enveredar por um espaço de 

controvérsias, pois implica enfocar um objeto marcado por preconceitos”. De acordo com o 

autor, a compreensão da pertinência dos estudos voltados para a ortografia esbarra em duas 

concepções equivocadas que colocam, de um lado, defensores de um ensino de ortografia que 

adotam um viés distorcido e persecutório diante de erros ortográficos identificados na 

produção de alunos (ou de outros usuários da língua), e, de outro lado, professores que, ao 
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defenderem uma perspectiva de ensino e aprendizagem da língua escrita em contextos mais 

significativos, condenam a correção ortográfica, por julgá-la conservadora.     

Ao analisarmos os encaminhamentos que a escola costuma dar ao estudo de 

ortografia, percebemos que sua ação se volta muito mais para uma averiguação sobre o que o 

aluno sabe de ortografia (através de ditados e correções de desvios nos textos escritos) do que 

para o ensino propriamente dito dessa faceta da língua escrita que é a norma ortográfica. Essa 

postura contribui para que se mantenha, sobre esse aspecto da língua, um olhar de censura e 

discriminação, o que, segundo Morais (2010), se torna um problema grave dentro da escola, já 

que a competência textual do aluno passa a ser confundida com o seu rendimento ortográfico, 

deixando-se de se considerar os avanços que o estudante apresenta na capacidade de compor 

textos. Sobre essa distorção, Paviani (2011) esclarece que, dependendo da concepção que se 

tem de ensinar, pode-se aprender a usar a língua, ou se pode aprender sobre a língua. Nesse 

sentido, a noção de ensino de ortografia deve se pautar numa concepção de aprendizagem 

para o uso da língua, já que se trata de uma convenção social cuja finalidade é ajudar a 

comunicação escrita. Nesta discussão é necessário destacar que, embora muitos alunos 

apresentem dificuldade em produzir os textos requeridos pela escola, e que estejam dentro dos 

parâmetros estabelecidos pelas normas ortográficas, a produção textual dos estudantes é 

bastante intensa nas redes sociais e se molda aos ditames deste universo sem maiores 

problemas. A internet é o lugar onde a expressão linguística (oral e escrita) retrata o modo 

como as conversas informais ocorrem na sociedade. Com a internet, a comunicação ficou 

muito mais rápida, o que desencadeou fenômenos como a abreviatura excessiva de palavras e 

a abolição do uso de diacríticos (acento, til). De todo modo, a liberdade que permite uma 

escrita mais inventiva não vem desassociada de uma estrutura ortográfica que permita 

interpretar o que está escrito. Segundo Cagliari (2015), muito do que se faz de diferente na 

internet exige conhecimentos prévios que vêm do sistema tradicional de escrita do português e 

apresenta as mesmas características do português arcaico.  

Considerando os aspectos aqui ressaltados, ao evidenciar a competência textual dos 

estudantes na internet, a escola não pode se abster de discutir ortografia, também, dentro de 

uma perspectiva que deixe claro aos estudantes as semelhanças e diferenças entre a norma 

ortográfica a ser aprendida na escola e a ortografia utilizada nas redes sociais, mostrando em 

que contexto se deve optar entre uma e outra. Nesta discussão, cabe explicar aos alunos que a 

forma correta de se escrever as palavras é determinada sempre a partir de convenções que são 

definidas socialmente, além de esclarecer que a definição de normas ortográficas reflete 

mudanças nas práticas culturais de uso e de acesso à escrita (MORAIS, 2010). 
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A relevância do ensino da ortografia durante as aulas de Língua Portuguesa reside no 

fato de que, sendo a ortografia uma convenção social de natureza arbitrária (ainda que haja 

regras que justifiquem determinadas escolhas), não se pode esperar que o estudante a aprenda 

sozinho.  

Necessário se faz destacar, ainda, que o ensino da ortografia não pode se dar de 

forma descontextualizada, servindo apenas para cumprir um item previsto na matriz 

curricular. Como defende Antunes (2014), professor de língua é professor de texto, já que 

ninguém fala ou escreve nada que não seja sob forma de textos. No entanto, não se deve, em 

nome da correção ortográfica, censurar e diminuir a produção textual dos estudantes. O ensino 

da ortografia não deve limitar as oportunidades de leitura e escrita dos estudantes, mas não se 

pode esquecer que, para que eles avancem em seu conhecimento sobre os usos da língua 

escrita, a intervenção dos professores é fundamental, já que os estudantes não aprenderão as 

convenções sozinhos e nem com o passar do tempo, embora ainda haja posicionamentos que 

difundam o contrário. Como lembra Morais (2010, p. 30), “é preciso garantir que, enquanto 

avançam em sua capacidade de produzir textos, vivam simultaneamente oportunidades de 

registrá-los cada vez mais de forma correta”.   

 

4.3 A ESCRITA EM EVIDÊNCIA: O QUE APRENDER? 

 

Foi a perspectiva do uso do texto como objeto de ensino de Língua Portuguesa que 

me serviu como esteira para pensar nas atividades que subsidiaram meu projeto de 

intervenção. Durante uma atividade de produção textual, o aluno precisa lidar, ao mesmo 

tempo, com muitas questões no intuito de dar conta de várias exigências que permeiam a 

produção de um texto escrito. É necessário pensar nas ideias que se colocará no papel e na 

ordem em que elas aparecerão no texto. Este exercício, muitas vezes, desvia a atenção do 

aluno dos aspectos relacionados à grafia correta das palavras e dos demais requisitos que irão 

garantir a compreensão do que se está compondo. Nesse momento, como lembra Morais 

(2010), o professor, além de priorizar a leitura e a produção de textos como eixos orientadores 

do trabalho com língua, não deve deixar de considerar a importância do ensino da ortografia.  

O estudo da ortografia é um aspecto dos estudos da língua que visa ao cumprimento 

de normas na produção de textos escritos e está previsto em documentos oficiais que norteiam 

o processo de ensino e aprendizagem da Língua Portuguesa. A BNCC (2017), por exemplo, 

defende a necessidade de um estudo detalhado das relações fono-ortográficas do Português do 

Brasil. Segundo este documento norteador, “o processo de ortografização deve ocorrer nos 



71 

 

anos iniciais do Ensino Fundamental I, mas poderá se estender para outras fases do ensino” 

(BNCC, 2017, p. 91). 

Antes de prosseguir na discussão acerca das questões relacionadas à adequação 

ortográfica nas produções textuais, preciso pontuar que, embora muitos autores denominem 

de “erro ortográfico” os problemas de escrita aqui apresentados, fiz a opção, neste trabalho, 

pelo uso do termo “desvio ortográfico” por entender que o aluno, ao cometer equívocos no 

processo de escrita da ortografia oficial da língua materna, não está incorrendo em erros, mas 

realizando tentativas de acerto. O “erro”, segundo Bagno (2017, p. 61), é uma invenção dos 

seres humanos, já que “ todas as classificações sociais de “certo” e “errado” são resultantes de 

visões de mundo, de juízos de valor, de crenças culturais, de ideologias e, exatamente por 

isso, estão sujeitas a mudar com o tempo”. 

Carraher (1985) discute diversos tipos de desvios de ortografia, aos quais ela 

denomina de erro, e suas tendências durante a aprendizagem da escrita. Ela elenca sete tipos 

de problemas ortográficos que comumente aparecem na escrita de alunos em processo de 

aprendizagem da competência escrita durante o Ensino Fundamental I (do primeiro ao quinto 

ano):  

1. Erros por transcrição da fala: escrita da palavra de acordo com a pronúncia. 

Exemplos: veis (vez), pexi (peixe). 

2. Erros de supercorreção: tentativa de correção dos erros de transcrição da fala. 

Exemplos: contol (contou), correl (correu), pedil (pediu). 

3. Erros por desconhecimento de regras contextuais: falta de conhecimento referente 

ao som que as letras adquirem em função da posição que ocupam na palavra. Esses 

erros podem ser evidenciados, por exemplo, em situações em que se deve decidir 

sobre o uso da letra “s” para representar o fonema /s/ em palavras como: passado, osso 

ou passeio.  

Exemplo: Ao grafar a palavra passarela, o aluno utiliza apenas um “s” por não saber 

que esse grafema tem o som de /z/ quando está entre vogais, sendo necessário, 

portanto, a duplicação da letra “s” quando se deseja a realização do fonema /s/ no 

referido contexto. 

4. Erros na marcação da nasalização: não diferenciação na escrita entre vogais orais e 

nasais ou marcação indevida de nasalidade em vogais orais. 

Exemplos: Intinga (Itinga), muinto (muito). 
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5. Erros devido à concorrência: algumas palavras são grafadas em função de sua 

natureza etimológica ou de aspectos morfológicos. Nestes casos, o aluno, não tendo 

como prever qual a forma correta da grafia, acaba incorrendo em erro ortográfico.   

Exemplos: Uso de ss ou ç diante de a, o e u – massaranduba e maçaranduba, asso 

(verbo) e aço (substantivo), posso (verbo) e poço (substantivo). 

6. Erros nas sílabas complexas: ocorrem em palavras em que a estrutura silábica não 

obedece ao padrão consoante-vogal (CV). 

Exemplos: coelo (coelho), trabaio (trabalho). 

7. Erros por troca de letras: escolha de letra errada para representação do fonema. 

Exemplos: Espalha (Espanha), vumaça (fumaça). 

 

 De acordo com a autora, essas dificuldades ortográficas tendem a ser resolvidas ao 

longo da primeira etapa da Educação Básica. Embora a tipificação proposta por Carraher 

(1985) não abarque todos os casos de desvios ortográficos presentes no contexto do PB, ao 

verificar a referida sistematização, percebi que se assemelham aos problemas apresentados 

pelos meus alunos do sexto ano. 

 Documentos oficiais brasileiros que norteiam os processos de ensino (PCN e 

BNCC) preveem que a criança compreenderá a diferença entre a escrita fonética e a escrita 

ortográfica durante o Ensino Fundamental I e se apropriará do segundo tipo de escrita ainda 

nesta fase da Educação Básica. Ao confrontar a categorização proposta por Carraher (1985) 

com as produções textuais de meus alunos, constatei que o tempo para domínio das regras 

ortográficas previsto nos documentos oficiais está longe de ser uma realidade no município 

onde atuo, principalmente em minha unidade escolar. Assim, decidi me apropriar da 

categorização proposta por Carraher (1985) e pensar em situações didáticas que me 

possibilitassem solucionar ou minimizar as dificuldades que meus alunos apresentam diante 

da escrita. 

Este trabalho iniciou-se a partir das considerações tecidas por Nobile e Barrera 

(2009), que ampliaram a categorização inicial proposta por Carraher e apresentaram algumas 

sugestões de atividades pedagógicas. Na pesquisa realizada pelas autoras, na qual buscaram 

evidenciar equívocos cometidos por estudantes em processo de aquisição da escrita, elas 

acrescentaram à lista proposta por Carraher (1985) os seguintes problemas: 

 Erros de segmentação: equívocos na segmentação da palavra que podem ocorrer de 

duas formas: 

‒ Ausência de segmentação: Amenina (A menina). 



73 

 

‒ Segmentação indevida: com migo (comigo). 

Ausência, acréscimo ou inversão: problemas que podem ocorrer ao nível das letras 

ou das sílabas.  

  Exemplos: rimã (irmã), tlevizão (televisão). 

A categorização proposta por Nobile e Barrera (2009), a partir das considerações 

tecidas por Carraher (1985), constituiu-se como um instrumento importante para a 

identificação dos problemas enfrentados pelos meus alunos, pois serviu como subsídio na 

elaboração de metodologias mais adequadas para o ensino da língua. 

Convém ressaltar que não pretendo que o meu trabalho seja feito dentro de uma 

perspectiva adestradora tão comum na rotina escolar, na qual se exerce um controle sobre o 

texto escrito (produzido pelos alunos) “desde o contorno da letra nos processos de 

alfabetização ao fechamento dos sistemas de leitura que castra os desvios interpretativos que 

podem ser produtivos, mas que são imediatamente marcados como erro”, como lembra Freitas 

(2016, p. 156). O processo de ensino e aprendizagem não pode desconsiderar a natureza 

dialógica intrínseca nas ações pedagógicas, conforme afirma Paviani (2011, p. 59): 

 

Se os propósitos de um dos lados não interagirem com os propósitos do 
outro, o evento ensino-aprendizagem não se efetiva. É necessário que se 
aproximem ou se constituam pontos de intersecção, por meio da interação, 
ligando-os, como duas faces de uma moeda constituindo uma unidade. 

 

4.4 A ESCRITA EM EVIDÊNCIA: COMO APRENDER? 

 

 As linhas a seguir visam a descrever as estratégias metodológicas utilizadas durante a 

seleção dos participantes do projeto, além de explicitar o tratamento que foi direcionado aos 

dados obtidos.  

 

4.4.1 – Seleção dos Participantes 

 

 Participaram do projeto 20 alunos que estavam matriculados no sexto ano do Ensino 

Fundamental II da EMSC e que foram selecionados, mediante avaliação diagnóstica realizada 

durante o mês de janeiro de 2019, para o projeto Recuperar Saberes no contra-turno da série 

regular.  
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 A avaliação diagnóstica teve por objetivo identificar, dentre os alunos, aqueles que 

apresentaram maior dificuldade na aprendizagem da escrita, podendo apresentar inclusive 

indícios de ainda estar na fase da escrita alfabética. Após análise dos dados da avaliação 

diagnóstica, foi feito um convite aos pais e responsáveis pelos estudantes selecionados para o 

projeto. A reunião aconteceu no dia 21 de março de 2019 e contou com a presença do diretor 

da EMSC, professor Nelson Hanaque, e da coordenadora pedagógica, professora Raquel 

Ventura. 

 Dei início à reunião agradecendo a presença dos pais e franqueei a palavra ao gestor da 

unidade escolar, que, após saudar os presentes e dar alguns informes administrativos, passou a 

palavra para a coordenadora. Esta fez alguns esclarecimentos quanto ao real motivo do 

convite e esclareceu, aos pais, que o projeto, para o qual seus filhos estavam sendo 

convidados a participar, já existia na escola há seis anos, mas 2019 seria um ano especial dado 

o caráter acadêmico que assumira. Concluídas as considerações da coordenação pedagógica, 

assumi novamente a palavra e fiz uma exposição oral, mediada por imagens projetadas em 

datashow, na qual expliquei aos pais todo o processo desenvolvido até chegar à identificação 

de seus filhos como futuros participantes do projeto. Expus os objetivos do projeto, detalhei 

suas etapas e esclareci que não havia obrigatoriedade da participação dos alunos selecionados 

nas aulas. Abri espaço para quem tivesse dúvidas acerca do processo e, na sequência, 

perguntei se eles autorizavam a participação de seus filhos no projeto. Diante da adesão total, 

distribuí o termo de consentimento livre e esclarecido, fiz a leitura do texto em voz alta para 

que todos acompanhassem e colhi a assinatura dos presentes. À medida que me devolviam a 

via assinada, eu também entregava uma cópia do termo assinada por mim. Antes de encerrar a 

reunião, esclareci aos pais que os estudantes também receberiam um documento no qual 

poderiam manifestar ou recusar interesse em participar das aulas do projeto. Este documento 

seria entregue no primeiro dia de aula, ou seja, 03 de abril de 2019.  

 

4.4.2 – Material utilizado  

 

 Para a coleta dos dados foram aplicadas duas avaliações no mês de janeiro. Uma de 

leitura e compreensão textual e outra de produção escrita. A análise dos desvios foi realizada 

com base na atividade de produção escrita, pois a primeira parte da avaliação diagnóstica foi 

elaborada no intuito de traçar o perfil sociolinguístico de cada estudante em relação às 

práticas de letramento.    
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 A atividade de compreensão textual, primeira parte da avaliação diagnóstica, foi 

composta por dois textos. O primeiro, apresentado abaixo, é um relato de memórias de uma 

criança sobre seu processo de aprendizagem da leitura.  

 

Memória de livros  

 Não sei bem dizer como aprendi a ler. Havia livros em toda parte de minha casa, 
inclusive na cozinha e no banheiro, de maneira que eu convivia com eles todas as horas do 
dia. Às vezes eu passava bastante tempo com um dos livros aberto no colo, fingindo que 
estava lendo. De vez em quando até acho que criei novas formas de leitura, pois, quando 
havia figuras nos livros, eu inventava as histórias que elas ilustravam e, ao olhar para as letras, 
tinha a sensação de que entendia nelas o que eu tinha inventado. Meu pai observava meu 
comportamento diante dos livros como se eu tivesse uma grande sede de saber. Naquela época 
eu tinha quatro anos e ele queria muito que eu já aprendesse a ler com aquela idade, mas uma 
amiga da família, que era professora, dizia a ele que ainda não era o momento. 
 Depois que completei seis anos, meu pai não aguentou, fez um discurso dizendo que 
eu já conhecia todas as letras e agora era só uma questão de juntá-las e, além de tudo, ele não 
suportava mais ter um filho analfabeto. Em seguida, mandou que eu vestisse uma roupa de 
sair, foi comigo a uma livraria, comprou uma cartilha, uma tabuada e um caderno e me levou 
à casa de D. Eusébia, professora aposentada que morava em nosso bairro. 
(Texto adaptado) 
Fonte: RIBEIRO, João Ubaldo (2011). 
  

 O segundo texto da avaliação diagnóstica, em forma de diário, traz os anseios de um 

estudante de sexto ano diante de seu primeiro dia de aula numa escola nova, como pode ser 

observado abaixo: 

Querido diário, 

 Hoje estou completando 11 anos e é meu primeiro dia de aula no 6º ano. Fiquei triste e 
alegre com isso. Triste porque tive de sair da minha escola antiga, onde estavam os meus 
melhores amigos. Mas também estou feliz, pois vou conhecer uma nova escola com outros 
professores e farei um montão de amigos novos bem no dia do meu aniversário! Espero que 
na minha nova escola tenha uma biblioteca bem grande com muitos livros, para que eu possa 
ler novas histórias. Assim vou poder continuar viajando na imaginação! Também quero muito 
conhecer meus novos professores. Agora, preciso ir. Não posso me atrasar no meu primeiro 
dia de aula. 
Fonte: NASCIMENTO, Silvana. Texto escrito pela professora-pesquisadora em 2018. 

  

 A avaliação diagnóstica foi organizada em duas partes. Num primeiro momento, os 

estudantes foram expostos aos dois textos acima apresentados, para que fizessem uma leitura 

silenciosa e, posteriormente, respondessem a questões de interpretação propostas sobre eles. 



76 

 

Os textos que compuseram esta primeira parte da avaliação foram utilizados no intuito de 

promoverem a sensibilização do aluno para as questões referentes ao seu letramento escolar.  

 A segunda etapa da avaliação diagnóstica teve por objetivo redimensionar a atenção 

dos alunos para as suas memórias de letramento escolar vivenciados na escola e no seio 

familiar. Para tanto, o estudante foi exposto a algumas questões acerca do seu percurso 

formativo até chegar ao sexto ano. As referidas questões estão transcritas abaixo: 

Parte 1 – Compreensão Textual 

1. Você gostou dos textos que leu? Por quê? 
2. Você teve dificuldades para ler algum dos textos? Se a resposta for sim, qual foi o texto? 

Quais foram as suas dificuldades? 
3. O objetivo do Texto 1 é: 

( A ) Falar sobre a importância da leitura da infância. 
( B ) Explicar como um analfabeto tem dificuldade para ler. 
( C ) Relatar as experiências de leitura de uma criança. 
( D ) Contar as experiências de escrita de uma criança. 
4. No Texto 2, o autor afirma que, em seu primeiro dia de aula, se sente alegre e triste. Quais 

são os motivos desses sentimentos? 
 

Parte 2 – Relatos de Memória 
1. Como você aprendeu a ler? 
2. Ao ler um texto, você sente dificuldades para compreendê-lo? Quais são as dificuldades? 
3. Você costuma ler nas horas livres? O que você gosta de ler? 
4. Na sua família, quem incentiva você a ler? Vocês leem juntos? 
5. Marque com um X os materiais de leitura a que você tem acesso em sua casa: 

(     ) livro de histórias 
(     ) revista em quadrinho 
(     ) jornal de notícias 
(     ) jornal de ofertas de supermercados 
(     ) dicionário 
(     ) bíblia 
(     ) livro evangélico 
(     ) jornal de igreja 
(     ) livro escolar ( de Matemática, História, Português etc.) 
(     ) outros: _____________________________________ 

6. Você costuma escrever? (Por exemplo: diário, histórias, mensagens de WhatsApp, listas 
de compras etc.) 

7. O que você gostaria de aprender nas aulas de Português? 
8. Quais atividades você gostaria que fossem realizadas na escola? 
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 Na segunda avaliação, o aluno foi convidado a elaborar um pequeno texto falando 

sobre si e sobre suas práticas de letramento. Com esta provocação, objetivou-se aprofundar a 

pesquisa de caráter etnográfico iniciada na primeira parte da avaliação diagnóstica. O convite 

para a realização do texto escrito, na segunda avaliação, está transcrito abaixo: 

Produção Textual 
 

Elabore um pequeno texto falando sobre você: a sua idade, a escola de onde você vem, o que 
você gosta de fazer, o que você quer aprender neste ano e como você deseja que a escola seja. 
 

4.4.3 – Procedimento  

 Os alunos que apresentaram os casos mais recorrentes de desvios ortográficos durante 

a avaliação diagnóstica foram selecionados para frequentar as aulas do Projeto Recuperar 

Saberes no contra-turno da turma regular. A análise dos dados foi feita tendo em vista os 

problemas ortográficos elencados por Nobile e Barrera (2009), a partir das considerações 

tecidas inicialmente por Carraher (1985).  

 Ao todo foram corrigidos oitenta e dois textos correspondentes ao número de alunos, 

matriculados no sexto ano do turno matutino da EMSC, que compareceu no dia da avaliação. 

 Os dados foram analisados de duas formas: primeiramente foi computada a quantidade 

de desvios ortográficos nas oitenta e duas produções textuais. Num segundo momento, foram 

analisados os vinte textos que apresentaram maior número de problemas ortográficos. 

  A análise dos desvios foi feita observando-se o perfil sociolinguístico apontado pelos 

estudantes na avaliação diagnóstica. O levantamento dos dados e do perfil sociolinguístico 

dos alunos possibilitou o melhor direcionamento para elaboração das atividades pedagógicas, 

conforme diagrama proposto por Bortoni- Ricardo (2005): 

 

FIGURA 10 – Diagrama do processo de análise e diagnose de erros  

 

Fonte: Bortoni-Ricardo (2005, p. 59) 
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 Os desvios observados no primeiro corpus, composto pelos oitenta e dois textos, 

foram categorizados e computados conforme tabela abaixo: 

 

TABELA 02 – Número de textos com desvios 

Natureza do desvio ortográfico Nº de textos com 
desvios 

Percentual 

1-Transcrição da fala – TF 56 68,29 
2-Troca de letras – TL 43 52,43 
3-Nasalização – Nas 36 43,90 
4-Sílabas complexas – SilC 32 39,02 
5-Segmentação – Seg 27 32,93 
6-Concorrência – Conc 27 32,93 
7-Regras contextuais – RC 27 32,93 
8-Inversão de letras – IL 04 4,87 
9- Supercorreção – SC 03 3,65 

Fonte: Elaborado pela autora 

 
 Como pode ser evidenciado na tabela, o maior número de ocorrências diz respeito ao 

desvio por transcrição da fala, correspondendo a 68,29% dos textos. A análise dos dados 

permitiu observar que o apagamento de letras é responsável por alavancar o percentual de 

desvios por transcrição da fala, sendo o cancelamento da vibrante /r/, em posição de coda 

final, o fenômeno de maior ocorrência, seguido pelo apagamento de /r/ em coda medial e pelo 

apagamento de semivogais (monotongação). A vocalização do /l/ e o alçamento vocálico 

também são exemplos de desvios por transcrição da fala que se fizeram presentes em muitos 

textos analisados.  

 O segundo problema mais evidenciado foi o desvio por troca de letras que foi 

verificado em quarenta e três, dos oitenta e dois textos analisados, cerca de 52,43%. A 

marcação indevida ou a não marcação da nasalização foram evidenciados em trinta e seis 

textos. Na sequência da lista, temos o desvio ocasionado pelas sílabas complexas que foi 

observado em 39,02% dos textos. Os desvios relacionados à segmentação inadequada das 

palavras vêm em seguida apresentando os mesmos percentuais observados nos desvios por 

concorrência e regras contextuais, presentes em vinte sete, dos oitenta e dois textos, cada um, 

o que corresponde a 32,93 %. Por fim, aparecem os desvios por inversão de letras, 

identificados em quatro textos, o que equivale a 4,87%; e por supercorreção, presentes em 

apenas três textos, correspondendo a 3,65% dos casos, número de ocorrências não muito 

significativo se comparado aos demais casos.  

 Com base nos dados evidenciados na primeira análise, foi possível selecionar um 

segundo corpus tendo em vista os estudantes que apresentaram um maior grau de dificuldade 
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durante a produção escrita, considerando-se aluno com dificuldade de aprendizagem aqueles 

cujo texto apresentou dez ocorrências ou mais dos tipos de desvios categorizados por Nobile e 

Barreira (2009).  

 A tabela abaixo apresenta o resultado da análise desse segundo corpus que foi 

composto por vinte textos: 

TABELA 03 – Número de desvios por texto 

TEXTO TIPOS DE DESVIOS TOTAL 

 TF Nas TL SilC Seg Conc RC IL SC Desvios por texto 

01 03 03 03 03 02 01 - 02 - 17 

02 02 03 05 05 02 01 - - - 18 

03 14 04 - - - 03 - - - 21 

04 02 03 01 02 04 02 - - - 14 

05 02 02 02 04 05 01 - - 01 17 

06 06 02 - 01 - 01 01 - - 11 

07 06 - - 03 01 01 - - - 11 

08 08 01 - 01 - 01 01 01 - 13 

09 03 - 01 04 01 - - - 01 10 

10 04 03 03 02 01 - - - - 13 

11 02 05 - 04 - - 01 - - 12 

12 02 03 04 06 03 - 01 - - 19 

13 04 05 01 04 01 03 02 - - 20 

14 12 05 01 06 01 - 01 - - 26 

15 12 02 01 03 02 02 01 - - 23 

16 09 01 - 03 01 01 01 - - 16 

17 06 04 - 01 01 03 02 - - 17 

18 10 08 04 02 - 01 - - - 25 

19 05 - 01 01 01 - 02 - - 10 

20 04 03 01 - 01 - 01 - - 10 

Total  116 57 28 55 27 21 15 03 02  

Fonte: Elaborado pela autora 
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 A análise do segundo corpus permitiu perceber que a transcrição da fala foi o desvio 

que se fez presente em todos os vinte textos. Por esse motivo, redimensionei meu olhar para o 

fenômeno da influência da fala na escrita. Percebi, então, que o apagamento de letras constitui 

um grande percentual nos desvios de escrita ocasionados pelas características dialetais dos 

estudantes. Neste sentido, busquei identificar a natureza dos apagamentos, bem como seu 

quantitativo em cada um dos vinte textos selecionados. Na referida análise, obtive o total de 

oitenta e seis ocorrências, sendo que: quarenta e sete dizem respeito ao apagamento do /r/ em 

posição de coda final, treze estão relacionadas à não marcação de plural (apagamento do /s/ 

em posição final), doze casos de apagamento do /r/ em posição de coda medial na sílaba e dez 

relacionados à monotongação (apagamento de semivogais).  

 Nas figuras abaixo apresento trechos onde é possível observar ocorrências de 

apagamento de /r/ em posição de coda final, de /r/ em posição de coda medial e de 

semivogais: 

 

FIGURA 11 – Exemplo de desvios por apagamento de /r/ em coda final 

 

Fonte: Arquivo pessoal 

 
 A figura 11 apresenta o apagamento de /r/ em coda final das palavras: “falar” (fala), 

“passar” (passa), “conhecer” (conhese), “estudar” (estuda), “melhor” (melho), “viajar” (viaja), 

“ficar” (fica), “comprar” (compra) e “diretor” (dereito). 

 A seguir, na figura 12, observa-se o apagamento de /r/ em coda medial nas palavras: 

“dormir” (dume), “barco” (baco), “cortar” (cota) e “jardim” (jadina). 
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FIGURA 12 – Exemplo de desvios por apagamento de /r/ em coda medial 

 
Fonte: Arquivo pessoal 

  

 Na sequência, apresento a figura 13 que exemplifica casos de apagamento de 

semivogais (monotongação) nas palavras: “tranquilizou” (tranquiliso), “falou” (falo) e 

“estudou” (estudo). 

 

 FIGURA 13 – Exemplo de desvios por apagamento de semivogais 

 
Fonte: Arquivo pessoal 

 

 Além do apagamento de letras, identifiquei nos vinte textos do segundo corpus outros 

problemas relacionados à interferência da fala na escrita: seis casos de alçamento vocálico, 

seis de vocalização do “l”e quatro casos de ditongação. Tal análise foi importante para melhor 

direcionar as atividades voltadas para o desvio por transcrição da fala. Nesse sentido, 

identifiquei a necessidade de atentar, principalmente, para os eventos de apagamento de letras 

em que há uma tendência de apagamento da vibrante pós-vocálica em posição de coda.  
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 No que concerne ao apagamento de /s/ em posição de coda, embora seja um evento 

que se concretize na fala, não foi desenvolvida, neste trabalho, uma abordagem metodológica 

no intuito de minimizar tais ocorrências. Isto, porque, o objetivo deste trabalho está centrado 

nos aspectos fono-ortográficos (BNCC, 2017; MOLLICA 2014), e a não marcação do “s” está 

relacionada a fatores linguísticos de ordem morfossintática que não se esgotam apenas com a 

discussão sobre a marcação ou não do grafema “s”. Tal abordagem iria requerer uma 

disponibilidade de tempo maior para discussão em sala e aplicação das atividades de 

intervenção. 

 A marcação indevida da nasalização das vogais, também, foi um aspecto recorrente 

nos textos, motivo pelo qual serão desenvolvidas atividades que visem a minimizar tais 

ocorrências nas produções escritas dos estudantes. É importante salientar, porém, que, em 

muitos casos, a marcação indevida da nasalização não está relacionada à transcrição da fala, 

podendo envolver dificuldades de representação, por parte dos alunos. Nos vinte textos 

selecionados, foram identificados cinquenta e sete eventos de desvios ortográficos 

relacionados à nasalização, destes, dezesseis estavam relacionados à interferência da fala 

“indiga”, “intinga” (Itinga); “tobei”, “tabei”, “tabém” (também), “bei” (bem) e os demais 

estavam associados às dificuldades na representação da vogal nasal. A imagem a seguir 

contém um trecho em que é possível identificar algumas ocorrências dessa natureza nas 

palavras “brincar” (brica), “em” (en), “também” (tabém), “bem” (ben) e “brincalhão” 

(bricaiao). 

 

FIGURA 14 – Exemplo de desvios por nasalização 

 
Fonte: Arquivo pessoal 
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 Os desvios por troca de letras, também, foi verificado em muitos dos textos que 

compuseram o segundo corpus. Ao todo foram computadas vinte e oito ocorrências nas quais 

foram evidenciadas tanto dificuldades relacionadas ao vozeamento/desvozeamento de 

consoantes quanto trocas motivadas pela semelhança gráfica de grafemas. Abaixo apresento 

um trecho em que se percebem esses dois fenômenos:  

 

FIGURA 15 – Exemplo de desvios por troca de letras 

 
Fonte: Arquivo pessoal 

 
 Na figura acima, a troca motivada pelo vozeamento/desvozeamento de consoantes 

pode ser observada na tentativa da escrita das palavras “gosto” (coto), “brincar” (prica), 

“ficar” (vica), “tenho” (deno), “esconde-esconde” (escote-ecote), “medo” (meto) e “correndo” 

(correto). Já as trocas em função da semelhança gráfica são observadas nas palavras “nome” 

(none), “melancia” (malaçia), “minha” (ninha) e “filme”(filne). 

  Foram computados, no segundo corpus, cinquenta e cinco desvios motivados por 

palavras cujo arranjo silábico se diferencia do padrão consoante-vogal (CV). Muitos alunos 

mostraram dificuldade diante da escrita das sílabas complexas, como pode ser observado no 

exemplo abaixo, onde apresento um trecho em que há a simplificação das palavras “brincar” 

(bica), “irmã” (ima), “assitir” (asiter), “gosto” (goto) e “aniversário” (anivaro): 
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FIGURA 16 – Exemplo de desvios por sílabas complexas 

 
Fonte: Arquivo pessoal 

 
 Além dos aspectos apresentados acima, também, foram observadas dificuldades na 

pontuação dos textos e acentuação das palavras, fatos que podem ser entendidos como parte 

do processo de apropriação da escrita.  

 A análise dos dados descritos acima permitiu perceber que, por pertencerem a 

naturezas distintas, os problemas encontrados nas produções escritas podem ser organizados 

em dois grandes grupos: um diz respeito aos aspectos relacionados às características dialetais 

dos alunos que influenciam em sua escrita; o outro se refere a questões ortográficas de ordens 

diversas, as quais podem abranger tanto regras contextuais que normatizam a escrita quanto 

aspectos etimológicos que comportam irregularidades do sistema ortográfico alfabético. 

(MORAIS, 2010).  

 Na próxima seção, discutirei aspectos teóricos que subsidiaram as estratégias de 

ensino pensadas para minimizar os desvios ortográficos evidenciados nesta pesquisa. 

Apresentarei, também, de forma detalhada, o relato da aplicação de cada uma das atividades. 

Contudo, é necessário destacar que, embora tenham sido elencados nove tipos de desvios 

ortográficos, durante a análise dos dados, as propostas de atividades que foram desenvolvidas 

consideraram apenas os casos de desvios ortográficos mais recorrentes. Nesta perspectiva, 

foram desenvolvidas atividades apenas para os desvios por transcrição da fala, nasalização, 

troca de letras e sílabas complexas. 
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5 PROFESSORA-ANFITRIÃ: A RECEPÇAO AOS ALUNOS  

 

  Esta seção destina-se a apresentar os estudantes selecionados para participar do 

projeto de intervenção intitulado “A importância da consciência fonológica para o 

aprimoramento da escrita: práticas de (re)alfabetização e letramento” que teve início no dia 03 

de abril de 2019 e foi concluído no dia 30 de julho de 2019. Ela está estruturada em três 

partes: a primeira, Para começo de conversa, é uma pequena introdução na qual justifico o 

título do projeto e sua relação com o modo como as práticas de letramento foram executadas 

ao longo dos três meses e meio de aula; na segunda parte, cujo título é Descrição dos 

participantes, apresento os alunos selecionados para as aulas através das iniciais de seus 

nomes, sexo, idade e estrutura familiar; por fim, conforme o título Os primeiros contatos já 

revela, descrevo minha percepção acerca dos primeiros encontros com a turma. 

 

5.1 PARA COMEÇO DE CONVERSA 

 

 Não poderia iniciar esta etapa de meu trabalho sem antes fazer uma reflexão sobre o 

título escolhido para abarcar as atividades que busquei desenvolver. O título “A importância 

da consciência fonológica para o aprimoramento da escrita: práticas de (re)alfabetização e 

letramento” justifica-se tendo em vista os meus ideais em relação ao projeto, ou seja, 

possibilitar que os alunos reflitam sobre os aspectos fonológicos que interferem nas suas 

produções escritas e desenvolvam a consciência acerca da importância da autocorreção e da 

reescrita.  

 A reflexão acerca do aspecto fonológico fez parte do que denominei “práticas de (re) 

alfabetização”. O prefixo “re” foi utilizado na tentativa de explicitar a proposta de resgate dos 

conhecimentos da alfabetização, neste caso, a habilidade de perceber as cadeias sonoras 

constituintes das palavras (consciência fonológica). Segundo Soares (2018), a aprendizagem 

da leitura e da escrita requer que o aprendiz volte sua atenção para os sons da fala e tome 

consciência das relações entre esses sons e sua representação gráfica, seja no nível da palavra 

ou no da relação fonema-grafema. Ainda segundo a autora,  

 

Para aprender a ler e a escrever, e para se tornar um leitor e um produtor de 
textos competente, o aprendiz precisa desenvolver a consciência 
metalinguística, entendida não apenas como a capacidade de ouvir a língua, 
analisar seus “sons” e relacioná-los com marcas gráficas, mas entendida 
também como a capacidade de refletir sobre o texto escrito, sua estrutura e 
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organização, suas características sintáticas e contextuais. (SOARES, 2018, 
p. 124, grifos da autora) 

   

 É dentro desta perspectiva, apontada por Soares (2018), que estão assentadas as 

práticas de letramento desenvolvidas neste projeto. Além do trabalho metalinguístico  

desenvolvido a partir da leitura e exploração dos sentidos de diversos gêneros textuais 

(poemas, canção, quadrinho etc.), foi apresentada aos estudantes a proposta de produção 

escrita em que eles se percebessem como atores e autores de suas histórias. 

 Esse foi um dos motivos que, durante a execução do projeto de intervenção, levou-me 

a adotar, como motivador para as produções escritas, o gênero “autobiografia”, conforme será 

detalhado mais adiante. O referido gênero desloca as atenções sobre a escrita para o próprio 

sujeito, fazendo com que este se perceba diante da vida e se descreva.  

 Quanto à escolha dos textos motivadores, utilizados no desenvolvimento das 

atividades de reflexão sobre os aspectos ortográficos, preciso registrar que foi feita, tendo em 

vista a idade e série do público alvo. A maioria dos gêneros textuais foi extraída de obras 

direcionadas aos estudantes de Ensino Fundamental. Quanto a isso, cabe destacar, também, 

que, antes da leitura dos textos transcritos nas atividades elaboradas, o livro, do qual o texto a 

ser utilizado havia sido retirado, era apresentado aos alunos e a eles era oferecida a 

possibilidade de folhear e explorar a obra. Caso manifestassem o desejo, os estudantes 

poderiam levar o livro para casa. Essa estratégia me foi muito útil, pois despertou a 

curiosidade da turma, promovendo a leitura de vários outros textos, motivada por interesses 

diversos. A obra “Ninguém sabe o que é poema”, de Ricardo Azevedo, foi lida pela maioria 

dos alunos e, por vezes, era necessário abrir espaço para discussão durante as aulas, já que os 

estudantes manifestavam o interesse em registrar suas impressões, sobre os poemas lidos, 

questionando-me, inclusive, acerca dos sentidos por eles produzidos na esperança de que eu 

validasse suas interpretações. A “Coleção Itaú de livro infantis”, também, foi bastante 

requisitada em função das parlendas nela presentes. Já a obra “Emília no país da Gramática”, 

de Monteiro Lobato, chamou atenção pelas imagens presentes em todo o livro, mas os alunos 

não se mostraram interessados pela leitura em função do grande número de páginas. Abaixo 

apresento imagem com as obras utilizadas durante o projeto: 
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FIGURA 17 – Obras utilizadas durante as aulas 

  

Fonte: Arquivo pessoal 

 

 

5.2 DESCRIÇÃO DOS PARTICIPANTES  

 

 Vinte alunos foram selecionados para participar do projeto. A escolha foi feita com 

base na avaliação diagnóstica realizada em janeiro de 2019, cujo objetivo era identificar os 

estudantes com maior dificuldade de escrita além de traçar seu perfil sociolinguístico. Como 

critério para caracterizar as dificuldades de escrita, utilizei a categorização de desvios 

ortográficos proposta por Carraher (1985) e Nobile e Barrera (2009) e, a partir daí, pensei em 

situações didáticas que enfatizassem a autocorreção natural e espontânea, à medida que os 

estudantes tomassem contato estreito com a modalidade escrita da língua (MOLLICA, 2003). 

 Nas linhas a seguir, apresento uma pequena descrição dos estudantes selecionados: 

AJSO, sexo masculino, negro, 11 anos. Mora com os pais9e uma irmã de um ano e afirma não 

ser estimulado a ler em casa; 

AVG, sexo masculino, moreno, 11 anos. Mora com mãe e padrasto. Não recebe estímulos de 

leitura em casa e se diz responsável pela irmã de um ano, pois a mãe trabalha nos turnos 

vespertino e noturno; 

AENB, sexo feminino, negra, 11 anos. Filha única e mora com os pais. Afirma que gosta de 

ler, mão não gosta de escrever; 

                                                           
9 As informações, aqui descritas, sobretudo as de natureza etnicorraciais, são decorrentes de autodeclarações dos 
estudantes e foram obtidas através das produções textuais desenvolvidas ao longo da execução do projeto. 
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AJS, sexo masculino, moreno, 12 anos. Filho único e mora com os pais. Afirma que tem 

acesso a material de leitura em casa; 

CFSN, sexo masculino, negro, 11 anos. Possui pais vivos, mas mora com os avós. Afirma ter 

acesso a materiais de leitura em casa, mas confessa que não gosta de ler; 

CHSS, sexo masculino, negro, 12 anos. Pai falecido. Mora com a mãe. Possui dois irmãos 

detentos; 

ESJS, sexo feminino, negra, 11 anos. Não conhece o pai. Mora com a mãe e tem acesso a 

material de leitura na comunidade religiosa que frequenta, mas afirma que não sabe ler;  

GTA, sexo masculino, negro, 13 anos. Mora com a mãe. Afirma que não gosta de ler nem de 

escrever; 

GJC, sexo masculino, negro, 12 anos. Mora com mãe e padrasto. Não tem acesso a material 

de leitura em casa. Quando não está na escola, trabalha para ajudar na renda familiar; 

HISM, sexo masculino, branco, 13 anos. Mora com os pais e possui três irmãos. Afirma que 

não gosta de estudar; 

JS, sexo masculino, branco, 11 anos. Órfão de pai e mãe. Mora com os tios. Tem acesso a 

material de leitura, mas não costuma ler; 

KCA, sexo masculino, negro, 11 anos. Mora com os pais. Tem acesso a material de leitura na 

comunidade religiosa que frequenta e costuma ler com a mãe; 

KAES, sexo feminino, morena, 11 anos. Filha única e mora com os pais. Afirma que gosta de 

ler e de escrever, mas não recebe estímulos para ler em família; 

LMOG, sexo masculino, moreno, 12 anos. Possui pais separados. Mora com a mãe que não 

foi devidamente alfabetizada. Afirma que não gosta de ler nem de escrever; 

LJS, sexo masculino, negro, 15 anos. Não informou dados sobre a família; 

MSE, sexo feminino, negra, 13 anos. Mora com mãe e padrasto. Não costuma ler; 

RRA, sexo masculino, negro, 12 anos. Possui pais separados. Mora com a avó. Afirma que 

recebe estímulos para ler quando está com o pai; 

WBC, sexo masculino, negro, 11 anos.  Mora com os pais e afirma receber estímulos para ler 

em casa; 

WSSJ, sexo masculino, moreno, 12 anos. Possui pais vivos, mas mora com tios-avós. Tem 

acesso a material de leitura, mas não costuma ler; 

YSB, sexo feminino, negra, 11 anos. Mora com os pais e uma irmã mais velha. Tem acesso a 

material de leitura em casa e na comunidade religiosa que frequenta. Recebe estímulos para 

ler em família. 
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   Todos os alunos nasceram no município de Lauro de Freitas, são moradores do bairro 

de Itinga e cursaram a primeira etapa do Ensino Fundamental (do 1º ao 5º ano) na rede 

municipal lauro-freitense. As características linguísticas dos referidos estudantes perpassam 

pelos domínios sociais10 da família, da escola, das instituições religiosas e das relações com 

os amigos, sendo a família, a comunidade linguística que mais exerce influência nas marcas 

da oralidade desses alunos. Nessas famílias, observa-se um repertório linguístico oral que se 

aproxima do que Bortoni-Ricardo (2004) denomina de “variedade rurbana”, ou seja, marcas 

orais que preservam variedades linguísticas rurais ao mesmo tempo em que incorporam 

variedades linguísticas urbanas. Os termos “trabaiá” (trabalhar), “drobá” (dobrar), 

“aletramento” (letramento), “tauba” (tábua) e “tombein” (também) são alguns exemplos de 

variantes próprias dos falares rurais que estão presentes no repertório linguístico dos alunos 

que participaram do projeto. Quanto a suas famílias, ainda cabe destacar que são formadas, 

em sua maioria, por indivíduos de baixa escolarização e que ocupam postos profissionais que 

não exigem monitoramento nos eventos de oralidade ou de letramento a que são submetidos. 

Nesse sentido, os procedimentos pedagógicos a serem adotados com os estudantes oriundos 

desses lares requerem atenção a tais particularidades que envolvem os indivíduos egressos das 

baixas camadas da população no que diz respeito à estratificação social (MOLLICA, 2014). 

 As observações acerca do perfil sociolinguístico dos alunos e o modo como eles se 

autodeclaram foram obtidos em atividades diagnósticas realizadas na primeira semana de aula 

nas turmas regulares e em produções textuais desenvolvidas ao longo do projeto. Estas 

informações tiveram fundamental importância no direcionamento das atividades pedagógicas 

que foram desenvolvidas durante a execução do projeto. 

 

5.3 OS PRIMEIROS CONTATOS 

 

 O projeto teve início no dia 03 de abril de 2019. Recebi dezesseis, dos vinte alunos 

selecionados. Eles chegaram carregados de emoção, alguns estavam curiosos enquanto outros 

demonstravam estar tensos diante do “novo”, embora todos fossem meus alunos nas turmas 

regulares do turno matutino. Iniciei a aula explicando o motivo pelo qual eles tinham sido 

convidados para estarem naquele espaço e lhes disse que deveriam se sentir privilegiados por 

                                                           
10 Segundo Bortoni-Ricardo (2004, p. 23), um domínio social é um espaço físico onde as pessoas interagem 

assumindo certos papéis sociais. 
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poderem fazer parte daquele grupo, já que muitos outros alunos da escola desejavam 

participar, mas não havia espaço suficiente para todos.  

 No nosso primeiro encontro, exibi um filme intitulado “Mãos Talentosas”. Sob a 

direção de Thomas Carter e roteiro de John Pielmier, a obra, lançada em fevereiro de 2009, se 

passa nos Estados Unidos da América e conta a história do Dr. Benjamim Carson, um 

neurocirurgião americano cujos anos iniciais da trajetória escolar foram marcados pelo 

insucesso, até ele descobrir que poderia mudar o rumo de sua história. Além de abordar 

questões relacionadas ao racismo, o filme discute a importância do estudo na vida dos sujeitos 

ao mostrar que Benjamim Carson, menino pobre de Detroit, uma cidade americana, que só 

tirava notas baixas na escola e por isso sentia-se desmotivado, ao perceber que era capaz de 

aprender como qualquer outra pessoa, mudou pouco a pouco sua realidade vindo a se tornar 

um conceituado médico.  

 Escolhi este filme para a aula inaugural do projeto tendo em vista a realidade 

socioeconômica e cultural de meus estudantes, que, movidos por inúmeros fatores, sentem-se, 

também, desmotivados para aprender e se veem, muitas vezes, incapazes de sonhar um futuro 

produtivo, em que possam colher frutos advindos, inclusive, dos estudos. Entendo que o 

letramento escolar não garante ao indivíduo prestígio ou inserção social, mas defendo a 

necessidade de oferecer, ao falante de variedades estigmatizadas, as possibilidades da 

variedade de prestígio, tendo em vista “a importância do estudo como um valor, um bem a ser 

adquirido” (MOLLICA, 2014, p. 19).   

 Sob essa perspectiva, penso que minha escolha foi acertada, pois, após a exibição do 

filme, que durou uma hora e meia, os alunos não se mostraram cansados. Estavam ávidos para 

discutir o filme e sinalizar o quanto tinham se identificado com o menino Ben Carson que 

tirava notas baixas por ter dificuldades para aprender. Este foi o gancho que utilizei para 

lembrá-los de que nosso projeto seria um dos passos para que eles mudassem a forma como se 

enxergavam e, consequentemente, o rumo de seus estudos. Convidei-os, então, para darem o 

melhor de si naquela nova etapa do letramento escolar. Aproveitei o momento e distribuí para 

os dezesseis alunos uma cópia do Termo de Assentimento Livre e Esclarecido – TALE. 

Expliquei do que se tratava e pedi para que eles acompanhassem a leitura que eu faria em voz 

alta do referido texto. Ao final, perguntei quem desejaria participar do projeto e, para minha 

alegria, todos acenaram positivamente. Distribuí canetas e solicitei a assinatura de cada um.  

  Antes de dispensar os estudantes, entreguei a todos uma pequena pasta contendo: 01 

caderno, uma borracha, um lápis, um apontador, um exemplar do livro “Aventura da escrita: a 

história do desenho que virou letra” e um chocolate. Também coloquei na pasta a via do 
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TALE assinada por mim e solicitei que eles entregassem a seus responsáveis. Informei aos 

alunos que aquele seria nosso material de trabalho ao longo dos três meses em que 

passaríamos nossas tardes de quartas e quintas juntos. 

 
FIGURA 18 – Material entregue aos alunos 

 
Fonte: Arquivo pessoal 

 
  Nosso segundo encontro se deu no dia 04 de abril, uma quinta feira. Iniciamos a 

leitura do livro “Aventura da escrita: a história do desenho que virou letra”. Como eu já 

esperava, a maioria dos alunos não se sentiu à vontade para fazer a leitura em voz alta. 

Alguns, por causa da timidez, outros em função da dificuldade na decodificação do texto 

escrito. Fiz a leitura em voz alta e solicitei que todos acompanhassem. Isso me permitiu lançar 

algumas questões sobre a obra e perceber se os alunos estavam compreendendo a discussão 

proposta. Em linhas gerais, o livro apresenta um traçado histórico sobre a origem da escrita e 

sua importância para a humanidade. Numa linguagem bastante acessível, a autora, Lia Zats, 

fala do processo de evolução da escrita desde a pictografia até a escrita alfabética, e, nesse 

processo, aborda inúmeros aspectos relacionados à escrita.  

 Precisamos de três dias de aula para concluir a leitura da obra, o que ocorreu nos dias 

10, 11 e 17 de abril. Alguns capítulos eram lidos em sala, por mim, enquanto os alunos 

acompanhavam atentamente já que, ao final da leitura, eu geralmente promovia algum jogo de 

perguntas e respostas valendo algum brinde (doces ou chocolates). Outros capítulos eram 

lidos em casa com a ajuda de alguém para que, na aula seguinte, eles fizessem a exposição de 

algum trecho que tivessem achado interessante ou que não tenha ficado muito claro. Essa 

estratégia não foi tão bem sucedida, pois alguns alunos não faziam as leituras em casa, 

alegando haver esquecido ou ter se ocupado com outras tarefas como tomar conta de irmãos 
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menores. Mesmo assim, eu destacava, com o auxílio dos estudantes que faziam as leituras em 

casa, os pontos mais importantes do capítulo, bem como explicava os trechos sobre os quais 

eles sinalizavam ter tido alguma dificuldade. A conclusão da leitura do livro se deu no dia 17 

de abril. A escola entrou em recesso de Semana Santa dos dias 18 a 23 de abril. 

Retomaríamos nossas atividades no dia 24, mas, devido à paralisação nacional da educação 

agendada para o mesmo dia, reiniciamos nossas aulas em 25 de abril. A turma dispersou, 

certamente pelo período longo em que ficaram sem atividades devido ao recesso prolongado 

da Semana Santa.  

 No retorno, questionei-os sobre as memórias de nosso último encontro e, a partir daí, 

centrei as discussões em torno do alfabeto. Oportunidade em que pude estabelecer algumas 

diferenças entre consoantes e vogais, além de explicar, para a turma, que usamos as letras 

numa tentativa de representar os sons da fala. Dentro desta discussão, falei para os alunos que 

nem sempre as letras conseguem representar fielmente as palavras do mesmo modo que 

falamos, por isso, muitas vezes, nos enganamos ao tentar transcrever a nossa fala, visto que o 

nosso falar é permeado por variações (linguísticas) que são resultado de nossa relação com o 

mundo, deste modo, cada um terá características linguísticas que foram desenvolvidas em 

função da sua história de vida (condições sociais ou econômicas, origem geográfica, faixa 

etária, gênero etc.). Quanto a essa discussão, Bortoni Ricardo (2004) afirma que todos esses 

fatores representam os atributos de um falante. De acordo com a autora, o estudo da variação 

linguística deve considerar, também, fatores linguísticos estruturais como o ambiente 

fonológico em que o segmento, em que está a variação, ocorre.  Para reforçar o meu discurso, 

sobre a variação linguística, distribuí para os estudantes revistinhas em quadrinho de Chico 

Bento e solicitei que eles fizessem a leitura em casa para discutirmos posteriormente. 

 

FIGURA 19 – Revistinhas de Chico Bento utilizadas no projeto 

 
Fonte: Arquivo pessoal 
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 Na aula do dia 02 de maio, após a exposição oral das histórias lidas nas revistinhas, 

provoquei os alunos a lançarem hipóteses sobre quais seriam os meus objetivos ao distribuir 

aquele material. Muitos disseram que era porque Chico Bento falava “errado”. Diante de tal 

afirmação, tentei desmitificar a noção de “erro linguístico”, explicando para eles que Chico 

Bento é um personagem de Maurício de Sousa que representa uma fala que caracteriza uma 

variante rural, mas que isso não deveria ser considerado um “erro linguístico”, já que “do 

ponto de vista estritamente linguístico, o erro não existe, o que existe são formas diferentes de 

usar os recursos potencialmente presentes na própria língua” (BORTONI-RICARDO, 2004, 

p. 8).  Durante a explicação, coloquei, no quadro, os termos “correno”, “cantano” e “sorrino” 

como exemplos de variantes linguísticas não estigmatizadas e perguntei aos estudantes 

quantos deles falavam daquela forma. Todos se reconheceram como usuários e deram outros 

exemplos da mesma natureza. WBC afirmou que nunca tinha percebido que estava falando 

“errado”. Aproveitei a fala dele para, mais uma vez, explicar que não se tratava de um “erro”, 

mas de uma variação linguística. Durante a discussão, também, usei como exemplos os 

termos “trabaio” e “drobá” muito comum no repertório dos estudantes. Perguntei quantos 

deles falavam daquele jeito. ESJS, RRS, GJC e CF logo se identificaram, mas disseram que 

eram recriminados o tempo todo por colegas e alguns professores que afirmavam se tratar de 

uma fala “errada”. Através desses exemplos retirados no cotidiano, mostrei para os estudantes 

que todos nós nos utilizamos de variantes linguísticas de diversas naturezas, mas, devido ao 

preconceito linguístico entranhado na sociedade, algumas variantes são aceitáveis e outras 

não. Dentro dessa discussão, falei, também, que o papel da escola é respeitar essa variedade 

linguística, ao mesmo tempo em que oportuniza a eles (estudantes) conhecer e se apropriar 

das variantes de prestígio no que diz respeito ao uso da linguagem, já que 

 

As formas alternativas servem a propósitos comunicativos distintos e são 
recebidos de maneira diferenciada pela sociedade. Algumas conferem 
prestígio ao falante, aumentando-lhe a credibilidade e o poder de persuasão; 
outras contribuem para formar-lhe uma imagem negativa, diminuindo-lhe as 
oportunidades. (BORTONI-RICARDO, 2005, p. 15) 
 

 A partir daí, na esperança de que eles entenderam a mensagem, dei início às ações 

interventivas que se materializariam através de atividades didáticas cuidadosamente pensadas 

durante o cumprimento dos componentes curriculares e reorganizadas após a qualificação do 

meu projeto de intervenção, no mês de março de 2019, em função da análise dos dados 

colhidos na avaliação diagnóstica que foi aplicada em janeiro de 2019.  
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 Não fiz fotos das aulas realizadas nos primeiros encontros com a turma, pois não havia 

solicitado dos pais, no dia da reunião sobre o projeto, autorização para utilização de imagens 

com os menores. Após conversa com a minha orientadora, professora Juliana Gayer, fui 

orientada a registrar em fotos os momentos das aulas e, posteriormente, solicitar autorização 

dos pais para utilização das imagens. Assim procedi. Fiz o registro fotográfico de todas as 

aulas e, na reunião de encerramento do projeto, ocorrida no mês de julho, solicitei permissão 

dos responsáveis para utilizar as imagens dos menores neste Memorial. Saliento que, embora 

tenha recebido a autorização por escrito de todos os responsáveis para a utilização das fotos, 

fiz uso de um recurso gráfico para desfocar o rosto dos estudantes nas imagens, tendo em 

vista a preservação de suas identidades. 
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6 PRÁTICAS DE (RE)ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO 

 

 Nas linhas a seguir apresentarei o registro das atividades desenvolvidas ao longo da 

execução do projeto. A descrição das ações está organizada em sete tópicos. Nos seis 

primeiros, discuto a natureza do desvio, exponho os objetivos da atividade de intervenção e 

apresento o relato detalhado das ações realizadas durante as aulas. Os títulos atribuídos a cada 

um dos seis tópicos dizem respeito à natureza do desvio ortográfico que será discutido.  

 O último tópico, intitulado (Auto)avaliação descreve as ações realizadas no último dia 

de aula, quando os alunos foram submetidos a uma atividade de avaliação, ao mesmo tempo 

em que tiveram oportunidade de se autoavaliarem e de avaliar o projeto do qual participaram. 

 

6.1 TRANSCRIÇÃO DA FALA 

 

 Os desvios ortográficos por transcrição da fala ocorrem quando a escrita é totalmente 

motivada pela pronúncia em função do estudante imaginar que a escrita é uma mera 

representação da fala, quando, na verdade, ambas (fala e escrita) são formas contextualizadas 

de representar a língua (MARCUSCHI, 2001). Muitos são os fenômenos observados na 

escrita que podem ser associados ao processo de transcrição da fala, dentre os quais se pode 

destacar o apagamento ou inserção de letras, e, até mesmo, trocas de letras motivadas pelo 

que Lemle (1987) chama de relação de poliandria, ou seja, o casamento de letras com sons 

diferentes. Nos textos analisados durante a pesquisa, os casos de apagamento de letras foram 

os mais recorrentes nos desvios por transcrição da fala. A análise detalhada dos dados 

confirmou as postulações de Mollica (2003) quando afirma que o apagamento de letras pode 

se dar de três formas:  

 Apagamento da sibilante em posição final: “as coisa” (as coisas), “memo” (mesmo); 

 Monotongação de ditongos: “fejão” (feijão), “coro” (couro); 

 Apagamento da vibrante em posição final ou medial: “fala” (falar), “univeso” 

(universo). 

 

 A troca de letras ocasionada pela influência da fala também foi observada nos textos 

analisados, embora em menor número se comparados aos casos de apagamento. Os exemplos 

mais recorrentes dizem respeito à vocalização do “l” (substituição do “l” em posição de coda 

silábica pelo “u”), como na palavra “fáciu” (fácil) encontrada em alguns textos, e a troca das 

letras “e” e “o”, quando em sílaba átona final, pelas letras “i” e “u”, respectivamente, o que 
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pode ser observado nas construções “genti” (gente) e “fassu” (faço), presentes nas produções 

escritas.   

 A inserção de segmentos vocálicos, que configura um processo de ditongação, foi 

observada em poucos textos. Os termos “igleis” (inglês), “peisca” (pescar) e “creispo” 

(crespo) são exemplos dessa natureza que foram encontrados em dois textos distintos 

analisados durante a pesquisa. Nos textos também foram identificadas as formas “treis” (três) 

e “veis” (vez). Nestes casos, os desvios são resultado de um processo no qual as vogais 

tônicas localizadas na última sílaba sofrem a ditongação durante a pronúncia, quando seguidas 

das fricativas alveolares /s/ e /z/. Segundo Lemle (1987, p. 17), essas dificuldades durante a 

escrita são “reflexo do casamento não monogâmico entre os sons e as letras do PB”. 

 Considerando que a análise dos dados da pesquisa permitiu evidenciar que os desvios 

por transcrição da fala são motivados por fatores diferentes, optei por discutir de forma 

particular cada um desses fatores e apresentar atividades distintas tendo em vista a natureza e 

a recorrência de cada fenômeno. Assim, nas linhas a seguir, discutirei e apresentarei as 

atividades que foram desenvolvidas na seguinte ordem: apagamento de /r/ em posição de coda 

final, apagamento de /r/ em posição de coda medial, apagamento de semivogais em posição 

de coda (monotongação), vocalização da consoante lateral “l” e alçamento vocálico. Não 

serão apresentadas atividades direcionadas para o processo de ditongação, tendo em vista as 

pouquíssimas ocorrências dessa natureza nos textos analisados.  

 

6.1.1 Apagamento de /r/ em posição de coda final  

 

 Os desvios ortográficos por apagamento da vibrante /r/ pós-vocálica em posição de 

coda final estão associados à transcrição da fala, visto que, ao falar, nem sempre se percebe a 

realização sonora do referido fonema. Segundo Mollica (2003, p. 26), este fenômeno ocorre 

em alguns contextos e algumas regiões do país. De acordo com a autora, os fatos ortográficos 

podem ser “resolvidos nos estágios fundamentais do letramento, embora na língua falada 

possam permanecer em variação durante toda a existência do indivíduo”. Nobile e Barrera 

(2009, p. 50) ressaltam que, nos casos de transcrição da fala, “a criança precisará desenvolver 

referenciais ortográficos e visuais que passem a influenciar o padrão de escrita, para 

coordená-los com os referenciais fonéticos e auditivos”. Dentro desta perspectiva, abaixo 

descrevo a sequência de atividades que foram desenvolvidas no intuito de minimizar tais 

ocorrências. 
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Objetivos:  

 Enfatizar a importância do registro de todas as letras na escrita das palavras; 

 Estimular a reflexão acerca do cancelamento da vibrante pós-vocálica; 

 Destacar a importância da grafia do /r/ final nas palavras que exprimem ações verbais. 

Duração: quatro horas-aulas, de 50 minutos cada, distribuídas em dois dias. 

Aula 01 sobre apagamento de /r/ final: 08.05.2019 

 No dia 08 de maio, dei início à aplicação das atividades direcionadas aos desvios 

ortográficos. Apenas catorze estudantes compareceram, mas o encontro foi bastante 

proveitoso. Meu objetivo naquela aula era desenvolver atividades voltadas para um problema 

de escrita motivado pela transcrição da fala, o apagamento de /r/ em coda final. Para isso levei 

um poema de Ricardo Azevedo, intitulado Gosto de rimar, no qual o autor brinca com a 

sonoridade utilizando-se de palavras terminadas em /r/ como se pode evidenciar abaixo: 

 
Texto: Gosto de Rimar  
 
Gosto muito de rimar 
Mas não sei rimar com ur 
Poema com abajur 
Só se eu chamasse Edmur 
 
Gosto muito de rimar  
Rimo dor com ditador 
Rimo flor sem isopor 
Rimo amor com apagador 
 
Gosto muito de rimar 
Rimo existir com sorrir 
Rimo mentir com fugir 
E sentir com descobrir 
 
Gosto muito de rimar 
Rimo aprender como viver 
Rimo sofrer sem querer 
Rimo ser com conhecer 
 
Gosto muito de rimar 
Rimo sonhar com lutar 
Rimo pensar com voar 
Rimo amar com libertar  
 
Fonte: AZEVEDO, Ricardo (2005). 

 
 Antes de iniciarmos a leitura, apresentei o livro para os alunos, explicando que se 

tratava de uma obra composta por muitos poemas. Disse a eles que, caso desejassem, 



98 

 

poderiam levar o livro para casa para explorá-lo melhor. YBS, KCA e WBC manifestaram 

interesse de imediato. Combinamos um sorteio para o final da aula a fim de decidir quem 

levaria o livro primeiro. Depois disso, fizemos a leitura do poema e, na sequência, provoquei 

a turma a responder algumas perguntas, concernentes à compreensão textual, de forma oral, 

conforme apresento abaixo: 

Pergunta 01: Na primeira estrofe, o autor parece ter um problema. Você consegue identificar 
qual é?  

 A maioria compreendeu que o problema era a dificuldade em fazer rima com “ur”. 

Pergunta 02: Você poderia propor outra solução para esse problema? 

 Diante da pergunta, os alunos perguntaram se poderiam fazer rimas com palavras 

apenas terminadas em “u”, como “umbu” e “caju”. Respondi afirmativamente e eles 

apresentaram outros exemplos. 

Pergunta 03: Na segunda estrofe, o autor rima as palavras dor com ditador, flor sem isopor e 
amor com apagador. Sabendo o significado de cada uma dessas palavras, será que a escolha 
do autor foi apenas em função do som das palavras rimadas? 

 Essa foi uma das questões que me deixou mais impressionada pelas respostas que 

eram apresentadas: a aluna AENB afirmou “pró, não sei o que é ditador direito, mas sei que é 

uma pessoa que faz mal para gente e por isso a gente pode sentir dor. Tá certo?”. Já o aluno 

WBC disse que flor sem isopor o fazia lembrar das flores de plástico que a mãe comprava. 

Sobre isso, mais dois estudantes se pronunciaram: KCA disse “acho que o poema tá dizendo 

que a flor sofre quando fica no isopor naqueles vasos que vende no mercado” e AJS concluiu 

“as flores mais bonitas são as que a gente pode cuidar. A gente tem que amar as coisas da 

natureza”. As respostas eram dadas simultaneamente, mas eu conseguia retomar as falas e, 

algumas vezes, fazia-os repetir para que os demais escutassem. 

Pergunta 04: Na terceira estrofe, ao ler a rima mentir com fugir, você poderia citar alguma 
situação em que a mentira possa ser o motivo da fuga de alguém? 

 Essa questão me deu certo trabalho, porque todos os alunos queriam relatar algum 

episódio de que haviam lembrado. Precisei organizar os turnos de fala para que todos 

pudessem se expressar, mas, ainda assim, foi bem difícil, já que eles ficaram tão agitados para 

falar de suas peripécias que não manifestavam interesse nem paciência para ouvir a fala do 

outro. Em sua maioria, as falas traziam lembranças de momentos em que eles fugiram ou 

tentaram fugir para escapar de algum castigo devido a mentiras que haviam sido contadas. Foi 

um momento que exigiu muito de mim, mas foi, também, bastante divertido. 
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Pergunta 05: Ao identificarmos, na quarta e quinta estrofes, a construção das rimas “aprender 
com viver”, “sofrer sem querer”, “ser com conhecer”, “sonhar com lutar”, “pensar com 
voar” e “amar com libertar” como podemos explicar a escolha do autor pela seleção dessas 
palavras?  

 Esta questão também me trouxe uma grata surpresa, em virtude da associação que os 

estudantes faziam entre as palavras que foram usadas na construção das rimas. Dentre as 

respostas, ouvi: “Temos que aprender muitas coisas para viver bem no futuro”, “A gente fica 

doente sem querer”, “Ninguém gosta de sofrer”, “ Minha mãe disse que para realizar o sonho 

a gente tem que lutar muito”, “Pensar na história do livro faz a gente voar no pensamento”, 

“Quando a gente pensa , fica distraído. Voa de um lugar para o outro. É engraçado!”. Fiquei 

extremamente feliz com a participação da turma diante da questão cinco. 

Pergunta 06: Observando a estrutura do poema e as palavras que foram rimadas, será que a 
escolha do autor foi motivada apenas pela sonoridade?   

 Os estudantes tiveram um pouco de dificuldade para compreender a pergunta, então 

reformulei de modo que eles percebessem que as respostas dadas às questões anteriores já 

respondia a esta questão também. Assim, eles entenderam que a resposta à última questão era 

“não” já que a leitura do poema os fez pensar em vários aspectos das suas vidas.  

  Após a sequência de perguntas orais, os alunos responderam outras questões escritas, 

também voltadas para compreensão do poema, nas quais se objetivou chamar a atenção para a 

presença das sílabas finais terminadas com a vibrante /r/, conforme apresentado a seguir: 

 
1- Você gostou das rimas feitas pelo autor do texto? Explique. 
2- O autor afirma que não sabe rimar com “ur” e fez uma tentativa de rimar esse sufixo com 
as palavras abajur e Edmur. Tente rimar o sufixo “ur” com outras palavras. 
3- Observe a segunda estrofe do poema. Qual sufixo está sendo usado para rimar as palavras? 
4- Pense em palavras que possuam o mesmo sufixo rimado na segunda estrofe e tente fazer 
rimas. 
5- Se você tivesse que rimar “sorrir” com outras palavras, quais seriam? 
6- Na quarta estrofe, o autor utilizou as palavras aprender, viver, sofrer, querer, ser e 
conhecer para fazer suas rimas. Pense e escreva outras palavras que poderiam ser usadas 
nessa estrofe.  
  

 A noção de sufixo e prefixo estava sendo trabalhada nas turmas regulares no contra-

turno, portanto, os estudantes não tiveram muita dificuldade para compreender a proposta.  

 Após a correção, encerrei nosso encontro propondo aos alunos a reposição de duas 

aulas que não haviam sido dadas: uma devido à paralisação nacional ocorrida no dia 24 de 

abril e outra devido ao feriado do dia 01 de maio. Pedi que eles levassem essa demanda para 

casa e explicassem, aos pais, o motivo do agendamento de aulas em outros dias da semana. 
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Eles deveriam me dar a resposta no dia seguinte. Chamei os três alunos interessados em levar 

o livro de Ricardo Azevedo para casa, a fim de fazermos o sorteio, mas eles já haviam 

combinado entre si que quem levaria a obra primeiro, seria YBS, por ela ser menina.  

 

Aula 02 sobre apagamento de /r/ final: 09.05.2019 

 No dia 09 de maio, passamos à execução da segunda parte da atividade que havia sido 

dividida em três tarefas. Naquele dia a atenção dos alunos deveria se voltar para a análise das 

letras e palavras do poema lido na aula anterior, tendo em vista a abordagem do apagamento 

do rótico em coda final. Estavam presentes treze alunos. Antes de iniciarmos a aula, verifiquei 

com a turma a resposta dos responsáveis em relação à solicitação do dia anterior. Diante da 

confirmação das famílias, combinei a reposição de nossas aulas em duas sextas-feiras, a 

primeira ocorreria no dia seguinte, 10 de maio. Em seguida expliquei a atividade, dividida em 

três tarefas, pensada para aquele dia. 

 A primeira tarefa previa o preenchimento de espaços em branco, em nove frases, com 

palavras que deveriam ser encontradas em um caça palavras, conforme apresentado abaixo: 

 

TABELA 04 – Atividade com caça palavras 

V M M P I R U L I T O S O N H A R 
C E A I W A M C D S F T I S F B G 
B N R A X P O V O O C E A H O A O 
E T Q S O R R I R R O V M R R J S 
F I G V Y E J P I V N I O Q M U G 
M R L Y B N D W A E H A R F A R O 
N K N C X D X Q U T E J B L R U S 
V O A R N E R K S E C A V R A R T 
E O S Z O R P E I X E R N R A U A 
U A P A G A D O R I R Z E B R A R 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

a) Quando me fazem cócegas não paro de __________________. 
b) A lâmpada do ______________ está queimada. 
c) Para usar o quadro da sala a professora precisa de pincel e _________________. 
d) Ainda preciso ____________________ muita coisa sobre a Língua Portuguesa. 
e) Às vezes queria poder ________________ como os pássaros. 
f) _____________________ é melhor do que ter pesadelos. 
g) O sonho de minha amiga é _____________________Anitta. 
h) Meus pais me ensinaram a não _________________, por isso sempre tento dizer a verdade. 
i) Meu primo acordou com ______________ de dente. 
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  A ideia era verificar se os estudantes atentariam para o /r/ na coda das palavras durante 

a marcação no caça palavras e no momento do registro do vocábulo na frase. Como se pode 

observar, as palavras que constituem a referida tarefa pertencem à classe dos verbos (no 

infinitivo) e dos substantivos. Essa escolha foi feita de forma proposital, visto que não se 

evidenciou, nos textos analisados durante a pesquisa, diferença percentual na ocorrência do 

apagamento do rótico em coda em função da classe gramatical dos vocábulos. 

  A proposta da segunda tarefa também previa o complemento de frases, porém, os 

alunos deveriam escolher entre um verbo no infinitivo (com /r/ em coda) ou no presente do 

indicativo (sem o /r/ na coda), para preencher as lacunas das frases, conforme apresentado 

abaixo: 

 

Leia as frases abaixo e complete com a ação adequada ao contexto. 
canta/cantar 
a) Yasmin __________ na igreja. 
b) Yasmin irá ____________em Salvador no próximo mês. 
c) Minha mãe sempre fala que “quem ____________seus males espanta”. 
perde/perder 
a) Se eu ______________ de ano minha mãe vai ficar uma fera. 
b) Meu irmão sempre ____________de ano na escola.  
c) Nunca devemos _______________ a esperança.  
sai/sair 
a)Vou ____________hoje à noite para o cinema. 
b) Minha prima só ___________ com o namorado. 
c) Precisarei ______________amanhã pela manhã, por isso não virei à aula. 
brinca/brincar 
a) Não posso _________________hoje, pois estou de castigo. 
b) Minha irmã já namora, mas ainda _________________de boneca. 
c) Durante o intervalo, a gente ____________ de várias coisas. 
 

 Ao elaborar a referida tarefa, tentei pensar em frases que dialogassem com o cotidiano 

dos estudantes, para isso, lancei mão de suas falas e relatos nas aulas anteriores. Muitos 

acharam graça de ver suas falas transformadas em exercício escolar.  

 A última tarefa previa a escrita de palavras com /r/ em coda final, a partir de imagens 

que remetiam a ações verbais, conforme apresentado a seguir: 

Complete as frases com as ações presentes nas imagens. 

 

 
 

 
a) Wendell vai ___________________os dentes. 
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b) Os irmãos gêmeos irão _______________ as velas do bolo. 
c) Está escuro. Preciso __________________a lâmpada. 
d) No inverno é normal __________________frio. 
e) Kelvin quer ser ___________________ de futebol. 
 
 A maioria dos estudantes não teve dificuldades para compreender a proposição dos 

exercícios. Nas primeiras questões, alguns se esqueceram de grafar o /r/, mas o problema foi 

corrigido, logo que perceberam a intenção da atividade. Identifiquei quatro alunos que não 

conseguiam realizar a tarefa e, ao averiguar o motivo, percebi que três deles, MSE, GTA e 

CHSS, encontram-se na fase silábico-alfabética, o que lhes impossibilitava a leitura e 

compreensão das proposições. Ofereci auxílio para leitura e realização da tarefa, mas todos 

rejeitaram. Imaginei que não queriam se expor, por isso, não insisti. Diante desse problema, 

precisaria repensar as estratégias para tocar o projeto nas aulas seguintes. A pergunta que me 

inquietava era “como garantir o avanço dos alunos em estágio silábico-alfabético?”.  

 

6.1.2 Apagamento de /r/ em posição de coda medial  

 

 Durante a análise dos dados da pesquisa, observei que os casos de não registro da 

vibrante /r/ em posição medial ocorreram em menor número quando comparados aos eventos 

em que o /r/ ocupava posição de coda em sílaba final. Esse fato se justifica quando se analisa 

a língua oral, já que, durante a fala, é muito mais comum o apagamento da vibrante em 

posição final do que em posição medial das palavras. Nos textos analisados foram 

identificadas as seguintes grafias: “divete” (diverte), “nevoza” (nervosa), “sirugião” 

(cirurgião), “divetida” (divertida), “imans” (irmãs), “imã” (irmã), “anivessario” (aniversário), 

“dumi” (dormir), “baco” (barco) e “paqi” (parque). Não se pode afirmar categoricamente que 

todos os casos identificados nos textos tenham relação direta com a transcrição da fala, já que 

alguns exemplos parecem estar relacionados a desvios motivados por sílabas complexas. 

Ainda assim, supondo-se que alguns exemplos, como “anivessario”, “nevoza” e “sirugião”, 

possam estar relacionados ao desvio por transcrição da fala, optou-se pela compreensão da 

natureza do contexto fonológico em que a maioria dos casos se manifesta, para, a partir daí, se 

pensar numa proposição de atividade. 

 Mollica (2003) sinaliza que os casos de apagamento do /r/ em coda medial podem ser 

reflexo de fatores como extensão do vocábulo, tipo de vogal precedente ao segmento travador, 

tonicidade da sílaba e categoria gramatical do item lexical.  
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 Nas palavras identificadas durante a análise dos dados, a extensão do vocábulo não 

pereceu ser um fator determinante para desencadear o desvio, visto que se podem observar 

palavras com duas, três, quatro ou mais sílabas com a mesma ocorrência. A observação da 

vogal precedente ao segmento travador também não trouxe grandes contribuições à análise, 

visto que há certo equilíbrio percentual nas ocorrências, ou seja, três casos diante de “e”, dois 

casos diante das letras “a”, “i” e “u” e um caso diante de “o”. A sílaba tônica parece ser um 

elemento importante no processo de apagamento da vibrante em coda medial. Das dez 

ocorrências encontradas nos textos, seis cancelamentos de /r/ ocorreram em sílaba átona 

anterior à sílaba tônica e apenas em quatro casos observa-se esse fenômeno em sílaba tônica. 

 A classe gramatical também deve ser levada em conta nos desvios dessa natureza. Das 

dez palavras identificadas, seis casos ocorreram com substantivos e quatro casos foram 

observados em adjetivos e verbos, dois para cada categoria gramatical.  

Objetivos:  

 Confirmar hipótese do contexto fonológico que possibilita o apagamento do /r/ em 
coda medial; 

 Sensibilizar os alunos para a necessidade do automonitoramento durante a escrita. 
Duração: duas horas-aulas, de 50 minutos cada, distribuídas em um dia. 

Data: 10.05.2019 

 Iniciei os trabalhos no dia 10 de maio, com treze alunos na turma. Recapitulamos a 

última aula, ou seja, indaguei sobre os propósitos das aulas iniciais e eles estavam cientes de 

que o meu objetivo era chamar a atenção para o apagamento do “r” no final de sílaba. Assim 

sendo, pude aplicar a segunda atividade prevista para este fim: o apagamento de “r” em coda 

de sílaba medial. A atividade consistiu em um ditado lacunado no qual os alunos eram 

expostos a imagens cujos nomes possuíam a vibrante em coda silábica em posição medial. 

Durante o ditado, precisei lembrá-los, algumas vezes, que não deveriam falar o nome da 

imagem que estavam vendo, a fim de não prejudicar o colega ao lado. Para eles aquela era 

uma atividade diferente. Alguns chegaram a me perguntar se aquele era o jogo ao qual eu 

havia me referido no nosso primeiro encontro. 

 Antes de projetar as imagens, distribuí aos estudantes uma folha impressa com as 

frases que deveriam ser completadas, conforme apresento abaixo: 

 

Querido aluno,  
Hoje nós faremos um ditado de palavras de forma diferente. Você deverá observar as imagens 
que serão apresentadas para descobrir que palavra está faltando no espaço em branco. Depois 
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do ditado, cada um colocará no quadro uma frase para que nós façamos a correção coletiva. 
Vamos lá? 
Imagens utilizadas durante a atividade: 

     

     

     

    

Fonte: https://www.google.com/imghp?hl=pt-BR 

 
Apresento abaixo as frases que foram utilizadas: 

a) Preciso comprar um _____________________ para cozinha. 
b) Meu tio machucou o dedo com o _______________________________. 
c) Fui ao _____________________________ ontem à tarde.  
d) Cortaram a __________________________ que ficava em minha rua. 
e) Gosto de ficar ________________________ de meus amigos. 
f) No domingo saí com meus amigos para tomar ________________________. 
g) Os ________________________ estão pulando no pasto. 
h) A _________________________ de meu pai é marrom.  
i) Sei fazer __________________________ de papel. 
j) Me atrasei, pois precisei passar na ____________________para comprar um remédio.  
k) Todas as escolas deveriam ter um _______________________. 
l) Tenho medo de _________________________.  
m) A ____________________ da sala está suja.  
n) Vou _________________a pró quando será nossa prova.  
o) Os bebês não gostam muito de ficar no _________________________. 
p) A picada da ____________________ deixou um hematoma em meu braço. 
q) Meu vizinho vende produtos colhidos de sua ______________________. 
r) Domingo será ___________________________de meu avô. Faremos uma festa. 
s) Gosto de ler revistas da ____________________da Mônica 
t) O cachorro ________________________o jogador durante o jogo. 
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 Todos os espaços em branco nas frases deveriam ser preenchidos com as imagens que 

estavam sendo projetadas, exceto a frase “e” que deveria ser respondida com base na 

pergunta: “O contrário de longe é _______” que foi projetada no lugar da imagem. 

 Após o ditado, foi feita uma correção no quadro e cada estudante teve oportunidade de 

escrever uma palavra que seria coletivamente analisada, conforme pode ser observado abaixo: 

 

FIGURA 20 – Imagem da correção do ditado lacunado no quadro 

 

Fonte: Arquivo pessoal  

 
 Os alunos que se encontravam no nível silábico-alfabético tiveram mais dificuldade 

para grafar as palavras e apresentaram, em suas tentativas de escrita, muitos problemas. A 

inquietação com aqueles alunos me levou a pensar na necessidade de mais um dia de aula 

para que eu pudesse fazer acompanhamentos individualizados e mais direcionados. Por este 

motivo, sugeri que mantivéssemos as sextas-feiras como dia fixo de aula todas as semanas. 

Neste dia “extra”, eu reservaria 25 minutos para que cada aluno fosse atendido por mim. Os 

alunos levaram, mais uma vez, a proposta para casa e retornaram com uma resposta positiva, 

assim, combinamos que dentro de duas semanas agendaríamos os horários em que cada um 

deveria estar na escola para o respectivo atendimento. Esta foi uma solução encontrada para 

que eu pudesse acompanhar, de forma individualizada, cada estudante.  

 

6.1.3 Apagamento de semivogais em posição de coda 

 

 O apagamento de semivogais em posição de coda silábica é um fenômeno comum nas 

manifestações orais que acomete tanto pessoas com baixo nível de letramento quanto pessoas 

altamente letradas. O que diferencia esses dois grupos, no que diz respeito a essas ocorrências, 
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é a reprodução, pelos grupos menos escolarizados, desse fenômeno da fala, nas produções 

escritas. Bagno (2017) associa esses eventos ao continuum oralidade letramento e destaca que, 

nos grupos mais escolarizados, o monitoramento determina se a interação verbal está mais 

próxima das práticas orais ou das práticas mais letradas fazendo com que se escolha a forma 

mais adequada de uso da língua em função do contexto. Considerando que os alunos do sexto 

ano ainda não desenvolveram esse nível de maturidade linguística, as atividades apresentadas 

abaixo visam a reforçar a monitoração neste sentido, tendo em vista a hipótese de que o 

monitoramento “diminui o percentual de realização desse fenômeno” (MOLLICA, 2003, p. 

47).  A atividade pensada prevê a discussão acerca das variantes dialetais presentes na fala 

dos alunos, “as quais não devem ser estigmatizadas, mas analisadas como exemplos da 

diferença entre língua oral e língua escrita”, como lembram Nobile e Barrera (2009, p. 50). 

Objetivos:  

 Intensificar a discussão acerca da interferência da fala na escrita; 

 Reforçar a necessidade do automonitoramento diante da escrita. 
Duração: duas horas-aulas, de 50 minutos cada, distribuídas em um dia. 

Data: 16.05.2019 

 Esta aula estava prevista para acontecer no dia 15 de maio, mas neste dia ocorreu uma 

nova mobilização nacional em defesa da educação e a escola ficou fechada. Eu, logicamente, 

fui militar em defesa de uma educação pública de qualidade. No bairro do Campo Grande, 

local da concentração, tive a grata surpresa de encontrar duas companheiras do 

PROFLETRAS, Daiane Cunha e Mari Lima. Caminhamos juntas até a Praça Castro Alves 

onde encontramos a professora Lise Arruda.  

 

FIGURA 21 – Imagem do dia da mobilização em defesa da educação 

 

Fonte: Arquivo pessoal 
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   A aula sobre monotongação (apagamento de semivogais) foi transferida para o dia 

16. Naquele dia, estavam presentes catorze estudantes. Iniciei a aula falando para os presentes 

que faríamos mais uma atividade de ditado lacunado, mas, daquela vez, eu observaria outros 

aspectos da escrita. Relembrei a turma sobre a necessidade de não falarem em voz alta o nome 

da imagem que iriam ver, a fim de não interferir na produção dos demais colegas. Distribuí, 

então, o material impresso que havia preparado. Era uma atividade composta por dezesseis 

frases que deveriam ser completadas com palavras cujas imagens eu projetaria na parede da 

sala de aula.  

 Abaixo apresento as imagens utilizadas durante o ditado: 

 

  

 

 

 
Fonte: https://www.google.com/imghp?hl=pt-BR 

 
Apresento abaixo as frases que foram utilizadas: 

a) No último domingo minha avó fez uma ___________________ para comemorar meu 
aniversário.  
b) O ________________ de minha casa é elétrico.  
c) Durante o verão tomamos muito banho de _________________________. 
d) Nos finais de semana ajudo meu tio que é _________________________. 
e) As __________________ da escola são novas.  
f) Minha irmã está _____________________porque terminou o namoro.  
g) Vou levar minha ________________ para amolar. 
h) Faço aniversário no primeiro mês do ano que é ______________________. 
i) Durante o jogo costumo ser o ____________________.  
j) Ganhei um anel de _________________.  
k) Gosto de colecionar ______________________. 
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l) Comprei uma sandália de ___________________. 
m) Amo torta de tapioca com ___________________. 
n) O _____________________ de minha casa é de vidro. 
o) Todo sábado vou à ___________________ com meu pai.  
p) A moqueca de ______________ estava uma delícia.  
  
 As únicas frases que não precisaram de imagem foram a “f” e a “h”. Para o 

preenchimento da lacuna da frase “f”, foi projetada outra frase com lacuna: “O contrário de 

mulher casada é mulher...”. A palavra da frase “h” foi identificada mediante a leitura da frase.  

  À medida que eu ia projetando as imagens, os estudantes escreviam as palavras com 

seus respectivos nomes. Concluída essa etapa, recolhi o material impresso e distribuí para 

cada um lápis coloridos e uma cartela na qual estavam escritas, de três formas diferentes, as 

palavras que fizeram parte do ditado. Solicitei que os estudantes pintassem as palavras que 

eles julgassem ser a correta e informei que depois faríamos uma comparação com o que eles 

haviam escrito no ditado.  

 Dei alguns minutos para que fizessem a tarefa e em seguida fizemos a correção no 

quadro. A maioria dos alunos pintou, na cartela, as palavras cuja escrita estava correta. A 

grande surpresa para eles foi verificar, logo depois, que o que eles haviam pintado na cartela, 

não correspondia à forma como eles haviam registrado a palavra durante o ditado. Os 

estudantes ficaram surpresos com esse fato. Não tive como registrar as imagens da turma 

durante a aula, mas abaixo apresento alguns exemplos da atividade depois de concluída: 

 

FIGURA 22 – Imagem de atividade realizada sobre monotongação 

 

Fonte: Arquivo pessoal 
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 Após a correção do exercício, aproveitei o momento para reforçar a necessidade do 

monitoramento durante a escrita em função da grande interferência que a fala exerce sobre 

cada um de nós nestes momentos. 

 A vocalização do “l” e o alçamento vocálico deveriam ser as temáticas de nossas 

próximas aulas sobre transcrição da fala, contudo, optei por retomar a referida discussão em 

outro momento no qual os alunos demonstrassem maior maturidade para compreender a 

discussão que as referidas sequências de atividade exigiriam. Assim sendo, ao finalizar as três 

primeiras sequências de atividades sobre transcrição da fala, apresentei à turma uma nova 

proposta de atividade na qual estavam previstas algumas produções de texto, conforme 

apresentarei a seguir.  

 

6.1.4 Proposta de produção textual 

 

 Mais que aprender a codificar e decodificar textos escritos em Língua Portuguesa, a 

proposta da (re)alfabetização desenvolvida neste trabalho de pesquisa prevê a ressignificação 

do processo de ensino e aprendizado em língua materna, cujos maiores interesses são a 

promoção dos hábitos da (re)escrita, da (re)leitura, da (re)textualização, da (re)análise dos 

mais variados gêneros que circulam dentro e fora dos muros escolares. Procedimentos, sem os 

quais, o processo de letramento escolar não se realiza de maneira efetiva. Ao identificar as 

limitações ortográficas que caracterizam os textos dos alunos do 6º ano da EMSC, pensei em 

estratégias de ensino que, além de chamar a atenção para os aspectos notacionais da escrita, 

possibilitassem, também, a reflexão para os usos que se fazem dessa escrita reelaborada em 

função de seus contextos de circulação. Desse modo, inicialmente parti de aulas, por vezes, 

expositivas, no intuito de chamar a atenção dos estudantes para a presença de certos desvios 

ortográficos observados em suas produções durante a avaliação diagnóstica. Desenvolvi, em 

cada encontro com eles, atividades específicas para compreensão fonológica de cada aspecto 

ortográfico para, só depois, fomentar, entre os estudantes, situações de escrita em que seria 

necessário e importante obedecer às regras estudadas anteriormente.   

 Nas aulas iniciais discutimos aspectos relacionados à interferência da fala na escrita e 

aproveitei a oportunidade para falar sobre variação linguística. Estas aulas revelaram níveis 

distintos de letramento escolar no grupo de estudantes, fator que me levou a propor, à turma, 

um dia a mais para nossos encontros semanais. Com a anuência dos pais e/ou responsáveis, 

passei a realizar três encontros semanais para execução do projeto. O dia “extra” foi uma 

solução encontrada para que eu tivesse encontros individuais com os estudantes, desse modo, 
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poderia identificar seus reais problemas e atuar de forma mais direcionada na perspectiva de 

favorecer o aprimoramento de suas escritas. Infelizmente, os três estudantes, que despertaram 

em mim a necessidade de oferecer acompanhamentos individualizados, deixaram de 

frequentar as aulas do projeto tão logo apresentei a proposta de atendimento individual. 

Busquei auxílio da coordenação pedagógica e da direção da escola no sentido de fazer com 

que os referidos alunos voltassem a participar das aulas, mas isso não aconteceu. Como eu 

havia explicado à turma, no primeiro dia de aula, que a participação deles no projeto não era 

obrigatória, respeitei a decisão dos desistentes.  Permaneci com as aulas extras e atendi os 

alunos que estavam frequentando. Utilizei uma das aulas para apresentar aos estudantes o 

gênero “autobiografia” e expliquei que, semelhante aos exemplos lidos, cada um iria construir 

um texto autoral em que ficassem registrados aspectos de sua vida. As aulas de sexta-feira 

seriam utilizadas para que eu pudesse acompanhar essas produções. Meu objetivo era dividir 

os estudantes em dois grupos, cada grupo seria atendido numa semana dentro de um horário 

pré-definido em que eu reservaria de 20 a 25 minutos, por estudante, para ler e sinalizar o que 

precisariam melhorar em seus textos.   

 Os encontros extras e individuais passaram a ocorrer a partir do dia 24 de maio. Antes 

disso, foram trabalhados, nas aulas de quarta e quinta, os desvios ortográficos de apagamento 

do /r/ em coda final e em coda medial, e o apagamento de semivogais em coda silábica. Em 

todas essas discussões, chamei atenção dos estudantes para a questão da interferência da fala 

na escrita.  

Objetivos: 

 Apresentar o gênero autobiografia; 

 Sensibilizar para a escrita de si; 

 Criar situações para prática e aprimoramento da escrita. 
Duração: duas horas-aulas, de 50 minutos cada, distribuídas em um dia. 

Data: 17.05.2019 

 Recebi apenas dez estudantes no dia 17 de maio, expliquei que naquele dia iríamos 

discutir um pouco sobre autobiografia. Perguntei se sabiam do que tratava, mas ninguém 

respondeu positivamente. Projetei, então, dois textos para que fizéssemos uma leitura coletiva, 

a partir da qual eu desenvolveria com eles um conceito sobre o gênero. O primeiro texto que 

foi projetado transcrevo abaixo: 
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Texto: Autobiografia da autora 
 

 Eu sou uma pessoa assim: adoro ver filme de madrugada na televisão, daqueles que 
sempre acabam bem no final. Outra coisa que eu adoro são coisas pequenas: miniaturas, 
caixinhas, passarinhos de madeira e cerâmica. 
 Faço coleção de pedras. Toda vez que vou viajar trago umas pedrinhas, às vezes até 
pedronas, coisa que dá um pouco de trabalho para carregar. 
 Adoro: doces, plantas, música e verão. Tem mais uma coisa. Adoro inventar histórias. 
Também tenho um montão de implicâncias: sapato apertado, tomar banho gelado, ter que 
pegar fila no banco, abacaxi, mas o que eu mais implico é que me acordem cedo, 
principalmente pelo telefone. 
 Coisas que eu gostaria de aprender a fazer: tocar piano e fazer crochê. 
 Tenho dois filhos: Cláudia e Paulo, que são um barato. 
 Sou assim, magra, uso óculos, tenho cabelo curto, trabalho bastante, tenho excesso de 
imaginação e sou muito supersticiosa. 
 
Fonte: FURNARI, Eva (1984). 

 
 Após a leitura, fiz algumas perguntas relacionadas ao texto e solicitei que os 

estudantes também falassem um pouco sobre suas características. Em seguida, apresentei o 

segundo texto, conforme consta abaixo:  

 

Texto: Sou assim 

 

 Chamo-me Leonardo Santos Barbosa Cabral e tenho 10 anos. Nasci aqui mesmo em 
Londrina, no dia 15 de maio de 1992. Sou baixo, magro, moreno e tenho cabelos e olho 
castanho-escuros. Minha família é formada por três pessoas: eu e meus pais, que se chamam 
Mirian e Valdir. 
 Estudo no Colégio Estadual João Rodrigues da Silva e gosto muito dele. Nas matérias 
de Português e Matemática eu vou bem, mas em História e Ciências eu tenho muitas 
dificuldades. Espero melhorar minhas notas nessas matérias. 
 Gosto muito de comer pizza e tomar sorvete. 
 Meu esporte preferido é futebol. Quando meus pais deixam, eu jogo bola todos os dias 
da semana. No futuro, eu quero ser jogador profissional.  
 Eu tenho muitos amigos aqui no colégio, no bairro onde moro e na igreja. Quero para  
minha família e desejo a todos paz e felicidade. 
Fonte: Cócco e Hailler (1996) 

 

 Expliquei aos estudantes que aquele texto havia sido extraído de um livro didático 

direcionado ao sexto ano. E na sequência solicitei que estabelecessem comparações entre suas 

características e as do autor do texto. Também chamei a atenção para o fato de que os textos 
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lidos tratavam de autobiografias e pedi para que eles tentassem explicar com as próprias 

palavras o que seria uma autobiografia. YSB perguntou: “é quando a gente fala o que a gente 

é, pró?”. Registrei sua fala no quadro e direcionei a dúvida para a turma. CFSN disse: “não é 

quando a gente fala o que a gente é, é quando a gente fala como a gente é”. Mais uma vez 

registrei no quadro a fala do estudante e, na sequência, encaminhei para a turma a sua 

afirmação. WBC falou: “eu acho que é quando a gente escreve, pró”. Eu pedi para que ele 

completasse a frase deixando claro o que “a gente escreve”. Ao que ele respondeu: “oxe, pró. 

Quando a gente escreve como a gente é. Tá certo?”. Coloquei no quadro a frase dele e assumi 

a palavra. Disse que todos responderam corretamente e que cada um completou a resposta do 

outro. Em seguida expliquei que o objetivo da autobiografia é contar alguns detalhes sobre a 

própria vida ou história de vida, possibilitando que o leitor o conheça. Falei, também, que há 

outro gênero denominado “biografia” cujo objetivo é contar a história de outra pessoa. 

Expliquei que o prefixo “bio” significa vida e perguntei se eles lembravam o significado do 

termo “grafia” que havia sido discutido nas primeiras aulas do projeto durante a leitura do 

livro de Lia Zats. A maioria respondeu que significava “escrita” o que me deixou bastante 

alegre.   

  Falei para os estudantes que, a partir daquele dia, “nós iríamos produzir textos falando 

sobre nossa história”. AENB me interrompeu para perguntar se eu também escreveria minha 

história. Sorri para ela e respondi que não, até porque o meu texto autobiográfico já estava 

sendo escrito sob a supervisão de minha professora orientadora na faculdade. Continuei com a 

explicação de que eles iriam produzir textos ao longo do projeto falando sobre suas próprias 

histórias. Durante a explicação, expus a estrutura do que seria desenvolvido da seguinte 

forma: 

FIGURA 23 –Atividade autobiografia 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte:Elaborado pela autora 
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 As práticas de letramento com o gênero “autobiografia” culminaram numa coletânea 

de textos que constituíram o livro “Nossas memórias, nossas histórias”, nosso produto final. 

 
FIGURA 24 – Capa do livro “Nossas memórias, nossas histórias” 

 
Fonte: Elaborado pela autora 

 

 A ilustração da capa também foi feita pelos estudantes que se inspiraram em seus 

relatos memorialísticos para representar, em forma de desenho, algum aspecto que, segundo 

eles, merecia destaque. 

 
 

6.2 TROCA DE LETRAS 

 

 O desvio por troca de letras se diferencia dos outros problemas ortográficos 

apresentados até agora, pois a troca, muitas vezes, é motivada pela escolha errada de uma 

letra para representar determinado som. Geralmente as letras trocadas possuem algumas 

características em comum, se diferenciando apenas pelo traço distintivo da sonoridade. São 

exemplos dessa natureza, os termos “prica” (brincar), “deno” e “denho” (tenho), “indiga” 

(Itinga) que foram encontrados nos textos analisados. Nestes exemplos, pode-se perceber a 

troca entre os pares p/b e t/d. De acordo com Morais (2010, p. 37), “as trocas se devem ao fato 

de os sons das letras que são confundidas serem muito parecidos em sua realização no 

aparelho fonador”. O traço distintivo da sonoridade pode ser entendido da seguinte forma: 

alguns pares de letras, ao serem pronunciados, produzem o som expelindo-se o ar do mesmo 

modo e no mesmo ponto de articulação. O que difere uma letra da outra é o fato de haver, ou 

não, vibração nas cordas vocais.  
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Nobile e Barrera (2009) esclarecem que a troca de letras nos textos não ocorre apenas 

entre os pares de consoantes surdas e sonoras. Segundo as autoras, também pode haver trocas 

entre letras sem qualquer semelhança fonológica, nesses casos, geralmente, a troca é motivada 

pela semelhança gráfica. Sobre esse aspecto, Lemle (1987, p. 8) afirma que, “tendo em vista 

as formas do alfabeto da Língua Portuguesa terem formato bastante semelhantes, torna-se 

necessário um refinamento na percepção para distingui-las”. De fato, é possível comprovar a 

semelhança gráfica em algumas letras: no caso do “d” e do “b”, a diferença está na posição da 

barriguinha em relação à haste. Já o “p” e o “b” diferem na posição da haste que se posiciona 

abaixo e acima, respectivamente. Outras diferenças sutis podem ser observadas nas letras “m” 

e “n” cuja quantidade no número de perninhas (duas ou três) determinará se a articulação da 

consoante nasal será bilabial ou alveolar. Na escrita, observa-se com muita frequência a 

dificuldade que alguns alunos apresentam ao grafar o “g” e o “q” ou o “q” e o “f” cursivos. 

Nos textos analisados foram encontradas as formas: “nuito” (muito), “anigos” (amigos), 

“nirela” (Mirela), “gejo” (queijo).    

 As atividades abaixo foram pensadas com o propósito de minimizar os desvios de 

troca de letras pela motivação da semelhança fonológica. Isso porque os casos em que 

ocorrem desvios de outras naturezas são mais comuns em estudantes que estão em estágio 

muito inicial da aprendizagem da escrita. Nobile e Barrera (2009) pontuam que é uma boa 

estratégia destacar, na própria fala, a identificação das consoantes sonoras e surdas 

relacionando o som a ser grafado com a sua letra específica. As atividades descritas a seguir 

são uma tentativa de seguir essas orientações. 

Objetivos: 

 Possibilitar a diferenciação de consoantes surdas e sonoras; 

 Desenvolver a percepção auditiva de sons surdos e sonoros; 

 Desenvolver a consciência fonêmica. 

Duração: quatro horas-aulas, de 50 minutos cada, distribuídas em dois dias. 

Aula 01 sobre troca de letras: 22.05.2019 

 A atividade didática sobre troca de letras foi iniciada em 22 de maio. Neste dia recebi 

apenas dez alunos, o que me deixou bastante desanimada. A cada aula, eu criava uma 

expectativa em relação ao grupo e esperava que o número de presentes fosse aumentar. Ao 

contrário, só diminuía. Eu enxergava isso como uma forma de rejeição a mim e ao projeto. 

Tentei não demonstrar meu descontentamento para a turma e coloquei em prática o que estava 

planejado para aquele dia. Iniciei a aula explicando aos alunos que as letras que constituem o 
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alfabeto possuem nome e som. Para isso, escrevi no quadro as 26 letras que constituem o 

alfabeto e nomeei cada uma, delas, conforme descrito abaixo: 

A (á), B (bê), C (cê), D (dê), E (é), F (éfe), G (gê), H (agá), I (i), J (jota), K (cá), L (éle) M 

(ême), N (êne), O (ó), P (pê), Q (quê), R (érre), S (ésse), T (tê), U (u), V (vê), W (dáblio), X 

(xis), Y (ipsilon) e Z (Zê).  

FIGURA 25 – Imagem da explicação sobre as letras do alfabeto 

 

Fonte: Arquivo pessoal 

 
 Após a apresentação do alfabeto juntamente com o nome de cada letra, disse aos 

estudantes que nem sempre o nome da letra corresponde ao som que elas representam na 

escrita das palavras. Utilizei como exemplos as palavras “gelo” e “gato” para mostrar para os 

estudantes a diferença de fonema da letra “g” em função do contexto fonológico em que está 

inserida. Também utilizei as palavras “cidade” e “cabelo” para mostrar os sons do “c” em 

relação às vogais que ele precede. Durante a explicação, utilizei-me de muitos exemplos na 

tentativa de deixar evidente que as letras podem se “casar” com sons diferentes e o mesmo 

som pode ser representado por letras distintas (LEMLE, 1987).  Em seguida, os alunos 

apresentaram alguns exemplos de nomes próprios de seus repertórios pessoais, utilizando 

outras letras como “W” com som de “u” (Willian, Wendell) e com som de “v” (Wagner, 

Walter). 

 Após esse momento, expliquei que a aula estava reservada para que tentássemos 

entender o motivo pelo qual muitos se confundem durante a escrita e trocam as letras na 

tentativa de representar determinados sons. Disse, então, que a forma articulatória para 

realizamos determinados sons, muitas vezes, é parecida e que isso induz, por vezes, ao erro. 

Apresentei para eles os pares mínimos e ensinei-os a identificar as letras surdas e sonoras que 
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são causadoras de confusão. Iniciei o exercício com o par p/b. Num primeiro momento, eles 

tiveram dificuldade para compreender e executar o exercício que consistia em colocar a palma 

da mão na garganta para perceber a vibração das pregas vocais durante a pronúncia da letra. 

Insisti e acompanhei cada aluno nesse processo, até que todos compreendessem como 

deveriam fazer o exercício. Depois que todos entenderam, pedi para que eles identificassem, 

nos outros pares mínimos, qual letra era sonora ou surda. Foi um momento de descontração. 

WBC disse que estava alegre em saber que “pode ser divertido estudar português”. Após esse 

momento de descontração, convidei os alunos para assistir a um vídeo onde seria contada a 

história “Marcelo, Martelo, Marmelo”, escrita por Ruth Rocha. A contação foi feita pela atriz 

Ana Botafogo. Antes de exibir o vídeo, distribuí, aos alunos, o texto impresso com a história 

que seria contada e deixe-os à vontade para folhear o material. A aluna ESJS disse que 

conhecia a história e que possuía o livro. Pedi que ela levasse na aula seguinte para que 

pudéssemos comparar com o material que eu havia preparado para eles. Durante a exibição do 

vídeo, alguns somente assistiram, outros acompanharam o que estava passando no vídeo com 

a leitura do texto. Uma aluna, AENB, decidiu-se apenas pela leitura do texto. 

 Após a exibição do vídeo, alguns aspectos textuais foram discutidos oralmente 

conforme descrito abaixo: 

 
Pergunta 01: Com base na contação/leitura do texto “Marcelo, marmelo, martelo”, responda: 

a) Quem é o personagem principal da narrativa? 
b) Quais são suas características? 

Pergunta 02: Que tipo de perguntas Marcelo costumava fazer às pessoas? 
Pergunta 03: Em sua opinião, o que Marcelo pensava sobre os nomes das coisas? 
Pergunta 04: De acordo com o texto, Marcelo passou a falar a sua “própria língua”. Essa 
estratégia, usada por ele, deu certo na comunicação com as pessoas? Justifique a sua resposta. 
Pergunta 05: Como os pais reagiam ao ouvir as palavras inventadas por Marcelo? 
Pergunta 06: Marcelo conseguiu avisar aos pais sobre o incêndio que estava destruindo a casa 
do cachorro? Explique. 
Pergunta 07: Você concorda com os novos nomes que Marcelo atribuía às coisas? Por quê? 
 
 Os estudantes manifestaram bastante interesse pela história lida e as perguntas orais 

que foram lançadas serviram como provocações para falarmos sobre a função comunicativa 

da linguagem. A maioria considerou Marcelo, o personagem do texto, uma criança esperta. 

Disseram que Marcelo era bastante inteligente por inventar nomes interessantes para as 

coisas, mas compreenderam que era preciso fazer com que as outras pessoas, também, se 

apropriassem dos novos nomes inventados por ele, para que novos problemas, como o 

incêndio na casinha do cachorro, pudessem ser evitados. Após a discussão, pedi que os 
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estudantes levassem para casa o material que haviam recebido e tentassem responder as 

questões propostas. Eles deveriam trazer a tarefa na aula seguinte, para que pudéssemos 

comentar e corrigir. Encerramos a aula com fotos para celebrar o dia produtivo. 

 

FIGURA 26 – Imagem da primeira aula sobre troca de letras 

 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

Aula 02 sobre troca de letras: 23.05.2019 

 No dia 23 de maio, poucos alunos trouxeram a tarefa que eu passara para a casa. Após 

dar uma bronca na turma, passei à etapa seguinte da atividade didática e expliquei as regras de 

um jogo sobre troca de letras que havia elaborado para aquela aula. O jogo era formado por 

vinte e dois cartões que deveriam formar pares tendo em vista a oposição entre consoantes 

surdas e sonoras. Abaixo apresento as imagens que foram utilizadas nos cartões:  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fonte: https://www.google.com/imghp?hl=pt-BR   
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Abaixo apresento imagens dos alunos brincando com o referido jogo. 

 

FIGURA 27 – 1ª imagem de alunos aprendendo com jogo didático 

 

Fonte: Arquivo pessoal 
 

FIGURA 28 – 2 ª imagem de alunos aprendendo com jogo didático 

 

Fonte: Arquivo pessoal 

 
FIGURA 29 – 3ª imagem de alunos aprendendo com jogo didático 

 

Fonte: Arquivo pessoal 
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 Após a realização do jogo, aproveitei a empolgação da turma e apresentei outra 

proposta de atividade lúdica. Sobre a mesa estavam seis copos dos quais os alunos deveriam 

retirar palavras a serem completadas com consoantes surdas ou sonoras. Organizados em 

duplas, os alunos receberam seis pares de cartões contendo as seguintes consoantes surdas e 

sonoras: /p/ e /b/, /f/ e /v/, /t/ e /d/, /k/ e /g/, /s/ e /z/, // e //. As duplas deveriam retirar, dos 

copos, cartões contendo as palavras que estavam organizadas por pares de consoantes surdas e 

sonoras. As palavras estavam escritas de forma incompleta, pois o espaço reservado às 

consoantes surdas ou sonoras ficou em branco. A regra do jogo previa que a dupla escolhesse 

um dos copos para a retirada da palavra surpresa e, ao verificar a consoante que faltava, 

deveriam: 

i Pronunciar o fonema.  

ii Mostrar a letra correspondente ao fonema que foi identificado. 

iii Pronunciar a palavra completa.  

 Abaixo estão todas as palavras que puderam ser formadas durante o jogo 

 

 TABELA 05 – Inventário de palavras no jogo sobre troca de letras 
P/B F/V T/D 

CABIDE FADA TRABALHO 
PAPEL FAROFA DEDO 
BATEDEIRA CAVALO RATO 
BANANA FUNIL CAMISETA 
PANELA VARETA TESOURA 
CABELO FOGO TÊNIS 
PLACA VELA MADURO 
PÁSSARO VELOCIDADE TAMANCO 

K/G S/Z J/X 
CAMA SAPATO JANELA 
GOTA AZEDO LIXO 
SACO SOFÁ XÍCARA 
CAMINHO SOZINHO JÓIA 
GRUDE AZUL ENXADA 
BASQUETE SUADO JUIZ 
GORILA BELEZA JARRA 
CANGURU SÁBADO TAXA 

Fonte: Elaborado pela autora 
 

 Na sequência,  apresento imagens dos alunos durante esta atividade: 
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FIGURA 30 – 1ª imagem de jogo didático com alunos em dupla 

   

Fonte: Arquivo pessoal 

 

FIGURA 31 – 2ª imagem de jogo didático com alunos em dupla 

 

Fonte: Arquivo pessoal 
 

FIGURA 32 – 3ª imagem de jogo didático com alunos em dupla 

 

Fonte: Arquivo pessoal 
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FIGURA 33 – 4ª imagem de jogo didático com alunos em dupla 

 

Fonte: Arquivo pessoal 
 

FIGURA 34 – 5ª imagem de jogo didático com alunos em dupla 

 

Fonte: Arquivo pessoal 
 

 Esta foi uma atividade bastante produtiva. Todos os alunos se envolveram e, devido às 

exigências da tarefa, consolidaram o aprendizado acerca da diferença entre letras e fonemas, 

bem como, entenderam que há letras que podem representar mais de um som e sons que 

podem ser representados por letras diferentes, situações denominadas por Lemle (1987), 

respectivamente, de relação de “poliandria” e de “poligamia”.  

 

6.2.1 Aprimorando da escrita – Texto 01 

Objetivos: 

 Aprimoramento da escrita; 

 Desenvolvimento da escrita de si; 

 Verificar o percentual de desvios ortográficos por transcrição da fala. 
Duração: duas horas aulas, de 50 minutos cada, distribuídas em um dia. 
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Data: 24.05.2019 

 No dia 24 de maio, sexta-feira, recebi catorze estudantes e iniciei a sequência de 

atividades voltadas para as orientações das produções textuais da autobiografia.  Para tanto, 

distribuí para os estudantes um material impresso contendo as instruções sobre os textos que 

deveriam ser produzidos por eles, conforme apresentado abaixo: 

 
TEXTO 01 – Temática “Identidade” 

Instrução: Produção de texto onde o estudante deve apresentar informações pessoais diversas: 
nome completo, idade, data de aniversário, características físicas, qualidades, defeitos, 
descrição da família, lugar onde mora (bairro, cidade etc.).  
 
TEXTO 02 – Temática “Vida Escolar” 

Instrução: Produção de texto onde o estudante deve fazer relatos sobre sua vida escolar 
apresentando informações sobre a série em que está, escola onde estuda, sobre a escola onde 
estudou e do que sente saudade na escola antiga. Também poderá estabelecer comparações 
entre as duas escolas ou, ainda, relatar suas dificuldades ao estudar.   
 
TEXTO 03 – Temática “Diversão”  

Instrução: Produção de texto onde o estudante deverá construir narrativa em que responde as 
seguintes questões: O que faz nas horas livres? O que gosta de comer? O que não gosta de 
comer? Onde gosta de ir? O que faz nas férias? O que gostaria de fazer nas férias? O que 
deixa mais alegre e animado? Que lugares gostaria de conhecer?  
 
TEXTO 04 – Temática “Amizade”  

 Instrução: Produção de texto em que o estudante fale sobre as pessoas que são importantes 
em sua vida (pais, irmãos, primos, tios, avós, colegas...).  
 
TEXTO 05 – Temática “Futuro” 

Instrução: Produção de texto onde o estudante narre suas pretensões com base nas questões: O 
que sonha para o futuro? Como pretende realizar esse sonho? A escola pode ajudar a realizar 
esse sonho?  Que profissão quer seguir? Do que tem medo? 
   

 Disse aos estudantes que as produções seriam realizadas em casa e que, embora 

estivessem previstas cinco produções, eles deveriam desenvolver apenas três ou quatro 

temáticas, tendo em vista a escassez do tempo. Falei, também, que nos nossos encontros das 

sextas-feiras, eu agendaria aulas com seis ou sete alunos em horários pré-definidos e, nesses 

encontros, eu direcionaria atenção detalhada às demandas de cada um. Durante a aula, 

expliquei em que consistia cada uma das temáticas e solicitei que eles produzissem o primeiro 

texto naquele final de semana. Entreguei a todos a atividade com a primeira proposta de 

produção textual conforme apresento abaixo: 
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Prezado aluno, 
 Vimos nas últimas aulas que o objetivo da autobiografia é contar alguns detalhes sobre 
você e sobre sua história de vida, possibilitando que o leitor o conheça. Com base em nossas 
discussões, você foi convidado a pensar e escrever sobre aspectos de sua vida que sejam 
significativos. Para que sua autobiografia ficasse organizada, dividimos os textos a serem 
produzidos em temáticas. Hoje você deverá escrever o seu primeiro texto cuja temática é 
“Identidade”. Siga as orientações abaixo: 

TEXTO 01 - Identidade: 

 Inicie seu texto colocando seu nome completo, idade, data de aniversário, características 
físicas, qualidades, defeitos, descrição da família, lugar onde mora (bairro, cidade etc.). Use a 
imaginação e faça um belo texto! 
 

 Antes de liberar os estudantes, perguntei se eles gostariam que eu escolhesse quem 

seriam os primeiros a receber a orientação na semana seguinte ou se preferiam se inscrever 

espontaneamente. Para a minha surpresa, sete alunos mostraram interesse na primeira 

orientação. Finalizei o encontro entregando para cada aluno um squeeze. Eu quis presenteá-

los por receberem de bom grado a ideia de ter mais um dia de aula no projeto.  

 

FIGURA 35 – Imagem do encerramento da primeira aula sobre autobiografia 

 
Fonte: Arquivo pessoal 

 

6.3 SÍLABAS COMPLEXAS 

   

 No processo de aprendizagem da modalidade escrita da Língua Portuguesa, um dos 

fatores que apresentam maior dificuldade para os estudantes é a composição das sílabas que 

são formadas por mais de uma consoante. Isso porque, durante a alfabetização, as crianças 
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aprendem, inicialmente, o padrão silábico consoante-vogal (CV) e apenas depois elas são 

expostas às demais variantes, cujo arranjo silábico pode se dar das mais variadas formas.   

Carraher (1985, p. 275) afirma que “a existência de sílabas com estrutura diferente, 

seja pela presença de duas consoantes antes da vogal, ou pela presença de uma ou mais 

consoantes após a vogal, provavelmente, resulta em erros ortográficos nessas sílabas”. 

Segundo ela, as sílabas complexas sofrem um processo de transformação de modo a se 

enquadrarem na estrutura consoante-vogal pela perda de consoantes “extras” ou pela inclusão 

de vogais inexistentes entre as consoantes “extras”. Nos textos analisados, durante a avaliação 

diagnóstica, foram observados os seguintes exemplos de desvios por sílabas complexas: 

“bicadera” (brincadeira), “rima” (irmã), “baco” (barco), “biciqeta” (bicicleta), “pimelo” 

(primeiro) entre outros. 

 De acordo com Nobile e Barrera (2009, p. 48), alunos com dificuldades na grafia de 

palavras com sílabas complexas indicam “um domínio ainda incompleto do sistema 

alfabético”, mesmo em termos das correspondências básicas mais regulares entre grafemas e 

fonemas, o que, segundo elas, sugere dificuldades em termos de consciência fonológica. As 

autoras destacam a importância de estimular as crianças para que elas possam compreender as 

diversas construções silábicas do português, para tanto indicam atividades como separação 

silábica e análise da quantidade de fonemas e letras presentes em cada sílaba.  

 Em atenção a essas sugestões, algumas atividades foram pensadas no intuito de 

possibilitar aos estudantes uma melhor compreensão da diversidade do padrão silábico do 

português brasileiro.   

Objetivos: 

 Estimular a memória auditiva; 

 Estimular a memória visual; 

 Estimular a percepção da quantidade de letras e fonemas presentes em cada sílaba; 

 Apresentar a diversidade de padrão silábico da Língua Portuguesa. 

Duração: oito horas-aulas de 50 minutos cada, distribuídas em quatro dias. 

Aula 01 sobre sílabas complexas: 29.05.2019  

 No dia 29 de maio dei início à atividade didática sobre o padrão silábico das palavras 

da Língua Portuguesa. Neste dia estavam presentes doze alunos. Iniciei a aula, colocando no 

quadro cinco palavras, retiradas das produções escritas durante a avaliação diagnóstica, que 

apresentavam desvios ortográficos motivados pela complexidade dos padrões silábicos, a 

saber: “bicadera” (brincadeira), “rimã” (irmã), “baco” (barco), “biciqeta” (bicicleta) e 

“pimelo” (primeiro).  
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 Falei para os alunos que as palavras listadas no quadro foram retiradas da avaliação 

diagnóstica realizada por eles em janeiro e que exemplificavam problemas de ortografia 

relacionados ao assunto que iríamos estudar naquela semana. Primeiramente, pedi para que 

eles tentassem identificar a palavra que estaria escrita e, posteriormente, sinalizassem o 

problema ortográfico da palavra, soletrando, por fim, as letras na perspectiva de escrevermos 

a forma correta do vocábulo. Após esse momento, chamei a atenção deles para o padrão 

silábico mais simples da nossa língua, que possui a estrutura “consoante-vogal” e expliquei 

que maioria deles não apresenta muita dificuldade ao registrar palavras nesse padrão. Na 

sequência, dei exemplos orais de palavras com esse padrão mais simples. À medida que eu 

falava, os estudantes diziam as letras para que eu registrasse a palavra no quadro e, na 

sequência, observássemos a estrutura silábica “consoante-vogal”. Depois disso, falei sobre a 

existência de outros padrões silábicos que dificultam, muitas vezes, a escrita, fazendo com 

que alguns estudantes demonstrem uma tendência de simplificar as sílabas. Durante esta 

explicação, distribuí uma atividade impressa e solicitei que os alunos fizessem a primeira 

tarefa que constava no material. A tarefa trazia a imagem de um pato e de um prato e 

solicitava que os alunos fizessem o registro escrito dos nomes das referidas figuras. Meu 

objetivo era intensificar a reflexão acerca da diversidade nos padrões silábicos a partir da 

comparação da sílaba inicial das duas palavras. A tarefa foi feita rapidamente pelos alunos e, 

após correção e conversa com a turma sobre a atividade, voltamos aos exemplos iniciais que 

ainda estavam no quadro. Juntamente com eles, confirmei o processo de simplificação 

silábica, pois ao analisar as palavras utilizadas no exemplo, percebemos que todas 

apresentavam o fenômeno de simplificação da estrutura silábica para o formato “consoante-

vogal”. Na sequência, analisamos as sílabas que estavam com problemas e descrevemos a 

forma correta de seu padrão silábico correspondente, conforme descrito abaixo:  

 

Exemplo 01: “bicadera” 

 Diante do termo “bicadera”, a turma identificou que a palavra correta seria 

“brincadeira”. Perguntei quais sílabas estavam com problemas e quais letras estavam faltando. 

À medida que a turma respondia, eu registrava no quadro. O resultado final foi:  

brin (CCVC) / ca / dei(CVV) / ra. 

 

Exemplo 02: “rimã” 

 Este exemplo trouxe certa dificuldade para os alunos. KCA falou: “pró” acho que está 

faltando letra”. Eu afirmei que o problema estava na sílaba inicial e que não se tratava de 
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acréscimo nem supressão11 de letras, mas de inversão. Após o esclarecimento, chegamos ao 

resultado:  ir (VC) / mã. 

 

Exemplo 03: “baco” 

 Expliquei aos alunos que a palavra em análise havia sido simplificada a partir da 

retirada de uma consoante após a vogal. Eles apresentaram como exemplos os termos 

“branco”, “braço”, “brinco”, “banco”. Pedi que refletissem sobre os exemplos que estavam 

dando, pois neles havia elementos que não estavam presentes no termo que estava em análise. 

Afirmei que apenas “banco” se aproximou do termo analisado, mas a consoante que foi 

apagada não era “n”. YSB perguntou se não seria a palavra “barco”, confirmei e, na 

sequência, fizemos a descrição correta da silaba que estava com problemas: bar (CVC) / co. 

  

Exemplo 04: “biciqeta” 

 Os estudantes não apresentaram dificuldades com o exemplo 04. Logo identificaram 

que a palavra era “bicicleta” e se apressaram em corrigir os equívocos na penúltima sílaba, 

bem como descrever o padrão silábico: bi/ ci/ cle (CCV)/ ta. 

 

Exemplo 05: “pimelo” 

 O último exemplo foi facilmente identificado pelos alunos, o que me deixou bastante 

surpresa. A maioria da turma afirmou que a palavra que deveria estar escrita era “primeiro”. 

Na sequência, os alunos descreveram a estrutura das sílabas que estavam com problemas: pri 

(CCV)/ mei(CVV) ro. 

  

 Em seguida desenvolvemos uma atividade de aprofundamento da percepção da 

diversidade do padrão silábico, a partir da leitura e exploração dos sentidos do poema “Gosto 

de rimar”, momento em que cada aluno leu uma estrofe. Transcrevo abaixo o texto: 

 
Texto: Rimar com o mar 
 
Meu nome é Maria e eu gosto de rimar.                
Pego o M de meu nome e caso com a palavra “ar”  
Formei a palavra “mar” onde eu gosto de brincar. 
 
                                                           
11 Durante a explicação, usei uma linguagem mais simples. Para esclarecer a dúvida dos alunos, afirmei que a 
palavra em análise não tinha letras sobrando nem faltando. 
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O mar é um lugar que tem siri e ostra 
Lá tem muitos mariscos e também tem muita lagosta. 
Eu penso que o mar possui bichos bem bonitos     
Mas lá também posso encontrar outros bastante esquisitos. 
 
Fico sempre a pensar que o mar é lindo e engraçado. 
Pois nele a gente entra doce e sempre sai dele salgado. 
 
Fonte: Lalau (2010) 

 
 Antes da leitura, apresentei o livro da “Coleção Itaú de livros infantis” de onde o texto 

foi retirado, e disse que o exemplar estaria à disposição da turma. Fizemos, então, a leitura do 

poema. Na sequência estava programada uma tarefa na seção “Pensando no poema”, na qual 

os alunos foram provocados a responder oralmente às seguintes questões: 

Pergunta 01: Qual o tema discutido no poema? 
Pergunta 02: É possível identificar o tema do poema a partir da leitura de seu título? 
Pergunta 03: Com base na leitura do poema, por que Maria gosta de brincar no mar? 
Pergunta 04: Por que Maria considera o mar um lugar lindo e engraçado? 
Pergunta 05: Fale um pouco sobre sua relação com o mar. Ele desperta alguma sensação em 
você?  
 
 A participação da turma diante das perguntas orais foi bastante satisfatória. Diante da 

primeira questão, a maioria respondeu que o tema discutido era “rima” e responderam 

afirmativamente à questão de número dois. YSB respondeu à questão três afirmando que 

“Maria gostava dos bichos que tinham na praia”, mas observou que a única coisa que ela vê, 

quando vai à praia, são os pequenos caranguejos que se escondem na areia.  Diante da questão 

quatro, os alunos discordaram do fato de Maria achar o mar engraçado por ser salgado, mas 

concordaram que ele é realmente lindo. Em resposta à última pergunta, KCA disse que não 

gostava muito do mar, pois tinha medo de se afogar. YSB disse que gostava de fazer 

castelinhos na areia quando era menor. AENB me perguntou se eu gostava de ir à praia e 

respondi afirmativamente. Perguntei à turma em que praia eles costumavam ir e com qual 

frequência. A maioria disse que vai à praia de Ipitanga, localizada em Lauro de Freitas, mas 

fazem isso poucas vezes durante o ano. Perguntei se não gostavam de ir a Vilas do Atlântico, 

outra praia da região, e fiquei surpresa ao verificar que a maioria nunca tinha ido lá. Pelos 

relatos, percebi que os alunos se julgavam inferiores ao público que mora no referido bairro.  

 Após essa discussão inicial, os estudantes utilizaram o poema para refletirem sobre a 

escrita. A tarefa fez parte de outra seção, intitulada “Pensando nas letras e palavras”, em que 
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os alunos foram convidados a analisar a diversidade na formação das sílabas de algumas 

palavras, a partir de algumas questões propostas, conforme apresentado abaixo: 

1- No poema, Maria afirma que gosta muito de rimar. Você conseguiu identificar as palavras 
que ela rimou no poema? Quais são? 
2- Volte à segunda estrofe e identifique as quatro palavras que Maria utilizou para formar as 
rimas. Transcreva-as abaixo: 
3 - Desafio: Em dupla, descubra com seu colega que palavra, rimada na segunda estrofe, 
apresenta a sequência silábica descrita abaixo: 

Obs.: Se tiverem dúvidas, voltem à atividade número um. 

a) consoante + vogal / consoante + vogal + consoante / consoante + vogal 
b) vogal + consoante / consoante + consoante + vogal 
c) consoante + vogal / consoante + vogal / consoante + vogal + consoante 
d) vogal + consoante / consoante + vogal + vogal / consoante + vogal / consoante + vogal + 
consoante. 
  

 Os estudantes fizeram, individualmente, a sequência discriminada acima enquanto eu 

passava de carteira em carteira orientando e verificando as respostas. As palavras “lagosta”, 

“ostra”, “bonitos” e “esquisitos” que constituíram as respostas das questões, foram utilizadas 

para exemplificar a diversidade de padrão silábico do PB. Após a conclusão da tarefa, foi feita 

uma correção coletiva e os alunos foram dispensados.  

 

6.3.1 Aprimorando a escrita – Grupo 01  

Objetivo:  

 Orientar a reescrita de texto autobiográfico; 

 Desenvolver a escrita de si; 

 Verificar o percentual de desvios ortográficos por troca de letras. 

Data: 31.05.2019 

 No dia 31 de maio, embora estivesse agendada a orientação de sete alunos, apenas 

cinco compareceram. Reservei, inicialmente, vinte e cinco minutos para cada estudante. Para 

alguns, o tempo foi suficiente, mas houve alunos que necessitaram de mais tempo.  

 Atendi AJS às 14h. Identifiquei alguns casos de apagamento de /r/ em coda silábica e 

não marcação de nasalização de algumas vogais. Embora ele seja um aluno que demonstra 

interesse pelas aulas, teve dificuldades em compreender algumas orientações. AVG estava 

agendado para 14h25min, mas como não compareceu, atendi WSSJ que estava agendado para 

14h50min. Confesso que fiquei surpresa com a presença deste aluno, visto que sua frequência 

no projeto não era boa. O seu texto não apresentava os problemas que eu havia identificado 
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durante a avaliação diagnóstica, o que me fez perceber que ele teve ajuda de alguém para 

elaborar o texto. Expliquei para ele que a produção do texto deveria ser feita sem a ajuda de 

familiares, para que eu pudesse identificar em que aspecto ele apresentava maior dificuldade. 

Pedi que ele refizesse a tarefa sozinho e atendi outro aluno. CFSN estava agendado para as 

15h15min, mas foi atendido às 15h. Seu texto apresentou muitos problemas como 

apagamento de /r/ em coda medial e final, troca das letras “m” por “n”, alçamento vocálico, 

além do uso indiscriminado de maiúsculas e dificuldades na grafia de palavras com sílabas 

complexas. Seu texto também apresentou problemas relacionados à marcação indevida de 

nasalização. Concluí a orientação por volta das 15h40min. Este horário estava reservado para 

AENB, que não compareceu. Atendi KCA e percebi que ele tinha dificuldades no uso dos 

dígrafos “ss” e “rr”, além de insistir no apagamento do /r/ em alguns casos de coda final. O 

último a ser atendido foi JS. Este também me surpreendeu por comparecer ao encontro para 

orientação, já que tinha baixa frequência nas aulas do projeto. Seu texto apresentou inúmeros 

problemas: troca de letras, apagamento de /r/ em codas medial e final, marcação indevida de 

nasalização e não marcação de nasalização, hipossegmentação, troca de “m” por “n” e 

confusão no registro de alguns dígrafos “rr”, “ss”, “lh”, “nh”. 

 Todos os alunos atendidos foram orientados a reescreverem o primeiro texto e deles 

foi solicitada a segunda produção textual na qual deveriam discorrer sobre sua vida escolar, 

conforme apresento abaixo:  

 

Prezado aluno, 

 Hoje você escreverá o segundo texto de sua autobiografia. Como você já sabe, a 
produção dos textos está organizada em temáticas. Hoje você deverá escrever sobre sua “Vida 
escolar”. Siga as orientações abaixo: 
 
TEXTO 02 – Vida escolar: 

Inicie seu texto falando sobre a série em que está, escola onde estuda. Fale também sobre a 
escola onde estudou e do que sente saudade na escola antiga. Compare as duas escolas. Diga 
quais as dificuldades que tem ao estudar, de que matérias gosta. Seja criativo e sincero!   
 

Aula 02 sobre sílabas complexas: 05.06.2019   

 A aula do dia 05 aconteceu, excepcionalmente, no turno matutino. O turno da aula foi 

alterado porque a escola estava em semana de provas. Fiz um combinado com os alunos para 

que eles ficassem na escola depois da prova. Deste modo, garantiríamos a presença de todos 

no projeto e eles teriam a tarde livre para revisarem os conteúdos da prova do dia seguinte.  
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 Recapitulei o assunto iniciado na semana anterior para situar os estudantes. Em 

seguida, mostrei o livro de Ricardo Azevedo e falei para a turma, composta por catorze 

estudantes, que iríamos ler outro texto daquela obra cujo título era “Quem gosta de lixo 

levanta a mão”.  Nele, o autor brinca com as palavras fazendo, de forma proposital, a inversão 

das letras e criando termos desconhecidos. Antes da leitura do poema, os alunos foram 

provocados a levantar hipóteses sobre o texto que seria lido, diante das seguintes questões: 

 

Pergunta 01: Nós leremos um poema cujo título é “Quem gosta de lixo levanta a mão”. Que 
assunto você imagina que encontrará no texto? 
Pergunta 02: Você levantaria a mão diante da proposta apresentada no título? 
Pergunta 03: Embora acreditemos que as pessoas, de um modo geral, não gostem de lixo, 
sabemos que há algumas que encontram nele seu meio de sobrevivência, você poderia dar 
algum exemplo? 
  
 Diante da primeira pergunta, os alunos responderam que o texto abordaria aspectos 

relacionados a esgoto, reciclagem, preservação do meio ambiente e descarte adequado de lixo. 

Enquanto eles respondiam, eu registrava no quadro: 

 

FIGURA 36 – Imagem da aula sobre sílabas complexas 

 
Fonte: Arquivo pessoal 

 

 Quanto à segunda questão, apenas um aluno levantou a mão por se equivocar, fato que 

gerou muito riso entre os demais colegas. Por fim, ao responder a última pergunta oral, os 

alunos citaram catadores de latinha, mendigo, gari e recicladores como pessoas que 

encontram no lixo uma fonte de sobrevivência.  

 Após essa discussão inicial, os alunos receberam o material impresso contendo o texto 

a ser trabalhado, conforme transcrevo abaixo: 
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Texto: Quem gosta de lixo levanta a mão 

 
Quem gosta de trelha 
Quem gosta de traco 
Quem gosta de lixo 
Levanta a mão! 
 
Quem gosta de respa 
Quem gosta de rasto 
Quem gosta de lixo 
Levanta a mão! 
 
Quem gosta de gruma 
Quem gosta de gosde 
Quem gosta de lixo 
Levanta a mão! 
 
Quem gosta de cuspa 
Quem gosta de caspe 
Quem gosta de lixo 
Levanta a mão! 
 
Quem gosta de mocha 
Quem gosta de manfo 
Quem gosta de lixo 
Levanta a mão! 
 
Quem gosta de lomo    
Quem gosta de lido 
Quem gosta de lixo 
Levanta a mão! 
 
Quem gosta de virme 
Quem gosta de verus 
Quem gosta de lixo 
Levanta a mão! 
 
Quem gosta de sabo 
Quem gosta de serro 
Quem gosta de lixo 
Levanta a mão! 
                           
Quem gosta de mosta 
Quem gosta de berda     
Quem gosta de lixo 
Levanta a mão! 
 
Fonte: AZEVEDO, Ricardo (2005). 
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 Após a leitura do poema, os alunos foram estimulados a pensar na inversão das letras a 

partir de algumas questões. Para tanto, estava programada a seção “Brincando com as 

sílabas”, na qual os estudantes deveriam descobrir as palavras que estavam por trás das sílabas 

invertidas. Na turma estavam presentes catorze alunos, coloquei-os em duplas para fazer esta 

atividade. Expliquei como eles deveriam fazer para descobrir as palavras, para isso utilizei o 

primeiro par de palavras “trelha” e “traco” que resultou nas palavras “treco” e “tralha”. Em 

seguida, pedi que as duplas resolvessem as demais palavras da atividade, conforme 

apresentado abaixo: 

 
No poema “Quem gosta de lixo levanta a mão” que você acabou de ler, aparecem algumas 
palavras que não existem. Elas nasceram da mistura entre palavras que você certamente 
conhece. Vamos descobrir o enigma e registrar, por escrito, que palavras são essas? 
Trelha e traco                                                Respa e rasto 
Gruma  e gosde                                             Cuspa e caspe 
Mocha e manfo                                             Lomo e lido 
Virme e verus                                                Mosta e berda 
 
 As duplas demonstraram muito empenho ao tentar decifrar cada enigma e mantiveram 

a concentração, conforme se pode observar nas imagens abaixo:  

 

FIGURA 37 – 1ª imagem dos alunos fazendo atividades sobre sílabas complexas 

 
Fonte: Arquivo pessoal 
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FIGURA 38 – 2ª imagem dos alunos fazendo atividades sobre sílabas complexas 

 
Fonte: Arquivo pessoal 

 

FIGURA 39 – 3ª imagem dos alunos fazendo atividades sobre sílabas complexas 

 
Fonte: Arquivo pessoal 

 

 A segunda atividade previa a resposta à questão: “Observe as palavras que você 

descobriu no poema. Por que será que o autor fez associação dessas palavras com o lixo?” 

 Os estudantes responderam que as palavras diziam respeito a “coisas que não 

prestam”, “coisas que fazem mal para a saúde” e “coisas que têm bactérias”:  
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FIGURA 40 – Imagem do registro de inferências dos alunos sobre texto 

 
Fonte: Arquivo pessoal 

 

 As questões 03 e 04 tiveram por objetivo fazer com que os estudantes 

“experimentassem” brincar com as sílabas das palavras e, nesse sentido, se expor à 

diversidade de padrões silábicos, conforme descrevo a seguir: 

 
Pergunta 03: Se ao invés da palavra “lixo”, o título do poema utilizasse palavras como “doce” 
ou “brincadeira”, você levantaria a mão? 
Pergunta 04: Imagine que o título do poema está escrito com a palavra “doce”. Dê exemplos 
de tipos de doce você utilizaria para compor o poema. 
Exemplo: brigadeiro   
Pergunta 05: Para criar o enigma do poema “Quem gosta de lixo levanta a mão”, o autor 
precisou trocar as sílabas das palavras. Isso dificultou a sua compreensão, pois foram escritas 
palavras que não existiam. Agora é sua vez de desmontar e compor palavras brincando com as 
letras e sílabas. Utilize as palavras da questão quatro para formar um novo poema intitulado 
“Quem gosta de doce levanta a mão”. Lembre-se que você deverá mudar a posição das letras 
e sílabas para criar um novo enigma! 
  

 Diante da proposta da questão quatro, os alunos foram bastante criativos. Na resposta 

à questão “Utilize o espaço abaixo para relacionar os nomes dos doces que você utilizará no 

poema”, eles escreveram: fini, bombom, chiclete, pirulito, bala, pudim, torta, beijinho, jujuba, 

cocada etc. Muitos pediram orientação sobre a escrita correta do nome do doce, orientei-os a 

registrarem a palavra do modo que imaginavam que seria e, ao final da tarefa, pedi para que 

cada dupla falasse o nome dos doces escolhidos. À medida que eles falavam, eu escrevia a 

forma correta no quadro para que todos observassem a grafia e corrigissem algum equívoco, 

já que, a próxima etapa da tarefa exigiria que todas as palavras estivessem escritas de forma 

correta. 
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 Deixei as duas últimas etapas do exercício como tarefa para ser feita em casa. Os 

alunos deveriam registrar os nomes dos doces, que haviam relacionado na questão quatro, 

com as sílabas trocadas, a fim de criar um novo enigma. Depois deveriam formar estrofes que 

culminariam na criação de um novo poema, cujo título seria “Quem gosta de doce, levanta a 

mão”. 

 

Aula 03 sobre sílabas complexas: 06.06.2019  

 Em 06 de junho, iniciei o terceiro dia de aula da sequência sobre sílabas complexas, 

solicitando que os alunos recitassem a estrofe do poema que foi feito em casa. Neste dia 

estavam presentes quinze estudantes e foi um momento de muita euforia e descontração. 

Abaixo apresento uma estrofe que foi produzida pela aluna YSB: 

 
FIGURA 41 – Imagem da atividade de YSB 

 
Fonte: Arquivo pessoal 

 

 Durante a atividade todos queriam apresentar seus textos, mas também demonstraram 

surpresa com a criatividade uns dos outros. 

 Na sequência, os alunos, organizados em duplas, desenvolveram questões na 

perspectiva da ampliação das suas capacidades de formação silábica. Tratava-se das últimas 

questões do material impresso que havia sido distribuído na aula anterior.  Em uma das 

atividades, os estudantes deveriam formar palavras a partir de um pequeno inventário de 

letras. Na outra, a partir de um dado vocábulo, foram convidados a formar palavras novas 

utilizando apenas as letras presentes na palavra que foi apresentada. As duas atividades estão 

discriminadas a seguir: 

 

5- Quantas e quais palavras é possível fazer com as letras dos grupos abaixo? 
a) N – L – C – B – R – O – A 
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b) T – O – A – L – R – H – B 
c) S – C – N – T – L – D – A – O –E 
d) V – R – C – S – E – A – O  
 
6- Dadas as palavras abaixo, quantas outras você consegue formar? 
ESCRAVO   
ROMA 
VIDA                     
MALA 
 
 Com este exercício concluí as atividades previstas para a sensibilização. Esta etapa 

havia sido programada, inicialmente, para acontecer em dois dias de aula, mas só foi possível 

concluir em três dias.  

 

6.3.2 Aprimoramento da escrita – Grupo 02 

Objetivo:  

 Orientar a reescrita de texto autobiográfico; 

 Desenvolver a escrita de si; 

 Verificar o percentual de desvios ortográficos por troca de letras. 

Data: 07.06.2019 

 No dia 07 de junho, agendei atendimento com cinco alunos, apenas uma aluna não 

compareceu. A primeira a ser atendida foi YSB. Iniciei às 14h e nossa conversa durou quinze 

minutos. A referida aluna se mostrou muito interessada em me provar que estava atenta às 

nossas discussões. Seu texto apresentava poucos problemas, quando comparado à produção 

inicial no mês de janeiro. Dispensei a aluna, parabenizando-a pelos avanços e recomendando 

que ela permanecesse daquele jeito. Na sequência, atendi AJSO. Seu texto mantinha alguns 

problemas de apagamento de /r/ em coda silábica e não marcação da nasalização de algumas 

vogais. O aluno também apresentou dificuldades quanto à segmentação de palavras. Ao sentar 

ao meu lado, ele se mostrou meio envergonhado, mas não demorou muito para que ele 

entendesse que eu não estava ali para criticá-lo, mas, sim, para ajudá-lo a melhorar o texto. 

Em seguida seria a vez de KAES, mas como ela não compareceu, atendi ESJS. Esta era uma 

das alunas que vinha apresentando bastante dificuldade desde o início do projeto. No início 

não queria muito se expor e se negava a fazer determinadas tarefas. Ela sentou ao meu lado e 

lemos o texto juntas. Em muitos momentos ela não identificava o que havia tentado escrever e 

isso a deixava muito nervosa. Fiz a proposta de reescrevermos juntas, naquele momento, o seu 

texto. E fomos tecendo palavra a palavra, pacientemente, as ideias que ela desejou transpor 
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para o papel. A orientação durou cerca de quarenta minutos. Ela saiu com o semblante alegre 

e eu fiquei muito satisfeita. Por fim, atendi GJC. Este aluno também apresentou um domínio 

de escrita bastante limitado, mas, diferente da aluna anterior, ele sabia o que havia escrito. 

Meu trabalho consistiu em fazê-lo ouvir todos os fonemas que constituíam as palavras escritas 

por ele. Isso na esperança de que ele identificasse quais letras estavam faltando. Quando ele 

identificava a ausência da letra, ficava em dúvida quanto a que letra utilizar. Retomei, então, a 

explicação da aula sobre “troca de letras” na tentativa de fazê-lo compreender as diferenças 

para escolher a letra correta e corrigir as palavras de seu texto. Foi um exercício cansativo 

para ele e para mim. Não conseguimos corrigir o texto todo. Percebi que ele já estava 

cansado. Então combinamos que nosso encontro individual não poderia ser quinzenal e 

agendamos um novo horário para a sexta-feira seguinte. Ele pediu apenas que eu o agendasse 

para o último horário. Imaginei que fosse receio de que algum colega percebesse sua 

dificuldade. Agendei conforme sua vontade e o dispensei. 

 Neste dia, além de corrigir o primeiro texto, precisei orientar os estudantes quanto à 

segunda produção também. Eu havia solicitado ao primeiro grupo que iniciasse a escrita do 

segundo texto cuja temática era “Vida escolar”. Minha intenção era solicitar o mesmo texto 

para a segunda turma somente no dia da orientação com eles. Mas isso não aconteceu. Os 

alunos da primeira turma avisaram aos da segunda sobre a nova produção textual. Assim, no 

dia da orientação da segunda turma, ao invés de corrigir apenas um texto de cada estudante, 

precisei me debruçar sobre dois. 

 

Aula 04 sobre sílabas complexas: 12.06.2019  

 No quarto encontro sobre sílabas complexas, realizado no dia 12 de junho, os dez 

estudantes que estavam presentes participaram de uma atividade lúdica. Tratou-se de um jogo 

da memória, composto por figuras e palavras, no qual os estudantes foram estimulados a 

pensar nos padrões silábicos das sílabas iniciais das palavras que nomearam cada figura e, sob 

meu auxílio, descreveram o padrão da sílaba inicial de cada palavra que constituiu o jogo da 

memória. Os alunos tinham diante de si dois kits com 10 cartões cada. Um kit de cartões era 

formado por figuras e o outro kit tinha o nome das figuras. Os cartões com imagens 

obedeceram à ordem alfabética de A a J. Os cartões com as palavras obedeceram à ordem 

numérica de 1 a 10. Os alunos, distribuídos em dois grupos de sete, após observarem a 

disposição dos cartões sobre a mesa, deveriam escolher um cartão de imagem e um cartão de 

palavras de modo que houvesse correspondência entre nome e figura. Foi um momento 

bastante divertido em que eles tiveram oportunidade de desenvolver a consciência sobre a 
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importância do trabalho em equipe. A disputa foi bastante acirrada. Um dos grupos abriu 

vantagem com quatro acertos na sequência, enquanto o outro grupo tentava se articular para 

conseguir memorizar os cartões. Quando eles finalmente conseguiram esse feito, o grupo que 

estava na frente cometeu uma sequência de equívocos. No final, houve empate e distribuí 

chocolate para todos. Abaixo apresento as figuras que foram utilizadas no jogo (arte, ave, 

chave, fralda, morcego, tristeza, lápis, ouro, touro e transporte): 

         
 

       

Fonte: https://www.google.com/imghp?hl=pt-BR 

  

 Após a brincadeira, os estudantes foram estimulados a pensar nos padrões silábicos 

das sílabas iniciais das palavras que nomearam cada figura. Para tanto, eles fizeram um 

inventário de palavras a partir do nome de cada imagem que constituiu o jogo da memória, de 

acordo com o modelo abaixo: 

 

 Prezado aluno,  
Esta é a última atividade sobre os padrões silábicos do português brasileiro.  Na tabela abaixo, 
foram colocadas palavras que fizeram parte do último jogo didático. Observe os padrões 
silábicos destacados nas primeiras sílabas e pense em outras palavras que possuam a mesma 
organização silábica. Registre-as na tabela. Ao final da atividade, verifique com seus colegas 
quem conseguiu escrever mais palavras.  
 

TABELA 06 – Modelo do Inventário de palavras 
INVENTÁRIO DE PALAVRAS 

CV V VV CVV CCVCC 

LÁPIS AVE OURO TOURO TRANSPORTE 
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VC CCV CCVC CVC CCVC 

ARTE CHAVE FRALDA MORCEGO TRISTEZA 

     

     

     

Fonte: Elaborado pela autora 
 

 No início da atividade alguns alunos apresentaram dificuldade. Solicitei que todos 

parassem o que estavam fazendo e prestassem, mais uma vez, atenção à minha explicação. 

Depois todos voltaram a fazer a tarefa com maior tranquilidade. Abaixo apresento algumas 

imagens daquele momento:  

 

FIGURA 42 – 4ª Imagem dos alunos fazendo atividade sobre sílabas complexas 

 
Fonte: Arquivo pessoal 

 
 

FIGURA 43 – 5ª Imagem dos alunos fazendo atividade sobre sílabas complexas 

 
Fonte: Arquivo pessoal 
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 Finalizei a aula, solicitando que os estudantes dessem início ao terceiro texto de cunho 

autobiográfico, cuja temática seria diversão. Eles receberam um material impresso com a 

seguinte instrução: 

 
Prezado aluno, 
 Hoje você escreverá mais uma etapa de sua autobiografia.  A temática de hoje é 
bastante agradável. Você vai escrever sobre “Diversão”. Siga as orientações abaixo: 
 
TEXTO 03 – Diversão:  

Inicie seu texto respondendo as seguintes questões: O que faz nas horas livres? O que gosta de 
comer? O que não gosta de comer? Onde gosta de ir? O que faz nas férias? O que gostaria de 
fazer nas férias? O que te deixa mais alegre e animado? Que lugares gostaria de conhecer?  

 

6.4 NASALIZAÇÃO 

 

  Segundo Nobile e Barrera (2009), este desvio caracteriza-se pela não diferenciação 

entre vogais nasais e orais na escrita. Os problemas envolvendo a marcação da nasalização 

podem ser de dois tipos: o aluno pode deixar de indicar a nasalização da vogal como em 

“apredi” (aprendi) ou pode fazer a marcação indevida do referido traço distintivo como em 

“Intinga”12 (Itinga).  Há situações também em que o estudante simplesmente suprime da 

escrita a sequência de letras responsável pela nasalização da palavra. Nos textos analisados 

foram encontradas formas como mia (minha) e teu (tenho).  

 No tocante as vogais nasais do PB, Roberto (2016, p. 52) pontua que “o primeiro 

ponto que precisa ser esclarecido é a diferença entre nasalização e nasalidade”. De acordo 

com a autora, o termo “nasalização” diz respeito aos casos em que se pode observar uma 

distinção entre vogais nasais e vogais orais que distingue significados e manifesta-se em todas 

as variedades sociolinguísticas do PB em sílabas tônicas, pré-tônicas ou pós-tônicas. O que se 

pode constatar nos pares mínimos “mão/mau”, “contar/cotar”, “beba/bebam”. Já o termo 

“nasalidade” refere-se a vogais nasalizadas em algumas variedades sociolinguísticas e que não 

distinguem significados, como nas palavras “f[a]mília/f[ã]mília”, “j[a]nela/j[ã]nela”.  

 Segundo Roberto (2016), “a nasalização que distingue significado divide opiniões, 

colocando de um lado teóricos que defendem uma visão monofonêmica e, do outro, aqueles 

                                                           
12  Embora a forma “Intinga” seja um desvio ortográfico que está enquadrado na tipologia de transcrição da fala, 
(por fazer parte do repertório oral dos estudantes) optei por discuti-la com os alunos durante as práticas de 
(re)alfabetização sobre nasalização, por julgar ser mais didático tendo em vista a inserção da consoante nasal. 
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que postulam uma visão bifonêmica”. Segundo a visão monofonêmica, o quadro vocálico do 

PB é composto por doze vogais (cinco orais, cinco nasais, /ԑ/ e /ↄ/). A corrente bifonêmica 

considera que a nasalização é a união de uma vogal com um arquifonema nasal /N/ em 

posição de coda silábica. Tendo em vista as inúmeras discussões teóricas que envolvem as 

questões relacionadas ao processo de nasalização das vogais, a proposta deste trabalho é 

pensar em situações didáticas que permitam aos estudantes compreender a necessidade de se 

grafar o segmento de consoante nasal posicionado em coda silábica, visto que sua presença 

conferirá à palavra um traço distintivo responsável, por vezes, pela mudança no significado do 

vocábulo. Nesta explicação será necessário esclarecer para os estudantes que os sons 

vocálicos nasais podem ser representados de quatro formas diferentes: uso do til como nos 

exemplos “maçã” e “mão”; uso do m como em “campo”, “bomba”, “correram” e “ruim”; o 

uso do n como em “canto” e “pinto” e o uso do dígrafo nh como em “manha” e “minha”. 

Nobile e Barrera (2009) destacam que atividades em que os marcadores de nasalização (“m” 

ou “n”) sejam confrontados com omissões e acréscimos de fonemas são úteis na percepção da 

utilização de todas as letras. Nessa perspectiva, algumas atividades foram pensadas e 

organizadas a fim de possibilitar aos alunos a compreensão da importância da marcação da 

nasalização nas palavras. 

Objetivos: 

 Estimular a percepção dos sons nasais; 

 Enfatizar a distinção entre sons vocálicos orais e sons vocálicos nasais; 

 Estimular a memória visual. 

Duração: seis horas-aulas, de 50 minutos cada, distribuídas em três dias. 

Aula 01 sobre nasalização: 13.06.2019  

 Iniciei a atividade didática sobre nasalização no dia 13 de junho. Neste dia, usei os 

dois últimos horários do turno matutino para desenvolver as atividades do projeto, visto que 

alguns alunos estariam envolvidos em outra tarefa no contra-turno. Estavam presentes catorze 

alunos e iniciei a aula fazendo uma pequena explanação sobre sons vocálicos que podem ser 

orais ou nasais. Para isso, coloquei no quadro o inventário das vogais orais13 a, e, i, o, u e 

solicitei que os alunos as pronunciassem. Em seguida coloquei as mesmas vogais 

acompanhadas da consoante “n” e pedi novamente que os estudantes as pronunciassem com o 

nariz pressionado. Alguns perceberam a vibração nasal e logo sinalizaram. Aproveitei para 

                                                           
13 Nesta aula não falei sobre o “e” e “o” fechados, pois este aspecto não fazia parte de nossa discussão. Tratei do 
referido assunto durante as aulas das turmas regulares do sexto ano. 
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orientar os demais alunos que ainda não haviam percebido essa diferença. Depois disso, 

expliquei para a turma que a representação dos sons vocálicos nasais pode se dar de três 

formas: vogais seguidas de “n”, seguidas de “m” ou acrescidas com um til. Falei ainda do 

dígrafo “nh” e disse-lhes que essas inúmeras possibilidades na escrita podem causar alguma 

confusão para os aprendizes iniciantes como eles. E justamente por aquele motivo, naquele 

dia nós daríamos início ao estudo da nasalização. O texto distribuído está transcrito abaixo: 

 

Texto: Uma ideia da senhora Emília 
 
 Dona Benta, com aquela sua paciência de santa, estava ensinando gramática a 
Pedrinho. No começo Pedro rezingou. 
 — Maçada, vovó. Basta que eu tenha de lidar com essa caceteação lá na escola. As 
férias que venho passar aqui são só para brinquedo. Não, não e não... 
 — Mas, meu filho, se você apenas recordar com sua avó o que anda aprendendo na 
escola, isso valerá muito para você mesmo, quando as aulas recomeçarem. Um bocadinho só, 
vamos! Meia hora por dia. Sobram ainda vinte e três horas e meia para os famosos 
brinquedos. 
 Pedrinho fez bico, mas afinal cedeu; e todos os dias vinha sentar-se diante de Dona 
Benta, de pernas cruzadas como um oriental, para ouvir explicações de gramática. 
 — Ah, assim, sim! — dizia ele. — Se meu professor ensinasse como a senhora, a tal 
gramática até virava brincadeira. Mas o homem obriga a gente a decorar uma porção de 
definições que ninguém entende. Ditongos, fonemas, gerúndio... 
 Emília habituou-se a vir assistir às lições, e ali ficava a piscar, distraída, como quem 
anda com uma grande ideia na cabeça. É que realmente andava com uma grande ideia na 
cabeça. 
 — Pedrinho — disse ela um dia depois de terminada a lição —, por que, em vez de 
ficarmos aqui a ouvir falar de gramática, não vamos passear no País da Gramática? 
 O menino ficou tonto com a proposta. 
 — Que lembrança, Emília! Esse país não existe, nem nunca existiu. Gramática é um 
livro. 
  — Existe, sim. O rinoceronte, que é um sabidão, contou-me que existe. Podemos ir 
todos montados nele. Topa? 
 Perguntar a Pedrinho se queria meter-se em nova aventura era o mesmo que perguntar 
a macaco se quer banana. Pedrinho aprovou a ideia com palmas e pinotes de alegria e saiu 
correndo para convidar Narizinho e o Visconde de Sabugosa. Narizinho também bateu palmas 
— e se não deu pinotes foi porque estava na cozinha, de peneira ao colo, ajudando Tia 
Nastácia a escolher feijão. 
 — E onde fica esse país? – perguntou ela. 
 — Isso é lá com o rinoceronte —  respondeu o menino. — Pelo que diz a Emília, esse 
paquiderme é um grandíssimo gramático. 
 — Com aquele cascão todo? 
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 — É exatamente o cascão gramatical — asneirou Emília, que vinha entrando com o 
Visconde. 
 Os meninos fizeram todas as combinações necessárias, e no dia marcado partiram 
muito cedo, a cavalo no rinoceronte, o qual trotava um trote mais duro que a sua casca. 
Trotou, trotou e, depois de muito trotar, deu com eles numa região onde o ar chiava de modo 
estranho. 
 — Que zumbido será este? – indagou a menina. — Parece que andam voando por aqui 
milhões de vespas invisíveis. 
 — É que já entramos em terras do País da Gramática — explicou o rinoceronte. — 
Estes zumbidos são os Sons Orais, que voam soltos no espaço. 
 — Não comece a falar difícil que nós ficamos na mesma – observou Emília. — Sons 
Orais, que pedantismo é esse? 
 — Som Oral quer dizer som produzido pela boca. A, E, I, O, U são Sons Orais, como 
dizem os senhores gramáticos. 
 — Pois diga logo que são letras! — gritou Emília. 
 — Mas não são letras! — protestou o rinoceronte. – Quando você diz A ou O, você 
está produzindo um som, não está escrevendo uma letra. Letras são sinaizinhos que os 
homens usam para representar esses sons. Primeiro há os Sons Orais; depois é que aparecem 
as letras, para marcar esses Sons Orais. Entendeu? 
 O ar continuava num zunzum cada vez maior. Os meninos pararam, muito atentos, a 
ouvir. 
 — Estou percebendo muitos sons que conheço — disse Pedrinho, com a mão em 
concha ao ouvir. 
 — Todos os sons que andam zumbindo por aqui são velhos conhecidos seus, 
Pedrinho. 
 — Querem ver que é o tal Alfabeto? — lembrou Narizinho. — E é mesmo! ... Estou 
distinguindo todas as letras do Alfabeto... 
 — Não, menina; você está apenas distinguindo todos os sons das letras do Alfabeto. 
 — Que engraçado! Exclamou Pedrinho, sempre de mão em concha ao ouvido. — e 
Estou também distinguindo todas as letras do Alfabeto — o A, o C, o D, o X, o M... 
 O rinoceronte deu um suspiro. 
 — Mas chega de sons invisíveis! - gritou a menina. – Toca para diante. Quero entrar 
logo no tal País da Gramática. 
 — Nele já estamos — disse o paquiderme. — Esse país principia justamente ali onde o 
ar começa a zumbir. Os sons espalhados pelo ar, e que são representados por letras, fundem-
se logo adiante em Sílabas, e essas Sílabas formam Palavras — as tais palavras que 
constituem a população da cidade para onde vamos. Reparem que entre as letras há cinco que 
governam todas as outras. São as Senhoras Vogais — cinco madamas emproadas e 
orgulhosíssimas, porque palavra nenhuma pode formar-se sem a presença delas. As demais 
letras ajudam; por si mesmas nada valem. Essas ajudantes são as Consoantes e, como a 
palavra está dizendo, só soam com uma Vogal adiante ou atrás. Pegue as dezoito Consoantes 
do Alfabeto e procure formar com elas uma palavra. Experimente, Pedrinho. 
 Pedrinho experimentou de todos os jeitos, sem nada conseguir. 
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 — Misture agora as Consoantes com uma Vogal, com o A, por exemplo, e veja 
quantas palavras pode formar. 
 Pedrinho misturou o A com as dezoito Consoantes e imediatamente viu que era 
possível formar um grande número de palavras. 
 

Fonte: LOBATO, Monteiro (2008). 

 

  Distribuí para a turma o material impresso com o texto “Uma ideia da senhora 

Emília” e perguntei se alguém conhecia as histórias do Sítio do Pica Pau Amarelo. Apenas 

uma aluna, ESJS, disse que não conhecia, pois, segundo ela, sua mãe não a deixava ver TV 

em função de preceitos religiosos. Alguns estudantes começaram a falar dos personagens e a 

relatar alguns episódios que já haviam assistido. Fiquei surpresa em saber que eles ainda 

tinham acesso à obra televisionada, já que se tratava de um programa veiculado na TV 

durante a minha infância. Demorou um pouco até que eles se acalmassem e voltassem a 

atenção para a aula.  Aproveitei a empolgação do momento e disse aos alunos que o texto que 

iríamos ler havia sido extraído do livro de Monteiro Lobato intitulado “Emília no país da 

Gramática”. Apresentei a obra para a turma enquanto falava, mostrando algumas páginas 

ilustradas, o que despertou mais ainda o desejo pela leitura. Três alunos insistiram para ler, 

mas eu não permiti, visto que já havia passado algum tempo desde o início da aula e eu 

gostaria de concluir a leitura ainda naquele dia. Fiz então uma leitura bastante performática, 

ao mesmo tempo em que fazia alguns comentários sobre o texto e esclarecia dúvidas acerca 

do vocabulário. Num dado momento da leitura, enquanto lia o trecho: 

 — Som Oral quer dizer som produzido pela boca. A, E, I, O, U são Sons Orais, como dizem 
os senhores gramáticos. 
— Pois diga logo que são letras! — gritou Emília. 
— Mas não são letras! — protestou o rinoceronte. – Quando você diz A ou O, você está 
produzindo um som, não está escrevendo uma letra. Letras são sinaizinhos que os homens 
usam para representar esses sons. Primeiro há os Sons Orais; depois é que aparecem as letras, 
para marcar esses Sons Orais. Entendeu? 
 

 Dois alunos fizeram observações: WBC disse: “pró, tá falando a mesma coisa que a 

gente leu no livro da aventura da escrita”. Já AJSO falou “eu lembrei que a senhora disse que 

as letras têm nome que é diferente do som”. O primeiro referiu-se ao livro “Aventura da 

escrita: a história do desenho que virou letra”, quando a autora aborda o momento da história 

em que os sons das palavras passaram a ser associados aos desenhos que viriam a se tornar as 

letras. O segundo aluno estava se referindo à aula sobre troca de letras quando expliquei para 
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a turma que nem sempre o nome das letras corresponde ao som que elas representam nas 

palavras. Fiquei muito feliz em perceber que eles se lembraram de aspectos discutidos em 

outras aulas. Concluí a leitura do texto e abri um pequeno espaço para discussão. De modo 

geral, demonstraram ter gostado do texto e fizeram comentários sobre o modo como o texto 

estava organizado. KAES e YSB, as mais empolgadas, falaram que seria muito bom se o livro 

fosse adaptado para desenho animado, pois poderiam ver as palavras, em forma de pessoas, 

passeando pela cidade. Após nossa conversa, dispensei a turma, mas não sem antes garantir 

que na aula seguinte faríamos um jogo didático sobre o assunto estudado. 

 O que eu não sabia, era que essa “aula seguinte” só aconteceria quase um mês depois. 

Isso porque os estudantes estavam muito envolvidos nas tarefas do projeto junino da escola 

(pesquisas, ensaios, confecção de jogos etc.) que seriam apresentadas no dia 19 de junho e 

precisavam de tempo, sobretudo no contra-turno, para se organizarem. Fui obrigada a abrir 

mão, não só da aula vespertina daquele dia 13, como, também, das aulas dos dias 14 e 19 de 

junho. De 20 de junho a 02 de julho não houve aulas devido ao recesso. Nos dias 03 e 04 de 

julho, poucos alunos compareceram à escola, por esse motivo reiniciei as atividades no dia 10 

de julho. Mas antes da liberação antecipada para o recesso junino, solicitei, como tarefa das 

férias, que os estudantes aproveitassem o período sem aulas e elaborassem o terceiro texto 

falando sobre as coisas que gostam de fazer quando ficam de férias.  

  

Aula 02 sobre nasalização: 10.07.2019  

 Recebi apenas dez alunos nesse dia, isso me deixou um pouco desanimada, pois a 

maioria da turma apresentava problemas de escrita relacionados à nasalização. Iniciei a aula 

perguntando se lembravam de nosso último encontro, quando lemos o texto de Monteiro 

Lobato. Depois de rememorarmos o enredo da história, questionei-os sobre a lembrança 

acerca da discussão em torno da diferença entre consoantes e vogais, que também estava 

presente durante a leitura do texto de Lobato. A partir daí, revisei a noção de sons vocálicos 

nasais e orais. Para isso, servi-me do quadro enquanto fazia mais questionamentos à turma. À 

medida que eles respondiam, eu registrava na lousa suas contribuições e destacava os aspectos 

para os quais eu desejava a atenção de todos, conforme imagem abaixo: 
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FIGURA 44 – Imagem da explicação sobre sons vocálicos 

 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

  Relembramos as vogais orais a, e, i, o, u e discriminamos os sons vocálicos em dois 

grupos: orais e nasais. Deixei claro para a turma que, naquele encontro, nosso objetivo era 

estudar a representação gráfica dos sons nasais que, na Língua Portuguesa, pode se dar de três 

maneiras: com o uso do “til”, com o uso do “n”, com o uso do “m”, além das palavras com 

“nh”. Disse para eles que a maioria da turma apresentava dificuldades dessa natureza e era por 

isso que dedicaríamos nosso tempo àquele assunto.  

 Após essa fala inicial, expliquei como estava organizada a atividade deixando claro o 

que faríamos naquela aula e na aula do dia seguinte. Na sequência, entreguei uma cópia da 

letra da canção “Tocando em frente” de Almir Sater e Renato Teixeira para cada aluno. 

Apresentei a fotografia dos compositores para a turma e perguntei se alguém os conhecia. 

Todos negaram. Expliquei que escutaríamos a composição de ambos cujo título era “Tocando 

em frente”. Perguntei se alguém conhecia a canção. Diante da negativa, reproduzi a canção e 

solicitei que eles acompanhassem lendo a letra, como pode ser observado na imagem abaixo: 

 
FIGURA 45 – Imagem dos alunos durante a execução da canção “Tocando em frente” 

 
Fonte: Arquivo pessoal 
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 No início, todos ficaram concentrados seguindo minhas instruções, mas poucos 

segundos depois, metade da turma começou a acompanhar a canção cantando, mas em voz 

muito baixa. Ao final da execução, todos estavam cantando o refrão com bastante entusiasmo. 

Nem precisei perguntar se já conheciam, pois a resposta era óbvia. Eles alegaram, porém, que 

não conheciam naquela versão. Aproveitei para explicar que é comum que outros cantores 

regravem canções de sucesso e apresentei para eles um trecho da versão cantada por Maria 

Bethânia e outra cantada por Paula Fernandes e Leonardo. 

 Abaixo, transcrevo a letra da canção. O fato de haver algumas palavras em vermelho e 

azul será explicado mais adiante: 

 
Letra da canção: Tocando em frente 
(Almir Sater e Renato Teixeira) 
 

Ando devagar 
Porque já tive pressa 
E levo esse sorriso 
Porque já chorei demais 
Hoje me sinto mais forte 
Mais feliz, quem sabe 
Só levo a certeza 
De que muito pouco sei 
Ou nada sei 

Conhecer as manhas 
E as manhãs 
O sabor das massas 
E das maçãs 

É preciso amor 
Pra poder pulsar 
É preciso paz pra poder sorrir 
É preciso a chuva para florir 

Penso que cumprir a vida 
Seja simplesmente 
Compreender a marcha 
E ir tocando em frente 

Como um velho boiadeiro 
Levando a boiada 
Eu vou tocando os dias 
Pela longa estrada, eu vou 
Estrada eu sou 
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Conhecer as manhas 
E as manhãs 
O sabor das massas 
E das maçãs 

É preciso amor 
Pra poder pulsar 
É preciso paz pra poder sorrir 
É preciso a chuva para florir 

Todo mundo ama um dia 
Todo mundo chora 
Um dia a gente chega 
E no outro vai embora 

Cada um de nós compõe a sua história 
Cada ser em si 
Carrega o dom de ser capaz 
E ser feliz 

Conhecer as manhas 
E as manhãs 
O sabor das massas 
E das maçãs 

É preciso amor 
Pra poder pulsar 
É preciso paz pra poder sorrir 
É preciso a chuva para florir 

Ando devagar 
Porque já tive pressa 
E levo esse sorriso 
Porque já chorei demais 

Cada um de nós compõe a sua história 
Cada ser em si 
Carrega o dom de ser capaz 
E ser feliz 
 
Fonte: www.snaptubapp.com 

 

 Na sequência, perguntei qual das duas versões eles conheciam e a turma se dividiu. 

Aproveitei o momento para explorar os sentidos da canção de forma oral. Perguntei de qual 

versão gostaram mais. A maioria sinalizou a preferência por Paula Fernandes e Leonardo, 
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justificaram que era mais alegre. Questionei também sobre os sentimentos ou emoções que a 

canção despertou neles, que mensagem era possível identificar na letra da canção. CFSN 

afirmou que sentia vontade de chorar, mas não soube explicar o motivo. WBC disse “a música 

me faz lembrar de meu pai, porque ele conta pra gente que sofreu muito quando era pequeno”. 

RRA afirmou não sentir nada com a execução da canção. 

  Também perguntei se o ritmo em que a canção é tocada complementa a mensagem 

que é passada ou poderia ser utilizado um ritmo diferente, mais agitado, por exemplo. A 

turma respondeu que o ritmo escolhido era adequado à mensagem passada pela canção. Pedi 

que pensassem no “eu poético” da canção, buscando identificar a sua faixa etária (criança, 

adolescente, adulto...). Todos responderam que se tratava das vivências de um adulto. WBC 

leu a primeira estrofe da canção para justificar a resposta. Além dessas provocações, que fiz 

de forma oral, pedi que respondessem por escrito as questões da atividade 01 “Pensando na 

canção”: 

 

Pergunta 01: Pense em alguém que você conhece (avós, pais, tios) que pode identificar na 
primeira estrofe uma relação com a sua própria vida. 
Pergunta 02: Podemos concordar com a canção quando afirma que é preciso paz para sorrir, 
amor para pulsar e chuva para florir? Por quê? 
Pergunta 03: De acordo com a terceira estrofe, cumprir a vida é “ ir tocando em frente”. Como 
você entende esse “tocar em frente”? 
Pergunta 04: Se analisarmos separadamente as estrofes da canção, podemos identificar 
inúmeras mensagens. Volte ao poema (letra da canção) e sinalize estrofe com a mensagem 
que mais te tocou. 
  

 Após a exploração da canção, a sua letra foi utilizada para apurar a percepção dos 

estudantes acerca das vogais nasais e orais. Para tanto, foi feito um bingo em que os alunos 

receberam uma cartela contendo 20 palavras: dez com sons orais e dez com sons nasais. Eles 

foram orientados a ouvir novamente a canção “Tocando em frente” e identificar, na cartela, as 

dez palavras contendo os sons nasais que apareciam na canção.   

 Na letra transcrita nas linhas acima, havia algumas palavras grafadas em vermelho e 

outras em azul. Coloquei em vermelho, as que possuem fonemas nasais e que deveriam ser 

identificadas e marcadas pelos alunos. Em azul, destaquei as demais palavras que 

compuseram a cartela do bingo. Abaixo apresento algumas imagens dos estudantes 

desenvolvendo esta tarefa: 
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FIGURA 46 – 1ª imagem dos alunos fazendo atividade sobre nasalização 

Fonte: Arquivo pessoa 
 
 

FIGURA 47 – 2ª imagem dos alunos fazendo atividade sobre nasalização 

 
Fonte: Arquivo pessoal 

 
 
 FIGURA 48 – 3ª imagem dos alunos fazendo atividade sobre nasalização 

 
Fonte: Arquivo pessoal 
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 Ao final da execução da canção, percebi que a ideia de bingo não havia ocorrido como 

imaginei. Portanto, decidi fazer uma pequena disputa entre eles para identificar os estudantes 

que haviam cometido menos erros. Esta estratégia foi importante, pois me possibilitou fazer 

uma correção coletiva garantindo a máxima atenção da turma. Agrupei-os tendo em vista o 

número de palavras registradas nas cartelas e dividi a correção em três etapas:  

Melhor de 06 – participaram os alunos que marcaram apenas seis palavras na cartela;  

Melhor de 08 – participaram os alunos que marcaram apenas oito palavras na cartela;  

Melhor de 10 – participaram os alunos que marcaram as dez palavras na cartela.  

 Coloquei o nome dos estudantes na lousa e relacionei as palavras que eles haviam 

registrado. A turma acompanhava atenta se todas as palavras marcadas pelo colega 

apresentavam vogais nasais e sinalizavam quando havia erros. Abaixo algumas imagens 

daquele momento: 

FIGURA 49 – 1ª imagem dos alunos na correção da atividade sobre nasalização 

 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

FIGURA 50 – 2ª imagem dos alunos na correção da atividade sobre nasalização 

 

Fonte: Arquivo pessoal 
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Aula 03 sobre nasalização: 11.07.2019  

 A última aula sobre nasalização aconteceu no dia 11 e consistiu na sistematização da 

representação da vogal nasalizada. Chamei, mais uma vez, a atenção dos estudantes para a 

possibilidade da utilização do “til”, do “n”, do “m” e do “nh” e informei-os sobre o joguinho 

que iríamos fazer no qual seria necessário utilizar esses conhecimentos. Utilizei cartões 

contendo imagens de palavras que possuem vogais nasais em suas sílabas. A atividade foi 

organizada em quatro etapas:  

 
 FIGURA 51 – 1ª imagem dos alunos fazendo ditado lacunado sobre nasalização 

 
Fonte: Arquivo pessoal 

 

 Inicialmente fiz um ditado (projetado), pois percebi que era um tipo de atividade que o 

grupo tinha gostado. Projetei na parede imagens de figuras cujos nomes possuíam vogais 

nasais e solicitei que os estudantes, de forma individual, escrevessem os respectivos nomes, 

como pode ser observado logo abaixo: 

 
FIGURA 52 – 2ª imagem dos alunos fazendo ditado lacunado sobre nasalização 

 
Fonte: Arquivo pessoal 
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 Na sequência fiz uma correção coletiva, momento em que expliquei as regularidades e 

irregularidades que norteiam a representação gráfica das vogais nasais, conforme imagem 

apresentada a seguir:  

 

FIGURA 53 – Imagem dos alunos ouvindo explicação sobre nasalização 

 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

 Em linhas gerais, sistematizei que na escrita: 

 M em final de sílaba – só antes das consoantes p e b. Exemplo: campo, pomba. 
 N em final de sílaba – antes de qualquer consoante, exceto antes de p e b. 
 M em final de palavra – maioria das palavras que tem última sílaba nasalizada. 
 N em final de palavra – somente em nomes próprios como Nelson, Kelvin e em 

poucas palavras como Éden e pólen. 
 Til – acompanha apenas as vogais a e o. Exemplo: coração, anões. 
 NH – possui som nasal. Exemplo: unha, nenhuma.  

 

 Alertei os estudantes quanto à possibilidade do uso equivocado do dígrafo “LH”. 

Durante esta explicação contei com a contribuição valorosa do aluno AJSO que disse: “junho 

tem vogal nasal e julho não, né, pró?”. Agradeci a colaboração dele com um largo sorriso e 

confirmei sua afirmação aproveitando para colocar no quadro o exemplo dado por ele.  

 A segunda etapa foi realizada em grupo. Dividi a turma em duas equipes que 

receberam cartões com figuras (cujos nomes possuíam vogais nasais) e uma cartolina 

contendo um quadro explicativo com a sistematização feita na aula. As figuras utilizadas 

estão dispostas abaixo: 
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N em final de sílaba 

  

 
Til 

     
 
M em final de palavra 

         
 
M em final de sílaba 

    
 
NH 

       
Fonte: https://www.google.com/imghp?hl=pt-BR 
 

 Com base na sistematização feita durante a correção, pedi que os estudantes 

identificassem a que categoria de palavras cada cartão pertencia. Os estudantes se envolveram 

bastante na atividade, conforme imagens abaixo: 
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FIGURA 54 – 1ª imagem dos alunos fazendo quadro explicativo sobre nasalização 

 
Fonte: Arquivo pessoal 

 
FIGURA 55 – 2ª imagem dos alunos fazendo quadro explicativo sobre nasalização 

 
Fonte: Arquivo pessoal 

 
 Após a realização da tarefa, fizemos uma correção coletiva para identificar possíveis 

equívocos nos cartazes, no intuito de ajustá-los para que eles pudessem ser afixados na sala 

para futuras consultas, como pode ser observado abaixo: 
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FIGURA 56 – Imagem do final da aula sobre nasalização 

 

Fonte: Arquivo pessoal 
 

 Finalizei a aula, solicitando que os estudantes dessem início à última produção textual. 

Informei, ainda, que eles poderiam escolher entre as duas últimas temáticas, conforme 

apresentado abaixo: 

 

 Prezado aluno, 
 Hoje você escreverá o último texto de sua autobiografia e poderá escolher entre duas 
temáticas “Amizade” ou “Futuro”.  
 
TEXTO 04 – Amizade ou Futuro 
 
Amizade: Inicie seu texto falando sobre as pessoas que são importantes para você (pais, 
irmãos, primos, tios, avós, colegas...). Relate momentos alegres, engraçados ou tristes.  
 
Futuro: Inicie seu texto respondendo as questões: O que sonha para o futuro? Como pretende 
realizar esse sonho? A escola pode ajudar a realizar esse sonho?  Que profissão quer seguir? 
Do que tem medo?  
 
 Neste mesmo dia, solicitei que os alunos escolhessem um aspecto dos textos que 

haviam produzido, até aquele momento, e representassem em forma de desenho. A atividade 

deveria ser entregue no próximo encontro. 

 

6.4.1 Aprimorando a escrita  

Objetivo: Orientar a reescrita de texto autobiográfico 

Data: 12.07.2019  
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 No dia 12 de julho não agendei horário para atender individualmente nenhum aluno. 

Avisei a eles que eu estaria na sala do projeto durante a tarde e ficaria disponível para atender 

quem tivesse alguma dúvida ou estivesse com dificuldade em relação a algum texto. Apenas 

três estudantes compareceram. RRA e AJSO foram me entregar a segunda versão de suas 

produções textuais. GJS foi em busca de acompanhamento individual, já que nosso 

agendamento para junho não havia dado certo em virtude do projeto junino. Recebi os textos, 

orientei o aluno e novamente fiquei sozinha. Naquele dia, utilizei a tarde para atualizar os 

registros das fichas de acompanhamento individual dos estudantes. Nas referidas fichas eu 

anotei, ao longo do projeto, os problemas de escrita mais comuns de cada estudante, além dos 

aspectos relacionados à frequência e ao desempenho de cada um. Como o projeto já estava na 

fase final, as fichas foram colocadas nos portfólios individuais que seriam apresentados aos 

pais no dia da reunião de encerramento. 

 

FIGURA 57 – Imagem dos portfólios com atividades dos alunos 

 
Fonte: Arquivo pessoal 

 

6.5 VOCALIZAÇÃO DE CONSOANTE LATERAL 

  

 A consoante lateral /l/, quando posicionada em final de sílaba, é pronunciada, no 

português brasileiro, com som da vogal /u/, salvo raras exceções. Esse fenômeno é 

denominado de vocalização. Durante a escrita, muitos alunos, por influência da oralidade, 

substituem o /l/ pela grafia da vogal /u/. Nobile e Barrera (2009), ao enfatizar que o padrão 

acústico articulatório nem sempre é suficiente para determinar a escrita das palavras, sugerem 

a realização de atividades que explorem a diferença entre o modo como se pronunciam 

algumas palavras e a maneira como são grafadas. As autoras indicam, ainda, que seja 
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desenvolvido um trabalho sistemático com determinadas categorias de palavras mais sujeitas 

a determinados desvios. É dentro desta perspectiva que as atividades descritas abaixo estão 

assentadas: 

Objetivos:  

 Estimular a criação de hipótese sobre o contexto fonológico para o uso do /l/; 

 Esclarecer que, no português brasileiro, o /l/ é pronunciado como /u/ no final das 
sílabas; 

 Sensibilizar os alunos para a necessidade do automonitoramento durante a escrita. 

Duração: duas horas aulas, de 50 minutos cada, distribuídas em um dia. 

Data: 17.07.2019  

 Na aula sobre o contexto fonológico do /l/, estavam presentes catorze estudantes. Meu 

objetivo com esta aula era chamar a atenção dos estudantes para os contextos em que o /l/ 

poderia assumir o som da vogal /u/. Para tanto lemos o poema “Sou assim” de minha autoria, 

transcrito a seguir: 

 
Texto: Sou assim 
 
Sou uma pessoa que gosta muito de falar.   
Preciso ter alguém com quem consiga conversar. 
Acho o mundo das letras uma grande diversão: 
Lápis, livro e papel sempre estão em minha mão.  
Gosto de ler, de escrever, de desenhar e de pintar.  
Mas quando estou na escola meu negócio é estudar. 
 
O meu mundo infantil é bastante colorido,  
Não consigo decidir qual é o meu tom preferido:  
Verde, amarelo, azul, laranja e rosa...  
Uso todas as cores e desenho o mundo à minha volta.  
 
As pessoas sempre dizem que sou uma criatura esperta,  
Mas eu sei que também sou uma criança bem sapeca. 
Já fiz minha mãe esquecer no fogo a panela,  
Quando um dia comecei a lhe chamar pela janela.  
Eu queria que ela visse o desenho que eu fiz, 
Pois fazer aquela arte me deixou muito feliz. 
 
Eu tinha feito na parede um grande painel 
Para isso usei tinta, lápis e pincel. 
De um lado estava a lua e do outro havia o sol.  
No desenho também tinha um bonito caracol.  
Minha mãe não gostou do desenho e só perguntava: 
— Por que você riscou minha parede da sala? 
 
Fonte: NASCIMENTO, Silvana. Texto escrito pela professora-pesquisadora em 2019. 
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 Sem revelar aos estudantes a fonte do texto, fizemos a leitura e, posteriormente, 

exploramos seus sentidos. A atividade foi desenvolvida em duas etapas. A primeira era 

composta por oito perguntas conforme apresento abaixo: 

 
Prezado estudante, 
 O texto que você acabou de ler é um poema. Nós aprendemos que os poemas são 
textos organizados em estrofes nos quais observamos a presença das rimas, que por sua vez 
significam a repetição de determinados sons. O título do poema lido é “Sou assim” e o texto 
está organizado em quatro estrofes. Vamos pensar um pouco sobre a história presente nestas 
estrofes?  
Pergunta 01: Em sua opinião, o texto conta a história de um menino ou de uma menina? 
Explique. 
Pergunta 02: Com base na resposta 01, escreva um pequeno texto descrevendo a forma como 
você imagina que seja a personagem da história (sexo, idade, série etc.).  
Pergunta 03: Reconte com suas palavras a história que você acabou de ler. 
Pergunta 04: Você mudaria o título do poema lido? Justifique sua resposta. 

Pergunta 05: Na 1ª estrofe, o que a personagem quis dizer com a frase: “Acho o mundo das 
letras uma grande diversão”? 
Pergunta 06: O poema faz referência a dois ambientes em que a personagem costuma estar: 
sua casa e sua escola. Qual desses espaços, ela utiliza mais para desenhar e pintar? 
Pergunta 07: Transcreva o trecho do poema que lhe permitiu chegar a essa conclusão. 
Pergunta 08: De acordo com o texto, porque a mãe da personagem esqueceu a panela no 
fogo? 
 
 A etapa descrita acima foi pensada, inicialmente, para ser respondida de forma escrita, 

mas decidi alterar este aspecto logo após a leitura e optei por uma interação mais direta com 

os alunos através de respostas orais e comentadas. Os estudantes, de modo geral, não 

apresentaram grandes dificuldades para responder as questões. AJSO perguntou se o texto 

lido era autobiográfico. Ele estabeleceu uma comparação entre o teor do texto motivador e as 

produções autobiográficas que a turma estava desenvolvendo. Falei para ele que aquela era 

uma excelente pergunta. Perguntei se alguém gostaria de responder a pergunta. Diante do 

silêncio, expliquei que se tratava de um poema cuja temática estava dentro da proposta 

autobiográfica já que o “eu poético” (usei o termo personagem) falava sobre suas 

características. AJSO disse que chegou a essa conclusão porque o título do texto era “Sou 

assim”. Na sequência, solicitei que eles contassem peripécias que já haviam feito e esse foi 

um momento de grande descontração. Aproveitei o momento para incentivar a criatividade da 

turma e disse-lhes que as histórias que estavam relatando oralmente sobre si deveriam compor 

suas produções autobiográficas e eles poderiam contar aquelas e outras histórias de suas 



160 

 

vidas. Foi nesse mesmo momento que me veio à mente uma proposição que fiz aos alunos. 

Pedi que eles representassem em forma de desenho seus relatos autobiográficos.   

 Na sequência demos início à segunda etapa. Meu intuito era fazer com que os 

estudantes pensassem nas palavras e nos sons que o /l/ poderia assumir em cada contexto. 

Neste sentido, solicitei que eles respondessem as questões abaixo: 

 
A partir da leitura do texto, vamos estudar a letra “L”. 
 Você já parou para pensar nos sons que essa letra possui?  
Sim (   )                  Não (   ) 
 
a) Nas palavras salada e limão ela tem um som, já nas palavras farol e anzol ela tem outro. 
Concorda? 
Sim (   )                  Não (   ) 
 
b) Nas palavras “farol” e “anzol”, o “L” apresenta o som de que outra letra do alfabeto? 
c) Volte ao texto e circule todas as palavras que possuem a letra “L”. Quantas palavras você 
encontrou no texto?  
 
d) As palavras que você circulou possuem “L”com sons diferentes. Algumas pertencem ao 
grupo de som da palavra “salada” e “limão”. Outras pertencem ao grupo das palavras “anzol” 
e “farol”. Agora você irá distribuir as palavras circuladas nos quadros abaixo: 
 
 A atividade entregue para os alunos continha uma tabela dividida em duas partes. A 

primeira era encabeçada pelas palavras “salada” e “limão” e a segunda, pelas palavras “anzol” 

e “farol”. 

 

e) Observe as palavras listadas no grupo 01. Quando o “L” inicia a sílaba e vem antes de 
vogal ele conserva o seu próprio som ou assume o som de outra letra? 
 
f) Agora observe as palavras listadas no grupo 02. Que som o “L” apresenta quando está em 
final de sílaba e vem depois de vogal? 
 
g) Tente escrever uma regra sobre os sons do “L” para que você possa consultar sempre que 
for necessário. 
 
 Embora os estudantes tenham compreendido o contexto fonológico dos sons do /l/, no 

momento de esboçar as hipóteses, eles apresentaram certa dificuldade, portanto, senti a 

necessidade de auxiliar a turma. Escrevi no quadro três hipóteses e solicitei deles que 

sinalizassem aquela que melhor representava o que havíamos acabado de estudar. As 

hipóteses sugeridas estão descritas abaixo: 
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Observe as palavras LAVO e ALVO. Agora indique a opção que explica melhor o som do 
“L”: 
a) Quando o “L” vem antes de vogal ele apresenta o som “U”. Quando vem depois de vogal, 
ele conserva seu som. 
b) Quando o “L” vem antes da vogal ele apresenta som de “U”. 
c) Quando o “L”vem antes de vogal ele conserva seu som. Quando aparece depois de vogal, 
apresenta som de “U”. 
 

 Pedi que eles analisassem cada uma das hipóteses. A maioria optou pela letra “C”.  

 

6.6 ALÇAMENTO VOCÁLICO 

 

 O alçamento vocálico é um fenômeno no qual as vogais médias /e/ e /o/ são 

pronunciadas como /i/ e /u/ influenciando, muitas vezes, a grafia de determinadas palavras. O 

fenômeno é resultado dos contextos fonológicos distintos que os fonemas das vogais altas /i/ e 

/u/ possuem, já que se estiverem em posição acentuada como nas palavras missa e bule, serão 

grafadas com as letras correspondentes a esses sons, mas se ocuparem sílaba átona final como 

em monte e cravo, serão escritas com as letras “e” e “o”.  

 Alguns casos de alçamento vocálico foram identificados nas produções escritas dos 

estudantes durante a avaliação diagnóstica. Lemle (1987) sinaliza a importância de o 

professor estar apto para explicar que a posição das letras precisa ser levada em conta para a 

correspondência entre os sons e as letras ressaltando os aspectos das variações linguísticas. 

Segundo ela, dizer aos alunos que a escrita errada é resultado de uma fala errada “é um 

equívoco linguístico, um desrespeito humano e um erro político” (LEMLE, 1987, p. 20).   

 Embora o alçamento vocálico seja um aspecto da transcrição da fala, optei por 

desenvolver atividades nesse sentido no final do projeto, tendo em vista o amadurecimento da 

turma em relação às discussões.  

Objetivos:  

 Possibilitar a distinção entre a fala e a escrita; 

 Enfatizar a importância da posição da letra na produção do som; 

 Reforçar a necessidade do monitoramento diante da produção do texto escrito; 

 Desenvolver o vocabulário. 

Duração: quatro horas aulas, de 50 minutos cada, distribuídas em dois dias. 

Aula 01 sobre alçamento vocálico: 18.07.2019 

 No dia da aplicação da atividade, recebi doze estudantes. Primeiramente expliquei os 

objetivos da aula e avisei aos alunos que eles fariam acrósticos utilizando o primeiro nome. 
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Questionei-os acerca do conhecimento da criação de acrósticos e todos afirmaram não saber 

do que se tratava. Fui, então, ao quadro e coloquei meu nome em posição vertical. Com um 

piloto de cor distinta, escrevi características minhas, na posição horizontal, utilizando as duas 

primeiras letras que formam o meu nome, conforme apresento abaixo: 

 

                                              PROFESSORA 
                                                         SINCERA 
             ALEGRE 
                                                  AMAVEL 
                                                 AMIGA 
                                                            NEGRA 
                                                        MAE   
 
 O acróstico com meu nome fez com que os alunos se interessassem pela tarefa. As 

alunas AENB e KAES afirmaram já ter feito aquela “brincadeira” outras vezes. Preenchi as 

cinco últimas linhas do meu acróstico com as sugestões da turma e perguntei se alguém ainda 

tinha dúvidas sobre o que deveria ser feito. Todos afirmaram ter compreendido a tarefa, então, 

entreguei o material impresso para que eles fizessem os próprios acrósticos utilizando as letras 

que formavam seus nomes. As palavras do acróstico deveriam apresentar as características ou 

o modo como cada um se enxergava. Com essa atividade, eu esperava colher exemplos de 

palavras em que o alçamento das vogais médias /e/ e /o/ estivessem presentes. E assim 

aconteceu. 

 Ao final da elaboração dos acrósticos, olhei cada atividade e marquei um asterisco nas 

palavras em que identifiquei o alçamento da vogal. Expliquei aos estudantes que aqueles 

asteriscos seriam importantes na aula do dia seguinte e passei à segunda etapa da atividade na 

qual estava previsto o trabalho com dicionários.  

 O dicionário é um tipo de livro cuja função é oferecer suporte à escrita através de 

informações relacionadas a palavras que visam exemplificar a maneira correta de grafá-las, 

oferecer seu significado, apresentar sinônimos etc. Embora o referido livro tenha ampla 

funcionalidade, dificilmente alguém se interessará por ele se não tiver algum exemplar ao seu 

alcance ou se não souber manuseá-lo nem entender para que serve. Neste sentido, o uso do 

dicionário deve ser objeto de ensino e de aprendizagem na escola, pois se trata de “um recurso 

para desenvolver a autonomia dos alunos no trato com a escrita da língua” (MORAIS, 2010, p 

119). Dentro desta perspectiva, distribui dicionários entre os estudantes e solicitei que eles 

anotassem o significado de cada palavra utilizada no acróstico. A maioria da turma não 

apresentou dificuldades em manusear os dicionários, pois nós já havíamos desenvolvido 
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atividades com dicionários nas aulas das turmas regulares. GJC recebeu o auxílio voluntário 

de AJS para manusear o dicionário, atitude que me deixou bastante feliz. Parabenizei AJS por 

ser solidário com o colega. As imagens da aula aqui descrita estão apresentadas logo abaixo: 

 

FIGURA 58 – 1ª imagem dos alunos fazendo atividade com dicionários 

 
Fonte: Arquivo pessoal 

 
FIGURA 59 – 2ª imagem dos alunos fazendo atividade com dicionários 

 

Fonte: Arquivo pessoal 
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FIGURA 60 – 3ª imagem dos alunos fazendo atividade com dicionários 

 

Fonte: Arquivo pessoal 

 
FIGURA 61 – 4ª imagem dos alunos fazendo atividade com dicionários 

 

Fonte: Arquivo pessoal 

 
 

 Depois que os alunos anotaram os significados, pedi que comparassem a grafia da 

palavra escrita no dicionário com a que haviam registrado nas atividades. A maioria percebeu 

que eu havia colocado asterisco nas palavras em que havia troca entre o uso das vogais 

médias /e/ e /o/ pelas vogais altas /i/ e /u/. CFN disse que não entendeu porque eu não havia 

sinalizado que a palavra “apressado” estava grafada de modo incorreto em sua atividade. 

Respondi que o meu objetivo era que eles percebessem os equívocos de escrita sozinhos, a 

partir da utilização do dicionário. Quanto ao asterisco, falei que havia sido usado para 
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trabalhar um aspecto específico da língua e que faríamos isso na aula do dia seguinte. Abaixo 

exemplo da atividade realizada pelo aluno WBS14: 

 

FIGURA 62 – Imagem da atividade de WBS 

 
Fonte: Arquivo pessoal 

 
Aula 02 sobre alçamento vocálico: 24.07.2019  

 Estavam presentes nove alunos neste dia e iniciei a aula entregando a cada um as 

pastinhas com as atividades que haviam sido realizadas na semana anterior. Perguntei se ainda 

lembravam o que havíamos feito. Eles responderam afirmativamente. Pedi então que cada um 

falasse, em voz alta, as palavras, de suas respectivas atividades, em que eu havia colocado 

asterisco. Na medida em que eles falavam, eu escrevia no quadro reproduzindo os desvios 

ortográficos por alçamento vocálico. Depois, expliquei que os equívocos na escrita são 

ocasionados pela nossa forma de falar. Coloquei no quadro as palavras “padre”, “árvore”, 

“Maria” e “menina” para mostrar aos alunos que a letra “e” transcreve o som da vogal /i/ no 

final das palavras. Também escrevi “aluno”, “perigo”, “caju” e “Aracaju” para exemplificar 

que a letra “o” transcreve o som da vogal /u/ no final das palavras. Esclareci que, embora na 

fala tal aspecto não seja perceptível nem sofra estigmas, é necessário cuidado ao escrever. 

Expliquei também que é possível identificar os casos em que a grafia das vogais /e/ e /o/ 

podem ser trocadas pelas vogais /i/ e /u/. Na sequência, distribuí uma tabela na qual eles 
                                                           
14 Na figura 61, não apresento o acróstico por completo tendo em vista a manutenção do sigilo da identidade do 
aluno. 
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fariam uma atividade de reflexão sobre o processo de alçamento vocálico, conforme apresento 

abaixo:  

 

TABELA 07 – Modelo da tabela de alçamento vocálico 
                         SONS DO I                                                        SONS DO U 

E com som de I I com som de I O com som de U U com som de U 
ALEGRE, TRISTE LINDA, AMIGA AMIGO,MAGRO  ARACAJU 
    
    
    
    
    

Fonte: Elaborado pela autora 
 

 Solicitei que os estudantes tentassem encaixar na tabela as palavras que eles 

escreveram em seus acrósticos, levando em consideração a representação que os sons das 

vogais /i/ e /u/ poderiam ter. No início, eles tiveram dificuldade para compreender a tarefa, 

por isso, precisei reproduzir a tabela no quadro e fui preenchendo com a ajuda da turma. 

 Embora, ao final da atividade, não tenha sido feito o registro fotográfico do quadro, 

abaixo reproduzo a tabela, conforme preenchimento no dia da aula, com as palavras ditadas 

pelos alunos com base em seus acrósticos: 

 

TABELA 08 – Modelo da tabela de alçamento vocálico preenchida 
                         SONS DO I                                                        SONS DO U 

E com som de I I com som de I O com som de U U com som de U 
ALEGRE, TRISTE LINDA, AMIGA AMIGO,MAGRO  ARACAJU 
Inteligente Feliz Delicado Maluco 
Paciente Linda Carinhoso  
Elegante Louquinho Escolhido  
Alegre Capoeirista Amoroso  
 Amigo Chato  

Fonte: Elaborado pela autora 
 
 No final da aula, expliquei para a turma que a observação da sílaba tônica é essencial 

para que eles percebam quando deverão utilizar uma vogal ou outra. 
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6.7 (AUTO)AVALIAÇÃO 

 

 A avaliação é um processo que faz parte da ação docente. Segundo Libâneo (2013), é 

por meio da avaliação que os resultados que vão sendo obtidos no decorrer do trabalho 

conjunto do professor e dos alunos são comparados com os objetivos propostos, no intuito de 

se verificar os avanços, as dificuldades e reorientar o trabalho para as devidas correções. 

 Durante o processo avaliativo, além da avaliação realizada pelo professor no intuito de 

evidenciar as possíveis progressões dos alunos, também, é importante a reflexão dos alunos 

diante das próprias experiências. É dentro desta perspectiva que esta seção está assentada. 

Neste sentido, nas linhas a seguir, além de descrever os procedimentos realizados durante a 

avaliação final do projeto de intervenção, apresento, também, um instrumento avaliativo que 

foi entregue aos alunos com o objetivo de lhes franquear a palavra e oportunizar o exercício 

de uma atitude crítica-reflexiva diante das ações implementadas.    

Objetivos:  

 Avaliar a eficácia das atividades desenvolvidas durante o projeto; 

 Verificar o percentual de desvios ortográficos após intervenção; 

 Incentivar o processo de autoavaliação; 

 Possibilitar a avaliação do projeto pelos estudantes. 

Duração: duas horas-aulas, de 50 minutos cada, distribuídas em um dia. 

Data: 25.07.2019 

 Iniciei a última aula do projeto agradecendo aos alunos pela participação nas aulas. 

Disse a eles que a realização do projeto só foi possível porque eles se comprometeram em 

frequentar as aulas e que aquela atitude foi muito importante para a conclusão daquele 

trabalho. Perguntei se eles se lembravam das discussões que tivemos ao longo da execução do 

projeto. AJS disse que se lembrava da aula sobre troca de letras e dos sons das consoantes e 

das vogais. ESJS afirmou “gostei de aprender o jogo do “m” e “n”, pró”.   

 Mostrei para eles um exemplar de meu memorial, com inúmeras observações. Disse 

aos alunos que cada uma das atividades havia sido cuidadosamente elaborada por mim, sob a 

supervisão de minha professora. Falei também que as observações, que eles estavam vendo 

em meu trabalho, significavam as coisas que eu precisei melhorar antes de desenvolver as 

atividades. Na sequência, abri meu memorial nos apêndices e mostrei para a turma as 

atividades que haviam sido previstas para nosso projeto. Eles identificaram cada uma das 

tarefas que haviam sido feitas. Aproveitei para perguntar se eles lembravam qual o objetivo de 

cada uma daquelas tarefas. Fiquei surpresa ao saber que todos tinham memória sobre o que 
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havia sido discutido a partir de cada uma das atividades. Segui para os anexos do trabalho e 

mostrei para eles as avaliações diagnósticas que eles haviam realizado no início do ano. 

Expliquei, mais uma vez, que foi a partir daqueles textos que selecionei cada um deles para 

participar do projeto.  

 Feitos os agradecimentos e as primeiras observações, expliquei que, naquele dia, nós 

participaríamos de um processo de avaliação, onde tanto eu quanto eles seríamos avaliados. 

Esclareci que a aula seria dividida em dois momentos: no primeiro, eles fariam um ditado 

focalizado. No segundo, eles receberiam um formulário contendo perguntas sobre o projeto 

para o avaliarem. Expliquei, ainda, que eles levariam para casa uma proposta de produção 

final na qual deveriam escrever sobre a experiência vivenciada no projeto. O texto deveria ser 

feito sem auxílio de familiares e poderia ser entregue até o dia 30 de agosto durante nossos 

encontros nas turmas regulares.  

 Distribuí os cadernos, que estavam no armário do projeto, e solicitei que eles 

numerassem até dezoito uma das folhas. Expliquei que eu projetaria quinze frases, através do 

datashow, com dezoito espaços vazios que eles deveriam completar com palavras que 

fizessem sentido. Como durante o projeto os alunos já haviam feito atividade parecida, não 

houve dificuldade para entender a proposta. As frases ditadas naquele dia estão transcritas 

abaixo: 

 

01-Todos os anos, na data em que nascemos, comemoramos nosso 
_________________.(aniversário) 
02-A minha _____________ é formada por 04 pessoas: eu, meu irmão, meu pai e minha 
mãe.(família) 
03-O tema do terceiro texto autobiográfico foi _________________. (diversão) 
04-Qual a profissão do funcionário que abre a escola todos os dias e libera o acesso das 
pessoas? _____________________ (porteiro) 
05-Durante um ditado lacunado não devemos _____________ alto as palavras, pois isso 
confunde o colega. (falar) 
06-Nós estamos na Escola Municipal Solange ___________________. (Coelho) 
07-Toda quinta-feira o lanche distribuído na escola é ____________ com 
________________.(feijão/farinha) 
08- Nossa cidade é Lauro de Freitas. Nosso bairro é ___________________. (Itinga) 
09-Hoje a pró trouxe o __________________ para a aula. (computador) 
10-O feminino de irmão é __________________. (irmã) 
11-Qual o nome do objeto usado para varrer a casa? _________________ (vassoura) 
12- Entre os lanches distribuídos na escola, temos iogurte de morango, coco e 
_____________. (ameixa) 



169 

 

13-Todos os professores reclamam que os alunos gostam muito de _______________durante 
a aula. (conversar) 
14- As pessoas gostam de_______  ________de cana e _________pastel. (beber/caldo/comer) 
15- O professor Vovô usa ____________ pequeno para pintar as telas. (pincel) 
 
  As palavras, a serem escritas no ditado, foram selecionadas no intuito de verificar o 

número de ocorrências em relação aos desvios por transcrição da fala no que diz respeito ao 

apagamento do “r” nas codas silábicas final e medial, monotongação e vocalização do /l/. 

Também foram utilizadas palavras com o objetivo de observar os desvios por sílabas 

complexas e nasalização.  

 Durante o ditado, alguns estudantes tiveram dificuldade em identificar as palavras das 

frases 05, 09, 13 e 14. Para ajudá-los, usei algumas estratégias. Para auxiliar na identificação 

da palavra 05 eu falei a frase “Quando nos contam um segredo, significa que não devemos 

____________ para ninguém”.  Para ajudar na palavra 09, eu apontei para meu notebook que 

estava sobre a mesa. Já na 13, precisei fazer mímica para que os estudantes entendessem de 

que palavra se tratava. A frase 14 foi a que me deu mais trabalho. Primeiro falei que ela 

poderia ser usada junto com a palavra feijão e carne. Essa informação não ajudou muito. 

Perguntei se eles conheciam tabletes de tempero pronto da marca Arisco ou Maggi. Todos 

negaram. Por fim, pedi que eles pensassem num sorvete. Perguntei se eles sabiam o nome do 

“líquido grossinho” que se coloca sobre o sorvete cujo sabor pode ser variado (chocolate, 

morango, baunilha). Eles esqueceram que se tratava de um ditado e falaram, quase em 

uníssono, que era “calda”. Eu apenas ri, concordei com a cabeça e pedi que eles colocassem 

no caderno, tendo o cuidado de observar que a palavra da frase 14 estava no gênero 

masculino. 

 Como meu objetivo era verificar o número de desvios, não fiz a correção do ditado 

com os alunos. Pedi que eles me entregassem os cadernos para que eu os analisasse 

posteriormente. Na sequência, entreguei o material impresso no qual eles deveriam fazer a 

avaliação do projeto. Expliquei que a avaliação estava organizada em seis tópicos 

(planejamento, organização, professora, aula, atividade e você) que continham perguntas as 

quais deveriam ser respondidas através da marcação de um “X” nas opções “sim”, “não sei 

responder” ou “não”.  As questões apresentadas na avaliação estão transcritas abaixo: 

 

Avaliação do Projeto “Recuperar Saberes - 2019” 

1- Planejamento 
A professora explicou antecipadamente o que aconteceria durante o projeto? 
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A professora informou quanto tempo duraria o projeto? 
Você conseguiu entender as etapas do projeto? 
Você gostou do modo como o professora planejou as etapas? 
 
2- Organização 

Você gostou dos materiais utilizados pela professora durante as aulas? 
A professora foi clara nas instruções das tarefas de classe e de casa? 
O tempo em cada aula foi suficiente para sua aprendizagem? 
O que você achou do tempo de duração do projeto? 
 
3- Professora 
Explicou o motivo do projeto? 
Explicou porque você foi convidado para participar do projeto? 
Tirou suas dúvidas durante as aulas? 
Avaliou a aprendizagem do grupo? 
Percebeu suas dificuldades? 
 
4- Aula 
A explicação dos assuntos era interessante? 
Você compreendia a explicação dada pela professora? 
A professora utilizava uma linguagem fácil? 
Você gostou da forma diversificada utilizada em cada aula? 
 
5- Atividade 
Você gostou das aulas expositivas? 
Você gostou das atividades de leitura? 
Você gostou das atividades de produção escrita? 
Você participou das orientações individuais dadas pela professora? 
Você teve dificuldade em alguma etapa deste trabalho? 
 
6- Você 
Sentiu-se motivado a participar das aulas? 
Você se dedicou ao projeto? 
Você gostou de participar do projeto? 
O projeto foi importante para você? 
Você recomendaria o projeto para alguém? 
 

 Disse aos alunos que eles não precisavam se identificar. KCA perguntou “pró, a 

senhora vai mostrar esse papel para sua professora?”. Respondi afirmativamente e ele disse 

“então vou marcar tudo ruim” e abriu um largo sorriso. Os demais alunos deram risada da 

situação e alegaram que iriam marcar somente coisas boas. Pedi para que todos parassem por 

um momento para me ouvir. Quando obtive a atenção completa da turma, expliquei que 
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aquilo era um documento e seria necessário que eles fossem sinceros ao marcar cada uma das 

opções. Disse, ainda, que eles não precisavam se preocupar em me agradar, pois meu objetivo 

era utilizar as respostas deles para verificar o que será preciso melhorar para trabalhar com as 

próximas turmas. CFSN afirmou que tudo no projeto, para ele, foi bom, menos ter que 

almoçar correndo para voltar para a escola. Eu disse a ele que aquela observação poderia ser 

feita no texto final que eles elaborariam sobre o projeto. Solicitei que eles fizessem silêncio e 

respondessem a “pesquisa de satisfação”. À medida que os alunos me devolviam o formulário 

de avaliação, eu entregava uma folha com a proposta de produção textual final e liberava-os 

para casa. Abaixo transcrevo a proposta de produção textual: 

 

Prezado (a) aluno (a), 

 O “Projeto Recuperar Saberes - 2019” está acabando eu gostaria de saber opinião 
sobre as coisas que fizemos durante esses quatro meses que passamos juntos. Nas linhas 
abaixo, você deverá escrever um pequeno texto falando sobre sua experiência de 
aprendizagem: 

 Você gostou de participar do projeto? Por quê? 
 O que você aprendeu foi importante? Por quê? 
 A professora explicou os assuntos de forma clara? 
 O que foi bom ou ruim no Letramento? 
 Se você pudesse mudar alguma coisa no Letramento, o que seria? 
 Você se dedicou o suficiente durante as aulas? 
 Você recomendaria as aulas para alguém? Por quê? 

 

 A elaboração do texto final, além de explicitar a percepção dos alunos acerca da 

execução do projeto, me possibilitaria averiguar seus avanços tendo em vista a comparação 

entre o texto inicial, desenvolvido durante a avaliação diagnóstica no mês de janeiro, e a 

produção final após a intervenção executada ao longo de três meses de aula. 

 Neste último dia de aula, nosso encontro durou mais do que as duas horas-aulas 

programadas. Todos estávamos exaustos. Talvez, por isso, eu não tenha lembrado de fazer o 

registro fotográfico da turma. Contudo, o nosso último encontro se deu na semana 

subsequente, no dia 30 de julho, oportunidade em que fiz inúmeras fotografias, como poderá 

ser observado na próxima seção. 

 

 

 



172 

 

7 A DESPEDIDA 

 

 A reunião de encerramento do projeto aconteceu no dia 30 de julho de 2019 e contou 

com a presença dos alunos e seus respectivos responsáveis. O início do encontro estava 

previsto para as catorze horas. A partir daquele horário me preparei para receber os 

responsáveis pelos quinze estudantes que frequentaram as aulas ao longo dos meses de abril, 

maio, junho e julho. Como os alunos também estariam presentes, decidi preparar uma 

pequena surpresa para eles naquele último encontro:  

Decorei a sala com balões e fotografias que foram tiradas durante as aulas. 

 

FIGURA 63 – Imagem decoração da sala no encerramento 

 
Fonte: Arquivo pessoal 

 

 Decorei a parede utilizando a imagem de um livro temático e estrelas que continham 

os nomes dos estudantes. 

 

FIGURA 64 – Imagem da decoração da parede no encerramento 

 
Fonte: Arquivo pessoal 
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FIGURA 65 – Imagem das fotografias no encerramento 

 

Fonte: Arquivo pessoal 
 
 Fiz uma torta com decoração temática retratando nossa turma e nossa sala de aula. 

 

FIGURA 66 – Imagem do bolo do encerramento 

 

Fonte: Arquivo pessoal 
 

 Reuni, em uma coletânea, os textos que eles produziram durante as aulas e elaborei um 

livro ao qual eles tiveram acesso somente no dia do encerramento. Montei uma mesa com os 

exemplares dos livros. 
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FIGURA 67 – Imagem dos livros autobiográficos 

 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

 Montei uma mesa com salgados e guloseimas. 

 

FIGURA 68 – Imagem dos salgados 

 

Fonte: Arquivo pessoal 
 

 

 A recompensa que recebi, por ter preparado a surpresa descrita acima, foi ver 

estampado um misto de felicidade e curiosidade nos rostinhos dos alunos que chegavam aos 

poucos, como descreverei em detalhes nas imagens a seguir:  
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FIGURA 69 – Imagem da chegada do primeiro aluno  

 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

 Acima está o primeiro aluno a chegar. Ficou tão hipnotizado com as fotografias que 

não percebeu as outras surpresas que estavam na sala.  

 Na imagem abaixo, verifica-se a chegada do segundo aluno que também fica curioso 

pelas fotos, enquanto o outro, retratado na imagem de cima, vai explorar as outras novidades. 

 
FIGURA 70 – Imagem da chegada do segundo aluno 

 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

 Na sequência, mais três alunos chegam e ficam paralisados diante das fotografias, 

enquanto os dois primeiros saem da sala e vão ao encontro dos outros, que ainda estão no 

pátio, no intuito de chamá-los para que também vejam a surpresa. 
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FIGURA 71 – Imagem da chegada de três alunos  

 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

 Abaixo o registro da chegada dos que estavam no pátio. Mais uma vez, percebe-se o 

encanto que as fotografias, dispostas sob os balões, provocou em todos. 

 
FIGURA 72 – Imagem da chegada de vários alunos  

 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

 Por fim, a chegada dos responsáveis que, ao ver a curiosidade dos filhos, também se 

mostraram interessados pelas imagens. 
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FIGURA 73 – Imagem da chegada dos responsáveis  

 

Fonte: Arquivo pessoal 

 
FIGURA 74 – Imagem de alunos e responsáveis vendo fotos 

 

Fonte: Arquivo pessoal 
 
 

   Com muita tranquilidade e com o auxílio da coordenadora pedagógica da escola, 

solicitei que todos se acomodassem a fim de que pudéssemos iniciar a nossa reunião. Minhas 

primeiras palavras foram de gratidão tanto pela presença dos responsáveis quanto pela 

confiança que depositaram no projeto que estava sendo encerrado oficialmente naquele dia. 

Na sequência, cedi a palavra para a coordenadora pedagógica da escola, professora Raquel 

Ventura, que discorreu sobre o histórico do projeto “Recuperar Saberes”.  
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FIGURA 75 – Imagem da coordenadora discursando  

 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

 A referida colega fez questão de destacar que, embora eu tenha desenvolvido o projeto 

durante seis anos na nossa unidade escolar, as ações didáticas de 2019 contavam com “novos 

conhecimentos” que eram (são) fruto da formação continuada que caracteriza o trabalho 

docente.  

 Ao retomar a palavra, expliquei aos pais de que modo nossa reunião seria conduzida e 

me ative a seguir o que havia planejado. 

 Inicialmente, apresentei aos pais os portfólios e expliquei que ali estavam reunidas 

todas as atividades que os estudantes desenvolveram durante as aulas. Falei, também, que 

todas as pastinhas continham uma ficha na qual eu havia registrado informações sobre seus 

filhos. 

FIGURA 76 – 1ª imagem de explicação aos pais  

 

Fonte: Arquivo pessoal 
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FIGURA 77 – 2ª imagem de explicação aos pais 

 

Fonte: Arquivo pessoal 
 
 Em seguida, distribuí as pastinhas para que cada responsável pudesse verificar as 

anotações que haviam sido feitas, bem como examinar as atividades que foram desenvolvidas. 

Solicitei, também, que os alunos explicassem para seus responsáveis o que haviam aprendido 

com cada uma das atividades desenvolvidas. Aquele foi um momento muito gratificante para 

mim, pois pude perceber o quanto os estudantes haviam compreendido a proposta de nosso 

projeto. 

FIGURA 78 – 1ª imagem dos pais e alunos verificando as atividades  

 

Fonte: Arquivo pessoal 
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FIGURA 79 – 2ª imagem dos pais e alunos verificando as atividades   

 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

FIGURA 80 – 3ª imagem dos pais e alunos verificando as atividades  

 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

 Ao final da etapa retratada acima, me dirigi a cada responsável para falar 

especificamente sobre o desempenho de cada aluno. Naquele momento foi possível esclarecer 

dúvidas acerca de várias questões. A maioria dos pais solicitou que o projeto se estendesse até 

ao final do ano. Alguns alunos, também, fizeram a mesma solicitação. Mas expliquei os 

motivos pelos quais aquilo não seria possível. 
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FIGURA 81 – 1ª imagem de conversa individual com responsáveis 

 

Fonte: Arquivo pessoal 
 

FIGURA 82 – 2ª imagem de conversa individual com responsáveis 

 

Fonte: Arquivo pessoal 
 
 

FIGURA 83 – 3ª imagem de conversa individual com responsáveis  

 

Fonte: Arquivo pessoal 
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 Ao final daquela etapa da reunião, expliquei para os responsáveis que o material 

presente nos portfólios era uma fonte de pesquisa para meu trabalho acadêmico, portanto, eu 

não poderia deixar que eles levassem para a casa naquele dia. Comprometi-me, no entanto, a 

devolver a referida pasta aos alunos no final do ano.  

 Aproveitei aquele momento, também, para solicitar, aos responsáveis, autorização 

para utilizar as imagens dos alunos em meu trabalho acadêmico. Como todos aceitaram, 

distribuí duas vias dos termos de autorização para que eles assinassem. Uma ficou em meu 

poder e a outra devolvi assinada para cada responsável. 

 Na sequência, solicitei aos estudantes que ficassem de pé e pedi a todos os demais para 

saudá-los com uma salva de palmas, visto que eram os “meus pequenos escritores”. Eles 

ficaram extremamente envaidecidos com o elogio e com as palmas. Os conduzi, então, para a 

mesa onde estavam os livros para que fizessem o registro fotográfico daquele momento. 

Depois os orientei a fazerem dedicatórias nos livros uns dos outros. 

 

FIGURA 84 – Imagem dos estudantes-autores 

 

Fonte: Arquivo pessoal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



183 

 

FIGURA 85 – Imagem dos estudantes-autores com a professora  

 

Fonte: Arquivo pessoal 
 

 Após as fotos, enquanto os estudantes se organizavam para escrever as dedicatórias, eu 

distribuí o lanche que havia preparado. Na sequência, encerrei a reunião e disse aos presentes 

que as fotografias, dispostas na sala, pertenciam aos alunos, portanto, cada um poderia 

escolher até quatro e levar para casa. As imagens abaixo retratam esses momentos finais: 

 

FIGURA 86 – 1ª imagem de alunos escolhendo fotos  

 

Fonte: Arquivo pessoal 
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FIGURA 87 – 2ª imagem de alunos escolhendo fotos  

 

Fonte: Arquivo pessoal 
 
 

FIGURA 88 – 3ª imagem de alunos escolhendo fotos 

 

Fonte: Arquivo pessoal 
 

 
FIGURA 89 – 4 ª imagem de alunos escolhendo fotos 

 

Fonte: Arquivo pessoal 
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8  A PALAVRA É AVALIAÇÃO 

 

 Segundo Libâneo (2013), a avaliação é uma tarefa didática necessária e permanente do 

trabalho docente, que deve acompanhar passo a passo o processo de ensino e aprendizagem.

  Dentro desta perspectiva, esta seção tem por objetivo a apresentação e a análise dos 

dados obtidos após as práticas de (re)alfabetização e letramento executadas durante o projeto, 

bem como a verificação da eficácia das ações desenvolvidas. A seção, também, visa 

apresentar as impressões do alunado acerca das ações desenvolvidas nas aulas.  Nas linhas a 

seguir, as considerações avaliativas sobre o projeto estarão estruturadas em três partes: a 

primeira intitulada Com a palavra o aluno apresenta o resultado da avaliação do projeto sob a 

ótica dos estudantes. A segunda, sob o título O que dizem os dados compara o quantitativo de 

desvios ortográficos nas produções dos alunos pré e pós-intervenção. A última parte, 

Avaliando os resultados, traz algumas reflexões acerca do processo, buscando evidenciar os 

aspectos mais exitosos, bem como as dificuldades que foram enfrentadas.  

 

8.1 COM A PALAVRA O ALUNO 

 

 A avaliação do projeto, pelos alunos, foi realizada de duas formas. Primeiramente eles 

responderam a uma avaliação objetiva no estilo “pesquisa de satisfação”, no último dia de 

aula, na qual eles deveriam analisar e responder algumas questões propostas que estavam 

organizadas em seis tópicos diferentes. A última atividade solicitada aos estudantes foi uma 

produção textual na qual eles deveriam tecer algumas considerações sobre a experiência de 

participar do projeto. Este último texto deveria ser feito em casa e poderia ser entregue até o 

dia 30 de agosto. Além da avaliação das aulas, a proposição da referida tarefa seria uma 

oportunidade na qual os estudantes, também, poderiam se autoavaliar.  

 As respostas à avaliação objetiva evidenciaram que a maioria dos alunos aprovou as 

ações do projeto. Nas respostas ao tópico um, que questionava sobre o planejamento, catorze 

alunos confirmaram que houve explicação antecipada sobre o que aconteceria no projeto, 

entenderam suas etapas e gostaram do modo como tudo foi planejado. Nas respostas ao tópico 

dois, sobre a organização, nove alunos registraram que gostaram dos materiais utilizados e 

acharam o tempo das aulas e do projeto satisfatórios. Quatro estudantes registraram, no 

espaço para críticas e sugestões deste mesmo tópico, que o tempo de duração do projeto foi 

pouco. Um escreveu que foi muito demorado e um marcou a opção “não sei responder”. O 

tópico três questionava sobre as ações da professora. Todos confirmaram que a professora 
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explicou o motivo pelo qual eles haviam sido convidados para participar do projeto. Treze 

marcaram que a professora tirava as dúvidas durante as aulas, percebia as dificuldades 

individuais e avaliava a aprendizagem do grupo. Um aluno registrou, no espaço para críticas e 

sugestões do tópico, que muitas dúvidas não eram tiradas e um aluno marcou a opção “não” 

para o mesmo aspecto. O quarto tópico visava avaliar as aulas. Dez alunos confirmaram que 

compreendiam as explicações, achavam os assuntos interessantes e que a professora utilizava 

uma linguagem de fácil compreensão. Quatro alunos marcaram que não gostaram da forma 

diversificada das aulas. A avaliação das atividades foi feita no quinto tópico. Dois alunos 

marcaram que não gostaram das atividades de leitura, todos os demais gostaram. Três alunos 

marcaram que não gostaram das atividades de produção textual, todos os demais gostaram. 

Três alunos marcaram a opção em que confessavam não ter participado dos encontros para 

orientação individual. O último aspecto foi reservado à autoavaliação. Catorze alunos 

afirmaram que se sentiram motivados a participar das aulas, um aluno marcou a opção “não 

sei responder” para este aspecto. Onze alunos confirmaram que se dedicaram ao projeto. Três 

marcaram a opção “não sei responder” para essa pergunta e um marcou que não se dedicou ao 

projeto. Treze alunos marcaram que gostaram de participar do projeto, que o projeto foi 

importante e que o recomendaria para outros estudantes. Um aluno marcou a opção “não sei 

responder” quando questionado sobre a importância do projeto, e outro aluno marcou a 

mesma opção para a pergunta “Você recomendaria o projeto para alguém?”.  

 Os textos de avaliação do projeto produzidos pelos alunos, também, reforçam a ideia 

de que eles aprovaram as ações desenvolvidas durante a execução do projeto. As queixas mais 

comuns estão relacionadas ao horário de início das aulas. A maioria dos alunos reconheceu 

que houve avanços nas habilidades de leitura e escrita e confirmaram que recomendariam o 

projeto para outros alunos que, segundo eles, apresentam dificuldades de aprendizagem. 

Muitos fizeram referência aos jogos didáticos, afirmando que gostaram demais das 

brincadeiras. Nos textos, também, foi possível identificar que as discussões mais 

significativas para o alunos estão associadas à distinção entre sons vocálicos e sons 

consonantais.  

 

8.2 O QUE DIZEM OS DADOS  

 

 Como descrito anteriormente na seção seis deste trabalho, ao longo das aulas, os 

estudantes foram estimulados a escreverem textos numa perspectiva autobiográfica. A 

temática das produções foi previamente definida e apresentada à turma no mês de maio. Ao 
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todo foram solicitados e produzidos quatro textos. No primeiro, os estudantes deveriam 

apresentar informações relacionadas à sua identidade. Eles foram orientados a se 

apresentarem em seus textos e, para isso, deveriam escrever o nome completo e acrescentar 

informações como data de nascimento, características físicas, descrição da família e do lugar 

onde moravam, entre outras coisas.  

 No segundo texto, os estudantes foram provocados a escrever sobre sua vida escolar, 

informando o nome da escola onde estudavam atualmente, a série em que se encontravam e as 

disciplinas das quais gostavam etc. Já a terceira produção teve como foco o relato sobre as 

atividades divertidas que os estudantes gostavam de desenvolver nas horas livres. No último 

texto, eles poderiam escolher entre escrever sobre suas amizades ou sobre suas projeções para 

o futuro. 

 Cada uma das temáticas acima era solicitada após o desenvolvimento de uma 

sequência de atividades voltada para determinado aspecto ortográfico. Meus objetivos eram 

três: despertar o gosto pela escrita de si, levantar informações de cunho etnográfico e verificar 

o índice de desvios ortográficos presentes nos textos após a intervenção. De posse dos textos 

produzidos ao longo do projeto, dediquei-me à análise e quantificação dos desvios 

ortográficos que foram tratados durante as aulas. Diante dos resultados, pude traçar um 

quadro comparativo entre os textos produzidos na avaliação diagnóstica, do início do ano, e 

os textos produzidos após as intervenções. 

 Além da averiguação acima descrita, no último dia de aula do projeto, apliquei um 

ditado na turma com o objetivo de verificar a incidência dos desvios ortográficos que foram 

trabalhados durante as aulas. Diferente dos textos que foram produzidos, em que os problemas 

poderiam surgir, ou não, em função da seleção lexical de cada estudante, o ditado me 

possibilitou verificar, de forma mais objetiva, o número de ocorrências e as dificuldades 

persistentes de cada aluno. O ditado consistiu na projeção de quinze frases, através do 

datashow, com dezoito espaços vazios, que os estudantes deveriam completar com palavras 

que fizessem sentido. Como durante o projeto os alunos já haviam feito atividade parecida, 

não houve dificuldade para entender a proposta. As palavras, a serem escritas no ditado, 

foram selecionadas no intuito de verificar o número de ocorrências em relação aos desvios por 

transcrição da fala no que diz respeito ao apagamento do “r” nas codas silábicas final e 

medial, monotongação e vocalização do “l” pós-vocálico. Também foram utilizadas palavras 

com o objetivo de observar os desvios por sílabas complexas e nasalização.  

 Nas tabelas abaixo, apresento os resultados da análise realizada em cada uma das 

quatro produções textuais estabelecendo um paralelo com os textos escritos na avaliação 
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diagnóstica realizada no início do ano letivo. Também evidencio, mais adiante, os dados 

obtidos a partir da aplicação do ditado focalizado que foi aplicado no último dia de aula do 

projeto: 

 

TABELA 09 – Comparativo do quantitativo de desvios por transcrição da fala (TF) 

PRODUÇÃO TEXTUAL 
Aluno Nº de desvios na 

produção inicial 
Nº de desvios na 
produção após 

Intervenção 
AJSO 03 04 

AVG 04 Não entregou 

AENB 02 02 

AJS 03 02 

CFSN 04 01 

ESJS 03 01 

GJC 14 04 

JS 07 02 

KCA 03 02 

KAES 04 02 

LMOG 07 03 

RRA 05 03 

WBC 12 01 

WSSJ 04 01 

YSB 05 01 

TOTAL 80 29 
Fonte: Elaborado pela autora 

 
 A tabela 09 é constituída por três colunas: a primeira apresenta as iniciais dos 

estudantes que participaram do projeto; a segunda traz os desvios por transcrição da fala 

quantificados durante a avaliação diagnóstica realizada em janeiro de 2019; a terceira traz os 

dados que foram coletados nos textos autobiográficos cuja temática foi “Identidade”. A 

solicitação dos textos da última coluna foi feita após a conclusão da sequência de atividades 

sobre transcrição da fala. Embora os textos em questão apresentassem diversos tipos de 

desvios, foram quantificados apenas os casos de apagamento de “r” em coda medial e final e 
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de apagamento de semivogais, visto que as discussões acerca de alçamento vocálico e 

vocalização do “l” ainda não haviam ocorrido. A análise comparativa das produções textuais 

realizadas pelos alunos evidencia que, após as práticas de (re)alfabetização, houve uma 

redução percentual de aproximadamente 64% no que diz respeito aos desvios por transcrição 

de fala. 

 Na sequência, apresento a tabela 10 com os resultados da análise comparativa de 

desvios por troca de letras: 

 
TABELA 10 – Comparativo do quantitativo de desvios por troca de letras (TL) 

PRODUÇÃO TEXTUAL 

Aluno Nº de desvios na 
produção inicial 

Nº de desvios na 
produção após 

Intervenção 
AJSO Não houve 01 

AVG 01 Não entregou 

AENB 01 01 

AJS 02 Não houve 

CFSN 02 01 

ESJS 02 01 

GJC 01 Não houve 

JS 01 03 

KCA 03 01 

KAES Não houve Não houve 

LMOG 03 03 

RRA 04 01 

WBC 01 Não houve 

WSSJ Não houve Não houve 

YSB Não houve Não houve 

TOTAL 21 12 

Fonte: Elaborado pela autora 

 
 Os dados da terceira coluna da tabela 10 foram coletados nos textos autobiográficos 

cuja temática foi “Vida escolar”. A solicitação dos referidos textos foi feita após a conclusão 
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da sequência de atividades sobre troca de letras. Na segunda coluna estão quantificados 

apenas os desvios ortográficos por troca de letras que foram obtidos durante a avaliação 

diagnóstica. A análise comparativa entre as duas últimas colunas da tabela 10 permite 

observar que o número de ocorrências diminuiu de 21 para 12, o que corresponde a 43% de 

redução dos casos.  

 Abaixo apresento, na terceira coluna da tabela 11, os dados que foram coletados nos 

textos autobiográficos cuja temática foi “Diversão”. A solicitação dos referidos textos foi feita 

após a conclusão da sequência de atividades sobre sílabas complexas. 

 

 TABELA 11 – Comparativo do quantitativo de desvios por sílabas complexas (Silc) 
PRODUÇÃO TEXTUAL 

Aluno Nº de desvios na 
produção inicial 

Nº de desvios na 
produção após 

Intervenção 
AJSO 01 02 

AVG 04 02 

AENB 03 02 

AJS 04 02 

CFSN 02 Não houve 

ESJS 06 02 

GJC 06 03 

JS 01 03 

KCA 02 03 

KAES 03 01 

LMOG 04 02 

RRA 02 02 

WBC 03 01 

WSSJ 04 03 

YSB 03 Não houve 

TOTAL 48 25 
Fonte: Elaborado pela autora 

 
 A análise comparativa entre os dados da segunda e da terceira coluna da tabela 11, 

evidencia que houve uma redução de cerca de 48% no índice de desvios por sílabas 
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complexas, visto que na avaliação diagnóstica do início do ano foram computados 48 casos de 

desvios por sílabas complexas e após as práticas de (re)alfabetização foram identificadas 

apenas 25 ocorrências da mesma natureza. 

 A tabela 12, apresentada abaixo, traz o quantitativo de desvios ortográficos por 

nasalização.  

 

TABELA 12 – Comparativo do quantitativo de desvios por nasalização (Nas) 

PRODUÇÃO TEXTUAL 

Aluno Nº de desvios na 
produção inicial 

Nº de desvios na 
produção após 

Intervenção 
AJSO 03 02 

AVG 04 Não entregou 

AENB Não houve 01 

AJS 02 Não houve 

CFSN 05 02 

ESJS 02 Não houve 

GJC 05 02 

JS Não houve Não entregou 

KCA 03 01 

KAES 01 01 

LMOG 02 Não entregou 

RRA 03 02 

WBC 02 01 

WSSJ 05 03 

YSB Não houve Não houve 

TOTAL 37 15 

Fonte: Elaborado pela autora 

 
 A terceira coluna da tabela 12 expõe os dados que foram coletados nos textos 

autobiográficos em que os alunos puderam optar entre duas temáticas: “Amizade” ou 

“Futuro”. A solicitação dos referidos textos foi feita após a conclusão das práticas de 

(re)alfabetização sobre nasalização. Na segunda coluna há 37 casos de desvios ortográficos 
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por nasalização que foram computados na avaliação diagnóstica realizada no início do ano 

letivo. Já a terceira apresenta apenas 15 ocorrências da mesma natureza, o que corresponde a 

59,45% de redução. 

 Na sequência, apresento a tabela 13 com os resultados de uma atividade com ditado 

focalizado: 

 
TABELA 13 – Quantitativo de desvios no ditado focalizado 

ALUNO TRANSCRIÇÃO DA FALA Nas SilC 

 Apagamento 
do “r” final 

Apagamento 
do  “r” medial 

Monotongação Vocalização 
do “l” 

 

  

AJSO Não houve 01 01 Não houve Não houve 01 

AVG 01 01 02 Não houve 01 01 

AENB 01 02 03 Não houve 02 Não houve 

AJS Não houve 01 Não houve  Não houve 01 01 

CFSN 01 01 01 01 Não houve Não houve 

ESJS 01 02 02 Não houve 01 01 

GJC Não houve 02 02 01 01 01 

JS 02 02 02 Não houve 03 01 

KCA 01 01 Não houve Não houve 01 Não houve 

KAES Não houve 01 Não houve Não houve 01 01 

LMOG 01 02 02 Não houve Não houve 02 

RRA 01 01 02 Não houve 02 01 

WBC Não houve 01 Não houve Não houve 01 01 

WSSJ Não houve 02 02 02 Não houve 02 

YSB Não houve 01 Não houve Não houve Não houve Não houve 

Fonte: Elaborado pela autora 

  
 Os dados apresentados na tabela 13 foram obtidos a partir da aplicação de um ditado 

focalizado realizado no último dia de aula. Durante a atividade, os alunos foram provocados a 

escrever dezoito palavras a partir das quais se buscou quantificar a presença de quatro tipos de 

desvios ortográficos discutidos durante o projeto. A previsão de palavras a serem escritas no 

ditado estava distribuída da seguinte forma: quatro para verificação de apagamento de “r” em 
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coda final, quatro para verificação de apagamento de “r” em coda medial, quatro para 

verificação de representação de nasalização, três para verificação de monotongação, quatro 

para verificação de sílabas complexas e duas para verificação de vocalização do “l”. Algumas 

palavras, como “computador” em que se observa a presença de “r” em coda silábica e de 

vogal nasal representada por “m”, foram utilizadas para verificação de mais de um problema. 

 Como já foi dito, a análise dos dados descritos nas tabelas acima foi realizada com 

base em textos que os estudantes desenvolveram durante as aulas e no ditado lacunado feito 

no último dia de aula. Neste mesmo dia, solicitei dos alunos uma última produção textual 

conforme descrito no item 8.1 desta seção. O referido texto, além de me servir de feedback no 

que diz respeito à compreensão dos alunos sobre a intervenção que foi desenvolvida, também, 

serviu como fonte para comparação final dos dados e verificação dos avanços de cada 

estudante.  

 Em linhas gerais, observei que muitos alunos se sentiram mais seguros para escrever o 

último texto. Esta minha constatação baseia-se no aumento do número de linhas escritas na 

produção final, quando comparado à produção inicial (avaliação diagnóstica) realizada em 

janeiro de 2019. 

 Outro aspecto que merece destaque é a redução significativa no número de desvios por 

texto, fato que revela uma relação inversamente proporcional, ou seja, nas produções textuais 

de janeiro, os alunos escreveram menos e apresentaram maior número de desvios 

ortográficos. Os textos finais, por sua vez, embora registrem maior número de linhas escritas, 

apresentam uma significativa redução no percentual dos tipos de desvios ortográficos que 

foram trabalhados durante as práticas de (re)alfabetização. 

 Além das observações acima, outros aspectos relevantes foram evidenciados nos 

textos finais dos alunos. Estes aspectos serão apresentados e discutidos na seção 8.3, 

Avaliando os resultados. Abaixo apresento a tabela 14 com os dados obtidos na última 

produção textual cujas observações foram feitas acima: 
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TABELA 14 – Comparativo da quantidade de desvios nas produções iniciais e finais 

ALUNO TEXTO TF Nas TL SilC TOTAL 

  “r” 
final 

“r” 
medial 

Monot. Alçam.     

AJSO Inicial (08 linhas) 01 01 04 - 04 - 01 11 
Final (22 linhas) 02 - - - 02 - - 04 

AVG Inicial (10 linhas) 01 01 01 01 05 01 04 14 
Final (08 linhas) 01 - - - 04 01 01 07 

AENB Inicial (03 linhas) 02 - - 01 - 01 04 08 
Final (15 linhas) 02 01 - 01 03 01 - 08 

AJS Inicial (10 linhas) 02 - -  02 02 04 10 
Final (08 linhas) 03 01 - 01 02 - - 07 

CFSN Inicial (05 linhas) - 01 01 02 03 03 02 12 
Final (07 linhas) - - - 01 02 - - 03 

ESJS Inicial (10 linhas) 01 - - 01 03 04 06 13 
Final (10 linhas) - - - - 03 - 03 06 

GJC Inicial (10 linhas) 08 03 01 - 05 01 06 24 
Final (09 linhas) - 01 - 01 04 - 03 09 

JS Inicial (09 linhas) - 01 02 02 - 01 01 07 
Final (07 linhas) 01 - 01 - 03 04 02 11 

KCA Inicial (09 linhas) - - 02 - 03 01 02 08 
Final (08 linhas) - - 01 - 01 - - 02 

KAES Inicial (10 linhas) 04 - - - 01 - 03 07 
Final (08 linhas) - - - - - - - - 

LMOG Inicial (10 linhas) 03 02 01 - 02 - 01 09 
Final (11 linhas) - - - - 02 - 02 04 

RRA Inicial (13 linhas) 01 01 - 01 03 03 03 12 
Final (12 linhas) 01 - - 01 02 01 01 06 

WBC Inicial (32 linhas) 09 01 01 01 02 01 03 18 
Final (13 linhas) - - - 01 - - - 01 

WSSJ Inicial (10 linhas) - 01 - 01 05  04 11 
Final (12 linhas) 01 - - - - - - 01 

YSB Inicial (13 linhas) 03 - 03 - - - 03 09 
Final (24 linhas) - - - - - 01 - 01 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

 

8.3 AVALIANDO OS RESULTADOS 

 Os dados discutidos no item 8.2 evidenciam que as ações propostas neste trabalho 

resultaram em avanços significativos. Além da redução no quantitativo de desvios 

ortográficos das últimas produções quando comparados aos textos da avaliação diagnóstica, 

muitos alunos demonstraram maior predisposição para escrever e apresentaram textos finais 

com maior número de linhas quando comparados às produções iniciais. Esta relação 
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inversamente proporcional é bastante significativa, já que, antes das aulas do projeto, os 

mesmos alunos escreveram menos e erraram mais e após as aulas de intervenção a maioria 

escreveu mais e errou menos. Abaixo apresento o texto inicial e final de dois alunos que se 

encaixam nessa descrição:  

FIGURA 90 – Produção inicial de YSB – 13 linhas 

 

Fonte: Arquivo pessoal 
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FIGURA 91 – Produção final de YSB – 24 linhas 

 

Fonte: Arquivo pessoal 
 

 As figuras 90 e 91 apresentam os textos produzidos pela aluna YSB. A primeira 

produção tem 13 linhas e foi feita durante a avaliação diagnóstica onde foram identificadas 

nove ocorrências de desvios ortográficos. O segundo texto, entregue a título de produção final 

do projeto, possui 24 linhas e apresentou apenas um desvio (“augumas”) relacionado à 

transcrição da fala, visto que os termos “encinou” e “podesse”, embora apresentem desvios 

ortográficos, não se relacionam a nenhum dos aspectos trabalhados durante o projeto. 
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  Abaixo exponho os textos do aluno AJSO. Sua primeira produção é constituída por 08 

linhas, já sua produção final possui 22 linhas. 

 

FIGURA 92 – Produção inicial de AJSO – 08 linhas 

 

Fonte: Arquivo pessoal 
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FIGURA 93 – Produção final de AJSO – 22 linhas 

 

Fonte: Arquivo pessoal 
 

 Outro aspecto bastante positivo dos textos foi perceber que os alunos com baixa 

frequência reconheceram a importância do projeto e se confessaram arrependidos por não 

terem se dedicado tanto às aulas como observado nos exemplos que apresentarei a seguir. 

Ainda assim, foi possível verificar uma redução substancial no quantitativo de desvios 

ortográficos nas últimas produções textuais dos referidos alunos.  
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FIGURA 94 – Produção final e confessional de AVG 

 
Fonte: Arquivo pessoal 
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FIGURA 95 – Produção final e confessional de KAE 

 
Fonte: Arquivo pessoal 

 

 Houve um grupo de alunos cujo número de linhas, da última produção textual, foi 

inferior ao da avaliação diagnóstica. Deste grupo quero destacar os textos de dois alunos que 

iniciaram o projeto com muitas limitações, mas que devido à frequência regular e ao empenho 

de ambos, o resultado final foi bastante positivo.  
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FIGURA 96 – Produção inicial de GJC – 24 linhas 

 

Fonte: Arquivo pessoal 
  

 O texto produzido pelo aluno GJC na avaliação diagnóstica, embora tenha 24 linhas, 

demonstra a dificuldade do estudante em organizar sua narrativa. Inicialmente ele lista as 

ideias que pretende apresentar. Depois tenta organizar as mesmas ideias em forma de texto. A 

leitura atenta desta produção evidencia o nível de dificuldade que o aluno possui, sendo 

possível identificar inúmeros casos de desvios ortográficos das mais diversas naturezas. 

 A seguir apresento outro texto que foi elaborado pelo mesmo aluno. Embora o número 

de linhas seja menor, é possível perceber que houve um avanço na apresentação das ideias. O 

texto também apresenta alguns desvios ortográficos, mas quando comparado à sua produção 

inicial, percebe-se que o número de eventos reduziu significativamente. 
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FIGURA 97 – Produção  final de GJC- 09 linhas 

 

Fonte: Arquivo pessoal 
 

 Abaixo apresento os textos do aluno RRS que também iniciou o projeto com inúmeras 

limitações ortográficas, as quais foram minimizadas após a intervenção: 

 

FIGURA 98 – Produção inicial de RRS - 13 linhas 

 
Fonte: Arquivo pessoal 
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FIGURA 99 – Produção final de RRS – 12 linhas 

 

Fonte: Arquivo pessoal 
  

 Para finalizar esta análise, apresento um texto cujo número de linhas escritas foi o 

mesmo tanto na avaliação diagnóstica quanto na produção final. A comparação entre os dois 

textos permite perceber a redução no quantitativo de desvios ortográficos no segundo texto, 

com seis ocorrências, quando comparado ao primeiro com treze ocorrências.   
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FIGURA 100 – Produção final de ESJS – 10 linhas 

 
Fonte: Arquivo pessoal 

 

 Embora o texto apresentado na figura 100 possua dezoito linhas preenchidas, foram 

consideradas, como número efetivo de produção, as dez linhas iniciais. Isto porque a aluna 

escreveu, inicialmente, a lápis e em seguida reescreveu o mesmo texto, nas linhas de baixo, 

usando uma caneta.  
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FIGURA 101 – Produção final de ESJS - 10 linhas 

 
Fonte: Elaborado pela autora 

   

  Na figura 101, a aluna ESJS apresenta uma visível evolução em seu texto. Ela 

reconhece, na última linha, que melhorou sua produção escrita, embora não tenha conseguido 

grafar corretamente a palavra “escrita”. Concordo inteiramente com ela, tendo em vista todas 

as dificuldades que ela apresentou no início do projeto. Uma aluna que não conhecia todas as 

letras do alfabeto e fazia muita confusão com os sons consonantais. Em suas produções, as 

palavras com sílabas complexas eram grafadas com padrões silábicos mais simples com muita 

frequência. A aluna, também, não se sentia à vontade para fazer leituras, pois não 

decodificava com muito sucesso a maioria das palavras. Para mim, ESJS é um exemplo de 

superação.    

 Embora eu consiga constatar os avanços na produção escrita dos estudantes após a 

execução do projeto e este tenha sido avaliado, de forma positiva, por todos os alunos 

participantes, inclusive pelos que tiveram baixa frequência, a evasão foi um problema que me 

deixou bastante angustiada, visto que subtraiu da turma cinco alunos os quais eu não consegui 

convencer a voltar, foram eles: CHSS, GTA, HISM, LJ e MSE. Os cinco alunos desistentes 

possuem características muito peculiares: estão no nível silábico-alfabético, enquadram-se no 
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grupo com distorção idade-série e possuem famílias que dialogam pouco com a escola. Estes 

mesmos alunos frequentam minhas turmas regulares no turno matutino, e, ao contrário dos 

outros que permaneceram no projeto, não conseguem desenvolver as tarefas de nenhumas das 

disciplinas que compõem o currículo do sexto ano. No intuito de corroborar minhas 

observações, apresento abaixo um texto produzido pela aluna MSE durante o mês de 

setembro. A proposta era fazer um relato de diário falando sobre pessoas especiais. 

 
FIGURA 102 – Produção textual de MSE 

 

Fonte: Arquivo pessoal 
 

 Com muito esforço, consegui traduzir alguns trechos do texto acima. Nesse processo, 

precisei recorrer a diversas produções escritas da referida aluna a fim de fazer comparações e 

tentar compreender o que ela quis dizer, conforme apresento abaixo: 

 

Título – “Diário”  
Linha 01 – “Oi Diário. Hoje é o primeiro e o último”. 
Linha 02 – “Não gosto de escrever. Mas eu gosto”  
Linha 03 – “de estudar. Minha aula favorita é”  
Linha 04 – “matemática porque é legal. E sou amorosa” 
Linha 05 – “e muito ciumenta e (?) com minha amigas.”  
Linha 06 – “Tenho fora da escola 3 amigas.”  
Linha 07 – “Uma estuda na escola. A outra”  
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Linha 08 – “não estuda na mesma escola. Andressa” 
Linha 09 – “não é do nosso país e ela é do” 
Linha 10 – (Três sequências de palavras riscadas) “falou que está passando as férias”  
Linha 11 – “no país e dia 12 ela vai embora”  
Linha 12 – “mas eu peguei o (duas sequências de palavras riscadas) número.” 
 

 Ao comparar o texto produzindo por MSE no mês de setembro com o que ela produziu 

no início do ano, durante a avaliação diagnóstica, percebe-se claramente que a aluna apresenta 

os mesmos problemas: 

 

FIGURA 103 – Avaliação diagnóstica de MSE 

 

Fonte: Arquivo pessoal 
 
 

 A situação de MSE, assim como dos demais alunos que abandonaram o projeto, me 

deixa muito triste, pois são alunos que eu não consegui alcançar. Sinto que, para além das 

práticas de ensino, é necessário pensar em formas de sedução capazes de fazer com que os 

estudantes se interessem pelo aprendizado da leitura e da escrita como uma das formas de se 

expressar no mundo. De todo modo, reconheço que a escola precisa lidar com diversas 

situações que interferem neste processo de letramento escolar, os quais podem envolver 

inúmeros aspectos, dentre os quais a desestrutura familiar.   
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 Antes de encerrar esta seção, preciso destacar um aspecto que considerei bastante 

relevante em meu trabalho. Como dito anteriormente, a turma com que trabalhei durante a 

execução da intervenção foi formada, a partir de uma avaliação diagnóstica, para essa 

finalidade específica, e as aulas eram ministradas no contra-turno das aulas regulares. Essa é a 

estrutura com que venho trabalhando há seis anos desde que implementei, na unidade escolar, 

a oficina Recuperar Saberes. 

  Diferente dos anos anteriores, as ações que foram desenvolvidas nos encontros 

vespertinos com a turma do projeto, sobretudo as provocações para as produções 

autobiográficas, dialogaram com as discussões travadas durante as aulas regulares do turno 

matutino. Isto só foi possível porque, no início do ano letivo, apresentei para a comunidade 

escolar uma proposta de trabalho que buscasse resgatar as memórias de letramentos escolares 

e familiares dos alunos. A proposição foi vista com bons olhos pelos colegas que compõem o 

currículo da área de linguagens (Artes, Educação Física, Língua Inglesa e Língua Portuguesa) 

e, desse modo, foi possível montar uma frente interdisciplinar na qual a escola e a família 

ficaram em evidência fazendo com que os alunos refletissem sobre a importância dessas 

instituições em suas vidas.  

 

   FIGURA 104 – Projeto de Linguagens 2019 - Memórias de letramentos 

 

Fonte: Arquivo pessoal 
 

 Durante todo o ano letivo, nossos alunos foram provocados a trazerem, à cena escolar, 

as suas memórias de escola e de família. Todas as turmas, dos dois turnos de Ensino 

Fundamental da EMSC, participaram das ações com inúmeras produções que abarcaram 

atividades diversas, como produção de entrevistas, escrita documentários e de cordéis, 

dramatizações, fototecas, resgate das brincadeiras e canções de infância entre outros.   
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   FIGURA 105 – Memórias de letramento escolar - sexto ano 

 

Fonte: Arquivo pessoal 
 

 Nas turmas do sexto ano, em que leciono, as provocações foram iniciadas a partir da 

leitura da obra “Bisa Bia, Bisa Bel” de Ana Maria Machado. 

  Orientei meus estudantes a produzirem entrevistas com seus familiares e com os seus 

professores antigos do Fundamental I. Além disso, eles escreveram diários e cartas, 

confeccionaram fototecas, fizeram relatos orais e escritos sobre livros que os marcaram de 

algum modo, entre outras tarefas. Todas as atividades estavam atreladas ao resgate e 

socialização das memórias e visavam fortalecer os laços da relação escola-família-

comunidade. 

 
   FIGURA 106 – Memórias de família - sexto ano 

 

Fonte: Arquivo pessoal 
 

 Esta foi uma ação que agregou grande valor ao meu projeto de pesquisa e intervenção, 

portanto, não poderia deixar de registrar neste Memorial.  
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9 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Tecer considerações, sobre o trabalho que desenvolvi, é uma ação que me desloca e 

me impulsiona a pensar sobre minhas práticas de (re)alfabetização anteriores a este projeto. 

Isso porque, vejo-me diante de uma situação em que preciso comparar minha ação docente 

antes do PROFLETRAS e depois do PROFLETRAS. Tal reflexão faz com que eu perceba a 

potencialidade de “(in)(de)(re)(trans)formação” (SANTOS; ASSUMPÇÃO, 2109) presente 

no Programa de Mestrado Profissional da Universidade Federal da Bahia.   

 Sempre fui muito dedicada a tudo que fiz, mas reconheço o quanto ficava frustrada por 

não perceber grandes avanços nos níveis de letramento escolar de meus estudantes ao final de 

um ano letivo. “O que mudou?”, eu me pergunto. E chego à conclusão de que a grande 

mudança ocorreu em mim. Ao ingressar no PROFLETRAS, as inúmeras provocações a que 

fui submetida fizeram com que eu buscasse me apropriar de aportes teóricos que subsidiassem 

uma nova práxis pedagógica. Nesta seara, não posso deixar de destacar a importância da 

Fonética Articulatória e da Fonologia que me possibilitaram a melhor compreensão da relação 

oralidade-escrita e seus desdobramentos na aprendizagem da escrita ortográfica do PB. 

 Diante da “(in)formação” obtida através das leituras teóricas, passei a pautar, em 

pesquisas acadêmicas, as atividades propostas aos alunos, além de mudar o modo de abordar 

meus discentes, que passaram a ser convidados a refletirem comigo sobre o processo de 

aprendizagem no qual estavam inseridos. O trabalho pedagógico, construído sob o 

embasamento teórico, culminou numa coletânea de exercícios que foram apresentados e 

desenvolvidos pelos estudantes ao longo das aulas do meu projeto de pesquisa. Ao final do 

projeto, os exercícios propostos compuseram um Caderno de Atividades voltado para uma 

prática de ensino sobre questões de natureza fono-ortográfica. O referido Caderno poderá, 

inclusive, ser publicado, de acordo com a banca examinadora, e direciona-se a estudantes de 

Letras, estudantes de Pedagogia, pesquisadores e professores que estejam interessados em 

atividades pedagógicas de cunho ortográfico cujos conhecimentos na área da Fonologia sejam 

necessários. 

  A “(in)formação” provocou em mim, também, outras mudanças. Uma diz respeito à 

minha postura enquanto professora da unidade escolar em que atuo, na medida em que fui 

capaz de seduzir todo corpo docente da área de linguagens a abraçar uma proposta de trabalho 

dentro da perspectiva do resgate das memórias dos letramentos dos estudantes. Mudei ao 

entender que não me cabe mais a angústia por perceber minha incapacidade para resolver 

todas as limitações de leitura e escrita dos estudantes. Caracterizo todo esse processo como 



211 

 

uma “(de)formação” que me possibilitou  um “(re)formar” das minhas ações e da minha 

postura enquanto professora. Compreendo hoje que, outrora, a análise dos resultados de meu 

trabalho centrava-se, nas palavras de Soares (2018), na observação de apenas uma das facetas 

envolvidas no processo de ensino e aprendizagem inicial da língua escrita, a faceta linguística; 

sem considerar os avanços de usos da língua por meus alunos na esfera sociointeracional.  

 A “(trans)formação” do modo como hoje me entendo dentro da cena educacional é 

fruto de uma mudança de paradigmas que me possibilitou ver além do que os meus olhos 

enxergavam. Durante aproximadamente quatro meses, convivi com um pequeno grupo de 

alunos que aprendia enquanto me ensinava. Eu buscava “solucionar” alguns problemas fono-

ortográficos (BNCC, 2017; MOLLICA, 2014) e, para isso, me servia de inúmeras estratégias 

metodológicas. Eles me ensinavam a vê-los de forma particularizada e me faziam entender 

que nem tudo poderia ser resolvido por intermédio de minhas ações docentes.    

Diante de tais constatações, chego ao final deste trabalho com a sensação de dever 

cumprido, mas sem perder de vista que ainda há muito por fazer.  

Entendo que cumpri meu dever neste trabalho quando volto meu olhar para os 

objetivos específicos que me serviram de alicerce para a construção de minha pequena obra:   

 Busquei subsídios teóricos que me permitissem entender a complexidade envolvida no 

processo de aquisição da escrita a partir da análise sobre a relação estabelecida entre 

sistema ortográfico e oralidade; 

 Através da leitura de uma ampla bibliografia, consegui compreender a natureza dos 

desvios ortográficos mais recorrentes nas produções dos meus alunos; 

 Os conhecimentos obtidos através de meus estudos me possibilitaram mapear os tipos 

de desvios ortográficos presentes nas produções de meus alunos, bem como identificar 

as possíveis hipóteses que os norteavam em suas tentativas de escrita;  

 A proposição das atividades de leitura, escrita, escuta e oralidade foram bem sucedidas 

por estarem ancoradas em pressupostos teóricos sobre a ortografia da Língua 

Portuguesa e sobre sua fonologia. A primeira direcionou meu olhar para as 

características do sistema gráfico da língua, evidenciando tanto suas regularidades 

quanto suas irregularidades. A segunda me possibilitou a compreensão dos processos 

fonológicos característicos do PB e fez-me entender tanto os aspectos relacionados às 

estruturas silábicas da língua quanto as relações entre fonemas e grafemas dentro do 

sistema alfabético do português. Foram esses conhecimentos que me permitiram 

pensar em situações didáticas que aguçaram, nos alunos, a curiosidade pelos sons da 

fala e possibilitaram, em alguns casos, a criação de novas hipóteses sobre as relações 
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entre os sons e a representação escrita da Língua Portuguesa, sendo todo esse processo 

permeado por uma relação de cumplicidade e respeito entre mim e os alunos.    

 

Embora feliz com os resultados obtidos, sei que meu trabalho não para por aqui, pois 

entendo que, como profissional da área de linguagens, ainda há muito por fazer. Hoje, porém, 

vislumbro uma estrada cuja caminhada, embora longa e árida, apresenta inúmeros mananciais 

de águas doces. São os trabalhos dos muitos colegas-professores-pesquisadores, 

materializados em forma de livros, dissertações, artigos, teses etc. que constituem esse 

manancial. Seguirei por esta estrada, na condição de professora/aprendiz, bebendo dessa fonte 

de conhecimentos e nela buscarei e encontrarei os subsídios necessários ao aprimoramento de 

meu fazer pedagógico. Foi minha passagem pelo PROFLETRAS da Universidade Federal da 

Bahia que descortinou para mim esta fonte inesgotável de conhecimentos e saberes, fazendo-

me perceber que as verdades científicas devem tornar-se verdades pedagógicas, portanto, é 

imprescindível aproveitar o conhecimento acadêmico consolidado para a elaboração de 

material pedagógico para uso na Educação Básica (MOLLICA, 2003). Destaco, nesta 

discussão, a relevância da Fonologia para um ensino sistemático e eficiente de aspectos 

ortográficos do PB e a necessidade de incentivo ao desenvolvimento de mais trabalhos nesta 

direção.  

Finalizo este Memorial consciente de que a análise dos aspectos fonológicos que 

interferem na escrita, de modo a ocasionar determinados casos de desvios ortográficos no PB, 

constitui-se como um recorte de pesquisa de grande importância para a Educação Básica. 

Neste sentido, deixo registrada minha satisfação com os resultados obtidos durante a execução 

das práticas de (re)alfabetização e letramento desenvolvidas ao longo do projeto de 

intervenção. Vislumbro inúmeras possibilidades de trabalhos com ortografia mediados pelo 

aporte teórico da Fonologia e encerro minhas considerações do mesmo modo que iniciei este 

Memorial, deixando claro que não posso recorrer a outra palavra que não seja GRATIDÃO! 
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APÊNDICE A  

ATIVIDADE DIAGNÓSTICA – COMPREENSÃO TEXTUAL  

Escola Municipal Solange Coelho 

NÚCLEO DE ORIENTAÇÃO E INTERVENÇÃO NA APRENDIZAGEM – NOIA 
 

ALUNO(A): 

ESCOLA DE ORIGEM: 
 

ATIVIDADE DIAGNÓSTICA 2019 
 

 
Querido(a) aluno(a), 

Bem-vindo(a) ao 6º Ano! 

Queremos que esta nova etapa de aprendizado seja bastante significativa para você, 

por isso te convidamos para que estivesse aqui hoje. Desejamos te conhecer!  

A seguir, você será convidado(a) a pensar um pouco sobre sua trajetória até aqui, 

respondendo a algumas questões que nos ajudarão a saber um pouco sobre sua história.  

Agora, você fará a leitura dos dois textos abaixo. Depois, responderá às questões 

propostas. 
 

 
 Texto 1 

Memória de livros  

 

 Não sei bem dizer como aprendi a ler. Havia livros em toda parte de minha casa, 

inclusive na cozinha e no banheiro, de maneira que eu convivia com eles todas as horas do 

dia. Às vezes eu passava bastante tempo com um dos livros aberto no colo, fingindo que 

estava lendo. De vez em quando até acho que criei novas formas de leitura, pois, quando 

havia figuras nos livros, eu inventava as histórias que elas ilustravam e, ao olhar para as letras, 

tinha a sensação de que entendia nelas o que eu tinha inventado. Meu pai observava meu 

comportamento diante dos livros como se eu tivesse uma grande sede de saber. Naquela época 

eu tinha quatro anos e ele queria muito que eu já aprendesse a ler com aquela idade, mas uma 

amiga da família, que era professora, dizia a ele que ainda não era o momento. 

 Depois que completei seis anos, meu pai não aguentou, fez um discurso dizendo que 

eu já conhecia todas as letras e agora era só uma questão de juntá-las e, além de tudo, ele não 
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suportava mais ter um filho analfabeto. Em seguida, mandou que eu vestisse uma roupa de 

sair, foi comigo a uma livraria, comprou uma cartilha, uma tabuada e um caderno e me levou 

à casa de D. Eusébia, professora aposentada que morava em nosso bairro. 

Adaptado 
 Texto 2 

Querido diário, 

 Hoje estou completando 11 anos e é meu primeiro dia de aula no 6º ano. Fiquei triste e 

alegre com isso. Triste porque tive de sair da minha escola antiga, onde estavam os meus 

melhores amigos. Mas também estou feliz, pois vou conhecer uma nova escola com outros 

professores e farei um montão de amigos novos bem no dia do meu aniversário! Espero que 

na minha nova escola tenha uma biblioteca bem grande com muitos livros, para que eu possa 

ler novas histórias. Assim vou poder continuar viajando na imaginação! Também quero muito 

conhecer meus novos professores. Agora, preciso ir. Não posso me atrasar no meu primeiro 

dia de aula. 
 

 

Parte 1 – Compreensão Textual 
 

6 Você gostou dos textos que leu? Por quê? 

___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

 

7 Você teve dificuldades para ler algum dos textos? Se a resposta for sim, qual foi o 

texto? Quais foram as suas dificuldades? 

___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 

8 O objetivo do Texto 1 é: 

( E ) Falar sobre a importância da leitura da infância. 
( F ) Explicar como um analfabeto tem dificuldade para ler. 
( G ) Relatar as experiências de leitura de uma criança. 
( H ) Contar as experiências de escrita de uma criança. 
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9 No Texto 2, o autor afirma que, em seu primeiro dia de aula, se sente alegre e triste. 

Quais são os motivos desses sentimentos? 

___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 

Parte 2 – Relatos de Memória 
 

Conte um pouco de sua experiência sobre a aprendizagem da leitura.  
 
9. Como você aprendeu a ler? 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

 
10. Ao ler um texto, você sente dificuldades para compreendê-lo? Quais são as dificuldades? 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

 
11. Você costuma ler nas horas livres? O que você gosta de ler? 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

 
12. Na sua família, quem incentiva você a ler? Vocês leem juntos? 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
13. Marque com um X os materiais de leitura a que você tem acesso em sua casa: 

(     )  livro de histórias 
(     )  revista em quadrinho 
(     )  jornal de notícias 
(     )  jornal de ofertas de supermercados  
(     )  dicionário 
(     )  Bíblia 
(     )  livro evangélico 
(     )  jornal de igreja 
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(     )  livro escolar (de Matemática, História, Português etc.) 
(     )outros: _______________________________________________________________ 
 
14. Você costuma escrever? 

(Por exemplo: diário, histórias, mensagens de WhatsApp, listas de compras etc.) 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
15. O que você gostaria de aprender nas aulas de Português? 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 

16. Quais atividades você gostaria que fossem realizadas na escola? 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE A 1 

ATIVIDADE DIAGNÓSTICA – PRODUÇÃO TEXTUAL 

Escola Municipal Solange Coelho 

               NÚCLEO DE ORIENTAÇÃO E INTERVENÇÃO NA APRENDIZAGEM – NOIA 
 

ALUNO(A): 

PROFESSORA: Silvana Nascimento            Data:  

 

ATIVIDADE DIAGNÓSTICA 2019 
 Produção Textual 

Elabore um pequeno texto falando sobre você: a sua idade, a escola de onde você vem, o que 
você gosta de fazer, o que você quer aprender neste ano e como você deseja que a escola seja: 

___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE B 

AUTORIZAÇÃO PARA USO DE IMAGEM 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 
INSTITUTO DE LETRAS 
Rua Barão de Jeremoabo, nº 147, Campus de Ondina, CEP: 40.170-115, 
Salvador/BA 
Tel. (71) 3283-6207   Fax: (71) 3283-6208   E-mail: letras@ufba.br 

 

 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA USO DE IMAGEM DE MENOR 

 

Eu, ___________________________________________________________________, 

portador(a) do documento de identidade _______________________________, responsável 

pelo menor _______________________________________________, autorizo a utilização 

da imagem deste através das fotografias que foram registradas durante a execução do projeto 

de pesquisa “ A importância da consciência fonológica para o aprimoramento da escrita” 

desenvolvido pela professora pesquisadora Silvana Santos Damasceno Nascimento na Escola 

Municipal Solange Coelho no ano de 2019. A presente autorização é concedida a título 

gratuito e, por esta ser a expressão da minha vontade, declaro que, sem que nada haja a ser 

reclamado a título de direitos, autorizo o uso da imagem do menor sob minha 

responsabilidade. Neste sentido, assino a presente autorização em 02 (duas) vias de igual teor 

e forma. 

_________________, ____ de _______________ de 20___ 

 
 
_________________________________ 
Assinatura do(a) responsável pelo menor 
 
 
_________________________________ 
Assinatura da pesquisadora 
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APÊNDICE C 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 
INSTITUTO DE LETRAS 
Rua Barão de Jeremoabo, nº 147, Campus de Ondina, CEP: 40.170-115, 
Salvador/BA 
Tel. (71) 3283-6207   Fax: (71) 3283-6208   E-mail: letras@ufba.br 

 
                             

Seu(Sua) filho(a) está sendo convidado(a) a participar como voluntário(a) da pesquisa 

A importância da consciência fonológica para o aprimoramento da escrita: Práticas de 

(re)alfabetização e letramento. O procedimento adotado para a pesquisa consiste na 

realização de aulas em que serão produzidos textos pelos estudantes, os quais constituirão o 

banco de dados da pesquisa. O material será utilizado durante a análise sem qualquer 

informação pessoal que identifique o aluno. 

Nesta pesquisa, não será feita qualquer mudança que altere o sentido dos trabalhos 

produzidos pelos alunos ou que desrespeite a imagem das pessoas que farão parte das 

atividades. Além disso, na divulgação dos resultados, não será veiculada qualquer informação 

pessoal que possa ferir o que consta nas Leis que resguardam os direitos das crianças e 

adolescentes (Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, Lei N.º 8.069/ 1990). 

A contribuição de seu (sua) filho (a) proporcionará a produção de conhecimento e os 

resultados desta pesquisa serão divulgados em trabalho de conclusão do Mestrado 

Profissional em Letras da Universidade Federal da Bahia – UFBA, assim como em eventos 

acadêmicos, a exemplo de reuniões e congressos, e em revistas e livros científicos, 

Vale ressaltar que, para que seu (sua) filho(a) participe deste estudo, o(a) Sr(a). não 

terá nenhum custo, nem receberá qualquer vantagem financeira. O (A) Sr (a). terá o 

esclarecimento sobre o estudo em qualquer aspecto que desejar e estará livre para participar 

ou recusar-se a participar. 

Este termo de consentimento encontra-se impresso em duas vias originais: uma será 

arquivada pela pesquisadora responsável e a outra será fornecida ao(à) Sr(a).  A pesquisadora 

tratará a sua identidade, bem como a de seu (sua) filho (a), com padrões profissionais de 

sigilo, atendendo a legislação brasileira (Resolução Nº 466/12 do Conselho Nacional de 

Saúde), utilizando as informações somente para os fins acadêmicos e científicos. 
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O (A) Sr (a). poderá solicitar esclarecimento sobre esta pesquisa à pesquisadora 

responsável, professora Silvana Santos Damasceno Nascimento, através do telefone (71) 

98725-1983, do e-mail silvana_suca@hotmail.com, e no endereço Rua Nossa Senhora 

Aparecida, s/nº, Itinga, Lauro de Freitas - Bahia. Ou ainda solicitar esclarecimento 

diretamente à orientadora da pesquisa, professora doutora Juliana Escalier Ludwig Gayer, 

lotada no Departamento de Fundamentos para o Estudo das Letras do Instituto de Letras da 

Universidade Federal da Bahia, através do telefone (71) 3283-6238, do e-mail: 

julianaludwig@yahoo.com.br, e no endereço Rua Barão de Jeremoabo, nº 147, CEP: 40170-

290, Campus Universitário - Ondina, Salvador/BA. 

 

 

CONSENTIMENTO PÓS INFORMADO 

 

 

 Eu, ____________________________________________________________, 

portador(a) do documento de identidade ________________________, responsável pelo(a) 

menor __________________________________________________________, fui 

informado(a) dos objetivos da pesquisa A importância da consciência fonológica para o 

aprimoramento da escrita: Práticas de (re)alfabetização e letramento de maneira clara e 

detalhada e esclareci minhas dúvidas. Sei que a qualquer momento poderei solicitar novas 

informações e modificar minha decisão, se assim o desejar.  Declaro que concordo com 

a participação do (a) menor sob minha responsabilidade. Recebi uma cópia deste termo de 

consentimento livre e esclarecido e me foi dada a oportunidade de ler e esclarecer as minhas 

dúvidas. 

 

_________________, ____ de _______________ de 20___ 

 
 
_______________________________________ 
Assinatura do (a) responsável pelo (a) participante da pesquisa 
 
 
_______________________________________ 
          Assinatura da pesquisadora 
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Anexo A 

Avaliação diagnóstica - Texto 01 
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Anexo A 
Avaliação diagnóstica - Texto 02 
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Anexo A 
Avaliação diagnóstica - Texto 03 
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Anexo A 
Avaliação diagnóstica - Texto 04 
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Anexo A 
Avaliação diagnóstica - Texto 05 
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Anexo A 
Avaliação diagnóstica - Texto 06 
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Anexo A 
Avaliação diagnóstica - Texto 07 
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Anexo A 
Avaliação diagnóstica - Texto 08 
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Anexo A 
Avaliação diagnóstica - Texto 09 
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Anexo A 
Avaliação diagnóstica - Texto 10 
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Anexo A 
Avaliação diagnóstica - Texto 11 
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Anexo A 
Avaliação diagnóstica - Texto 12 
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Anexo A 
Avaliação diagnóstica - Texto 13 
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Anexo A 
Avaliação diagnóstica - Texto 14 
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Anexo A 
Avaliação diagnóstica - Texto 15 

 
 
 
 
 
 



242 

 

Anexo A 
Avaliação diagnóstica - Texto 16 
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Anexo A 
Avaliação diagnóstica - Texto 17 

 
 
 
 
 
 



244 

 

Anexo A 
Avaliação diagnóstica - Texto 18 
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Anexo A 
Avaliação diagnóstica - Texto 19 
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Anexo A 
Avaliação diagnóstica - Texto 20 
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Anexo B 
Produção textual final - AJSO 
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Anexo B 

Produção textual final - AVG 
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Anexo B 
Produção textual final – AENB 
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Anexo B 
Produção textual final – AJS 
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Anexo B 
Produção textual final – CFSN 
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Anexo B 

Produção textual final – ESJS 
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Anexo B 
Produção textual final – GJC 
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Anexo B 
Produção textual final – JS 
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Anexo B 
Produção textual final – KCA 
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Anexo B 
Produção textual final – KAES 
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Anexo B 
Produção textual final – LMOG 
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Anexo B 
Produção textual final – RRS 
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Anexo B 
Produção textual final – WBC 
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Anexo B 
Produção textual final – WSSJ 
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Anexo B 

Produção textual final – YSB 

 


