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APRESENTAÇÃO 
 

A proposta de Atividades Escritas envolvendo a 
consciência fonológica foi desenvolvida com o propósito de 
dar uma continuidade às atividades orais expostas em nosso 
livro Consciência Fonológica: coletânea de atividades orais 
para sala de aula. Assim, este livro é constituído por duas 
partes. A primeira tem o propósito de reunir artigos que 
resultaram de estudos já realizados abordando essa temática 
e divulgados no meio acadêmico em forma ou de artigos ou 
de resumos em Congressos e Seminários. Na segunda parte 
são apresentadas as sugestões de atividades escritas de 
consciência fonológica, as quais são baseadas nos referidos 
artigos e em experiências vivenciadas durante a execução de 
Projetos de Extensão desenvolvidos no Instituto de Letras e 
Artes da Universidade Federal do Rio Grande. 

A nossa motivação inicial para desenvolver essas 
atividades de consciência fonológica tanto orais como 
escritas direcionadas aos professores dos anos iniciais 
surgiu a partir da realização da tese de doutorado intitulada 
Aquisição da estrutura silábica na escrita inicial de crianças e 
adultos: uma relação com a consciência fonológica pelo 
Programa de Pós-Graduação em Letras da Pontifícia 
Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Nessa pesquisa 
foram investigados os processos fonológicos na escrita de 
crianças e adultos e a relação entre consciência fonológica e 
a escrita de estruturas silábicas complexas do Português 
Brasileiro. Os resultados da pesquisa dessa tese de 
Doutorado, apresentamos aqui o artigo A aquisição da 
escrita: uma relação com a consciência fonológica. 

Apresentamos os artigos de acadêmicos do Curso 
de Especialização em Linguística e Ensino de Língua 
Portuguesa do Instituto de Letras e Artes, sob orientação da 
Profa. Susie Enke Ilha, que foram redigidos sob o enfoque 



de um mesmo tema: aquisição da escrita e consciência 
fonológica. São esses os seguintes artigos: Intervenção da 
consciência fonológica nos processos fonológicos presentes 
na representação escrita inicial de estruturas silábicas 
complexas do português brasileiro de Cláudia Camila Lara; 
Aquisição gráfica da coda nasal: reflexões sobre atividades 
orais e escritas de Monica Ramos Borges; A consciência 
fonológica na aquisição da escrita infantil: como auxiliar a 
criança a solucionar a troca entre fonemas surdos e sonoros? 
de Francine Rodrigues Domingues Miranda. Soma-se a 
esses, o artigo O desvio ortográfico da coda nasal final na 
escrita dos alunos dos anos iniciais de Renata Aquino Trecha, 
sob a orientação da Profa. Marisa Porto do Amaral e 
coorientação da Profa. Susie Enke Ilha. 

Mencionamos o artigo A importância da consciência 
fonológica no processo de letramento: um relato de experiência 
de Miria Morales, sob orientação da Profa. Susie Enke Ilha, 
apresentado como Trabalho de Conclusão de Curso no Curso 
de Pedagogia da Universidade Federal do Rio Grande. 

Essas atividades escritas, também, foram elaboradas 
com o auxílio de acadêmicos do Curso de Letras da 
Universidade Federal do Rio Grande que atuaram no Projeto 
de Pesquisa Redução dos ditongos /ej/ e /ow/ na escrita de 
sujeitos cursando o ensino fundamental e nos Projetos de 
Extensão: Oficina de atividades de consciência fonológica e 
Consciência linguística no letramento. Como resultados 
desses projetos, apresentamos o artigo Redução dos ditongos 
/ej/ e /ow/: um reflexo da fala na escrita de sujeitos cursando o 
ensino fundamental de Alexander Severo Córdoba. 

Justifica-se que a reunião desses artigos, embora já 
apresentados em congressos em forma de resumo ou anais, 
tem o intuito de demonstrar que as atividades escritas aqui 
propostas foram desenvolvidas em sala de aula nos anos 
iniciais em escolas públicas do município de Rio Grande – RS 
pelos acadêmicos de Letras em Projetos de Extensão e 
Pesquisa, bem como durante realização de pesquisa para 
artigos no curso de Especialização em Linguística e Ensino de 
Língua Portuguesa do Instituto de Letras e Artes. 



Este livro é constituído por duas partes, a saber: 
a primeira apresenta artigos e relato de experiência e a 
segunda sugestões de atividades orais e escritas na fase 
inicial da aquisição da escrita direcionadas tanto às 
professoras e professores em sala de aula como às 
psicopedagogas e aos psicopedagogos em sala de recurso 
para desenvolverem com seus alunos com o intuito de auxiliá-
los na representação escrita inicial durante a fase de 
letramento. 
 

Susie Enke Ilha 
Instituto de Letras e Artes  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARTE I 
 

ARTIGOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 12 

 
 
 
 
 

A AQUISIÇÃO DA ESCRITA INICIAL: 
UMA RELAÇÃO COM A CONSCIÊNCIA FONOLÓGICA1 

 
Susie Enke Ilha* 

 
RESUMO 
Esta pesquisa tem como objetivo investigar a aquisição da estrutura 
silábica na escrita inicial de crianças e adultos e sua relação com a 
consciência fonológica. Os sujeitos participantes da coleta de dados 
foram 52 crianças e 24 adultos que se encontravam frequentando 
escolas da rede municipal de Rio Grande – RS. A escrita das 
estruturas silábicas complexas (ataque complexo e núcleo; ataque, 
núcleo e coda) foram descritas e analisadas sob o enfoque de teorias 
fonológicas não-lineares, como a Teoria da Sílaba (Selkirk, 1982, 
Clements, 1990), a Teoria da Geometria de Traços (Clements; Hume, 
1995). Consideramos as análises da sílaba e do acento propostas por 
Bisol (1992, 1999) para o Português Brasileiro. Constatamos 
processos fonológicos na escrita inicial das referidas estruturas 
silábicas, como não-produção de segmentos, metáteses e 
substituições. Os testes de consciência fonológica foram os seguintes: 
o teste elaborado por Capovilla; Capovilla (2000) e os teste de 
Identificação da Palavra-estímulo adaptado de Cardoso-Martins 
(1991) e o teste de Formação de Nova Palavra adaptado de Yavas; 
Haase (1988). Por meio do coeficiente de correlação de PEARSON, 
constatamos uma correlação significativa entre a aquisição das 
estruturas silábicas e a consciência fonológica.  

 
Palavras-chave: Fonologia, Aquisição da Escrita, Consciência 
Fonológica. 

 
1 Parte da Tese A aquisição da estrutura silábica na escrita inicial de 

crianças e adultos: uma relação com a consciência fonológica, realizada sob 
orientação da Dr. Regina Ritter Lamprecht, Pontifícia Universidade Católica 
do Rio Grande do Sul, 2004. 
* Profa. Aposentada do Instituto de Letras e Artes da Fundação 

Universidade Federal do Rio Grande. 
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1. Introdução 
 

A presente pesquisa teve como motivação o fato de 
que processos fonológicos de alteração silábica e substituição 
encontrados na escrita são similares aos do desenvolvimento 
da fala infantil. Essa observação é abordada pelos de estudos 
de Hoffman; Norris (1986) na aquisição da escrita do inglês, 
de Varella (1993) na aquisição da escrita do Português e de 
Santos (1995) na aquisição da escrita do Português por 
crianças com desvios fonológicos.  

Como sabemos, as crianças e os adultos em fase de 
letramento já adquiriram a fonologia de sua língua materna. 
Logo, pressupomos que, ao adquirirem a escrita, elas 
precisam acessar o fonema inconsciente e representá-lo 
conscientemente por meio de um sistema de escrita 
alfabética. Como afirma Morais (1996), a chave da 
compreensão do princípio alfabético é a descoberta dos 
fonemas. E mesmo os sujeitos já tendo realizado essa 
descoberta, durante a fase inicial da escrita, podem incidir 
processos fonológicos que alteram as estruturas silábicas 
complexas ou substituem fonemas similares ao da aquisição 
fonológica. Santos (1995) coloca que, “os processos 
fonológicos observados no desenvolvimento da fala não são 
específicos à mesma, constituindo regularidades que 
aparecem sempre quando um comportamento com base 
fonológica está sendo estabelecido. Logo, os processos 
encontrados na fala podem reaparecer na escrita”. 

A consciência fonológica possui um papel relevante 
durante a aquisição da leitura e da escrita (Goswami; Bryant, 
1990; Capovilla; Capovilla, 2000; Cardoso-Martins, 1991, 
1995; Yavas; Hasse, 1988). É por meio da consciência 
fonológica que os aprendizes são capazes de, primeiramente, 
segmentar uma palavra em suas sílabas, e a sílaba em 
seus constituintes internos, em seus fonemas e, após, 
representarem os grafemas correspondentes aos fonemas. 

Nesta pesquisa propomos investigar uma possível 
relação entre consciência fonológica e aquisição escrita 
de estruturas silábicas complexas do Português Brasileiro 
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por crianças e adultos em fase de letramento. Para tal, temos 
os seguintes objetivos específicos: evidenciar a presença de 
processos fonológicos na representação escrita de estrutura 
silábica complexa do Português Brasileiro, como ataque 
complexo e coda; verificar se a aquisição da escrita dessas 
estruturas silábicas ocorre de forma similar à aquisição 
fonológica; investigar a consciência fonológica de crianças e 
de adultos por meio da aplicação de teste de consciência 
fonológica elaborado por Capovilla; Capovilla (2000); 
investigar a consciência fonológica de crianças e adultos em 
relação aos constituintes silábicos (sílaba, ataque-rima, 
segmento), por meio da aplicação dos testes de Identificação 
da Palavra-estímulo e de Formação de Nova Palavra, 
adaptados de Cardoso-Martins (1991) e Yavas; Haase (1988), 
respectivamente. 

 
2. Fundamentação Teórica 

 
A pesquisa realizada fundamenta-se em teorias 

fonológicas não-lineares, como a Teoria da Geometria de 
Traços (Clements; Hume, 1995), as Teorias da Sílaba 
(Selkirk, 1982 e Clements, 1990) e na análise da estrutura 
silábica do Português Brasileiro realizada por Bisol (1999). 
A consciência fonológica é pesquisada por meio do teste 
proposto por Capovilla; Capovilla (2000) e de testes de 
Identificação da Palavra-estímulo e de Formação de Nova 
Palavra adaptados de Cardoso-Martins (1991) e Yavas; 
Haase (1988), respectivamente. 

 
2.1 A Consciência Fonológica 

Definimos consciência fonológica como uma habilidade 
metalinguística que se refere à consciência de níveis de 
complexidade linguística como aliteração, rimas, sílaba e seus 
constituintes internos – ataque complexo e rima (constituída 
por núcleo e coda) presentes na produção oral de palavras.  

Para avaliarmos a consciência fonológica de crianças 
e adultos em fase de letramento, utilizamos o teste de 
Capovilla; Capovilla (2000). Segundo esses autores, o termo 
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consciência fonológica refere-se à consciência geral de 
segmentos nos níveis de palavra e subpalavra (palavras, 
rimas, aliterações, sílabas e fonemas) (p.30). Utilizam o termo 
consciência fonêmica para fazerem referência, em especial, 
à consciência de fonemas.  

A consciência fonológica de estrutura da sílaba 
complexa, seus constituintes silábicos (ataque complexo e 
rima (núcleo e coda) e os fonemas /r, l/ em ataque complexo e 
/R, S, L, N/ em coda medial e /R/, /S/ e /L/ em coda final foi 
testada a partir de testes de Identificação da Palavra-Estímulo 
e de Formação de Nova Palavra, os quais foram adaptados 
de Cardoso-Martins (1991) e Yavas; Haase (1988), 
respectivamente.  

Yavas; Haase (1988) consideram a consciência 
fonológica como o fator mais importante para o aprendizado 
da leitura, sendo mais importante do que a consciência de 
qualquer outro nível de expressão linguística. Ao pesquisarem 
até que ponto a consciência metalinguística está relacionada 
com sua capacidade de ler e escrever, os autores chegaram 
ao seguinte resultado: as crianças que apresentam um bom 
nível de consciência fonêmica são também as que têm boa 
habilidade em leitura (p.51). 

Cardoso-Martins (1991) avaliou a consciência 
fonológica no início do processo formal de alfabetização, a fim 
de investigar em que medida a consciência fonológica prevê o 
progresso na aprendizagem posterior da leitura e da escrita. 
A autora constatou, para as crianças aprendendo a ler pelo 
método fonético, correlações significativas entre as medidas 
de consciência fonológica e as medidas de aprendizagem da 
leitura e da escrita; para as crianças aprendendo a ler pelo 
método silábico, correlação significativa somente entre a 
habilidade para classificar palavras quanto ao som inicial e à 
aprendizagem da escrita. 
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2.2 A estrutura silábica do Português Brasileiro: análise 
de Bisol (1999) 

Bisol (1999) segue um modelo teórico que postula uma 
“estrutura hierarquizada, por árvore representável” (p.701), 
fundamentando sua análise em Kiparsky (1979), Selkirk 
(1982), Harris (1983), Kenstowicz (1994), Pike; Pike (1947), 
Pike (1967) e Kwolowicz (1948). 

A sílaba base do português apresentada por Bisol 
(1999) é a seguinte:  

 
Figura 1 – Princípios de Composição da Sílaba Básica (PCSB) 

 
Fonte: Bisol (1999, p.703). 

 
Para a autora do PCSB, advêm as seguintes 

informações: 
i. A sílaba do português tem estrutura binária, 

representada pelos constituintes ataque e rima, dos 
quais apenas a rima é obrigatória. 

ii. A rima também tem estrutura binária, núcleo e coda. 
O núcleo é sempre uma vogal, e a coda é uma 
soante ou /s/. 

iii. O ataque compreende ao máximo dois segmentos, 
o segundo dos quais é uma soante não-nasal. 

 
Em sua análise, a autora considera princípios 

universais e princípios de língua particular. Esses serão 
descritos a seguir. 
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2.2.1 Princípios Universais 

Princípio de Sonoridade Sequencial (PSS) 
Esse princípio, baseado em uma visão fonética da 

sílaba, pressupõe um contorno de sonoridade para a sílaba: a 
sonoridade é crescente no ataque e decrescente na coda. 
A sonoridade plana, ou melhor, platôs ocorrem somente entre 
sílabas. Esse princípio diz que entre qualquer membro de uma 
sílaba e o pico silábico, a sonoridade é crescente. 

 
Princípio de Preservação de Estrutura 
Bisol (op.cit.) menciona que a silabação é um processo 

contínuo. Sendo contínua, a silabificação se dá tanto no léxico 
como no pós-léxico.  

As regras lexicais, conforme o modelo da Fonologia 
Lexical, devem atender ao Princípio do Ciclo Estrito e ao da 
Preservação de Estrutura. 

De acordo com o Princípio de Preservação de 
Estrutura, é proibido criar estruturas silábicas novas. Assim 
são admitidas somente aquelas que seguem os Princípios de 
Composição da Sílaba Básica. 

 
Princípio de Maximização do Ataque 
Para Bisol (op.cit.) a silabação é um processo de 

mapeamento. Inicialmente há a identificação dos núcleos, 
seguida pelo mapeamento iterativo do ataque e, por último, 
o da coda.  

Na atribuição da estrutura silábica de uma cadeia de 
segmentos, os ataques são maximizados em conformidade 
com os princípios de composição da sílaba básica da língua 
(Selkirk, 1982, p.359). 

Bisol (1999) exemplifica esse princípio com a palavra 
fragrância: 
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Figura 2 – Princípio de Composição da Sílaba Básica (PCSB) 

    Fra graN    si a 

 
Fonte: Bisol (1999, p.712) 

 

2.3 Condições de língua particular 
Bisol (1999) diz que os Princípios Universais têm de 

ser complementados por Condições de Língua Particular 
(p.716). Ela explica que essas condições são de natureza 
fonotática. Assim, há uma relação fonotática estreita tanto 
entre os elementos que compõem o ataque como os que 
compõem a rima. Isso faz com que haja dois tipos de 
condição de boa formação: Condição do Ataque e Condição 
da Coda. 

 
a) Condição do Ataque 
O ataque compreende ao máximo dois elementos. Esses 

dois elementos são compostos por obstruintes não-contínuas ou 
contínua labial, combinadas com líquida, vibrante simples ou 
lateral. A autora exclui os grupos /dl/ e /vl/ por existirem em raros 
nomes próprios, como Adler e Vladimir. São apresentados os 
seguintes exemplos dos grupos permitidos: 
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pr prato pl plátano fl flanco 
br braço bl bloco fr frnaco 
tr trato tl atlas vl – 
dr drama dl – vr livro 
kr cravo kl clamor   
gr grama gl flosa   

 
Ao explicar a condição de ataque, Bisol (1999) vale-se 

das palavras de Clements (1990) e define a sílaba como um 
ciclo de sonoridade: 

 

Os grupos permitidos têm, na primeira 
posição, uma consoante [-contínua] 
ou [+contínua, labial] e, na segunda, uma 
soante não-nasal, revelando dois graus de 
distanciamento de sonoridade entre os 
segmentos que compõem o ataque, 
e minimamente um grau entre os que 
compõem a rima. Esse aclive com 
diferenças expressivas e declive atenuado 
permitem definir a sílaba como um ciclo de 
sonoridade (BISOL, 1999, p.718) 
 

Figura 3 – Condição Positiva do Ataque Complexo 

 
Fonte: Bisol (1999, p.718) 

 

Essa condição exclui qualquer sequência que não 
satisfaça os seus requisitos, como, por exemplos, os grupos 
sr, sl, zr, zr, zl, xr, xl.  

A autora menciona exemplos que são proibidos por 
causa da formação de sonoridade invertida ou platôs, como 
podemos observar nos exemplos abaixo: 

* a.  r  l  e.quim s t e. la a . l m. a 
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b) Condição da Coda  
A posição de coda é preenchida por qualquer soante e 

também por /s/, como os exemplos abaixo apresentados por 
Bisol (op.cit) 

 

Figura 4 – Exemplos de preenchimento da posição da Coda 

 
Fonte: Bisol (1999, p.719) 

 

Como a única obstruinte [-soante] que se apresenta 
nesta posição é /s/, a autora propõe a seguinte restrição 
negativa de estrutura silábica: 

 

Figura 5 – Condição de Coda 

 
Fonte: Bisol (1999, p.720) 

 

Bisol (1999) segue um modelo de estrutura 
hierarquizada para estudar e representar sílabas do português 
brasileiro. E essa posição será a tomada em nosso estudo 
para descrição e análise dos dados da escrita (produção 
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correta das estruturas silábicas e processos fonológicos como 
de não-produção de segmentos, metáteses e substituições) 
e dos testes de consciência fonológica de identificação da 
palavra-estímulo e de formação de nova palavra. 

 

3. Metodologia 
 

Os sujeitos da pesquisa são constituídos por 
52 crianças com idade entre sete e oito anos não-repetentes 
cursando o primeiro semestre da segunda etapa do primeiro 
ciclo em escolas municipais de Rio Grande, por 12 adultos 
(doravante adultos A) cursando o segundo ciclo da primeira 
etapa e 12 adultos (doravante adultos B) cursando o primeiro 
ciclo da segunda etapa do PROMEJA (Projeto Municipal de 
Educação de Jovens e Adultos, executado pela Secretaria 
Municipal de Educação e Cultura – SMEC – Rio Grande, RS).  

Os dados de escrita dos sujeitos da pesquisa foram 
descritos e analisados com base na Teoria da Geometria de 
Traços (Clements; Hume, 1995), nas Teorias da Sílaba 
propostas por Selkirk (1992) e Clements (1990) e na análise 
da estrutura silábica do Português Brasileiro proposta por 
Bisol (1999). 

Para obtenção dos dados escritos, apresentamos 
objetos e figuras e, após, solicitamos a sua escrita. 
As palavras referentes às figuras e aos objetos eram 
constituídas pelas seguintes sílabas complexas do Português: 
ataque complexo absoluto e medial com /l/ (globo, chiclete) 
e /r/ (crocodilo e tigre), coda medial com /N/, /L/, /R/ e /S/ 
(pomba, golfinho, garça e castor) e coda final com /L/, /R/ e /S/ 
(automóvel, trator e arco-íris). O total de palavras escritas por 
cada sujeito foi de 43, perfazendo o seguinte total de 
estruturas silábicas analisadas por cada grupo de sujeitos: 
2652 (crianças), 612 (adultos A) e 612 (adultos B).  

Aplicamos o teste de consciência fonológica de 
Capovilla; Capovilla (2000) com o objetivo de verificarmos 
uma possível correlação entre a consciência fonológica e a 
representação escrita das estruturas silábicas complexas 
realizada por crianças e adultos. Para tal, aplicamos o 
coeficiente de correlação linear de PEARSON.  
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Realizamos, também, os testes de Identificação da 
Palavra-estímulo e de Formação de Nova Palavra, (vide 
Anexo), baseados em Cardoso-Martins (1991) e Yavas; 
Haase (1988), respectivamente, com o propósito de investigar 
a consciência fonológica. Assim, propomos investigar a 
consciência fonológica de: (a) sílabas constituídas por ataque 
completo e núcleo, ataque, núcleo e coda medial com /S/, 
/R/, /L/, /N/ e ataque, núcleo e coda final com /S/, /R/, /L/; 
(b) de ataque complexo e da rima formada por núcleo e coda 
medial em /S/, /R/, /L/, /N/ e por núcleo e coda final com /S/, 
/R/, /L/; (c) dos fonemas que constituem estruturas silábicas 
complexas: /l/ e /r/ em ataque complexo absoluto e medial; 
/R/, /S/, /N/, /L/ em coda medial; /R/, /S/, /L/ em coda final.  

 
4. Descrição e análise dos dados 

 
Foram constatados processos fonológicos de 

não-produção de segmentos e metáteses na representação 
escrita dos constituintes silábicos – ataque complexo e coda 
medial/final – realizada pelas crianças e pelos adultos em fase 
de letramento. 

 
4.1 Processo fonológico: não-produção de segmentos 

i. Em ataque complexo absoluto e medial 
Na representação escrita do ataque complexo 

absoluto e medial realizada pelos sujeitos da pesquisa 
ocorreu preferencialmente a não-produção das líquidas 
laterais e não-laterais (globo → gobo, crocodilo → cocodilo); 
a não-produção de obstruintes teve apenas quatro 
ocorrências (globo → lobo).  

No que tange à representação do processo de 
não-produção presente na representação da escrita do ataque 
complexo, é interessante pensarmos em estudos sobre 
aquisição fonológica. Assim, reportamo-nos, aqui, ao estudo 
de Magalhães (2000) sobre a produção de oclusivas mais 
líquida não-lateral por crianças adquirindo o Português 
Brasileiro. Na região em que foi realizada a pesquisa, 
ocorre, na fala, a palatalização das oclusivas coronais [t] e [d] 
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antes da vogal [i]. A criança, ao produzir [tri] e [dri], não realiza 
a líquida não-lateral, deixando, assim, um ambiente propício à 
palatalização da oclusiva coronal. No entanto, esse processo 
de palatalização não ocorre na maioria das palavras. O autor 
sugere que as marcas da consoante líquida já estão 
presentes, impedindo a africação de [t] e [d]. Esse processo é 
representado na geometria, pelo autor, da seguinte forma:  

 

Figura 6 – Representação geométrica da flutuação do [r] 
em ataque complexo, em que a primeira consoante é 
oclusiva coronal 

 
Fonte: Magalhães (2000, p.113) 

 

Magalhães (2000) explicita que a líquida apenas não 
se manifesta na estrutura de superfície da criança, porém está 
presente na estrutura fonológica do falante. Mediante isso, ele 
sugere que, nos dados referentes às oclusivas não-coronais, 
o [r] continua presente na representação subjacente da 
criança, embora não se manifeste em sua forma fonética. 
Logo, reescreve a Figura 2, em que C representa qualquer 
uma das consoantes oclusivas: 

 

Figura 7 – Representação geométrica do [r] não pronunciado 
nas sequências oclusivas mais líquida não-lateral 

 
Fonte: Magalhães (2000, p.114) 

 

Considerando a posição de Magalhães (2000) e, 
também, o fato de o ataque complexo já estar adquirido na 
fala pelas crianças e pelos adultos, é possível dizer que 
as marcas da líquida já estão presentes, no momento em que 
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as crianças e os adultos representam na escrita o ataque 
complexo. Soma-se a isso uma das razões apontadas por 
Lamprecht (1999, p.72), pela qual as crianças em fase de 
aquisição fonológica podem não produzir um segmento: 
o segmento existe no sistema fonológico da criança, inclusive 
é produzido às vezes, porém ocorre a não-realização em 
outras vezes (pela existência de restrições sequenciais, isto é, 
há certas posições silábicas em que o segmento não é 
realizado). Assim, podemos dizer que, apesar de estar 
presente no sistema fonológico dos sujeitos, devido à posição 
silábica, no caso ataque complexo, a líquida não é produzida 
na escrita de crianças e adultos. E essa preferência de a 
líquida e não a obstruinte não ser produzida pode ser 
explanada pela escala de sonoridade (CLEMENTS, 1990). 

Por meio do modelo de sílaba proposto por Selkirk 
(1982) e da representação geométrica do [r] não produzido 
(Magalhães, 2000), propomos a representação fonológica da 
não-produção da líquida lateral em posição de ataque 
complexo absoluto e medial presente na escrita das crianças 
e dos adultos: 

 
Figura 8 – Representação do processo de não-produção 
de líquida lateral no ataque complexo na escrita de 
crianças e adultos 

Globo → gobo 

 
Fonte: Ilha (2004) 
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ii. Em coda medial e final 
O processo de não-produção ocorreu na 

representação escrita da coda medial/final com /R/ (morcego 
→ mocego), com /S/ (perdiz → predi), com /L/ (polvo → povo) 
e com /N/ (pantera → patera). 

Na aquisição fonológica, Mezzomo (2003) constatou 
em algumas ocasiões o alongamento da vogal precedente à 
coda antes de o segmento ser produzido. Para a autora, 
a criança parece possuir subjacentemente a forma adulta da 
sílaba (C)VC, porém, na estrutura de superfície não há o 
preenchimento com o material segmental alvo da coda, já que 
a criança ainda não o possui. O infante usa o incremento do 
tempo de emissão da vogal, estendendo-o à posição da coda, 
a fim de manter a unidade temporal da sílaba (p.79). No caso 
da presente pesquisa, os sujeitos produzem tais segmentos 
em posição de coda na fala bem como na escrita. Entretanto, 
em sua escrita, algumas vezes, os segmentos /R/, /S/, /L/ 
e /N/ não são produzidos. A representação desse processo de 
não-produção pode ser vista abaixo na Figura 9. 

 

Figura 9 – Representação do processo de não-produção em 
coda medial na representação escrita de crianças e adultos 

garça → gaça 

 
Fonte: Ilha (2004) 
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4.2 Processo fonológico: metáteses 

i. Em ataque complexo absoluto e medial 
Em posição de ataque absoluto ocorreram somente 

metáteses silábicas na escrita dos três grupos. Dentre as 
metáteses que ocorreram com a líquida lateral, somente em 
duas palavras a líquida lateral foi representada na escrita 
(globo → golbo). Nas outras palavras, a líquida lateral foi 
substituída pela não-lateral, conforme dialeto social dos 
sujeitos (classificador → carsificador; flamingo → farmingo).  

Em ataque medial, ocorreu a metátese silábica em 
apenas duas palavras com a líquida lateral (chiclete → 
chicelte; explosão → esporzon), sendo que na palavra 
explosão a líquida lateral é substituída pela não-lateral. Já a 
metátese intersilábica aconteceu nas palavras tecla e 
biblioteca, preservando a estrutura silábica de ataque 
complexo. O movimento realizado pela líquida lateral foi 
regressivo em direção à silaba tônica da palavra tecla. Fato 
semelhante foi visto por Zitzke (1998) e Ribas (2002) 
na aquisição fonológica de ataque complexo. Considerando a 
estrutura hierarquizada da sílaba (Selkirk, 1982), 
representamos a mudança da líquida lateral em direção à 
sílaba tônica na Figura 5. 

 
Figura 10 – Representação da metátese em direção à 
sílaba tônica, conforme a estrutura da sílaba 

tecla →tleca 

 
Fonte: Ilha (2004) 

 
 

ii. Em coda medial e final 
Na escrita dos três grupos, ocorreram preferencialmente 

metáteses na coda medial com /R/ e /L/, formando uma estrutura 
silábica constituída por ataque complexo (garça → graça; 
golfinho → glofinho). Em coda medial com /L/, a metátese 



 27 

ocorreu só com a palavra faculdade (faculdade → falcudade), 
mantendo a estrutura silábica formada por coda medial. 

Nas metáteses silábicas, a estrutura silábica formada 
com a migração do /R/ da coda medial (garça → graça) e da 
coda final (trator → tratro; abridor → abridro) é o ataque 
complexo, atendendo à condição de ataque da língua. 
O mesmo não acontece na metátese silábica com /S/, /N/ e /R/ 
pois a migração de /S/ em coda medial (cascavel → csacafeu) 
e em coda final (perdiz → perdsi; arco-íris → arcosre, 
arcosrem), de /N/ (gamba → cnaba; gneba) em coda medial e 
de /R/ em coda final (estrela-do-mar → istrela-do-mra) para a 
sílaba precedente formou, também, ataques complexos não 
permitidos no português, */ks/, */ds/, */sr/, */kn/, */gn/, */mr/. 
Entretanto, esses seguem o Princípio de Silabificação de 
Base (CLEMENTS, 1990). Dentre tais ataques complexos, 
os constituídos por */ks/, */ds/, */mr/ formam ataques menos 
ótimos, segundo o Princípio de Dispersão (CLEMENTS, 1990). 
Esse considera que uma maior distância em termos de 
sonoridade entre as consoantes do ataque e entre essas e o 
núcleo, caracteriza o perfil de sonoridade ótimo. 

 
4.3 Processo fonológico: substituição envolvendo o 
vozeamento  

As substituições ocorreram nos segmentos das 
estruturas silábicas constituídas por (a) ataque complexo 
absoluto e núcleo; (b) ataque complexo medial e núcleo; 
(c) ataque, núcleo e coda medial; (d) ataque, núcleo e coda final. 

As substituições que apresentam um maior número de 
ocorrência na escrita tanto das crianças como na dos adultos 
são: /p/→[b] (39 oc.), /k/→[g] (14 oc.) e /g/ → [k] (34 oc). 
Em ataque complexo as substituições ocorreram em um 
número maior em ataque absoluto do que em ataque medial 
na escrita dos três grupos. 

Os exemplos dessas substituições são os seguintes: 
(a) mudança de [-son] para [+son] (total de 

ocorrências: 58)  
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/p/ → [b] (39 oc.): plutão → blutão; explosão → 
esblosão; pomba → bomba; pantera → 
bantera; pardau → bardau; polvo → bouvo 

/t/ → [d] (2 oc.): trator → dradom, drador 
/k/ → [g] (14 oc.): globo → clobo; classificador → 

glasificador; crocodilo → grocodilo; chiclete 
→ chiglete; tecla → tegra; castor → gastor 

/f/ → [v] (3 oc.): flamingo → vlamingo; falcão → 
valcam, vaucão 

(b) mudança de [+son] para [-son] (total de 
ocorrências: 45)  
/b/ → [p] (2 oc.): brócolis → procolis, plocolis 
/d/ → [t] (8 oc.): codorna → cortorno, cortorna; 

abridor → abirtor; perdiz → pirutis; pertis, 
perti, peretís 

/g/ → [k] (34 oc.): grilo → crilo; tigre → dicri, ticre; 
garça → carsa; golfinho → confim, coufinho 
colfinho; faculdade → faugutate, fagudade 

/v/ → [f] (1 oc.): automóvel → audomofieu 
 

As substituições encontradas por esta pesquisa são 
semelhantes às observadas por Varella (1993) na escrita de 
suas crianças:  

a) mudança de [+son] para [-son]: /b/ → [p], /d/ → [t], 
/g/→[k] e /f/→ [v]; 

b) mudança de [-son/ para [+son]: /p/ → [b], /t/ → [d], 
/k/ → [g] e /š/→[ž]. 
 

Bisol & Veit (1990) relatam, também, a presença dessas 
substituições na escrita de adultos – bilíngues e monolíngues – 
que participaram do curso de Alfabetização Funcional do 
MOBRAL, sendo mais frequentes na escrita dos bilíngues 
alemães do que na dos monolíngues. Exemplos: papel → 
babel; peixe → peije; boneca → puneca; janela → chanela. 

Na aquisição fonológica, a mudança de [+son] para [-son] 
é vista por Lamprecht (1990), Azevedo (1994), Hernandorena 
(1996) e Fronza (1998). Conforme Hernandorena (1996) 
explana, à luz da Teoria Auto-segmental, essas substituições 
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de consoantes [-soantes], envolvendo traços de natureza 
específica, implica em um único nó de classe: o nó laríngeo. 

 

Figura 11 – Representação da substituição do traço 
[-sonoro] em lugar de [+sonoro] 

 
Fonte: Hernandorena (1996, p.69) 
 

4.4 Os testes de consciência fonológica 

i. O teste de Consciência Fonológica: Capovilla; Capovilla (2000) 
A Tabela 1 e o Gráfico 1 apresentam os percentuais de 

acerto obtidos pelas crianças e pelos adultos A e B no teste de 
consciência fonológica proposto por Capovilla; Capovilla (2000). 

 

Tabela 1 – Percentual total de acertos no teste de 
consciência fonológica  

Tarefas 
1 

Síntsil 
2 

síntfon 
3 

rima 
4 

aliter 
5 

seg.sil 
6 

segfon 
7 

mansil 
8 

man.fon 
9 

trans.sil 
10 

trans.fon 

Criança
% 

208 
100 

64 
30,7 

136 
65,3 

141 
67,7 

205 
98,5 

17 
8.1 

185 
88,9 

86 
41,3 

195 
93,7 

32 
15,3 

Adulto A 
% 

48/48 
100 

26 
54,1 

33 
68,7 

38 
79,1 

47 
97,9 

0 
0 

39 
81,2 

22 
45,8 

42 
87,5 

7 
14,5 

Adulto B 
% 

48/48 
100 

14 
29,1 

42 
87,5 

46 
95,8 

47 
97,9 

3 
6,2 

46 
95,8 

32 
66,6 

48 
100 

17 
35,4 

Escore máximo a ser obtido no teste é 208 (100% de acertos) pelas 
crianças, é 48 (100% de acertos) pelos adultos A/B 
Fonte: Ilha (2004) 
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Gráfico 1 – Percentual total de acertos no teste de 
consciência fonológica 

 
Fonte: Ilha (2004) 

 

Os percentuais de acerto das crianças e dos adultos 
A e B são muito próximos nas seguintes tarefas: síntese 
silábica (tarefa 1), segmentação silábica (tarefa 5), 
segmentação fonêmica (tarefa 6), manipulação silábica (tarefa 
7) e transposição silábica (tarefa 9). As crianças obtiveram 
percentuais de acertos maiores do que os adultos A e B nas 
tarefas de segmentação silábica (tarefa 5) e de segmentação 
fonêmica (tarefa 6). Os adultos B obtiveram percentuais 
maiores do que as crianças e os Adultos A em seis das dez 
tarefas, as quais são: rima (tarefa 3), aliteração (tarefa 4), 
manipulação silábica (tarefa 7), manipulação fonêmica 
(tarefa 8), transposição silábica (tarefa 9) e transposição 
fonêmica (tarefa 10). 

Com o intuito de visualizarmos em um gráfico uma 
queda contínua nos percentuais de acerto no teste de 
consciência fonológica, elaborado por Capovilla; Capovilla 
(2000), apresentamos esses percentuais em ordem 
decrescente em um Gráfico (vide Gráfico 2). Interessante é que 
a ordem das tarefas não é a mesma para os três grupos: 
a ordem das tarefas das crianças e adultos A é similar, 
ao passo que a dos adultos B é diferente da ordem das 
crianças e dos adultos A. Ao colocarmos os percentuais de 
acerto em ordem decrescente, verificamos que as tarefas 
envolvendo a sílaba localizam-se no início, ao passo 
que as tarefas envolvendo o fonema localizam-se no final. 
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Apresentamos, na figura abaixo, os resultados obtidos pelas 
crianças, demonstrando uma queda contínua nos percentuais de 
acertos, em ordem decrescente, conforme segue: síntese 
silábica (tarefa 1) > segmentação silábica (tarefa 5) 
> transposição silábica (tarefa 9) > manipulação silábica 
(tarefa 7) > aliteração (tarefa 4) > rima (tarefa 3) > manipulação 
fonêmica (tarefa 7) > síntese fonêmica (tarefa 2) > transposição 
fonêmica (tarefa 10) > segmentação fonêmica (tarefa 6). Para 
vermos o mesmo fato nos resultados obtidos pelos adultos A, 
é necessário, somente, inverter a ordem dos resultados obtidos 
nas tarefas de manipulação fonêmica – 45,8% – (tarefa 7) 
e síntese fonêmica – 54,1% – (tarefa 2). O Gráfico 2 demonstra 
essa queda contínua nos percentuais de acerto das crianças e 
dos Adultos A.  

 
Gráfico 2 – Demonstração de uma queda contínua nos 
percentuais de acerto no teste das crianças e adultos A 

 
Fonte: Ilha (2004) 

 

Conforme o Gráfico 2, vemos que são poucas as 
diferenças nos percentuais de acerto obtidos no desempenho 
das tarefas do teste Capovilla; Capovilla (2000) entre as 
crianças e os adultos A. As únicas tarefas que apresentam um 
percentual de acerto mais diferenciado são: aliteração 
(crianças: 67,7%; e adultos A: 79,1%) e síntese fonêmica 
(crianças: 30,7%; e adultos A: 54,1%). 

Agora, para visualizarmos uma queda contínua no 
desempenho dos adultos B no teste de consciência 
fonológica proposto por Capovilla; Capovilla (2000), é preciso 
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colocarmos as seguintes tarefas em ordem decrescente, 
considerando o percentual de acertos: síntese silábica 
(tarefa 1) > transposição silábica (tarefa 9) > segmentação 
silábica (tarefa 5) > manipulação silábica (tarefa 7) > 
aliteração (tarefa 4) > rima (tarefa 3) > manipulação fonêmica 
(tarefa 8) > transposição fonêmica (tarefa 10) > síntese 
fonêmica (tarefa 2) > segmentação fonêmica (tarefa 6).  

O Gráfico 3 demonstra essa queda: 
 

Gráfico 3 – Demonstração de uma queda contínua nos 
percentuais de acerto no teste dos adultos B 

 
Fonte: Ilha (2004) 

 

Comparando o desempenho no referido teste dos 
adultos B com o das crianças e dos adultos A, observamos que 
as seguintes tarefas apresentam uma ordem diferente entre os 
dois grupos: transposição silábica (tarefa 9) e segmentação 
silábica (tarefa 5); transposição fonêmica (tarefa 10) e síntese 
fonêmica (tarefa 2). As tarefas que se encontram em uma 
ordem igual nos três grupos são: síntese silábica (tarefa 1), 
aliteração (tarefa 4), rima (tarefa 3), manipulação fonêmica 
(tarefa 8) e segmentação fonêmica (tarefa 6). As quatro tarefas 
em que os adultos B obtiveram tanto os mais altos como os 
mais baixos percentuais de acerto são as mesmas tarefas das 
crianças e dos adultos A. Essas localizam-se no início e no final 
do contínuo e envolvem a sílaba e o fonema, respectivamente. 
As tarefas que estão em uma posição intermediária no contínuo 
são as mesmas para os três grupos de sujeitos: aliteração 
(tarefa 4) e rima (tarefa 3). 
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Essa queda nos percentuais de acerto nas referidas 
tarefas é devida à complexidade da estrutura linguística, isto 
é, tarefas envolvendo a sílaba e o fonema. As tarefas de 
consciência fonológica da sílaba são desempenhadas mais 
facilmente do que a do fonema pelos sujeitos dos três grupos. 
Esse fato pode ser explicado por Magnusson (1990), quando 
diz que as sílabas possuem marcadores auditivos diretos, 
picos de energia acústica, correspondendo ao número de 
sílabas, enquanto os fonemas são codificados em unidades 
maiores, do tamanho silábico, não havendo uma 
correspondência direta de um-para-um entre a estrutura 
fonêmica e o sinal acústico. 

A consciência fonológica da sílaba e do fonema pode 
estar relacionada à faixa etária das crianças. A facilidade para 
desempenhar as tarefas de consciência fonológica da sílaba é 
constatada por Cielo (2001). Em seu estudo as tarefas cujo 
desempenho foi significativo estatisticamente em todas as 
faixas etárias (de 4 a 8 anos) envolvem a sílaba, ao passo que 
as tarefas cujo desempenho foi significativo estatisticamente 
apenas nas faixas etárias acima de 6 anos envolvem o 
fonema. Os adultos iletrados, também, apresentam um 
desempenho superior nas tarefas de sílaba quando 
comparadas às tarefas de fonema. (BERTELSON; GELDER; 
TFOUNI; MORAIS, 1989). 

Com relação às tarefas de rima e aliteração, 
verificamos que os sujeitos dos três grupos apresentaram 
percentuais de acerto maiores na tarefa de aliteração do que 
na tarefa de rima. Esse resultado está de acordo com a 
pesquisa realizada por Freitas (2003): os grupos silábico, 
silábico-alfabético e alfabético (níveis de escrita, conforme 
Ferreiro; Teberosky, 1991, p.168) apresentaram uma maior 
facilidade em lidar com aliterações do que com rimas. 

Com o propósito de estabelecermos relação entre as 
variáveis acertos no teste de consciência fonológica Capovilla; 
Capovilla (2000) e acertos na escrita de estruturas silábicas, 
aplicamos o coeficiente de correlação linear de PEARSON, 
que permitiu apurar o seguinte resultado: 
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Tabela 2 – Correlação entre a escrita das estruturas 
silábicas e o teste. 

Sujeitos r P SIGNIFICATIVA* 

Crianças 0,473 0,000 SIM 

Adultos A 0,638 0,025 SIM 

Adultos B 0,482 0,113 NÃO 

Legenda: r – coeficiente de correlação linear de PEARSON; P – probabilidade 
(margem de erro); *para um nível de significância de 0,05 ou 5% 
Fonte: Ilha (2004) 

 

Quanto aos dados obtidos das crianças e dos adultos 
A, constatamos uma correlação significativa entre a escrita 
das estruturas silábicas e o teste de consciência fonológica 
proposto por Capovilla; Capovilla (2000), visto que a 
probabilidade encontrada – 0,000 no caso das crianças e 
0,025 no caso dos adultos A – é menor que a margem de erro 
fixada (0,05 ou 5%). Em relação aos adultos B foi encontrada 
uma correlação NÃO significativa, porque a probabilidade 
encontrada – 0,113 ou 11,3% – superou o valor fixado de 0,05 
ou 5%. 

Esse resultado sugere a existência de uma correlação 
entre a consciência fonológica e a escrita: os sujeitos que 
possuem um bom desempenho no teste de consciência 
fonológica, provavelmente têm um bom desempenho na 
escrita, ao passo que os sujeitos que possuem um 
baixo desempenho no teste de consciência fonológica, 
provavelmente, apresentam um baixo desempenho na escrita. 

Conforme Costa (2002), as crianças com níveis de 
consciência fonológica mais altos que chegam na 1ª série são 
justamente as que apresentam menos dificuldades na hora de 
grafar sua língua (p.142). A autora demonstra, assim, uma 
correlação entre consciência fonológica e aquisição inicial 
da escrita. 

 

ii. Os testes de Identificação da Palavra-estímulo e de 
Formação de Nova Palavra 

A Tabela 3 mostra os percentuais de acertos obtidos 
no teste de Identificação da Palavra-Estímulo (T1-A e T1-B) 
e no teste de Formação de Nova Palavra (T2): 
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Tabela 3 – Percentuais obtidos de acertos pelas crianças 
e adultos nos testes T1-A (identificação da sílaba), 
T1-B (identificação do ataque/rima) e T2 (elisão do fonema) 

 T1 – A 
SÍLABA 

T1 – B 
AT. COMPLEXO/RIMA 

T2 
FONEMAS 

 Oc/poss % Oc/poss % Oc/poss % 

Crianças 500/520 96,1 704/936 75,2 494/936 52,7 

Adultos A 106/120 88,3 159/216 73,6 125/216 57,8 

Adultos B 111/120 92,5 159/216 73,6 160/216 74,0 

Total  717/760 94,3 1022/1368 74,7 779/1368 56,9 

Fonte: Ilha (2004) 
 

Considerando os percentuais totais de acerto nos 
referidos testes, podemos observar que os dois grupos (Crianças 
e Adultos A) obtiveram os percentuais mais altos no teste T1-A, 
o qual envolve a identificação da sílaba. Seguindo-se a esse, 
o teste T1-B, cuja identificação solicitada é a do ataque 
complexo absoluto/medial e a da rima (constituída por núcleo e 
coda medial/final), e o T2, o qual solicita a elisão de segmentos 
em ataque complexo absoluto, em coda medial e em coda final. 
Já, no grupo dos Adultos B, os percentuais do T1B e T2 ficaram 
próximo, talvez por estarem em um nível de escolaridade mais 
adiantado. No T1, a exigência da tarefa de identificação de 
diferentes constituintes da sílaba (T1-B) (ataque complexo/rima – 
composta por núcleo e coda) é mais difícil do que da sílaba toda 
(T1-A). No T2, a exigência da complexidade linguística requer 
que os sujeitos segmentem a sílaba em ataque complexo e 
núcleo, e em ataque simples e rima e, após, segmentem apenas 
os constituintes do ataque complexo, (no caso da sílaba 
constituída por ataque complexo e núcleo) e da rima (no caso a 
estrutura silábica constituída por ataque e rima). E, por último, 
identificar o segmento em tais constituintes silábicas para elidi-lo, 
formando assim uma nova palavra.  

O resultado encontrado nos grupos de Criança e Adultos 
A vem ao encontro da seguinte ordem crescente de aquisição da 
consciência fonológica mencionada por Treiman; Zukowski 
(1991): sílaba>ataque-rima>fonema. Para elas, o ataque e a 
rima constituem um elemento intermediário entre as sílabas e 
os fonemas. Sugerem, assim, que a consciência fonológica 
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do ataque e da rima é mais difícil do que a da sílaba e mais fácil 
do que a dos fonemas. Como Magnusson (1990) explica, 
na tarefa de elisão, a criança ainda tem que sintetizar os sons 
restantes, depois de tirar um segmento, para criar uma nova 
palavra, um procedimento que não pode ser realizado sem ter 
consciência de todos os elementos na sequência fonêmica. 

 

5. Considerações Finais 
 

Os processos fonológicos presentes na representação 
da escrita de estruturas silábicas complexas do Português de 
crianças e adultos similares à aquisição fonológica 
corroboram o estudo longitudinal sobre a escrita de crianças 
cursando a primeira série realizado por Varella (1993). Esses 
processos são evidenciados nos estudos de aquisição 
fonológica realizados por Lamprecht (1990), Ilha (1993), 
Mezzomo (1999, 2003), Miranda (1996), Zitzke (1998), Ribas 
(2002), Lamprecht et. al. (2004) entre outros. 

Os resultados dessa pesquisa estão, também, de 
acordo também com a colocação de Abaurre (1999) de que a 
ordem de aquisição da estrutura silábica observada já em 
estudos sobre aquisição fonológica (Ramos, 1996), parece 
também refletir-se na aquisição da escrita (p.182).  

É possível observarmos que os sujeitos, estando na 
hipótese alfabética de escrita (FERREIRO; TEBEROSKY, 
1991), representam na escrita de estruturas silábicas 
complexas os níveis hierárquicos da sílaba ataque e rima, 
mesmo ocorrendo o processo fonológico de não-produção de 
segmentos em ataque complexo e em coda medial/final (vide 
representação nas Figuras 5 e 6). O fato de as crianças 
lidarem de forma natural com as sílabas não quer dizer que 
elas já analisam as sílabas em seus constituintes menores 
quando começam a alfabetizar-se (ABAURRE, 1998, p.227). 
Diferentemente, os sujeitos que estão na hipótese silábico ou 
silábico-alfabética de escrita (FERREIRO; TEBEROSKY, 
1991), representam, somente, ou ataque ou a rima desse 
nível hierárquico, ou seja, produzem uma letra para 
representarem ou o ataque ou a rima da estrutura silábica e 
não ambos concomitantemente.  
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Quando os sujeitos representam os níveis hierárquicos 
da sílaba, ataque e rima, com seus constituintes como /r/ e /l/ 
em ataque complexo, /R/, /S/, /L/ e /N/ em coda medial, /R/, 
/S/ e /N/ em coda final, eles podem representar os mesmos 
em uma posição diferente da forma alvo, realizando assim 
uma metátese. Isso seria um indício de que os sujeitos sabem 
conscientemente que existe o constituinte, mas no momento 
em que o produzem, colocam-no em uma outra posição 
diferente da esperada. Na aquisição fonológica, a metátese 
pode ser considerada uma etapa intermediária (MAGALHÃES, 
2003). Nessa etapa, os constituintes do ataque complexo e da 
coda foram representados nas seguintes posições na mesma 
sílaba (metátese silábica) ou em outra sílaba (metátese 
intersilábica): (a) /r/ e /l/ do ataque complexo ocupam a 
posição de coda (globo → golbo); (b) /R/, /L/, /S/ e /N/ da coda 
ocupam a posição de ataque complexo (garça → graça; 
golfinho → glofinho; perdiz → predsi; gambá → cnaba). 
Os constituintes silábicos também mantiveram a posição por 
eles ocupada como de ataque complexo e de coda, entretanto 
foram representados em outra sílaba (metátese intersilábica), 
preferencialmente, a sílaba tônica (tecla → tleca).  

Os percentuais obtidos pelo grupo das crianças e dos 
adultos A no teste de consciência fonológica de Identificação 
da Palavra-estímulo e de Formação de Nova Palavra 
demonstram uma maior facilidade na consciência fonológica 
dos seguintes níveis hierárquicos: a sílaba seguida pelo 
ataque e rima (constituída por núcleo e coda) e esses 
seguidos pelo nível dos fonemas (/r/ e /l/ em ataque complexo 
e /R/, /S/, /L/ e /N/ em coda medial e /R/, /S/ e /L/ em coda 
final). Apresenta-se, então, a seguinte ordem crescente de 
facilidade: sílaba > ataque/rima > fonemas. 

O fato de a correlação entre o teste Capovilla; Capovilla 
(2000) e a escrita das crianças e dos adultos A ter sido 
significativa evidencia a importância de desenvolvermos 
atividades de consciência fonológica direcionadas aos sujeitos 
cursando os anos iniciais, com o intuito de auxiliarmos no 
processo de aquisição da escrita e leitura. Sugerimos, dessa 
forma, a elaboração de atividades e jogos que envolvam 
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a consciência fonológica de rimas, aliterações, sílabas, 
os níveis hierárquicos da sílaba (ataque simples ou complexo e 
rima constituída por núcleo ou por núcleo e coda) e fonemas.  

Pensamos que a tanto a compreensão dos erros na 
escrita de estruturas silábicas complexas por crianças e 
adultos em fase de letramento com base em teorias 
fonológicas assim como atividades envolvendo consciência 
fonológica poderão contribuir no processo de aquisição 
da escrita e auxiliar a minimizar o Efeito de Mateus 
(STANOVICH, 1986), o qual, por associação às palavras de 
São Mateus no evangelho – o rico se torna cada vez mais rico 
e o pobre cada vez mais pobre – diz que as crianças com 
dificuldades no início do letramento, provavelmente, 
continuarão a ter dificuldades, enquanto aquelas com maior 
facilidade e habilidade de leitura e escrita cada vez mais 
progredirão nos próximos anos escolares. 
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ANEXO 

 
T1-A Identificação da Palavra-estímulo: o sujeito deve 

identificar, em um grupo de três palavras, a estrutura silábica da 
palavra dada como estímulo. As sílabas das palavras-estímulo 
são constituídas por ataque complexo absoluto e núcleo; e por 
ataque, núcleo e coda medial. 

a) identificação da sílaba 
brisa fada tela briga 
grade gralha sabão boné 
casca tênis caspa vidro 
teste fogão pena testa 
banda jogo banco loja 
lente lenda guri bolo 
balde balsa livro cano 
filme dedo hino filtro 
carta fogo carne chuva 
forte sino vaso forma 

 
T1-B Formação de Nova Palavra: o sujeito deve 

identificar em um grupo de três palavras a estrutura silábica da 
palavra dada como estímulo. As sílabas das palavras-estímulo 
são constituídas por ataque complexo absoluto e medial; por 
rima constituída por núcleo e coda medial/coda final. 

a) identificação do ataque complexo absoluto 
flora luva flecha pilha 
cravo creme time sala 

b) identificação do ataque complexo medial 
quadro pedra bicho maçã 
abraço picada barriga abrigo 
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c) identificação do núcleo e coda medial 
bosque poste  pato tatu 
risco facão mato lista 
dança figo remo banda 
fungo mundo copo lata 
balde calça   moça cola 
bolso missa golfe fita 
porto laço pata forno 
março parte pano ralo 

d) identificação do núcleo e coda final 
rapaz luva cano atrás 
vez olho mês lua 
motor dado fogo calor 
mar unha   bar asa 
anel papel mola taça 
fuzil lago anil bola 

 
T2: o sujeito deve formar uma nova palavra quando 

solicitado a retirar um segmento da estrutura silábica 
constituída por ataque complexo absoluto e núcleo, por 
ataque, rima formada por núcleo e coda medial/coda final. 

a) Solicitação para retirar a líquida do ataque complexo 
nas seguintes palavras:  

fraca → faca pluma → puma 
troco → toco flecha → fecha 

b) Solicitação para retirar os segmentos /R/, /S/, /L/ 
e /N/ da coda medial e os segmentos /R/, /S/ e /L/ da coda 
final nas seguintes palavras: 

CM /R/ dardo → dado CF /R/ pôr → pó 
 perna → pena  par → pá 

CM /S/ pasta → pata CF /S/ vez → vê 
 pesca →peca  paz → pá 

CM /L/ calção → cação CF /L/ sol → só 
 polvo → povo  cal → cá 

CM /N/ tronco → troco   
 lenda → Leda   
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INTERVENÇÃO DA CONSCIÊNCIA FONOLÓGICA 
NOS PROCESSOS FONOLÓGICOS PRESENTES 

NA REPRESENTAÇÃO ESCRITA INICIAL 
DE ESTRUTURAS SILÁBICAS COMPLEXAS 

DO PORTUGUÊS BRASILEIRO1 
 

Claudia Camila Lara* 
 

RESUMO 
O trabalho tem por objetivo minimizar os processos fonológicos na 
escrita de estruturas complexas do Português Brasileiro de uma 
turma de 20 crianças cursando o segundo ano do ensino 
fundamental envolvendo atividades de consciência fonológica. 
A coleta de escrita e a aplicação do teste de consciência fonológica 
(Adams et al 2006) foram realizadas em quatro etapas: no início do 
ano letivo, no meio e no final do ano letivo de 2009 e, novamente, 
no início do ano letivo de 2010. Observam-se os processos 
fonológicos: não produção, metátese, epêntese e a produção correta 
de cada estrutura silábica. 
 

Palavras-chave: Fonologia, Consciência Fonológica, Aquisição 
da Escrita.  

 
 

1. Introdução 
 

Para compreender um sistema alfabético de escrita a 
criança precisa fazer a relação grafo-fonêmica e para isso é 
preciso passar pelas hipóteses de evolução da escrita 

 
1 Este artigo foi apresentado e publicado nos anais do III Seminário de 
Aquisição Fonológica, UFPEL, Pelotas-RS (2011).  
* Aluna do Curso de pós-graduação lato sensu em Linguística e Ensino da 
Língua Portuguesa da Universidade Federal do Rio Grande (2010). 
Atualmente Docente do curso de Letras da Universidade Federal do Rio 
Grande campus de São Lourenço do Sul. Doutora em Letras pela 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e Pós-doutora em 
estudos linguísticos pela Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS). 
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(FERREIRO; TEBEROSKY, 1991): pré-silábica, silábica, 
silábico-alfabética e a alfabética. Ao atingir a última hipótese, 
a alfabética, a criança ainda se defrontará com as dificuldades 
da estrutura linguística do Português, podendo apresentar em 
sua escrita inicial processos fonológicos que alteram as 
estruturas silábicas complexas, como por exemplo, escrever 
gnabá para gambá ou gobo para globo. E ainda, substituir 
segmentos envolvendo o traço [voz] escrevendo gastro para 
castor (VARELLA, 1993; ILHA, 2004). 

Nesse trabalho objetiva-se minimizar os processos 
fonológicos na escrita de estruturas silábicas complexas do 
português brasileiro de uma turma com 20 crianças cursando 
o segundo ano do ensino fundamental, por meio de atividades 
envolvendo a consciência fonológica.  

A criança nesse estágio escolar, no segundo ano do 
ensino fundamental, depara-se com outra habilidade que a 
alfabetização requer, é o reconhecimento do fonema. Pois, 
o fonema é a menor unidade sonora que afeta, ou não, 
o significado de uma palavra. A consciência fonêmica é 
importante para a construção da escrita porque as letras do 
alfabeto representam normalmente os fonemas (NUNES; 
BUARQUE; BRYANT, 2000). Portanto, muitas crianças ao 
alterarem os fonemas em uma palavra, alteram também o seu 
significado e produzem em sua escrita alguns processos 
fonológicos, como ao escreverem ato ou aro para astro.  

 

2. Pressuposto teórico 
 

De acordo com estudos envolvendo a consciência 
fonológica, Chard; Dickson (1999) apontam para um contínuo 
de complexidade de atividades, de forma gradual, partindo 
de as menos complexas como, identificação de rimas, 
segmentação de frases em palavras separadas, segmentação 
de palavras em partes iniciais (aliteração) e em rimas, 
consciência silábica para as atividades mais complexas como 
constituintes menores da sílaba (ataque simples ou complexo 
e rima) e fonemas. 

Diversos estudos já foram feitos e todos indicaram a 
existência de uma correlação significativa entre o nível 
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de consciência fonológica demonstrado pelas crianças bem 
antes que elas comecem a aprender a ler e o seu sucesso mais 
tarde na aprendizagem da leitura e da escrita. Ressalta-se 
ainda que quanto maior o desenvolvimento da consciência 
fonológica, maior também é o progresso da criança nas 
habilidades de leitura e escrita, pois, as atividades que 
proporcionarem às crianças a oportunidade de realizar análises 
fonológicas com maior facilidade serão benéficas a todas 
as crianças em diversas fases da alfabetização (NUNES; 
BUARQUE; BRYANT, 2000). 

A consciência fonológica é definida como uma 
habilidade de manipular as palavras nos seguintes níveis de 
complexidade linguística: rimas; aliterações; sílaba e 
constituintes silábicos (ataque simples e complexo e rima 
constituída por núcleo e/ou coda) e fonemas. 

Os dados da escrita são analisados com base na 
Teoria da Sílaba (SELKIRK, 1992) e na análise da sílaba do 
Português Brasileiro proposta por Bisol (1999). A sílaba é 
constituída por tiers denominados ataque (preenchido por 
consoantes localizadas a esquerda da vogal) e rima, formada 
por núcleo (preenchido pela vogal) e coda (preenchida por 
consoante localizada a direita da vogal). Abaixo apresentamos 
um exemplo de estrutura hierarquizada da sílaba referente à 
palavra flor. 

 
Figura 1 – Representação fonológica da estrutura 
hierarquizada da sílaba: palavra flor. 

 
Fonte: Lara (2011) 
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3. Metodologia 

 
Os sujeitos da presente pesquisa são 20 alunos de 

uma turma de segundo ano dos anos iniciais do ensino 
fundamental de uma escola do município do Rio Grande/RS. 
Do total dos alunos dessa turma permaneceram na pesquisa 
até a quarta coleta apenas 14 alunos, em função da ausência 
no dia da coleta e também por motivos de transferência de 
escola. Foram realizadas quatro coletas de escrita para a 
análise dos processos fonológicos e a produção correta de 
palavras, bem como foi realizado o teste de consciência 
fonológica em cada etapa das coletas. 

A metodologia para a realização desse trabalho está 
subdividida em etapas, nas quais ocorreram as coletas da 
escrita e a aplicação dos procedimentos de consciência 
fonológica. A coleta de escrita e a aplicação do teste de 
consciência fonológica (ADAMS et al, 2006) estão divididas em 
quatro etapas: 1ª) no início do ano letivo em março; 2ª) no meio 
do ano em julho; 3ª) no final do ano letivo de 2009 em dezembro 
e a 4ª) no início do ano letivo em março de 2010. 

Na coleta da representação escrita de estruturas 
silábicas complexas do Português, investigou-se a produção 
correta de cada estrutura silábica (ataque complexo inicial e 
medial; rima; coda medial e final; e ataque complexo e rima), 
bem como os seguintes processos fonológicos: não produção, 
metátese e epêntese. Além disso, investigou-se os níveis de 
escrita conforme Ferreiro; Teberosky (1991) através de um 
ditado de palavras e uma frase retiradas da história Jorinda e 
Joringuel contada pela professora em aula para os alunos.  

As palavras coletadas para a análise dos processos 
fonológicos e produção correta estão embasadas na proposta 
de Bisol (1999) para a estrutura silábica do Português 
Brasileiro. Essas palavras foram coletadas a partir da história 
O castelo de dona Margarida elaborada por Claudia Camila 
Lara (vide Anexo 1). Temos abaixo as palavras utilizadas na 
coleta da escrita para cada estrutura silábica do Português 
(34 palavras agrupadas conforme a estrutura silábica): 
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→ Ataque complexo inicial: floresta, bruxa; 
→ Ataque complexo medial: estrela, segredo, 

pedra, astro; 
→ Rima: árvore, arbusto, estrela, astro, Olga, aldeia, 

onça, enxame; 
→ Coda medial: /l/: colmeia, bolso; /r/: Margarida, porta; 

/n/:vento, pomba, bengala, campo; /s/: cisne, castelo; 
→ Coda final: /l/: rouxinol; /r/: castor; /n/: jasmim; 

/s/: nariz; 
→ Ataque complexo e Rima (núcleo e coda): /l/: flor; 

/r/: frauda, trança, jogral, alecrim; /n/: princesa; 
/s/: cristal, avestruz.  

 
Aplicou-se, no grupo, o teste de consciência fonológica 

proposto por Adams et al. (2006). Esse teste é composto por 
seis subtestes: identificando rimas, contando sílabas, 
combinando fonemas iniciais, contando fonemas, comparando 
o tamanho das palavras e representando fonemas com letras. 
A pontuação de cada subteste é de no máximo 5 pontos, 
totalizando um escore máximo de 30 pontos. 

As atividades aplicadas para auxiliar as crianças 
a desenvolver consciência fonológica de rimas/aliterações, 
de sílabas e fonemas foram retiradas de uma coletânea de 
atividades de consciência fonológica, cujo título é Brincando 
com os sons das palavras: atividades de Consciência 
Fonológica, elaborada pelas autoras Susie Enke Ilha e 
Claudia Camila Lara. As atividades da coletânea utilizadas em 
sala de aula estão baseadas em Capovilla; Capovilla (2000) 
e Adams et al. (2006). As atividades foram desenvolvidas 
oralmente, acompanhadas de atividades escritas partindo de 
um contínuo de complexidade (Chard; Dickson, 1999), 
demonstrado a seguir, nas atividades elaboradas para os 
encontros com as crianças: 

→ sensibilização para o som em geral; 
→ trava-línguas; 
→ poesias; 
→ jogos de trilha: separação silábica; 
→ jogo de dominó: identificação de ataque complexo; 
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→ jogo de memória fonológica: identificação de coda; e 
→ elisão/inserção de fonema em ataque complexo e 

coda medial e final. 
 

4. Descrição e análise dos dados 
 

Na coleta da representação escrita de estruturas 
silábicas complexas do Português, observou-se a produção 
correta de cada estrutura silábica (ataque complexo inicial e 
medial; rima; coda medial e final; e ataque complexo e rima) 
e os seguintes processos fonológicos: não-produção, 
metátese e epêntese. Relaciona-se abaixo exemplos desses 
referidos processos. 

 

4.1 Não-produção de: 
/l/ e /r/ em ataque complexo:  
Ex.: floresta → foresta; foreta; foeta; bruxa → buxa; 

buta; bucha. 
 

Figura 2 – Representação hierarquizada da estrutura 
silábica referente ao processo fonológico de não-produção 
na palavra bruxa. 

 
Fonte: Lara (2011) 
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/R/, /S/, /L/, /N/ em coda medial: 
Ex.: porta → pota; cisne → cine; cinei; cimne; cimen; 
Ex.: colmeia → colmeia; coneia; bengala → begala; bagala; 

 
Figura 3 – Representação hierarquizada da estrutura 
silábica referente ao processo fonológico de não-produção 
na palavra bengala. 

 
Fonte: Lara (2011) 

 
Em ataque complexo e rima (núcleo e coda): 
Ex.: cristal → citau; cistau; avestruz → avetu; flor → for; 

trança → tosa; tansa; princesa → picesa; pricesa; alecrim 
→ aleci; alecim; fralda → faudra; fauda; farda; jogral 
→ jogau; jorau; 
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Figura 4 – Representação hierarquizada da estrutura 
silábica referente ao processo fonológico de não-produção 
na palavra fralda. 

 
Fonte: Lara (2011) 

 
4.2 Metátese silábica:  

Em ataque complexo com /l/ e /r/: 
Ex: estrela → estarla; floresta → folresta; segredo → cegerdo; 

/R/, /S/, /L/, /N/ em coda medial: 
Ex.: porta → prota 

Em ataque complexo e rima (núcleo e coda): 
Ex.: jogral → jogarl; princesa → pirmceza; 
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Figura 5 – Representação hierarquizada da estrutura 
silábica referente ao processo fonológico de metátese 
silábica na palavra porta. 

 
Fonte: Lara (2011) 

 
4.3 Epêntese:  

/l/ e /r/ em ataque complexo:  
Ex.: as coletas em análise não apresentaram exemplos 

para essa estrutura silábica. 

/R/, /S/, /L/, /N/ em coda medial: 
Ex.: pedra → perada; 

Em ataque complexo e rima (núcleo e coda): 
Ex.: flor → floro; 

Em coda medial com /s/: 
Ex.: castelo → casitelo; margarida → maragarida; 

cisne → sisine. 
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Figura 6 – Representação hierarquizada da estrutura silábica 
referente ao processo fonológico epêntese na palavra pedra. 

 
Fonte: Lara (2011) 

 
Figura 7 – Representação hierarquizada da estrutura silábica 
referente ao processo fonológico epêntese na palavra castelo. 

 
Fonte: Lara (2011) 
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A partir das coletas de escrita (1) no início do ano 
letivo de 2009, (2) no meio do ano, (3) no final do ano letivo e 
(4) no início do ano letivo de 2010, apresentamos as tabelas 
1 (Percentuais totais dos processos fonológicos e produção 
correta nas quatro coletas conforme a estrutura silábica), 
2 (Número de ocorrência dos processos fonológicos nas 
coletas) e 3 (Percentual total da produção correta em cada 
uma das três coletas) a seguir: 

 
Tabela 1 – Percentuais totais dos processos fonológicos 
e produção correta nas quatro coletas conforme a 
estrutura silábica. 

Processo 
fonológico/estrutura 
silábica 

AC. 
Inicial 

% 

AC. 
Medial 

% 

Rima 
% 

Coda 
Medial 

% 

Coda 
Final 

% 

AC. e Rima 
% 

Não produção 
17/112 

15,17% 
41/224 

18,30% 
52/448 

11,60% 
103/560 
18,39% 

33/224 
14,73% 

95/448 
21,20% 

Metátese 
5/112  

4,50% 
13/224 
 5,80% 

5/448  
1,11% 

4/560  
0,71% 

3/224 
1,33% 

7/448 
1,56% 

Epêntese 
0/112  

0% 
2/224 

0,89% 
4/448 

 0,89% 
7/560  

1,25% 
5/224  

2,23% 
11/448  
2,45% 

Produção correta 
88/112 

78,50% 
164/224 
73,21% 

379/448 
84,59% 

436/560 
77,85% 

179/224 
79,91% 

327/448 
72,99% 

Fonte: Lara (2011) 

 
Os dados evidenciam uma dificuldade maior das crianças 

na produção correta da estrutura silábica ataque complexo e 
rima (núcleo e coda) – CCVC –, sendo essa a estrutura silábica 
em que ocorre o maior número de processos fonológicos, 
enquanto que estruturas silábicas simples – VC – apresentam a 
maior porcentagem de produção correta na pesquisa. 

 
Tabela 2 – Número de ocorrência dos processos 
fonológicos nas coletas 

Processos/estrutura silábica Coleta 1 Coleta 2 Coleta 3 Coleta 4 Total 

Não produção 119 90 63 69 341 

Metátese 8 12 8 9 37 

Epêntese 12 8 7 2 29 

Fonte: Lara (2011) 
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Pode-se observar, na tabela 2, que o número de 
ocorrência dos processos fonológicos é baixo e o processo de 
não-produção (colmeia → comeia) é o que apresenta maior 
número de ocorrência em todas as estruturas silábicas 
comparado com o processo metátese (estrela → esterla; estarla) 
e epêntese (margarida → maragarida). Além disso, observou-se 
um decréscimo no número do processo de não-produção da 
coleta 1 (119 ocorrências) para as coletas 2, 3 e 4 (89, 63 e 69 
ocorrências respectivamente) enquanto que os números dos 
demais processos fonológicos se mantiveram baixos e similares 
nas quatro coletas. 

 
Tabela 3 – Percentual total da produção correta das 
estruturas silábicas em cada uma das quatro coletas 
 COLETA 1 COLETA 2 COLETA 3 COLETA 4 

Produção correta 
335/476 

70,3% 
398/476 

83,1% 
426/476 

89,4% 
424/476 

89% 

Fonte: Lara (2011) 

 

Conforme Tabela 3, verificou-se que os percentuais de 
produção correta das estruturas silábicas complexas foram 
aumentando, gradativamente, nas três primeiras coletas 
realizadas e na quarta coleta permaneceu um percentual 
próximo ao da terceira coleta: 70,3% na primeira coleta; 
83,1% na segunda coleta, 89,4% na terceira coleta e 89% 
na quarta coleta. A estrutura silábica que apresentou maior 
dificuldade de representação foi constituída por ataque 
complexo e rima (formada por núcleo e coda), ao passo que a 
rima (formada por núcleo e coda) no início de palavra foi a 
que apresentou maior facilidade de representação na escrita 
dos sujeitos. 

Considerando o número de produção correta por 
sujeito em cada uma das coletas realizadas, observou-se que 
há um grupo de sujeitos (Grupo 1) cujo número de produção 
correta se manteve entre 30 e 36 acertos (vide Gráfico 1) 
e um grupo de sujeitos (Grupo 2), cujo número de produção 
apresentou um crescimento nos números (de 4 a 34) 
da produção correta na representação das estruturas silábicas 
entre as três primeiras coletas (vide Gráfico 2). 
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Gráfico 1 – Número de produção correta na representação 
escrita do grupo 1 

 

Fonte: Lara (2011) 

 
Verificou-se que das catorze crianças, uma criança 

(S15) apresentou números de produção correta semelhantes 
em todas as coletas, duas crianças (S9, S18) apresentaram 
um aumento da primeira coleta para as seguintes e seis 
crianças (S3, S5, S6, S10, S13, S17) demonstraram na última 
coleta um decréscimo do número de produção correta na 
representação escrita das palavras. Essa última coleta foi 
realizada no início do ano letivo de 2010, ao passo que as 
outras foram realizadas ao longo de 2009. Apesar de essas 
crianças terem chegado ao nível alfabético de escrita, elas 
ainda se deparam com as estruturas silábicas complexas da 
língua portuguesa e, então, pode ocorrer tanto a produção 
correta bem como processos fonológicos. Esse fato pode 
demonstrar que ainda não houve uma estabilização ou fixação 
dessas estruturas silábicas complexas.  
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Gráfico 2 – Número de produção correta na representação 
escrita do grupo 2 

 
Fonte: Lara (2011) 

 
Conforme se observa no Gráfico 2, o S11 apresentou 

um crescimento contínuo: de 4 (1ª coleta) para 11 (2ª coleta), 
24 (3ª coleta) para 33 (4ª coleta) produções corretas. O S14 
apresentou um crescimento contínuo nas três primeiras coletas 
(coleta 1: 5; coleta 2: 20 e coleta 3: 32) e um decréscimo na 
coleta 4 (28 produções corretas), por exemplo, na coleta 1 
as palavras castor e floresta foram escritas como casto e forta, 
na coleta 2 como casatro e floreza, na coleta 3 castor e floresta 
na coleta 4 caspro e folresta. Os S7 e S16 apresentaram um 
crescimento nas respectivas produções corretas das estruturas 
silábicas complexas, estabeleceram o número das produções 
entre a coleta 2 e 3, porém, na coleta 4 a produção correta 
diminuiu no S7 enquanto que aumentou no S16. Ao longo das 
quatro coletas o S2 não apresentou produção correta na 
representação escrita das estruturas complexas em nenhuma 
palavra. Sugerimos que a intervenção dos procedimentos de 
consciência fonológica auxiliou no desempenho da escrita dos 
sujeitos desse grupo, exceto o S2, sendo o único sujeito que 
não alcançou o nível alfabético de escrita (vide Tabela 4).  

Com relação aos níveis de escrita (FERREIRO; 
TEBEROSKY, 1991), percebeu-se na coleta das palavras e 
frase (por meio de um ditado, para verificar o nível de escrita 
em que as crianças se encontravam), que das quatro crianças 
que se encontravam no nível silábico em março duas obtiveram 
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uma evolução da escrita para o nível silábico-alfabético, uma 
para o nível alfabético e uma permaneceu no silábico. No final 
do ano e no início do ano letivo de 2010, somente, uma criança 
não alcançou o nível alfabético de escrita. A tabela abaixo 
evidencia a evolução do desenvolvimento dos níveis de escrita 
das crianças: 

 

Tabela 4 – Evolução do desenvolvimento dos níveis de escrita 
Níveis de escrita pré-silábico silábico silábico-alfabético alfabético 

Março/2009 2 4 0 8 

Julho/2009 1 1 2 10 

Dezembro/2009 0 1 0 13 

Março/2010 0 1 0 13 

Fonte: Lara (2011) 
 

Apresentamos os resultados referentes aos subtestes 
de consciência fonológica das coletas que estão embasadas 
no gráfico 3. 

 

Gráfico 3 – Percentuais de acertos nos subtestes de 
Consciência fonológica  

 
Fonte: Lara (2011) 
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na segunda etapa comparada a primeira, demonstrou uma 
diminuição na rima, nos fonemas iniciais e na consciência 
fonêmica e apresentou um maior número de acertos quanto ao 
número de sílabas, na relação fonema/letra e no tamanho da 
palavra. A terceira coleta do teste apontou para um crescimento 
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notável em todos os subtestes, dessa forma, notamos que 
todos os subtestes alcançaram mais de 80% e no 
reconhecimento dos fonemas iniciais todos os alunos obtiveram 
100% em acertos. No subteste da consciência fonêmica 
observamos que houve um acentuado crescimento, comparado 
a segunda coleta, porém, entre o subtestes da terceira coleta 
ainda ficou com o percentual mais baixo. Na quarta aplicação 
dos subtestes constatou-se que os percentuais se mantiveram 
uniformes em relação à terceira aplicação. Considerando o tipo 
de subteste verificou-se que os sujeitos apresentaram maior 
facilidade na rima e no reconhecimento dos fonemas iniciais 
das figuras, seguido do tamanho das palavras, da separação 
silábica e da relação fonema/letra. Os sujeitos demonstraram 
certa dificuldade na consciência do fonema, pois, somente 
nesse subteste houve uma oscilação no percentual de acerto 
de todas as aplicações: 75,7% na primeira aplicação; 47,1% 
na segunda; 91,4% na terceira e 84,2% na última aplicação. 

 
5. Considerações finais 

 
Ao final das coletas da representação escrita das 

estruturas silábicas complexas do Português Brasileiro, dos 
níveis de escrita (FERREIRO; TEBEROSKY, 1991) e das 
aplicações dos subtestes de consciência fonológica verificou-se 
que, entre as coletas de dados, os sujeitos apresentaram uma 
evolução na representação da escrita das estruturas silábicas, 
bem como nas aplicações dos subtestes. Possivelmente, 
a intervenção dos procedimentos de consciência fonológica 
tenha contribuído para o desempenho dos sujeitos ao longo 
das coletas, principalmente dos sujeitos S7, S11, S14 e S16 
(vide Gráfico 2). Esse fato também pode ser constatado 
na minimização do processo fonológico de não-produção, 
gradativamente, em todas as coletas: da coleta 1 (119 ocorrências) 
para as coletas 2, 3 e 4 (89, 63 e 69 ocorrências, 
respectivamente).  

Nos níveis de escrita, a maioria das crianças, exceto 
uma, alcançou o nível alfabético de escrita na terceira coleta. 
Entretanto, mesmo chegando nesse nível, algumas crianças 
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se depararam com a complexidade linguística das estruturas 
silábicas inerentes de sua língua materna. Consequentemente, 
ainda ocorreram processos fonológicos na representação 
escrita de tais estruturas, como o de não-produção, metátese e 
epêntese, sendo que o de não-produção ocorreu com o maior 
número (total de 340 ocorrências) do que metátese (total de 
37 ocorrências) e epêntese (total 34 ocorrências). Esses foram 
evidenciados, também, por Varella (1993), Souza; Ilha (1998), 
Ilha (2004), Freitas (2007), Fronza (2009), Miranda (2009). 
Ao investigar a escrita de crianças e adultos cursando o 
segundo ano do ensino fundamental Ilha (2004) constatou, 
também, baixos números de incidência dos processos sendo 
que o processo de não-produção ocorreu com maior número do 
que de metátese. Como explana Abaurre (1999), as crianças 
analisam a estrutura interna das sílabas e reajustam 
suas representações fonológicas de forma a acomodar os 
constituintes das sílabas e sua hierarquia. Tal procedimento de 
análise reflete-se em suas escritas iniciais das sílabas 
complexas (p.179). 

Os resultados obtidos no teste de consciência 
fonológica demonstraram que, ao longo das aplicações, 
as crianças desenvolveram a consciência fonológica de rima, 
número de sílabas, fonemas iniciais, consciência do 
fonema, tamanho de palavra e a relação fonema/letra. 
Concomitantemente, no decorrer das três primeiras coletas, 
ocorreu um aumento da produção correta na representação 
escrita de estruturas silábicas complexas do Português 
Brasileiro. Já entre a terceira e a quarta coleta os percentuais 
permaneceram semelhantes. Além disso, a maioria das 
crianças, exceto uma, alcançou o nível alfabético de escrita no 
final do ano. Somente uma criança não atingiu o nível 
alfabético, permanecendo em todas as coletas no nível silábico, 
sendo que essa criança, na representação escrita das palavras, 
não apresentou nenhuma estrutura silábica complexa correta 
e no subteste de consciência dos fonemas ela obteve o 
escore de 1 acerto na primeira coleta, de 3 acertos na segunda, 
0 na terceira e de 1 acerto na última coleta. Esse fato pode 
indicar uma relação entre a consciência fonêmica e a escrita, 
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além disso, a intervenção dos procedimentos de consciência 
fonológica não foi suficiente para a sua evolução na escrita. 
Com relação aos outros sujeitos, é possível que as atividades 
de consciência fonológica aliadas às atividades escritas 
auxiliaram no aumento tanto do percentual de produção correta 
das estruturas silábicas complexas quanto de acertos nos 
subtestes de consciência fonológica. Entretanto, para existir 
mais precisão nesse resultado, precisaria uma comparação 
com um grupo de controle, no qual não seriam aplicadas as 
referidas atividades de consciência fonológica aliadas às 
atividades escritas.  

Há a pesquisa de Scherer (2008), que, ao comparar 
a evolução da escrita de um grupo de controle 
(os professores não receberam nenhuma instrução) e de um 
grupo experimental (os professores foram instruídos sobre 
atividades de consciência fonológica e explicitação do princípio 
alfabético de escrita), constatou que a evolução da escrita do 
grupo experimental foi muito superior à do grupo de controle 
(p.202). Com isso, a autora aponta a importância do uso de 
atividades de consciência fonológica e a explicitação do 
princípio alfabético de escrita na metodologia de alfabetização. 
Acentua-se a importância da realização da presente pesquisa, 
uma vez que seus resultados demonstram que as crianças, 
ao final do ano letivo, representaram mais corretamente as 
estruturas silábicas complexas, diminuíram o número de 
ocorrência do processo de não-produção, evoluíram para o 
nível alfabético de escrita e aumentaram os acertos no teste de 
consciência fonológica. A intervenção por meio de atividades 
para desenvolver a consciência fonológica é um recurso que 
vem se mostrando eficaz no dia a dia da sala de aula. 
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ANEXO 
 

NOME DA CRIANÇA: ________________________________ 
 

O Castelo de dona Margarida 
 

Numa (1) __________ havia uma (2) __________ 
onde morava uma (3) __________ com o nome de 
(4) __________. Todas as noites, ela sentava-se numa 
(5) __________ ao lado de uma enorme (6) __________ para 
ver sua (7) __________ favorita no céu. Um dia, Olga viu um 
(8) __________ lindo, cheio de luz, que passava muito rápido 
no céu, e esse era seu maior (9) __________ porque a bruxa 
não tinha amigos para contar! 

Olga sentia-se sozinha naquela aldeia, então, resolveu 
partir. Ela foi caminhando, bem devagar por uma trilha de 
(10) __________. Durante sua caminhada, a bruxa encontrou 
uma (11) __________ vazia, pois, o (12) __________ 
de abelhas também havia partido em busca de uma nova 
(13) ________ para fazer um mel gostoso, um (14) ________. 
Quem lhe contou isso foi uma (15) __________ que estava 
bebendo água no lago do seu (16) __________. A bruxa, 
continuando a caminhar sentiu um forte (17) __________ que 
balançou sua (18) __________, era inverno e a noite seria 
muito fria naquela trilha. Assim, pensou: preciso de um lugar 
seguro para passar a noite e me esquentar, também já estou 
faminta! Quando acabou de falar apareceram algumas aves, 
um (19) __________ e uma (20) __________, eles vendo a 
bruxa reclamar do frio, disseram: 

– Ei, você está procurando um lugar seguro? Venha 
conosco, então! Estamos indo para o (21) __________ 
da dona (22) __________, uma (23) __________ muito 
querida que sempre nos ajuda! 
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Mas a bruxa pensou um pouco e disse: 
– Não posso, porque princesas não gostam de bruxas. 

Mas quem sabe, se eu levar para dona Margarida um (24) 
__________ do (25) __________ bem cheiroso, assim ela vai 
gostar e me aceitar em seu castelo! 

Boa idéia, disseram as aves e seguiram na trilha. 
De repente, eles viram um (26) __________ muito velho que 
estava sozinho na estrada, sem forças para caminhar. 
Olharam para ele e também o convidaram para seguir com a 
turma. O avestruz agradeceu pela ajuda e pediu para que eles 
fossem bem devagar para que ele pudesse acompanhar. 
Assim fizeram, naquela trilha ia a bruxa, a pomba, o rouxinol e 
o avestruz. A noite já estava chegando, e de uma árvore bem 
alta ouviram um barulho estranho, todos ficaram assustados! 
Então, a pomba voou até lá e achou um (27) __________ 
roendo deliciosas nozes, ele vendo o grupo logo repartiu com 
a turma suas nozes. E assim, fizeram mais um amigo! 

Enfim, chegaram cansados! Logo viram dona Margarida 
na (28) __________ do seu castelo segurando uma 
(29) __________ numa das mãos e retirando de seu 
(30) __________ uma (31) __________ para assoar seu 
(32) __________, pois, ela estava gripadíssima. A bruxa, 
então, lembrou-se de que tinha um presente para a princesa e 
que ela poderia fazer um chá para curar a gripe, 
imediatamente, deu seu presente e pode ficar no castelo 
naquela noite com seus amigos! A princesa, agradecida, 
mandou que servissem um chá numa taça de (33) __________ 
para cada um e que apresentassem um (34) __________ para 
seus novos amigos. E naquela noite, a bruxa revelou seu maior 
segredo para todos os seus amigos! 
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Palavras para preencher as lacunas da história O 
castelo de Dona Margarida: 
(1) floresta 
(2) aldeia 
(3) bruxa 
(4) Olga 
(5) pedra 
(6) árvore 
(7) estrela 
(8) astro 
(9) segredo 
(10) arbustos 
(11) colmeia 
(12) enxame 

(13) flor 
(14) jasmim 
(15) onça 
(16) cisne 
(17) vento 
(18) trança 
(19) rouxinol 
(20) pomba 
(21) castelo 
(22) Margarida 
(23) princesa 
(24) alecrim 

(25) campo 
(26) avestruz 
(27) castor 
(28) porta 
(29) flor 
(30) bolso 
(31) fralda 
(32) nariz 
(33) cristal 
(34) jogral 
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AQUISIÇÃO GRÁFICA DA CODA NASAL: 
REFLEXÕES SOBRE ATIVIDADES ORAIS E ESCRITAS1 

 

Mônica Ramos Borges* 
 

RESUMO 
A aquisição da língua escrita desenvolve-se nos anos iniciais da 
vida escolar de cada educando e requer por parte do professor um 
olhar atento ao processo de cada indivíduo. Para orientá-los na 
aquisição em coda nasal em específico, foram propostas atividades 
orais e escritas. Observamos, que por meio dessas, os educandos 
apresentaram desvios ortográficos (bombeiro por bonbeiro) 
e fonológicos (tambor por tabor). Foram aplicadas atividades de 
consciência fonológica envolvendo tanto a oralidade como a escrita. 
Para tal, fundamentamos nossa proposta na estrutura hierarquizada 
da sílaba (Selkirk, 1982; Bisol 1999), na relação fonema/letra do 
português brasileiro e estudos sobre aquisição fonológica e 
aquisição da escrita. Essas atividades foram constituídas por 
poesias, trava-línguas e jogos fonológicos (Ilha; Lara 2011). 
Salientamos que nessas atividades a nasal foi trabalhada na 
posição de coda.  
 

Palavras-chave: Aquisição da Escrita, Fonologia, Desvios 
ortográficos e fonológicos. 

 
 

1. Introdução 
 

O ensino da língua materna nas escolas é um 
processo pelo qual os indivíduos são inseridos para aprimorar 
sua linguagem através de estudos focados na área. Porém, 

 
1 Este artigo foi apresentado no IV Seminário de Aquisição Fonológica. 
Universidade Federal de Santa Maria, 2013; no V SENALLP Seminário 
Nacional de Linguística e Língua Portuguesa, FURG, Rio Grande, 2015. 
* Aluna do curso de Pós-Graduação lato sensu em Línguística e Ensino de 
Língua Portuguesa (2014). Atualmente Professora dos Anos Iniciais de 
Escola Municipal do Rio Grande. 
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percebe-se que educandos avançam nos níveis (anos) e não 
solidificam a aprendizagem da escrita de certos segmentos 
linguísticos. Como por exemplo, apresentam dificuldades na 
representação da escrita da coda nasal do português 
brasileiro (doravante PB). 

Este artigo tem como objetivo geral aprimorar a 
representação escrita da coda nasal em alunos do 4º ano e 
como objetivos específicos: elaborar atividades orais e 
escritas envolvendo a coda nasal; aplicar atividades orais e 
escrita envolvendo a coda nasal; descrever os desvios 
ortográficos e fonológicos presentes na representação escrita 
da coda nasal; minimizar a ocorrência de desvio ortográfico e 
fonológico na representação escrita da coda nasal; 

O presente trabalho investigou os desvios fonológicos 
e ortográficos realizados pelas crianças na escrita de palavras 
com coda nasal, a fim de contribuir para o aprimoramento do 
ensino e aprendizagem desses segmentos.  

 
2. Pressupostos Teóricos 

 
Para embasar o presente trabalho, foram abordados 

os seguintes pressupostos teóricos: teoria da sílaba, relação 
fonema/letra, estudos sobre aquisição fonológica e aquisição 
escrita, consciência fonológica. 

 
2.1 A teoria da sílaba 

Para entendermos como acontece o processo de 
aquisição de um segmento, é necessário estudarmos a sílaba 
do português brasileiro. Segundo Selkirk (1982), uma 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, exceto Nu, pode ser vazia. 
(COLLISCHON, 2010) 
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Figura 1 – Representação fonológica da estrutura silábica 

 
Fonte: Collischon (2010, p.100) 

 
Figura 2 – Representação fonológica da coda nasal medial 

  
 

  
Fonte: Autora do artigo. 

 
Observando a estrutura da sílaba elevando em 

consideração os níveis de alfabetização descritos por Ferreiro; 
Teberosky (1999), percebemos que cada criança passa por 
um processo individual de aprendizagem, porém a passagem 
pelos níveis de forma evolutiva entre eles é a mesma. 

 
2.2 Evolução da Escrita 

Ferreiro; Teberosky (1991) definiram esse processo 
em cinco níveis: 

• Nível 1: Hipótese pré-silábica; 

• Nível 2: Intermediário; 

• Nível 3: Hipótese silábica; 
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• Nível 4: Hipótese silábico-alfabética; 

• Nível 5: Hipótese alfabética.  
 
Na hipótese pré-silábica a criança não estabelece 

vínculo entre a fala e a escrita. O educando supõe que a 
escrita é outra forma de desenhar ou representar coisas e usa 
desenhos, garatujas e rabiscos para escrever. 

As educadoras consideram que no nível intermediário 
a criança começa a ter consciência de que existe alguma 
relação entre a pronúncia e a escrita. Nessa fase, ela começa 
a desvincular a escrita das imagens e os números das letras e 
já é capaz de escrever o seu nome ou palavras que teve 
oportunidade e interesse de gravar. Esta estabilidade 
independe da estruturação do sistema da escrita. Ainda 
assim, conserva as hipóteses de quantidade mínima e da 
variedade de caracteres. 

O educando em nível silábico já supõe que a escrita 
representa a fala, tentando fonetizar a escrita e dar valor 
sonoro às letras. A criança pode ter adquirido, ou não, 
a compreensão do valor sonoro convencional das letras.  

Supõe que a menor unidade da língua seja a sílaba e, 
também, consegue perceber que deve escrever tantos sinais 
quantos forem às vezes que mexe a boca, ou seja, para cada 
sílaba oral corresponde uma letra ou um sinal. Para construções 
de frases, pode escrever uma letra para cada palavra. 

A criança em nível silábico-alfabética inicia a superação 
da hipótese silábica. Ela compreende que a escrita representa 
o som da fala e combina vogais ou somente consoantes, 
fazendo grafias equivalentes para palavras diferentes. Ela pode 
combinar vogais e consoantes, numa tentativa de combinar 
sons, sem tornar, ainda sua escrita sociável e passa a fazer 
uma leitura termo a termo (não global). 

No nível alfabético, a criança compreende também o 
modo de construção do código da escrita e que cada um dos 
caracteres da escrita corresponde a valores menores que a 
sílaba. Nessa fase, o educando já é capaz de conhecer o 
valor sonoro de todas as letras ou de quase todas. 
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2.3 Relação fonema/letra 
Para trabalhar a coda nasal em posição medial, 

é necessário que o professor leve o educando a refletir como 
se dão as relações grafema e fonema no PB. Sabemos que 
em nossa língua um grafema pode representar mais de um 
fonema. Nesse caso, o fonema /N/ em posição de coda 
medial é representado pelas seguintes letras que servem para 
anasalar as vogais no PB: 

• M antes de p e b 

• N nos demais casos 
 

Tabela 1 – Relação do fonema /N/ e grafemas 
correspondentes em coda. 

FONEMA GRAFEMA CONTEXTO SEGUINTE EXEMPLOS 

/N/ 

M 
No final da sílaba e no meio  
da palavra antes de /p/ e /b/ 

tam.bor, pom.pom 

N 
No final da sílaba e no meio 
da palavra antes de /f/, /v/, 
/t/, /d/, /s/, /ᶴ/, /k/,/g/ , 

cân.fora, 
con.vocar, den.te, 
den.dê, gan.so, 
gan.cho, tan.que, 
tan.go 

Fonte: Ilha (2010) 
 

As crianças nos anos iniciais costumam apresentar 
erros ortográficos em palavras com coda nasal, pois o mesmo 
fonema /N/ em coda é representado pelos grafemas n 
ou m. Como a escrita é a representação dos fonemas,  
é fundamental que o professor apresente essa realidade para 
os alunos, para que os mesmos façam as devidas reflexões 
quanto ao uso da regra.  

Sabemos que a aquisição ela não é linear, ou seja, 
o processo passa por alguns conflitos para então estabilizar-se. 
O educando experimenta essa escrita, criando hipóteses e as 
confrontando com aquilo que é estabelecido em nossa língua. 
Nesse sentido, Ferreiro; Teberosky (1999, p.33) fazem algumas 
considerações: 

 

Na teoria de Piaget, o conhecimento 
objetivo aparece como uma aquisição, 
e não como um dado inicial. O caminho 
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em direção a este conhecimento objetivo 
não é linear: não nos aproximamos dele 
passo a passo, juntando peças de 
conhecimento umas sobre as outras, mas 
sim através de grandes reestruturações 
globais, algumas das quais são “errôneas” 
(no que se refere ao ponto final), porém 
“construtivas” (na medida em que 
permitem aceder a ele). Esta noção de 
erros construtivos é essencial (FERREIRO; 
TEBEROSKY, 1999, p.33). 
 

Para trabalharmos essas relações, aplicamos 
trava-línguas e poesias para que os educandos refletissem sobre 
a representação da coda nasal medial na língua portuguesa. 
O objetivo dessas atividades é desenvolver a consciência 
fonológica da coda nasal em posição medial, de tal forma que os 
mesmos compreendam e identifiquem o seu valor sonoro.  

De acordo com Miranda (2010, p.378): 
 

Em estudo realizado por Abaurre (1988), 
sobre a relação entre a escrita espontânea 
de crianças e a representação fonológica de 
estruturas CVC nasal, a autora faz referência 
ao fato de que “o uso de ‘m’, ‘n’ ou til para 
indicar nasalidade distintiva constitui um 
dos aspectos mais difíceis da ortografia 
convencional para a criança aprender.” 
 

E continua: 
 

No corpus estudado por ela, tal dificuldade 
fica evidente, sugerindo ser a grafia de 
uma vogal seguida de consoante nasal 
uma decisão contra-intuitiva às crianças 
que optam frequentemente por não marcar 
a nasalidade ou por experimentarem mais 
de uma forma em um mesmo texto. Esse 
comportamento aparentemente conflituoso 
é interpretado como um esforço da criança 
para construir dois sistemas: o fonológico e 
o da escrita (MIRANDA, 2010, p.378).  
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Nessa fase, o professor deve estar atento aos 
equívocos produzidos pelos alunos. É necessário criar 
oportunidades para que os educandos reflitam sobre a 
formação das palavras, levando em consideração também a 
formação da sílaba seus constituintes internos (ataque, rima, 
núcleo e coda) e os fonemas que as mesmas produzem.  

 
2.4 Estudos sobre a aquisição fonológica e 
aquisição escrita.  

No início da aquisição fonológica, as crianças não 
realizam a coda nasal. Por exemplo: pente [´petšI]. Conforme 
Mezzomo (2004), a coda nasal medial surge ao 1:4 e é 
adquirida aos 2:2. 

Podemos considerar que o processo de aquisição 
fonológica se encontra completo na faixa etária dos sujeitos 
dessa pesquisa. O processo de aquisição da escrita é 
semelhante ao da aquisição fonológica, pois a criança 
também não representa a coda nasal em sua escrita. 
Entretanto, incide erro fonológico na representação escrita da 
coda nasal, como por exemplo a não produção desse 
segmento; pomba→poba, põba. 

 
2.5 Atividades orais e escritas envolvendo consciência 
fonológica  

Segundo Stampa (2009), denomina-se consciência 
fonológica a habilidade metalinguística de tomada de 
consciência formais da linguagem. Sendo assim, a criança 
que aprende desde cedo a refletir sobre a língua, desenvolve 
com mais facilidade a linguagem escrita. Segundo a autora:  

 
Crianças com dificuldades em consciência 
fonológica geralmente apresentam 
atraso na aquisição da leitura e escrita, 
e procedimentos para desenvolver a 
consciência fonológica podem ajudar as 
crianças com dificuldades na escrita a 
superá-los (STAMPA, 2009). 
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A partir desse conhecimento podemos compreender 
que a aplicação de atividades que desenvolvam a consciência 
fonológica é fundamental para aquisição oral e escrita. 
Crianças estimuladas por meio de percepção acústica, sonora 
da fala apresentam melhor rendimento escolar.  

Segundo Ilha; Lara (2010):  

 
A consciência fonêmica, como explica 
Shaywitz (2006), é uma expressão bem 
mais especifica do que a consciência 
fonológica: se refere a capacidade mais 
avançada de observar e de manipular as 
menores partículas que compõem a 
palavra, ou seja, os fonemas (ILHA; LARA, 
2010, p.107). 

 
Para trabalhar a consciência fonêmica, foram utilizadas 

poesias, a fim de partir do todo para as partes. A professora 
trabalha a sílaba, logo após a rima (núcleo e coda) e o fonema 
/N/, ou seja, a estrutura hierarquizada da sílaba que 
fundamenta as atividades de oralidade e escrita envolvendo a 
coda nasal, possibilitando aos educandos a reflexão e o 
entendimento acerca desses constituintes. Soma-se a isso, 
a compreensão da regra ortográfica por meio da oralização da 
coda nasal somente antes das consoantes bilabiais /p/ e /b/: 
a coda nasal assimila o ponto de articulação dessas 
consoantes.  

Por exemplo, no trava-língua e na poesia Santo 
no Monte: 

O tempo perguntou pro tempo 
qual é tempo que o tempo tem. 
O tempo respondeu pro tempo 
que o tempo tem 
todo o tempo do mundo. 
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σ – sílaba 

O  _ _ _po perguntou pro  _ _ _po 
qual é o  _ _ _po que o  _ _ _po tem. 
O  _ _ _po respondeu pro  _ _ _po 
que o  _ _ _po tem 
todo o  _ _ _po do mundo. 

 
Rima – núcleo e coda /N/ – letra m 

O t_ _po perguntou pro t_ _po 
qual é o t_ _po que o t_ _po tem. 
O t_ _po respondeu pro t_ _po 
que o t_ _po tem 
todo o t_ _po do mundo. 

 
/N/ em coda – letra m 

O te_po perguntou pro te_po 
qual é o te_po que o te_po tem. 
O te_po respondeu pro te_po 
que o te_po tem 
todo o te_po do mundo. 

 
O Santo no monte 

Cecília Meireles 

No monte, 
O Santo 
Em seu manto, 
Sorria tanto! 
Sorria para uma fonte 
Que havia no alto do monte 
E também porque defronte 
Se via o sol no horizonte. 
No monte 
O Santo 
Em seu manto 
Chora tanto! 
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Chora pois não há mais fonte, 
E agora há um muro defronte 
Que já não deixa do monte 
Ver o sol nem o horizonte. 
No monte 
O Santo 
Em seu manto 
Chora tanto! 
(Duro 
muro 
escuro!) 
 

σ – sílaba 

O _ _ _to no _ _ _te 

Cecília Meireles 

No _ _ _te, 
O _ _ _to 
Em seu _ _ _to, 
Sorria _ _ _to! 
Sorria para uma _ _ _te 
Que havia no alto do _ _ _te 
E também porque de_ _ _ _te 
Se via o sol no hori_ _ _te. 
No _ _ _te 
O _ _ _to 
Em seu _ _ _to 
Chora _ _ _to! 
Chora pois não há mais _ _ _te, 
E agora há um muro de_ _ _ _te 
Que já não deixa do _ _ _te 
Ver o sol nem o hori_ _ _te. 
No _ _ _te 
O _ _ _to 
Em seu _ _ _to 
Chora _ _ _to! 
(Duro 
muro 
escuro!) 
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Rima– núcleo e coda /N/ – letra m 

O S_ _to no m_ _te 

Cecília Meireles 

No m_ _te, 
O S_ _to 
Em seu m_ _to, 
Sorria t_ _to! 
Sorria para uma f_ _te 
Que havia no alto do m_ _te 
E também porque defr_ _te 
Se via o sol no horiz_ _te. 
No m_ _te 
O S_ _to 
Em seu m_ _to 
Chora t_ _to! 
Chora pois não há mais f_ _te, 
E agora há um muro defr_ _te 
Que já não deixa do m_ _te 
Ver o sol nem o horiz_ _te. 
No m_ _te 
O S_ _to 
Em seu m_ _to 
Chora t_ _to! 
(Duro 
muro 
escuro!) 
 
/N/ em coda– letra n 

O Sa_to no mo_te 

Cecília Meireles 

No mo_te, 
O Sa_to 
Em seu ma_to, 
Sorria ta_to! 
Sorria para uma fo_te 
Que havia no alto do mo_te 
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E também porque defro_te 
Se via o sol no horizo_te. 
No mo_te 
O Sa_to 
Em seu ma_to 
Chora ta_to! 
Chora pois não há mais fo_te, 
E agora há um muro defro_te 
Que já não deixa do mo_te 
Ver o sol nem o horizo_te. 
No mo_te 
O Sa_to 
Em seu ma_to 
Chora ta_to! 
(Duro 
muro 
escuro!) 
 

3. Metodologia 
 
3.1 Sujeitos  

A turma utilizada como corpus possuía, inicialmente, 
25 alunos, porém, ao longo do ano, dois alunos foram 
transferidos para outra escola. Os sujeitos da pesquisa são 
alunos regulares, na faixa etária de 9 a 13 anos de idade, 
exceto o participante de maior idade (13 anos). Eles estudam 
em uma escola municipal localizada na cidade de Rio Grande. 

 
3.2 Coleta de dados da escrita 

A primeira coleta foi realizada com base em uma 
produção textual, a fim de analisar as incidências de desvios 
ortográficos, bem como o processo de representação da 
nasal. Essa atividade foi realizada no mês de fevereiro. 

No mês de maio, foi aplicada a segunda coleta através 
de um auto ditado, no qual as crianças escreveram as 
palavras visualizadas nas ilustrações. Algumas dessas eram 
palavras distratoras, a fim de evitar a associação existente de 
um único fonema nessas palavras. 
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A terceira, quarta, quinta e sexta coleta foram 
organizadas através de textos e de um ditado visual. 
As mesmas, foram aplicadas durante os meses de agosto 
a novembro. 

Todas as coletas foram elaboradas com base no 
trabalho desenvolvido ao longo do ano de 2013 com esses 
educandos. Privilegiamos o aprimoramento desses constituintes 
envolvendo a oralidade, e posteriormente, a escrita dessas 
palavras como descrito nas atividades pedagógicas. 

 
3.3 As atividades pedagógicas 

A partir da coleta dos dados da escrita, foram 
elaboradas e aplicadas atividades orais e escritas com base 
no desempenho da escrita com relação à escrita de coda nasal. 
As atividades foram aplicadas com todos os educandos. 

A primeira atividade serviu como um diagnóstico 
referente ao nível de escrita da turma, ou seja, naquele 
momento era necessário conhecer as necessidades de 
aprendizagem que a turma apresentava. Sendo assim, foi 
aplicada uma produção textual com a mesma temática 
explorada no texto: “As letras”.  

Na segunda atividade, os educandos realizaram a 
escrita de palavras com coda nasal medial, através da 
visualização de figuras. Cabe salientar que todas as palavras 
foram trabalhadas oralmente, a fim de desenvolver a 
consciência do fonema e grafema naquelas palavras. 

Em outro encontro, trabalhamos a sílaba e seus 
constituintes (núcleo e coda) e fonema nasal (ILHA e LARA, 
2010), explorando oralmente os textos: “Pomba Branca”, 
“O espantalho e o fantasma”, “O Santo no monte”, “Moda da 
Menina Trombuda” “O tempo” e “Camarão”, com objetivo de 
desenvolver a consciência fonêmica das palavras apresentadas 
nesse tipo de texto. Posteriormente, os educandos 
desenvolveram através da escrita a sequência: sílaba, rima 
(constituída de núcleo e coda) e fonema nasal (Vide 2.5). 

Desenvolvemos a hora do conto com base na história 
“O Rei Sábio”. Os alunos andaram em linha reta e linha 
curva. Esse movimento está relacionado ao traçado das letras  
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que são constituídas por retas e curvas. Além disso, foi 
enfatizada a direção direita/ esquerda. Eles traçaram com giz 
colorido, em uma cartolina, linhas retas e linhas curvas, 
partindo do movimento da escrita alfabética: da esquerda para 
direita (movimento da escrita alfabética) (BERTALOT, 2003). 

O trabalho de direcionalidade nas palavras com coda 
nasal medial, faz-se necessário devido à utilização da regra 
que para internalizá-la, é necessário estabelecer a 
consciência de direcionalidade, pois a criança necessita 
analisar o grafema que vem antes e o grafema que vem 
depois. Se a mesma não possui essa consciência de 
direcionalidade, ela realiza a troca, pois para ela qualquer 
grafema (m ou n) representa o fonema /N/. 

Segundo Gallauhe et al (2013), o desenvolvimento 
adequado da consciência direcional é uma habilidade de 
prontidão importante, necessária ao êxito na leitura, e o 
movimento é um dos recursos usados para desenvolver esse 
importante conceito perceptivo-motor. 

Logo após, os alunos realizaram um jogo fonológico de 
a inserção e elisão de fonemas. Foi solicitada a seguinte 
tarefa: Vamos formar uma nova palavra retirando um 
pedacinho? Se retirar o /N/ da palavra. Qual palavra forma? 

bomba → boba 
sunga → suga 
lenda → Leda 
mundo → mudo 

 
Para finalizar essa aula, os participantes, receberam 

um jogo fonológico lúdico, no qual deveriam encontrar os 
pares de palavras, um contendo coda nasal medial e o outro 
sem coda nasal medial. A partir dessas atividades foram 
coletados dados para perceber a evolução da escrita desses 
sujeitos na coda nasal. 
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4. Descrição e análise dos dados: 
 

4.1 A representação escrita da coda nasal medial 
A primeira coleta serviu como diagnóstico para 

observar os desvios ortográficos produzidos pelos alunos. 
Concluímos que os desvios relacionados à representação da 
coda nasal eram frequentes na escrita desses educandos. 
Treze crianças participaram dessa coleta, sendo que quatro 
dos participantes não produziam a escrita em coda nasal, oito 
sujeitos trocavam m por n nas palavras com p e b e uma 
criança oscilava nessa grafia, ou seja, ora grafava com m ora 
grafava com n. 

Na segunda coleta, tivemos 16 participantes. 
Percebemos que os alunos estavam aprimorando esse 
conhecimento fonológico acerca da coda, pois os quatro 
educandos que não produziam a coda nasal em sua escrita, 
passaram a representar. Mesmo trocando o m por n, 
avaliamos que eles avançaram no sentido da identificação de 
um som que eles não representavam graficamente.  

Na terceira coleta, tivemos 17 participantes e foi 
possível traçar um parâmetro entre eles. Os sujeitos S8, S13 
e S20 oscilaram em seu conhecimento. Os sujeitos S14, S17 
e S23 diminuíram seu rendimento. O sujeito S11 aumentou 
seu nível de desempenho. O S21 permaneceu em 16% 
de rendimento. Nove participantes continuaram estabilizados 
em 100% de aproveitamento em coda nasal.  

Na quarta, quinta e sexta coleta, com 23 participantes 
cada, evidenciamos a oscilação de dois sujeitos dessa 
pesquisa: S5, S8, e S20. Para essas crianças o conhecimento 
em coda medial ainda não estava estabilizado. Os sujeitos: 
S1, S4, S6, S7, S9, S10, S11, S15, S16, S19, S20 e S21 
apresentaram um índice de 100% de aproveitamento nas três 
últimas coletas. Isso pode indicar que os mesmos fizeram a 
aquisição do segmento estudado. A partir desses fatos, 
avaliamos também que a oscilação desse conhecimento fazia 
parte do aprendizado dessas crianças, porque para estabilizar 
um conhecimento é necessário enfrentar o conhecimento que 
se tem com o novo. 
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É importante retomar Stampa (2009, p.89) que diz que 
tanto os estímulos quanto o desempenho da criança 
dependem da classe social. Justamente porque a aquisição 
da língua falada acontece no seio familiar, se não for 
estimulada, essa criança apresentará dificuldades para fazer a 
aquisição da escrita de certos segmentos. Segue abaixo a 
tabela e gráfico com percentuais de desempenho de cada 
participante: 
 

Tabela 2 – Percentual de acertos nas coletas de escrita, 
a partir da 2ª coleta: 

 1ª coleta 2ª coleta 3ª coleta 4ª coleta 5ª coleta 6ª coleta 

S1 Não produz 6/6 - 100% 13/13 - 100% 10/10 - 100% 10/10 - 100% 10/10 - 100% 

S2 NR NR NR 5/10 - 50% 7/10 - 70% 10/10 -100% 

S3 NR 2/6 - 34% NR 4/10 - 40% 10/10 - 100% 10/10 - 100% 

S4 NR 3/6 - 50% 13/13 - 100% 10/10 - 100% 10/10 - 100% 10/10 - 100% 

S5 NR 4/6 - 66% NR 5/10 - 50% 1/10 - 10% 3/10 - 30% 

S6 Oscila 1/6 - 16% 13/13 - 100% 10/10 - 100% 10/10 - 100% 10/10 - 100% 

S7 100% 6/6 - 100% 13/13 - 100% 10/10 - 100% 10/10 - 100% 10/10 - 100% 

S8 Troca m/ n 2/6 - 33% 13/13 - 100% 2/10 - 20% 10/10 - 100% 9/10 - 90% 

S9 Troca m/n 3/6 - 50% 13/13 - 100% 10/10 - 100% 10/10 - 100% 10/10 - 100% 

S10 Não produz 2/6 - 34% 13/13 - 100% 10/10 - 100% 10/10 - 100% 10/10 - 100% 

S11 Troca m/n 1/6 - 16% 5/13 - 38% 10/10 - 100% 10/10 - 100% 10/10 - 100% 

S12 Troca m/n 1/6 - 16% 13/13 - 100% 10/10 - 100% 9/10 - 90% 10/10 - 100% 

S13 Troca m/n 3/6 - 50% 1/13 - 8% 10/10 - 100% 8/10 - 80% 10/10 - 100% 

S14 Troca m/n 2/6 - 34% 4/13 - 31% 2/10 - 20% 9/10 - 90% 10/10 - 100% 

S15 NR NR 13/13 - 100% 10/10 - 100% 10/10 - 100% 10/10 - 100% 

S16 NR NR 13/13 - 100% 10/10 - 100% 10/10 - 100% 10/10 - 100% 

S17 Não produz 6/6 - 100% 5/13 - 38% 2/10 - 20% 10/10 - 100% 10/10 - 100% 

S18 Troca m/n 3/6 - 50% NR 8/10 - 80% 10/10 - 100% 10/10 - 100% 

S19 NR NR NR 10/10 - 100% 10/10 - 100% 10/10 - 100% 

S20 Troca m/n 6/6 - 100% 6/13 - 47% 10/10 - 100% 10/10 - 100% 10/10 - 100% 

S21 NR 1/6 - 16% 2/13 - 16% 10/10 - 100% 10/10 - 100% 10/10 - 100% 

S22 NR NR NR 4/10 - 40% 8/10 - 80% 7/10 - 70% 

S23 NR 4/6 - 66% 6/13 - 47% 3/10 - 30% 9/10 - 90% 10/10 - 100% 

Total  56/108 - 51% 159/221 - 71% 185/230 - 80% 211/230 - 92% 219/230 - 95% 

NR= Não realizou a atividade. 
Fonte: Autora do artigo. 

 

Mesmo com a oscilação de dois participantes, avaliamos 
positivamente a aplicação de atividades fonológicas nos anos 
iniciais, pois ao final da sexta coleta, podemos observar o nível 
elevado de desempenho desses sujeitos em coda nasal, 
comparado às outras coletas realizadas nessa pesquisa.  

Os sujeitos S8 e S22, com 9 anos de idade, estão 
regulares no ensino fundamental. Porém, frequentaram por 
um ano a sala de estudos diferenciados devido dificuldades 



 81 

no processo de alfabetização. Mesmo desenvolvendo de 
acordo com seu ritmo, percebemos também que esses alunos 
melhoraram o desempenho na escrita de palavras com coda 
nasal. O S5 não era assíduo às aulas, portanto esse fato pode 
ter dificultado o seu processo.  

O gráfico abaixo apresenta o percentual total de 
rendimento dos participantes da pesquisa: 

 
Gráfico 1 – percentual total de rendimento dos 
participantes da pesquisa 

 
Fonte: Autora do artigo. 

 
Como podemos observar, na segunda coleta, 

o desempenho da turma era baixo na representação de 
palavras com coda nasal medial. Após atividades de 
consciência fonológica, os níveis de conhecimento foram 
aumentando e a turma passou gradativamente a grafar as 
palavras corretamente, ou seja, passaram a identificar que 
antes de p e b colocava-se m e n na frente das demais 
consoantes. 
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4.2 O desempenho dos alunos nas atividades de 
consciência fonológica 

Para trabalharmos a consciência fonológica dos 
alunos, buscamos poesias e trava- línguas com palavras que 
possuíam coda nasal medial. As crianças repetiam oralmente 
e faziam a leitura desses textos e produziam o som para que 
os mesmos aprendessem o ponto de articulação que é 
produzido pela letra “m” pela letra “n”. 

Os educandos produziam oralmente esses sons, 
passando pelo processo descrito na teoria da sílaba, ou seja, 
primeiro produziam as palavras, depois a sílaba e logo após 
trabalhávamos o som produzido pelo fonema /N/. 
As atividades eram muito prazerosas para as crianças. 
Ao mesmo tempo em que desenvolviam a consciência 
fonológica, eles também se divertiam. 

Os jogos fonológicos também colaboraram para que os 
alunos elevassem o nível de desempenho. Esses jogos foram 
utilizados da mesma forma, ou seja, primeiro os alunos 
responderam a questão em que os levou a refletir sobre a 
estrutura da sílaba e, logo, após produziram palavras escritas 
com coda medial. (vide 3.3) 

 

5. Considerações finais 
 

O trabalho de pesquisa em coda nasal surgiu da 
necessidade de que os educandos apresentaram quando não 
produziam o fonema /N/ ou grafavam-no de forma inadequada. 
Com as atividades percebemos que os educandos elevaram 
seus níveis de desempenho na aplicação ortográfica da regra 
em coda medial. A não produção da coda foi superada pelos 
educandos na medida em que os mesmos realizavam as 
atividades descritas nesse processo. 

Consideramos importante que os educadores dos anos 
iniciais conheçam e apliquem atividades que desenvolvam a 
consciência fonológica dos educandos para que os mesmos 
possam refletir e manipular os sons da fala, estabelecendo em 
sua escrita uma relação fonêmica. 

O trabalho com os níveis de consciência fonológica 
permitiu o desenvolvimento desse processo. Foi fundamental 
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o contato primeiramente com as rimas e aliterações, depois 
sílaba e posteriormente com o fonema trabalhado. Aplicar 
atividades com o seguinte enunciado: “Completa com m ou n:” 
não produz o resultado esperado devido à mecanização 
que esse tipo de atividade produz no aprendizado 
desses educandos. 

Observamos os resultados e gráficos e 
compreendemos que a aprendizagem se torna efetiva quando 
o sujeito participa dela e compreende que a alfabetização não 
é um mero processo, mas um processo complexo que é 
necessário ensinar o alfabeto e as relações que estabelecem 
os grafemas e os fonemas, estimulando a linguagem de forma 
natural e prazerosa, através de jogos e brincadeiras, poemas 
e trava-línguas. 
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A CONSCIÊNCIA FONOLÓGICA 
NA AQUISIÇÃO DA ESCRITA INFANTIL: 

COMO AUXILIAR A CRIANÇA A SOLUCIONAR 
A TROCA ENTRE FONEMAS SURDOS E SONOROS? 

 
Francine Rodrigues Domingues Miranda* 

 
RESUMO 
Este artigo apresenta uma investigação com relação às trocas dos 
pares mínimos entre fonemas surdos e sonoros, com olhar especial 
para os pares /p-b/, /t-d/, /k-g/ e /f-v/ na escrita infantil, a partir de 
uma proposta de atividades pedagógicas de consciência fonológica 
direcionada a quatro alunos dos anos iniciais do Ensino 
Fundamental de uma escola pública da zona periférica da cidade de 
Rio Grande/RS. Esses alunos foram escolhidos de acordo com uma 
seleção realizada a partir da primeira coleta de dados realizada na 
escola. Foram desenvolvidas e aplicadas atividades de consciência 
fonológica com os sujeitos desta pesquisa. No decorrer deste artigo, 
apresentamos os resultados das coletas de dados realizadas com 
os alunos, apurando se as atividades de consciência fonológica 
propostas foram eficazes para a minimização das trocas dos pares 
mínimos apresentados acima. Na análise dos dados, os resultados 
encontrados apontam um melhor desempenho dos alunos no que se 
refere às trocas dos pares de grafemas, após o desenvolvimento 
das atividades de consciência fonológica realizadas, comprovando a 
eficácia de tais atividades na sala de aula e a importância deste 
trabalho para os professores.  
 
Palavras-chave: Fonologia, Aquisição da Escrita, Consciência 
Fonológica. 

 
 

 
* Aluna do curso de especialização em Linguística e Ensino de Língua 
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1. Introdução 

 
Primeiramente, gostaríamos de expor uma das 

justificativas para escolha do tema deste trabalho de 
pesquisa. A motivação surgiu a partir de uma disciplina 
voltada para a aquisição da escrita, cursada no Mestrado em 
Letras na Universidade Federal de Pelotas (UFPel) com 
ênfase nos Estudos da Linguagem, denominada Seminário 
Avançado em Estudos sobre a Aquisição da Linguagem, 
disciplina essa voltada para a escrita infantil, na qual foi 
desenvolvido um trabalho de motivação fonológica 
envolvendo os traços surdos e sonoros que se manifestavam 
na ortografia das crianças em processo de aquisição da 
escrita. Surgiu, assim, o interesse em investigar estes 
aspectos, não só detectando o problema, mas elaborando e 
aplicando atividades de consciência fonológica, a fim de 
contribuir para um melhor desempenho na representação 
escrita de tais pares mínimos.  

Por conseguinte, o presente trabalho tem como 
premissa analisar erros ortográficos de motivação fonológica 
em ditados coletados de crianças, em processo de aquisição 
da escrita, buscando compreender o que ocorre nesse 
processo de aquisição da língua.  

A partir da pesquisa realizada em uma escola pública 
de ensino fundamental, analisamos alguns dados de escrita 
inicial que foram coletados para este estudo com o objetivo 
de detectar, problematizar e solucionar esses problemas 
relacionados à escrita das crianças e o conhecimento 
linguístico, especialmente, o fonológico. O foco está nas trocas 
ortográficas que as crianças cometem, relacionadas ao traço 
sonoro dos fonemas: /p/-/b/, /t/-/d/, /k/-/g/, /f/-/v/, /s/- /z/, /∫/-/ᶾ/.  

Esses erros são decorrentes desses sons muito 
próximos que se diferem apenas pela sonoridade. Sabemos que 
os pares são sons foneticamente semelhantes, diferindo-se 
apenas pela vibração ou não das cordas vocais, ou seja, o que, 
realmente, torna esses sons diferentes é o valor do traço sonoro. 
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O objetivo geral desse trabalho é investigar os erros 
ortográficos de motivação fonológica que estão relacionados 
ao traço sonoro, e os objetivos específicos são: descrever os 
dados iniciais de escrita infantil envolvendo a sonorização 
e/ou dessonorização dos pares mínimos, identificar qual, 
ou quais, pares têm maior ocorrência nos erros de escrita das 
crianças, elaborar atividades de consciência fonológica 
envolvendo a oralidade e a escrita, aplicar essas atividades 
com crianças dos anos iniciais do Ensino Fundamental e 
contribuir com subsídios linguísticos para o processo de 
aquisição da escrita. 

Por vezes, ao ouvirmos crianças em fase de aquisição 
da oralidade, encontramos esse tipo de desvio em sua fala, 
a troca dos pares de fonemas, pela proximidade muito grande 
desses sons. Com o tempo e a convivência com os adultos de 
seu meio social, através do input recebido, esses desvios vão 
desaparecendo, a não ser que a criança apresente algum 
problema fonoaudiólogo.  

Quando a criança entra na escola e começa o 
processo de aquisição da escrita, esse desvio na fala, 
causado pela troca de fonemas, pode ocorrer na 
representação dos grafemas em função dessa proximidade 
sonora, já que, embora sejam processos distintos, sabemos 
que a criança busca parâmetros na oralidade, no momento da 
aquisição da escrita. 

Dessa forma, ao longo deste artigo serão 
apresentados o referencial teórico, a metodologia, a descrição 
e análise dos dados e os resultados obtidos com este 
trabalho, depois de todo o processo desenvolvido, verificando 
se as atividades contribuíram ou não para a aquisição da 
correta relação grafema/fonema por esses alunos.  

 

2. Referencial teórico 
 

A aquisição da escrita é um processo complexo para a 
criança e envolve a capacidade de abstração e de reflexão. 
A língua escrita é a representação do sistema de uma língua; 
ela não é o sistema. A escrita, conforme Cagliari (2002), faz 
com que a criança reflita sobre a língua, e é nesse momento 
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que ela começa a perceber, conscientemente, que a escrita 
não é um espelho da fala.  

A fala e a escrita relacionam-se de maneira estreita, 
uma vez que tanto a aquisição da fala como a aquisição da 
escrita são subáreas da aquisição da linguagem. A aquisição 
da fala está imbricada na aquisição da escrita, embora 
saibamos que são processos diferentes. Nesta perspectiva, 
o erro é um dado que possui papel importante, ele pode 
auxiliar os estudos sobre os processos de aprendizagem. 

É exatamente isso que desenvolvemos neste trabalho, 
o erro é o dado mais importante da nossa pesquisa, é a partir 
dele que chegamos aos estudos sobre a consciência 
fonológica para auxiliar os alunos no processo de aquisição 
da escrita o qual eles estão vivenciando. 

A criança não tem só motivação fonética (fala) 
ao escrever, pelo contrário, na maioria das vezes essa 
motivação é fonológica, visto que é na organização das 
estruturas que estão armazenadas no cérebro do que seja uma 
sílaba, um fonema (conhecimento internalizado), que a criança 
se pauta no momento do uso dos grafemas. O erro que a 
criança comete pode ser considerado construtivo, pois revela as 
hipóteses que a criança tem sobre o conhecimento da língua. 
Nesse sentido, se pronunciam Ferreiro; Teberosky (1991): 

 
Na teoria de Piaget, o conhecimento 
objetivo aparece como uma aquisição, 
e não como um dado inicial. O caminho em 
direção a este conhecimento objetivo não 
é linear: não nos aproximamos dele passo 
a passo, juntando peças de conhecimento 
umas sobre as outras, mas sim através de 
grandes reestruturações globais, algumas 
das quais são “errôneas” (no que se refere 
ao ponto final), porém “construtivas” 
(na medida em que permitem aceder a 
ele). Esta noção de erros construtivos é 
essencial (FERREIRO; TEBEROSKY, 
1991, p.30). 
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Com base nesses pressupostos, Ferreiro; Teberosky 
(1991) justificam o erro da criança como algo positivo, se a 
criança está errando é porque ela está tentando acertar, isso é 
importante, faz parte do processo de aprendizagem da criança. 

 

2.1 Os erros ortográficos: as trocas surdas/sonoras 
Nesta seção, trataremos dos erros de escrita que 

ocorrem devido a determinadas trocas de grupos de letras 
que representam fonemas que se diferenciam apenas pelo 
traço de sonoridade.  

De acordo com Zorzi (1998), os fonemas /p/, /t/, /k/, /f/, 
/s/, e /∫/ são considerados surdos pois não apresentam 
vibração das cordas vocais quando produzidos. Por outro 
lado, os fonemas /b/, /d/, /g/, /v/, /z/ e /ᴣ/ são considerados 
sonoros, visto que apresentam a vibração das cordas vocais 
quando são produzidos. Esse, portanto, é o único traço 
que distingue os pares desses conjuntos de fonemas, 
a sonoridade, pares esses que se formam entre: /p/:/b/; /t/:/d/; 
/k/:/g/; /f/:/v/; /s/:/z/ e /∫/:/ᴣ/. 

Desta maneira, essas alterações ortográficas, 
conforme Zorzi (1998, p.40), “diz respeito àquelas palavras 
que apresentam trocas entre as letras p/b; t/d; qu-c/g-gu; f/v; 
ch-x/j-g e o grupo de letras que representam o som /s/ versus 
o grupo de letras que representam o som /z/.” A essa troca, 
o referido autor chama trocas surdas/sonoras.  

Assim sendo, esse traço, a sonoridade, é um dos 
pontos de análise que desenvolvemos em nossos dados, 
conforme pode ser visto no item 4, deste estudo. Para dar 
continuidade aos estudos desenvolvidos para este trabalho, 
desenvolveremos no item 2.2, a seguir, a questão da 
consciência linguística, que se subdivide em vários aspectos 
da linguagem, um deles é a consciência fonológica. 

 

2.2 A consciência linguística 
A consciência linguística está atrelada a uma 

consciente reflexão, análise ou controle intencional sobre 
vários aspectos da linguagem – fonologia, semântica, 
morfologia, discurso, pragmática, de que a criança precisa 
para desenvolver cognitivamente a linguagem.  
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De acordo com Lamprecht (2009), essa consciência é 
um processo que faz ligação entre a reflexão crítica e a 
manipulação do código caracterizado por uma capacidade de 
distanciamento, reflexão e sistematização da língua. Assim, 
podemos dizer que a consciência linguística é a capacidade 
que exige a manipulação consciente da língua fora do 
contexto comunicativo.  

Quando as crianças estão no final dos anos 
pré-escolares é que a consciência linguística começa a 
desenvolver-se, ou seja, é nesse período que elas começam a 
pensar sobre as propriedades formais da língua. À vista disso, 
abordaremos a seguir, a consciência fonológica que dá 
suporte a esta pesquisa. 

 
2.2.1 A consciência fonológica 

Fala-se muito em consciência fonológica, mas afinal, 
o que é a consciência fonológica? Muitos professores de 
língua e dos anos iniciais desconhecem o assunto ou muitas 
vezes trabalham com isso sem saber que se trata da 
consciência fonológica.  

O trabalho com o treino da consciência fonológica 
certamente terá efeito de prevenção, no caso do insucesso na 
leitura e na escrita, sendo que é um trabalho que deve ser 
feito desde muito cedo, junto à população infantil, nas escolas. 
Segundo Freitas, (2007, p.102), 

 
O erro fonológico evidencia as hipóteses 
que as crianças realizam através do 
estabelecimento da relação entre o oral e o 
escrito, mostrando como elas tentam 
representar as formas fonológicas das 
palavras: em erro fonológico, as crianças 
têm consciência de determinados sons e 
tentam representá-los na escrita 
(FREITAS, 2007, p.102). 
 

A partir da citação de Freitas (2007), é possível 
perceber o quanto é importante trabalhar para o 
desenvolvimento da consciência fonológica desde o início 
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da alfabetização das crianças, com atividades que envolvam 
os sons da língua, por exemplo. 

Podemos dizer que a consciência fonológica é uma 
reflexão consciente acerca do sistema de sons da língua 
tendo o código linguístico como objeto de análise, assim 
sendo, o indivíduo é capaz de refletir com criatividade e 
criticamente acerca desse código.  

A consciência linguística é de extrema importância 
para o indivíduo compreender o que lê e/ou ouve e ainda, 
para o estabelecimento da mensagem que será transmitida. 
O falante é capaz de refletir e utilizar o código linguístico, 
por conseguinte, percebe a linguagem como objeto de 
conhecimento, ele pensa e opera com a linguagem 
demonstrando sua consciência metalinguística. A consciência 
fonológica é um conhecimento metalinguístico e segundo 
Lamprecht et al, (2009), 

 

Os processos metalinguísticos implicam 
tomar a língua como objeto de análise em 
seus diferentes níveis, ou seja, ter 
consciência dos sons, das estruturas 
sintáticas (a organização dos termos no 
sintagma), e dos aspectos da semântica 
(o significado) e da pragmática (a adequação 
e o uso da linguagem em um determinado 
contexto) (LAMPRECHT et al., 2009, p.32). 
 

A partir dessa capacidade que o falante tem de refletir 
acerca de sua língua, do comportamento sonoro, usando as 
diversas habilidades metalinguísticas, é possível tecer uma 
discussão aprofundada acerca da Consciência Fonológica.  

De acordo com Freitas (2003), a consciência 
fonológica não deve ser vista apenas como um conhecimento 
acerca dos sons. Ela condiz com a capacidade de o falante 
perceber que as palavras que rimam, terminam ou começam 
com o mesmo som, são compostas por sons individuais que 
podem ser manipulados para a formação de novas palavras.  

Para a referida autora, é a partir da unidade linguística 
a ser manipulada que os níveis de Consciência Fonológica 
são definidos, ou seja, cada unidade linguística de análise 
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relaciona-se a um nível de Consciência Fonológica. Vejamos 
cada um desses níveis: consciência no nível da sílaba, 
no nível das unidades intrassilábicas e no nível dos fonemas.  

A consciência no nível da sílaba é adquirida bastante 
cedo antes mesmo da alfabetização. Essa análise exige menos 
esforço por parte do falante do que a análise dos segmentos. 

Já a consciência no nível intrassilábico pode ser 
trabalhada em tarefas de identificação e produção, através de 
atividades em que o falante é convidado a identificar ou a 
produzir palavras que rimem, ou ainda reconhecer ou produzir 
palavras que iniciem com o mesmo som de uma palavra que 
lhe é dada.  

E por fim, de acordo a autora citada, a consciência no 
nível dos fonemas corresponde à capacidade de reconhecer e 
manipular as menores unidades de som que possuem caráter 
distintivo na língua, este é o nível mais complexo para a criança. 
E, é a partir deste nível que desenvolveremos nosso trabalho. 

A consciência dos fonemas é a consciência de que as 
palavras e as sílabas são constituídas por fonemas, unidades 
menores que distinguem os significados das palavras. Dentro 
deste nível, trabalharemos com a substituição de fonemas, como 
por exemplo, o fonema /f/ de faca, se substituído por /v/ de vaca, 
altera o significado, ou seja, muda-se totalmente a palavra.  

Existem atividades orais e escritas de consciência 
fonológica que envolvem os diversos níveis linguísticos 
citados, considerando uma ordem crescente de complexidade, 
ou seja, do menos complexo para o mais complexo, temos, 
rimas, sílabas, constituintes silábicos e fonemas (ILHA; LARA, 
2010; ILHA; LARA, 2011; SEABRA; CAPOVILLA, 2012). 

Desenvolveremos nossas atividades de consciência 
fonológica relacionadas aos fonemas estudados. Trataremos, 
a seguir, da relação entre os fonemas surdos e sonoros. 
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2.3 A relação dos pares surdos e sonoros 
As consoantes do português podem ser classificadas e 

diferenciadas pelos seguintes critérios articulatórios: modo de 
articulação; ponto de articulação e sonoridade. Observaremos 
esses critérios no que se refere aos pares que são estudados 
neste trabalho de pesquisa. 

O modo de articulação é a maneira como a corrente de 
ar supera os obstáculos formados pelos articuladores e é 
liberado (som contínuo, som explosivo, som vibrante etc.). 
O ponto de articulação referente ao articulador passivo é onde 
colocamos nossos articuladores (língua, dente, lábios etc.) 
para produzir o som. E a sonoridade é produzida pela 
movimentação das cordas vocais. 

Quanto ao modo de articulação desses pares, 
podemos classificá-los em plosivas ou fricativas. 

Nas plosivas, os articuladores entram em contato entre 
si formando uma barreira total à corrente de ar que é liberada 
por uma “explosão”. As consoantes plosivas que aparecem 
neste trabalho são: /p/, /b/, /t/, /d/, /k/, /g/.  

Nas fricativas, os articuladores formam barreira parcial 
(passagem estreita de ar) ao se aproximarem. As únicas 
fricativas estudadas neste trabalho são: /f/ e /v/. 

Quanto ao ponto de articulação, as consoantes são 
divididas de acordo com a região ou os articuladores que 
estão envolvidos em sua produção, os pares envolvidos 
nesta pesquisa dividem-se em: bilabiais, labiodentais, 
alveolares e velares. 

Os bilabiais são produzidos nos lábios inferior e 
superior: /p/, /b/. Os labiodentais são produzidos no lábio 
inferior e dentes superiores: /f/, /v/. Os alveolares são 
produzidos na ponta da língua e região alveolar do palato duro 
são /t/, /d/. E os velares são produzidos no dorso da língua e 
palato mole: /k/, /g/. 

Pensando na produção desses fonemas que constituem 
as sílabas, e por sua vez, as palavras, que são constituídas por 
sílabas, faremos uma breve explanação da análise da sílaba do 
português brasileiro, proposta por Bisol (2001). 
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2.4 A Teoria da Sílaba 
É preciso considerar a relação entre a escrita e a 

fonologia do português brasileiro, para isso, é necessário levar, 
também, em consideração a estrutura silábica da língua, já que 
as consoantes se comportam de modo diferente em diferentes 
posições da sílaba.  

Em seu estudo, Bisol (1999) analisa a estrutura interna 
da sílaba com base nos estudos de Selkirk (1982). De acordo 
com a autora, a estrutura hierárquica da sílaba é constituída 
de: um ataque (A) e de uma rima (R); a rima por sua vez, 
divide-se em um núcleo (Nu) e uma coda (Co). Nem todas as 
sílabas preenchem todas essas categorias, porém, a única 
parte da sílaba que não pode ser vazia é o núcleo, como 
podemos observar na estrutura silábica a seguir: 

 

Figura 1 – Representação da sílaba básica do Português 

 
Fonte: Lara (2011) 

 

Assim, com base nessa teoria, consideramos os pares 
mínimos de fonemas surdos/sonoros do português brasileiro 
que preenchem as sílabas em posição de ataque simples, 
tanto no início como no meio de palavra, para a coleta da 
escrita (vide Tabela 1). A seguir, damos início à metodologia 
de trabalho adotada. 

 

3 Metodologia  
 

Para realizar esta pesquisa elaboramos, a partir de 
uma seleção de palavras, um ditado que contemplasse os 
pares mínimos /p-b/, /t-d, /f-v/ e /k-g/ na posição de ataque da 
sílaba, em início de palavras e no meio das palavras, 
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organizamos de forma randômica as palavras para que os 
alunos não percebessem o que estava sendo de fato 
pesquisado com o ditado realizado e o aplicamos em uma 
escola de Ensino Fundamental, da zona periférica da cidade 
de Rio Grande.  

A metodologia de trabalho e a coleta de dados foram 
realizadas nas seguintes etapas: (a) a coleta de dados inicial, 
por meio de um ditado, (b) a seleção dos sujeitos da pesquisa, 
(c) o desenvolvimento de diversas atividades de Consciência 
Fonológica e (d) a coleta final de dados. Em seguida, serão 
descritas as etapas do trabalho. 

Começamos apresentando, a seguir, a Tabela 1, que 
contém todas as palavras utilizadas no ditado que deu origem 
à primeira coleta de dados para a realização desta pesquisa: 

 
Tabela 1 – Palavras utilizadas no ditado 

1 – bico   7 – tubo 13 – ponte 19 – tatu 

2 – varinha   8 – vaca 14 – garfo 20 – guitarra 
3 – cola    9 – gato 15 – dominó 21 – folha 
4 – dedo 10 – caneca 16 – farofa 22 – panela 
5 – bola 11 – barco 17 – canto 23 – vidro 
6 – palco 12 – tamanco 18 – foca 24 – dado 

Fonte: Autora do artigo. 

 
Como se pode perceber, a seleção das palavras 

contempla os pares de sons foneticamente semelhantes /p-b/, 
/t-d/, /k-g/ e /f-v/ que estão sendo pesquisados neste trabalho 
que se desenvolverá com base nesses quatro pares, não pelo 
acaso, mas por serem os pares mais observados 
anteriormente em um trabalho da disciplina, já mencionada, 
voltada para aquisição de escrita, cursada no Mestrado na 
Universidade de Pelotas (UFPel), trabalho no qual analisamos 
em narrativas infantis as trocas de grafemas dos mesmos 
pares aqui apresentados. 

Na seção seguinte deste artigo esclarecemos como foi 
realizada a coleta dos dados e quem eram esses sujeitos que 
fizeram parte da pesquisa. 
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3.1 Os sujeitos e a coleta de dados 
Os dados examinados, neste estudo, são erros 

ortográficos de motivação fonológica, mais especificamente 
de traços sonoros, retirados da coleta de um ditado realizado 
com crianças de 2º, 3º, 4º e 5º anos do Ensino Fundamental 
de uma escola pública de zona periférica da cidade 
de Rio Grande. O corpus deste estudo foi extraído do total de 
118 ditados produzidos por essas crianças que compõem o 
conjunto de dados desta pesquisa. 

Para que tivéssemos esse número de dados para a 
realização da presente pesquisa, a coleta foi realizada nas 
duas turmas de cada ano, já que as turmas são pequenas. 
Assim, coletando dessa forma, obtivemos esse número 
considerável de dados, não sendo contempladas apenas as 
turmas do jardim e dos 1º anos (a escola atende até o 5º ano), 
porque não fazem parte do foco da nossa pesquisa por serem 
crianças que ainda não estão alfabetizadas.  

Apresentamos, a seguir, a Tabela 2, que demonstra o 
número de alunos de cada ano e as idades aproximadas. 

 
Tabela 2 – Número total de sujeitos por ano e idade 

Ano 
Nº de sujeitos 

por turma 
Nº total 

de sujeitos 
Idade aproximada 

2º ano A = 13 / B = 9  22 alunos Entre 7 e 8 anos de idade 
3º ano A = 17 / B = 13  30 alunos Entre 8 e 10 anos de idade 
4º ano A = 21 / B = 14  35 alunos Entre 9 e 13 anos de idade 
5º ano A = 16 / B = 15  31 alunos Entre 10 e 13 anos de idade 
Total – 118 alunos Entre 7 e 13 anos de idade 

Fonte: Autora do artigo. 

 
Conforme demonstra a Tabela 2, essa é a distribuição 

dos alunos por série/ano e idade. De acordo com essa Tabela 
e com a Tabela 1, que mostra as palavras utilizadas no ditado, 
daremos continuidade ao trabalho, descrevendo como foi 
realizada a análise dos dados e seleção dos sujeitos para as 
atividades propostas. 

Decidimos, então, que fariam parte de nossa pesquisa 
todos os dados coletados, porém, só iríamos desenvolver 
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as atividades de Consciência Fonológica com as crianças  
que tivessem a partir de três ocorrências de troca de 
grafema/fonemas ou mais.  

Então, fizemos uma tabela para contabilizar esses 
dados, com o número de crianças que apresentaram na 
representação escrita: (a) três ou mais ocorrências, (b) abaixo 
de três ocorrências; (c) nenhuma ocorrência.  

 
Tabela 3 – Número de crianças que apresentam trocas 
dos grafemas citados 

Crianças com de 3 ocorrências ou mais   5 

Crianças com menos de 3 ocorrências  18 
Crianças sem ocorrências  95 
Total de crianças 118 

Fonte: Autora do artigo. 

 
Conforme podemos ver na Tabela acima, 5 crianças 

apresentaram a partir de 3 ocorrências de troca ou mais, 
portanto, essas crianças seriam nossos sujeitos da pesquisa. 
Seriam, pois no primeiro dia de atividades de um total de 
3 encontros, uma dessas crianças não apareceu, tendo sido 
excluída da pesquisa, já que todos deveriam participar de 
todas as atividades propostas em todos os encontros. 

Temos, então, 4 sujeitos que participaram de todas as 
atividades nos 3 encontros realizados entre pesquisadora, 
orientadora e as crianças, na escola, em uma sala cedida pela 
direção, com autorização dos pais.  

Dois desses encontros foram realizados no período 
inverso ao turno da aula e um dos encontros no horário de 
aula com a autorização das professoras das crianças para 
que pudessem sair da sala e participar da pesquisa.  

Além disso, verificamos em que nível de evolução da 
escrita, estariam as crianças que não apresentaram ocorrências 
de troca de grafema, se no nível pré-silábico, silábico, silábico 
alfabético ou alfabético (FERREIRO; TEBEROSKY, 1991). 
Conforme podemos verificar na Tabela 4: 
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Tabela 4 – Nível de alfabetização das crianças sem 
ocorrências de trocas 

Pré-silábico  9 

Silábico  3 
Silábico alfabético  1 
Alfabético 82 
Total das crianças sem ocorrências 95 

Fonte: Autora do artigo. 
 

Com essa análise, podemos dizer que a maioria das 
crianças que não apresentaram trocas de grafemas, ou seja, 
82 crianças, já estavam no nível alfabético, isto é, 
completamente alfabetizadas. Portanto, um parecer positivo, 
visto que a maioria tem um bom desenvolvimento de escrita e 
não comete a troca de grafemas referente aos fonemas 
surdos e sonoros.  

Podemos atribuir isso à qualidade do ensino dedicado 
a essas crianças tanto pelas professoras quanto pela escola, 
sabendo que realizamos essa coleta de dados no meio do 
ano, em julho, próximo das férias de inverno, assim, grande 
parte do trabalho de alfabetização já teria sido efetuado. 

Dedicando-se a análise realizada com as crianças 
participantes da pesquisa, a próxima tabela permite 
conhecermos melhor quem são essas crianças. 

 

Tabela 5 – Sujeitos da pesquisa 

Ano 
Sujeitos – Iniciais 

do nome 
Idade 

Nº de 
ocorrências 

Aprovação 
escolar 

3º ano 
S1 – L  8 anos 3 Não retido 
S2 – A  8 anos 5 Não retido 

4º ano 
S3 – V 13 anos 9 Retido 
S4 – M 13 anos 10 Retido 

Fonte: Autora do artigo. 
 

Podemos dividir esses sujeitos em dois grupos como 
mostram os dados, pois percebemos que dois desses sujeitos 
são alunos regulares do 3º ano e os outros dois são alunos 
retidos do 4º ano, com idade bem acima da média para esse 
ano e são alunos que, além das trocas na escrita, apresentam 
desvio fonológico, conforme relato de profissionais da escola. 
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Definidos e detalhados os sujeitos de nossa pesquisa, 
iremos para a descrição das atividades de Consciência 
Fonológica, realizadas, e, logo em seguida, para a análise dos 
dados dessas crianças, antes e após as atividades realizadas. 

 
3.2 As atividades orais e escritas de consciência 
fonológica 

Com base em Ilha; Lara (2010), começamos nossas 
atividades, no primeiro encontro com nossos informantes, 
mostrando sons da natureza que eram reproduzidos por meio 
de objetos artesanais desenvolvidos para essa finalidade, com 
o intuito de aguçar o sentido da audição e a atenção das 
crianças para os sons. 

Contamos para elas a história O Rei Sábio, presente 
em Ilha; Lara (2010), prestando a atenção para os sons da 
natureza reproduzidos para os alunos. Em seguida, 
começamos a falar sobre a língua, pensando nos sons dos 
fonemas, contextualizando com a história e aproximando 
esses sons aos sons produzidos pelo corpo humano e pelo 
meio ambiente. 

De acordo com as autoras, uma boa maneira de 
perceber a distinção entre os fonemas surdos e sonoros e o 
modo como podemos distingui-los é mencionado por Baur 
(1992, p.131, apud, Ilha; Lara, 2010): ao falar essas 
consoantes, mantém-se os ouvidos tapados. Os fonemas 
sonoros produzem um nítido zumbido (exemplo /v/), por sua 
vez, os fonemas surdos (exemplo /f/), formados apenas por 
meio de sussurro, são ouvidos muito fracamente, como um 
zunido indistinto.  

As autoras tratam ainda de outra maneira, 
de reconhecer a diferença na produção desses fonemas, 
apresentada por Neto; Lira (2001): colocar a mão no pescoço 
ao mesmo tempo em que se produz oralmente o fonema. 
E esse método foi o que utilizamos com as crianças, enquanto 
produzíamos os fonemas trabalhados. Nossos sujeitos 
ficaram um pouco tímidos em participar dessa atividade, mas 
aos poucos foram aceitando a proposta. 
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Propomos que eles imitassem alguns sons. Com o 
som de um balão esvaziando, então, produzimos com as 
crianças [ffff...] e, propondo que fizessem isso com a mão no 
pescoço para sentir o que acontece. Depois o som do vento 
[vvvv...] e, da mesma forma, colocando a mão no pescoço 
para sentir o que acontece (no caso, uma vibração). 

Assim, essa foi uma das primeiras atividades propostas 
aos alunos, a produção dos sons de cada um dos pares de 
sons foneticamente semelhantes, sentindo juntamente uma 
vibração ou não das cordas vocais. Realizamos a atividade de 
ficar atrás de cada um deles pronunciando os sons para que 
eles identificassem auditivamente sem a interferência visual. 

Após a realização da atividade mencionada, realizarmos 
uma atividade de substituição dos fonemas surdos para os 
sonoros e/ou vice-versa na oralidade (ILHA; LARA, 2010), 
e, após, na escrita, conforme cartinhas produzidas para que 
eles brincassem com as trocas e fossem relatando quais 
palavras estavam formando, surgindo assim, uma nova palavra 
a cada substituição. Citamos alguns exemplos de palavras 
trabalhadas: pato/bato, tato/dado, cole/gole, fila/vila. Assim, 
encerramos o primeiro encontro com as crianças.  

No encontro seguinte, realizamos mais jogos com troca 
de cartinhas para formação de novas palavras, com a troca 
entre eles e a leitura das mesmas com o referido significado, 
para que pudéssemos saber se eles realizavam a troca na 
escrita, e na fala em dois casos, mas sabiam o real significado 
de cada palavra ou se não sabiam reconhecer as palavras.  

Pudemos, com essa atividade, perceber que eles 
sabiam bem o que cada palavra significava, apenas tinham 
dificuldade em grafar corretamente os grafemas adequados. 
Em seguida, passamos para uma atividade escrita, para 
auxiliá-los com esse problema da grafia. Essa atividade se 
encontra no Apêndice 1 deste trabalho. Encerramos, dessa 
forma, nosso segundo encontro. 

No terceiro e último encontro com os alunos, iniciamos 
com uma atividade de trava-línguas, com o objetivo de tentar 
auxiliar, principalmente os dois alunos que apresentam a 
troca dos fonemas na fala. Esses são os alunos mais velhos, 
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que estão no 4º ano, como demonstra a Tabela 5. Eles 
apresentam um problema fonoaudiólogo, não apenas 
ortográfico, conforme relatado pelos profissionais da escola. 

Fomos reproduzindo oralmente os textos trava-línguas 
envolvendo os sons consonantais dos pares mínimos e os 
alunos os foram repetindo. Em seguida, eles recebiam uma folha 
com uma tabela para escrever as palavras do trava-línguas na 
coluna do fonema adequado. Após esta dinâmica, foi realizada a 
correção das atividades realizadas pelos alunos no encontro 
anterior, a fim de que eles percebessem onde haviam errado e 
pudessem corrigir esses erros para que fossem refletindo e 
percebendo as trocas que eles cometiam. 

Por fim, foi realizada a coleta final dos dados, ou seja, 
foi aplicado novamente o mesmo ditado de palavras, 
presente na Tabela 1, para verificar as ocorrências de troca 
dos pares mínimos, depois das atividades de Consciência 
Fonológica aplicadas.  

Passamos a seguir, à descrição e à analise os dados 
desses sujeitos, antes e após a realização das atividades de 
consciência fonológica relatadas aqui. 

 
4. Descrição e análise dos dados  

 
Analisando os ditados coletados inicialmente, 

encontramos um total de 23/118, o que corresponde a 19,5% 
de crianças com ocorrências de erros ortográficos de 
motivação fonológica, relacionados aos traços surdo e sonoro. 
Porém, concentrar-nos-emos na análise aprofundada dos 
dados encontrados nos quatro sujeitos pesquisados, 
de acordo com a seleção dos dados coletados para que 
chegássemos aos sujeitos de nossa pesquisa, conforme 
vimos anteriormente, em 3.1. 

A partir desses dados, encontrados e contabilizados, 
detalhamos as ocorrências de troca de fonemas em cada um 
de nossos sujeitos, ou seja, veremos quais são os modos e 
pontos de articulação mais recorrentes nas trocas realizadas 
pelos alunos e o que mudou da primeira para a segunda 
coleta, se nessas trocas ocorreram mais sonorização 
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ou dessonorização nas ocorrências encontradas dos quatro 
pares estudados /p-b/, /t-d/, /k-g/ e /f-v/ nas duas amostras 
coletadas, bem como a quantificação de ocorrência total das 
trocas: no início e/ou no meio das palavras e quais os 
resultados obtidos da primeira para a segunda coleta de dados. 

Observamos as trocas ocorridas na posição de ataque, 
tanto no início de palavra, por exemplo, vaca/faca; e em início 
de sílaba no interior da palavra (intervocálico) como em 
tubo/tupo. Vejamos a representação da sílaba em uma 
estrutura hierarquizada dessas palavras, conforme Quadro 1. 
Esses são exemplos retirados da própria pesquisa, os quais 
ilustram o trabalho realizado: 

 
Quadro 1 – Representação da sílaba com dados da pesquisa 

 

 
A                    R 

 
N      C 

 
v                a 
(f) 

 

 
A                    R 

 
N      C 

 
k                a 

 

 
A                    R 

 
N    (C) 

 
t                u 

 

 
(A                   R 

 
N      C 

 
b                o 
(p) 

Fonte: Autora do artigo. 

 
A Tabela 6, a seguir, mostra o número de ocorrências 

de cada sujeito pesquisado, no que se refere aos fonemas 
mais utilizados em cada um deles, apontando o modo e o 
ponto de articulação de maior recorrência de troca em nossa 
pesquisa de acordo com as duas coletas realizadas. 
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Tabela 6 – Modo e Ponto de Articulação 
1ª coleta 2ª coleta 

Sujeito
s 

Fricativa
s 

Plosivas Ponto 
Fricativa

s 
Plosivas Ponto 

S1  3 
2 - velar 
1 - alveolar 

   

S2 5 
3 oc*.outra 

k/g** 
5 - 
labiodental 

2 
2oc. - 
k/g*** 

2 - velar 
2 - labiodental 

S3 2 7 

2 - velar 
2 - alveolar 
2 - 
labiodental 
3 - bilabial 

1 4 
2 - velar 
1 - labiodental 
2 - bilabial 

S4 3 7 

1 - velar 
3 - alveolar 
3 - 
labiodental 
3 - bilabial 

 8 
2 - velar 
2 - alveolar 
4 - bilabial 

*oc= ocorrência 
**guitarra/ãoitara; garfo/ravo; canto/reto. (1ª coleta). 
***Guitarra/quitara; garfo/qafo; canto/qãoto. (2ª coleta) 
Fonte: Autora do artigo. 

 
Esta tabela permite visualizar o modo e o ponto de 

articulação encontrados nos dados dos alunos, e assim, 
contabilizar os mais frequentes nesta pesquisa. 

Na primeira coleta, temos 10 ocorrências de fricativas 
e 17 de plosivas entre os sujeitos pesquisados, portanto, uma 
ocorrência maior de plosivas. O ponto de articulação foi bem 
distribuído entre as crianças pesquisadas, tivemos 5 velares, 
6 alveolares, 10 labiodentais e 6 bilabiais, portanto, uma maior 
ocorrência de labiodentais – f/v.  

Percebemos que o S1 apresentou apenas plosivas, 
o S2 apenas fricativas, já o S3 e o S4, alunos repetentes e 
com desvio fonológico, tiveram ocorrências dos dois modos, 
embora a frequência seja maior das plosivas, 7 em cada um 
dos sujeitos, temos a presença das fricativas com 2 casos no 
S3 e 3 casos no S4. 

No que se refere aos pontos de articulação, o S1 teve 
ocorrências em dois pontos, velar e alveolar, o S2 teve 
apenas em um ponto, o labiodental, já o S3 e S4 tiveram 
ocorrências em todos os pontos possíveis para os pares de 
fonemas pesquisados, velar, alveolar, labiodental e bilabial. 
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Na segunda coleta, após as atividades desenvolvidas, 
vejamos o que mudou. Tivemos 3 ocorrências de fricativas e 
14 de plosivas, assim, continuamos com uma ocorrência maior 
das plosivas, porém, os números de ocorrência diminuíram nos 
dois casos. O ponto de articulação ficou distribuído em 
6 velares, 2 alveolares, 3 labiodentais e 6 bilabiais. Dessa 
forma, tivemos uma diminuição das alveolares e das 
labiodentais. 

O S1 não apresentou dados de troca de fonemas, o S2 
apresentou, novamente, fricativas, mas com 2 ocorrências e 
apareceram nos dados 2 casos de plosivas (que na primeira 
coleta não eram representados pela criança, dessa vez, 
aparecem, mas com a troca dos fonemas, vide Tabela 6). 
O S3 continua tendo fricativas e plosivas, porém com um 
número reduzido. E o S4 teve apenas a presença de plosivas, 
mas com um dado a mais do que na primeira coleta referente 
à velar. 

Nos pontos de articulação, o S1, está sem ocorrência, 
o S2 continua com labiodental, mas apresenta um número 
reduzido de ocorrências e aparece a presença de velares que 
não tinham na primeira coleta. O S3 não apresentou 
alveolares nessa coleta, enquanto o S4 não apresentou 
labiodentais nessa coleta. 

Outro dado importante a ser verificado é se houve 
mais casos de sonorização ou dessonorização nos dados 
analisados, conforme encontramos na Tabela 7, que veremos 
em seguida.  

 
Tabela 7 – Sonorização e Dessonorização 

 1ª coleta 2ª coleta 

Sujeitos Sonorização Dessonorização Sonorização Dessonorização 
S 1 1 2   
S 2 5   4 
S 3 4 5 4 1 
S 4 5 5 3 5 

Total 15 12 7 10 
Fonte: Autora do artigo. 
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Conforme podemos observar na Tabela 7, na primeira 
coleta, tivemos 15 casos de sonorização e 12 de dessonorização 
ou seja, foram contabilizados mais casos de sonorização.  

Na segunda coleta, tivemos 7 casos de sonorização e 
10 de dessonorização, (sendo que 2 desses 10 casos são 
aqueles de fonemas que não tinham representação na primeira 
coleta, e na segunda, apareceram representados pelo fonema 
trocado), dessa maneira, foram contabilizados na segunda 
coleta mais casos de dessonorização.  

Assim, podemos observar que houve uma mudança 
quanto à sonoridade da primeira para a segunda coleta, se antes 
a sonorização era o que os dados mais demonstraram, na última 
coleta foi a dessonorização. 

Entretanto, precisamos fazer uma ressalva, apesar da 
mudança de caso de sonoridade de uma coleta para outra, 
ou seja, na primeira coleta ter ocorrido mais casos de 
sonorização e na segunda mais casos de dessonorização, 
o mais importante é saber que na última coleta houve uma 
diminuição dos dois casos de sonoridade, de 15 casos de 
sonorização para 7 casos, e de 12 casos de dessonorização 
para 10 casos, lembrando que tivemos apenas 3 encontros. 

Veremos ainda a Tabela 8, a qual mostra a comparação 
final entre a primeira coleta e a segunda coleta, realizada após 
as atividades. Vejamos os números disponíveis na tabela, 
a seguir, para traçarmos nossas análises e observações.  

 
Tabela 8 – Comparação dos números de ocorrências de 
troca entre a 1ª e a 2ª coleta 
 1ª coleta 2ª coleta 

Sujeitos Início da palavra Meio da palavra Início da palavra Meio da palavra 

S 1 
1/24 

1oc. - k/g 

2/18 
1oc. - t/d 
1oc. - k/g 

0/24 0/18 

S 2 
3/24 

3oc. - f/v 
3oc. outra k/g** 

2/18 
2oc. - f/v 

4/24 
2oc. - f/v 
2oc. - k/g 

0/18 

S 3 

5/24 
1oc. f/v 
2oc. p/b 
1oc. t/d 
1oc. k/g 

4/18 
1oc. f/v 
1oc. p/b 
1oc. t/d 
1oc. k/g 

2/24 
1oc. p/b 
1oc. k/g 

3/18 
1oc. f/v 
1oc. p/b 
1oc. k/g 
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Continuação 

 1ª coleta 2ª coleta 

Sujeitos Início da palavra Meio da palavra Início da palavra Meio da palavra 

S 4 

6/24 
1oc. f/v 
3oc. p/b 
1oc. t/d 
1oc. k/g 

4/18 
2oc. f/v 
2oc. t/d 

7/24 
4oc. p/b 
1oc. t/d 
2oc. k/g 

1/18 
1oc. t/d 

Total 15/24 12/18 13/24 4/18 

*oc= ocorrência 
**guitarra/ãoitara; garfo/ravo; canto/reto. 
Fonte: Autora do artigo. 
 

Como podemos perceber, a Tabela 8 evidencia 
detalhes sobre as ocorrências de troca de fonemas realizada 
pelos sujeitos pesquisados, na primeira e na segunda coleta 
dos dados. Nesta tabela mostramos os números de erros na 
posição de ataque da sílaba, no início das palavras e no meio 
das palavras, com os números de possibilidades e de trocas 
realizadas em cada par mínimo. Com essa tabela, visualizamos 
melhor se as atividades de Consciência Fonológica auxiliaram 
os alunos a minimizar e/ou solucionar os erros na escrita. 

Podemos observar melhor esses dados a partir 
do gráfico que permite compreendermos esses números, 
representados na Tabela 8. 

 

Gráfico 1 – Comparação entre as coletas 

 
Fonte: Autora do artigo. 
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Como podemos notar no gráfico, houve diminuição das 
trocas de fonemas da primeira para a segunda coleta, embora, 
no início das palavras essa redução não tenha sido tão grande, 
de 15 trocas para 13 trocas, uma redução pequena, mas houve 
a redução.  

No meio das palavras esses números foram melhores, 
de 12 casos de troca na primeira coleta para 4 casos na 
segunda coleta, uma redução bem maior do que a contabilizada 
no início das palavras. 

Se pensarmos no número total das ocorrências de 
troca em relação ao número total de possibilidades de 
ocorrência presentes nas palavras (posição inicial e medial) 
propostas para a coleta, temos uma redução de 27/42 casos 
na primeira coleta (64,3%) para 17/42 casos na segunda 
coleta (40,5%), uma redução de 23,8% nos casos de troca de 
fonemas. Essa porcentagem refere-se à diferença dos erros 
cometidos nas duas coletas realizadas.  

Percebemos que nos dois alunos (S1 e S2), 
as ocorrências de troca que aparecem na primeira coleta, não 
ocorrem na segunda. O sujeito 1 não teve nenhuma troca na 
segunda coleta, e o sujeito 2, apresentou duas trocas na 
segunda coleta, em palavras diferentes da primeira coleta, 
e dois dados novos que não tinham representação na primeira 
coleta (guitarra/quitara; garfo/qafo), portanto, as cinco trocas 
que ocorreram na primeira coleta foram superadas naquelas 
palavras. Embora, na primeira coleta, ele tenha escrito 
corretamente as duas palavras em que ocorreram as novas 
trocas na segunda coleta. 

Quanto aos alunos (S3 e S4), houve incidência de 
repetição de erros da primeira para a segunda coleta, não 
ocorreram em todos os dados, mas o sujeito 3 repetiu o erro 
da primeira coleta em 2 palavras na segunda (ex: tubo/tupo 
e caneca/canega) e cometeu a troca em 3 palavras novas.  

O sujeito 4 foi o que mais apresentou incidência de 
repetição de trocas de uma coleta para a outra, repetiu o erro 
em 6 palavras (ex: palco/bauco, ponte/bote, garfo/cafo, 
dominó/tonimo, panela/banela e vidro/vitro) e apresentou 
novas trocas na segunda coleta em 2 palavras.  
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Por fim, consideramos válido o trabalho com atividades 
de Consciência Fonológica, visto que uma pequena amostra 
desse tipo de atividade fez com que as incidências de erros 
de nossos sujeitos diminuíssem. Isso instiga, nós professores, 
a estar sempre buscando auxiliar os nossos alunos em seu 
processo de aquisição da escrita. 

 

5. Considerações finais 
 

Devemos considerar o fato de que, nos dados analisados 
a escrita das crianças apresenta tanto o processo de 
sonorização como de dessonorização na representação escrita 
dos fonemas surdos e sonoros. Nesse caso, há uma mescla 
entre sonorização e dessonorização nos dados coletados, 
com mais ocorrência nas plosivas, velares e alveolares, 
respectivamente, e por fim, nas fricativas labiodentais.  

Precisamos considerar a redução das trocas dos 
fonemas da primeira para a segunda coleta, após o trabalho 
com atividades de Consciência Fonológica. Isso nos permite 
concluir que esse trabalho é muito importante para auxiliar os 
alunos no seu processo de aquisição da língua escrita. 

Portanto, essa troca é um processo natural pelo qual a 
criança passa no percurso de aquisição da escrita, 
provavelmente esse erro será sanado aos poucos nesse 
processo, pelas crianças não repetentes, principalmente, 
se tiver um incentivo e acompanhamento do professor para 
mostrar e utilizar estratégias de diferenciação desses fonemas. 
Assim, na maioria dos casos, esses erros que as crianças 
cometem não são um problema e sim um processo natural da 
aquisição. Quanto às crianças repetentes com desvio 
fonológico, essas necessitariam de uma intervenção de um 
profissional da área clínica. 

Acreditamos que a realização da presente pesquisa 
possa contribuir para uma melhor compreensão da aquisição 
da escrita das crianças, bem como da relação entre escrita e 
Consciência Fonológica.  

Desta maneira, talvez possamos dar subsídios 
linguísticos, mais especificamente fonológicos, aos professores 
de pré-escola, séries iniciais e aos professores em geral, 
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para que acompanhem e compreendam o desenvolvimento da 
escrita infantil, esse processo é algo muito complexo para a 
criança. E, além disso, tais subsídios poderão auxiliar na 
elaboração de procedimentos pedagógicos envolvendo a 
Consciência Fonológica que poderá solucionar boa parte dos 
problemas na alfabetização das crianças. 

É fundamental destacar que existem livros e trabalhos 
voltados para esse tipo de atividade que auxiliam e mostram 
que o treino da Consciência Fonológica pode ser aplicado 
individualmente ou em grupos, sendo que os profissionais 
devem ser capacitados para tal atividade que é um auxílio de 
suma importância para os alunos.  

A pesquisa desenvolvida, a análise e todo o processo 
de trabalho com a Consciência Fonológica dos alunos, 
permitiu que se percebesse o quanto o trabalho do professor, 
especializado para sanar os problemas de aquisição de 
escrita dos alunos, é importante nesse processo. 

Essa pesquisa mostra que devemos ter nas escolas 
professores especialistas na área da aquisição da linguagem. 
A escola deve incentivar o professor nessa formação 
continuada, visto que isso beneficia ambas as partes e ainda, 
que o mais beneficiado nisso tudo é o aluno, o sujeito principal 
desse processo. 
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ANEXO 
 

Universidade Federal do Rio Grande 
Instituto de Letras e Artes 

 
Pós-Graduação Lato Sensu em Linguística 

e Ensino de Língua Portuguesa 
 

Pós-Graduanda: Francine Domingues Miranda 
Orientadora: Susie Enke Ilha 

 
1 – Complete as frases abaixo com a palavra que você 

acha mais adequada: 

A __________ do celular quebrou quando caiu no 
chão. (TELA – DELA) 

O __________ de vidro cortou o dedo da menina. 
(CACO – GAGO) 

Estou na __________ do posto médico esperando 
para ser atendida. (FILA – VILA) 

Os ladrões explodiram uma __________ para roubar o 
banco. (POMBA – BOMBA) 

Sua __________ ficou muito bonita. (FOTO – VOTO) 
Maria usou um sapato apertado e criou um 

__________ no seu pé. (CALO – GALO) 
__________ um sono tranquilo, hoje não tem aula. 

(TURMA – DURMA) 
Minha tia se chama __________. (FERA – VERA) 
Aquele __________ come muito por isso não 

emagrece. (CORDÃO – GORDÃO) 
Guardei o bolo que sobrou em um __________ verde 

e com tampa. (POTE – BOTE) 
O leite de __________ é um alimento muito rico em 

vitaminas. (FACA – VACA) 
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__________ todo esse bolo, está uma delícia. 
(COMA – GOMA) 

Joguei o __________ e venci o jogo. (TATO – DADO) 
Fui ao laboratório e tirei sangue da __________ para 

saber se estava tudo bem. (FEIA – VEIA) 
As meninas dançam a __________ no aniversário de 

15 anos. (FALSA – VALSA) 
Tomei um __________ de água e matei minha sede. 

(COLE – GOLE) 
Eu pedi __________ que você não fosse embora. 

(TANTO – DANDO) 
A __________ é o ingrediente mais importante para 

fazer o pão. (FARINHA – VARINHA) 
O pássaro tem um _________ comprido. (PICO – BICO) 
O menino levou uma __________ muito forte na 

cabeça. (PANCADA – BANCADA) 
O urso __________ é muito bonito. (PANDA – BANDA) 
Meu __________ venceu o campeonato. (TIME – DIME)  
Não __________ de te avisar para tomar cuidado. 

(CANSO – GANSO) 
O _______ estava passeando na lagoa. (PATO – BATO) 
A __________ do remédio explica como deve ser a 

dose certa. (PULA – BULA) 
Rita tem a __________ grande. (TESTA – DESTA) 
Meu __________ caiu do telhado e se machucou. 

(CATO – GATO) 

 
2 – Cite o que se pede nos quadros abaixo, 

as palavras devem iniciar com as letras indicadas: 

 ANIMAIS FRUTAS VERDURAS 

F    

V    

 
 ANIMAIS FRUTAS VERDURAS 

P    

B    
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 ANIMAIS FRUTAS VERDURAS 

T    

D    

 

 ANIMAIS FRUTAS VERDURAS 

C ou QU    

G ou GU    
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O DESVIO ORTOGRÁFICO DA CODA NASAL FINAL 

NA ESCRITA DE ALUNOS DO 5º ANO 
DO ENSINO FUNDAMENTAL1 

 
Renata Aquino Trecha* 

 
RESUMO 
Esta pesquisa investiga o desvio ortográfico da coda nasal em 
posição final na escrita dos alunos dos anos iniciais, especificamente 
na representação da nasalização presente em verbos no presente e 
no pretérito, com terminação -am, e no futuro, com terminação -ão. 
A partir da coleta de registros ortográficos, foi possível observar que 
os alunos apresentam dificuldade na escrita, no que se refere às 
marcações da nasal na posição final dos verbos, pois estabelecem 
relação equivocada do fonema/letra e/ou ainda não fazem as 
distinções adequadas quanto à grafia que deve ser utilizada nos 
diferentes tempos verbais. Nesse sentido, a pesquisa buscou propor 
atividades que possibilitassem minimizar esses desvios já nos 
primeiros anos do ensino fundamental, com associação da 
informação morfológica quanto à tonicidade, para que, assim, essas 
tendências sejam menos recorrentes na modalidade escrita ao longo 
do processo de ensino de língua materna. 

 
Palavras-chave: Coda nasal, Terminações verbais, Nasalização, 
Tonicidade, Desvios ortográficos. 

 
 

 
1 Este artigo foi apresentado no V SENALLP Seminário Nacional de 
Linguística e Língua Portuguesa, FURG, Rio Grande, 2015. 
* Aluna do curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Linguística e Ensino de 
Língua Portuguesa (2015) Orientadora: Prof.ª Dr.ª Marisa Porto do Amaral e 
Co-orientadora: Prof.ª Dr.ª Susie Enke Ilha. Professora dos Anos Iniciais da 
rede Municipal e Coordenadora da Escola em Tempo Integral do município 
de Rio grande. 
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1. Introdução 
 

O aprendizado da ortografia é tarefa bastante 
complexa no português, já que não existe uma 
correspondência biunívoca, ou melhor, grafofônica entre as 
palavras (LEMLE, 1991). Os desvios cometidos pelos alunos 
revelam as representações que eles fazem acerca das 
convenções ortográficas. 

 

Além da consciência fonológica, habilidade 
da criança para refletir e manipular 
conscientemente a estrutura fonológica da 
língua, a consciência morfológica, habilidade 
metalinguística relacionada à reflexão e 
ao uso dos aspectos morfológicos da 
linguagem, contribui também de forma 
específica para o aprendizado da ortografia 
(FERREIRA; CORREA, 2010, p.40). 
 

De acordo com Zorzi (2003) e Simões (2006), dentre 
os contextos ortográficos existentes no Português Brasileiro, 
a escrita das vogais nasais é uma das grandes dificuldades 
dos aprendizes. E a investigação acerca de como a criança 
representa a nasalização em sua escrita tem sido feita de 
forma fragmentada em termos de seus diferentes marcadores 
e em seus contextos de aplicação. 

Com referência à grafia das terminações -am e -ão, 
essas são consideradas de difícil escrita por serem similares 
em sua sonoridade. Neste estudo, foi possível observar que 
um fator muito recorrente na escrita dos alunos do período 
pós-alfabetização é o desvio ortográfico na posição final dos 
verbos, pois ocorrem substituições e omissões das marcações 
de nasalização. Essa dificuldade do aprendizado na escrita 
tem sido frequente nos contextos ortográficos existentes no 
Português, já que as terminações nasais dos verbos possuem 
pronúncias muito parecidas na linguagem oral, mesmo se 
referindo a diferentes tempos verbais.  

Reconhecendo a importância da escrita ortográfica da 
norma padrão que a escola apresenta aos alunos, é essencial 
que o aluno seja capaz de diferenciar o registro das palavras 



 117 

com terminações distintas das construções nasais dos 
verbos. Embora sejam semelhantes os fonemas /aN/ e /ãw/ 
na modalidade falada, quando eles são empregados na forma 
escrita, resultam em diferentes significados, como as noções de 
tempo. Dessa forma, por essa proximidade sonora dos 
fonemas mencionados, os alunos tendem, muitas vezes, a não 
distinguir os tempos verbais em seus registros. No material 
coletado, encontrou-se, por exemplo, o registro da mesma 
grafia da marcação nasal na posição final da sílaba para indicar 
diferentes tempos verbais: “Elas cantarão [kan’tarãwn] ontem” 
e “Elas cantarão [kanta’rãwn] amanhã” (Ver anexo 2). Nesses 
casos, o aluno utilizou a mesma terminação para os tempos 
passado e futuro pela semelhança sonora. 

A partir da análise das ocorrências do desvio que a 
pesquisa investiga, o presente trabalho buscou propor 
atividades que pudessem minimizar os desvios ortográficos da 
coda nasal em posição final, na tentativa de aprimorar a 
representação escrita que marca a nasalização. Considera-se 
que as construções devem ser bem embasadas desde os 
anos iniciais do ensino fundamental, para que os alunos não 
prossigam com desvios ortográficos ao longo do processo do 
ensino da língua portuguesa, melhorando, assim, a escrita 
padrão dos alunos e diminuindo a dificuldade da marcação 
nasal dos verbos, desde o período pós-alfabetização.  

Dessa forma, o objetivo geral deste artigo é investigar 
como os alunos dos anos iniciais do ensino fundamental 
registram ortograficamente a coda nasal final, verificando, 
principalmente, os verbos terminados em -am e -ão. 
Os objetivos específicos são: observar o fenômeno da 
nasalização no processo da escrita dos alunos dos anos 
iniciais; observar com que frequência ocorrem os desvios 
ortográficos da pesquisa; buscar reduzir através de atividades 
práticas a dificuldade do registro ortográfico da coda nasal 
final dos alunos no processo de pós-alfabetização e verificar 
se ocorre ou não a minimização dos desvios ortográficos após 
a aplicação das atividades. 
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Este trabalho busca responder as seguintes questões: 

a) Quais são os desvios ortográficos que envolvem a 
representação escrita da coda nasal “-am” e “-ão” 
no final das palavras? 

b) Qual é a frequência desses desvios? 

c) Como minimizar essas ocorrências de desvios 
ortográficos na posição final da sílaba? 

d) Quais atividades podem ser propostas para 
qualificar a base nessa construção da escrita? 

e) A aplicação das atividades elaboradas minimizará o 
desvio ortográfico das terminações verbais? 

 
Este artigo está organizado nas seguintes seções. Além 

da introdução, a segunda seção apresenta pressupostos 
teóricos sobre nasalização, desvio ortográfico e tonicidade, 
mencionando aspectos significativos da análise apresentada. 
A terceira seção aponta a metodologia da pesquisa, incluindo a 
aplicação das atividades práticas que visam à minimização dos 
desvios ortográficos. A quarta seção aborda a descrição e 
análise dos dados. E, por último, a quinta seção comenta os 
resultados e a conclusão da pesquisa, nas considerações finais. 

 
2. Revisão da literatura: abordagens teóricas 

 
Considerando as abordagens teóricas mencionadas a 

seguir, este artigo focaliza a análise em três pontos principais: 
ditongo nasal na coda silábica; desvio ortográfico e tonicidade. 
Ao ensinar a complexa tarefa de aprender a escrever, 
o professor precisa estar fundamentado em teorias que 
justifiquem sua prática, neste caso as que se referem aos 
segmentos e à prosódia. 

 

2.1 Sobre Sílaba, Coda e Ditongo Nasal 
O foco deste estudo é a coda que corresponde a uma 

parte da sílaba. Para entendê-la, apresentam-se alguns 
aspectos conceituais. Bisol (1999) concebe a sílaba, segundo 
Selkirk (1982), como uma unidade linguística com 
estrutura interna entre cujos constituintes está estabelecida 
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em uma relação hierárquica. De sua raiz partem dois ramos: 
o ataque e a rima que, por sua vez, se subdivide em núcleo e 
coda, como se vê em (a). Qualquer categoria, exceto o 
núcleo, pode ser vazia. 

 
Figura 1 – Representação fonológica da estrutura 
hierarquizada da sílaba. 

(a) 

 
C          V                         C 

Fonte: Bisol (1999) 

 
A sílaba mínima na nossa língua é constituída de 

apenas uma vogal (V) e a sílaba máxima de até cinco 
elementos (CCVCC). No português, o preenchimento dessas 
posições obedece às seguintes restrições: a segunda posição 
do ataque só pode ser ocupada pelas líquidas /l/ e /r/; 
a primeira posição da coda por qualquer soante /r/, /l/, /N/, /j/ 
e /w/ e pela fricativa coronal /S/. 

Bisol (1999) explica que a sílaba é constituída por um 
pico de sonoridade (núcleo) e por elementos de sonoridade 
crescente (ataque) ou decrescente (coda) em relação ao pico. 
A sonoridade é, pois, propriedade fundamental na constituição 
de sílabas nas línguas do mundo.  

Em relação à nasal, conforme relata Miranda (2011), 
há, porém, na literatura, duas divergências básicas em 
relação ao preenchimento da rima. De acordo com Bisol 
(1999), a estrutura da sílaba é CVC[nasal]. Essa posição, 
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no entanto, não é compartilhada por todos os estudiosos. 
Já, Mateus e Andrade (2000), não se trata de uma coda, mas 
sim de um autossegmento nasal flutuante, sem lugar no 
esqueleto silábico, o qual está diretamente ligado ao núcleo. 
Seguem em (b) as diferentes representações:  

 
Figura 2 – Representações fonológicas do preenchimento 
da rima em estrutura hierarquizada da sílaba. 

(b) 

 
m        a [nasal]       m             a N 

Fonte: Mateus e Andrade (2000); Bisol (1999) 

 
Miranda (2011) afirma que a comparação entre as 

formas da escrita e as formas fonológicas da língua, pelo 
menos, em se considerando a proposta de Bisol (1999), mostra 
uma equivalência entre os segmentos que podem ocupar a 
posição pós-vocálica em um e outro sistema. Tem-se na escrita 
a presença de consoantes que representam aquelas que, 
na fonologia, também estariam ocupando a posição de coda: 
nasal (‘n’ e ‘m’), lateral (‘l’), fricativa (‘s’, ‘z’ e ‘x’) e rótica (‘r’). 
No caso dos ditongos, as vogais altas (‘i’ e ‘u’) são os grafemas 
correspondentes aos glides. 

Bisol (2002) pressupõe dois processos de nasalização: 
os de assimilação e de estabilidade. Considera derivados 
todos os ditongos, exceto os que ocorrem no interior da 
palavra, como em câimbra e muito. O primeiro processo cria a 
vogal nasal interna (canto, tango, samba) e o ditongo externo 
de caráter variável em palavras sem vogal temática (homem, 
fórum, jardim). Assim, N nasaliza a vogal e cria o glide 
homorgânico: 
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saNba -> sãᵐba 
feNda -> fẽnda 
omeN -> omẽỹ ~ omẽɲ   
foruN -> fɔrũῶ ~ fɔrǔɲ 
 
De acordo com a autora, o segundo processo cria o 

verdadeiro ditongo nasal em palavras com vogal temática: 
irmão põe, pão, como se vê em (c) a representação do 
ditongo nasal: 

 
Figura 3 – Representações fonológicas do preenchimento 
da rima em estrutura hierarquizada da sílaba. 

(c) 

 
(N) nasal flutuante 
Fonte: Bisol (2002) 

 
Bisol (2002) afirma que o N é desassociado porque não 

adquire traços articulatórios e, graças aos efeitos da 
estabilidade (Goldsmith, 1976, apud BISOL, 2002), mantém-se 
flutuante. A vogal temática entra na posição do molde silábico 
deixada vazia por N, e este é associado à rima, de onde 
percola até os segmentos terminais. Uma regra geral converte 
em alta a vogal média ao lado de outra vogal; e uma regra 
universal que cria ditongo forma o glide. 

Um estudo realizado por Miranda (2012) sobre a grafia 
das codas produzidas por alunos em processo de aquisição 
da escrita (1ª e 2ª séries), considerando as nasais, fricativas 
e róticas, mostra que a grafia das estruturas com nasais 
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pós-vocálicas são as que maior dificuldade representa para as 
crianças. A autora comenta também que houve variedade nas 
formas escritas, além da omissão da consoante nasal.  

Miranda; Matzenauer (2010) relatam que o uso de “m”, 
“n” ou “til” para indicar a nasalidade distintiva é um dos 
aspectos mais difíceis da ortografia convencional no 
aprendizado da escrita espontânea das crianças. Sendo 
assim, observa-se, neste artigo, alguns aspectos conceituais 
sobre o desvio ortográfico. 

 
2.2 Desvio Ortográfico 

Segundo Massini-Cagliari; Cagliari (1999, p.121), sempre 
houve uma preocupação com os ditos “erros” de ortografia da 
parte dos professores e alfabetizadores. Ele afirma que esses 
desvios são uma escrita fonética, ou seja, uma maneira de 
transcrever sons da fala, ou, ainda, “uma reflexão produtiva 
(e construtiva) a respeito de fatos do próprio sistema de escrita 
com o qual se está começando a lidar”. 

Nos casos das terminações verbais -am e -ão, 
Massini-Cagliari; Cagliari (1999) acreditam que se pode 
formular regrinhas do tipo: marcar “ão” em sílabas tônicas e 
“am” em sílabas átonas, por exemplo: acharão, acharam; farão, 
fizeram, respectivamente, para que o aluno compreenda 
algumas diferenças do sistema da língua escrita. 

Lemle (1991) também comenta que os desvios da 
escrita ocorrem porque os alunos escrevem conforme 
pronunciam, e em sua mente a transcrição de um som é feita 
de uma mesma maneira. A autora exemplifica que o aluno 
escreve derão em vez de deram, porque falta a aprendizagem 
de que o ditongo nasal, quando não acentuado, em verbos, 
é transcrito por -am e não por -ão. Para ela, a lógica desses 
desvios é sempre a mesma: “falta a aprendizagem das 
restrições que a posição na palavra impõe à distribuição das 
letras e dos sons”. (LEMLE, 1991, p.30).  

Dessa forma, Lemle acredita na importância de o 
professor saber diagnosticar e avaliar os desvios na escrita do 
aluno, pois o educador poderá ajudá-lo a perceber que 
a hipótese de apenas uma representação para cada som 
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é inviável. Então, o aluno vai conceber uma nova hipótese 
sobre a relação entre sons e letras na língua portuguesa. 
Sendo assim, é imprescindível que ele reflita sobre seu 
registro ortográfico, observando a modalidade falada e a 
modalidade escrita, reconhecendo as diferentes formas de 
escrever um mesmo som em posições silábicas diferentes. 

 
2.3 Tonicidade 

Segundo Zorzi (2003), há uma tendência no registro 
das crianças no sentido de substituírem a terminação -am por 
-ão. Isso ocorre pela pronúncia ter o mesmo som, quando 
pronunciada: [ãwn]. Para ele, a oralidade também é 
outra influência dessas trocas. O autor acredita que além 
de marcarem os tempos verbais, essas terminações também 
dizem respeito à tonicidade das palavras. Dessa maneira, 
deve-se, então, trabalhar com o aluno a noção de sílaba 
tônica, pois ele saberá que a terminação -ão será usada no 
caso das oxítonas e a terminação -am será usada nas 
paroxítonas. Além disso, o autor cita algumas instruções, 
as quais as crianças devem compreender quanto à tonicidade:  

 
1. O que é palavra. 2. Que as palavras se 
dividem em sílabas. 3. Que a intensidade 
sonora que recai sobre as sílabas pode 
variar de posição (...) 4. Que pode haver 
diferenças entre o modo de falar e o de 
escrever (...) 5. Que uma mesma palavra 
pode ser lida de forma diferente na medida 
em que se varia a aplicação da tonicidade 
em cada uma das sílabas. 6. Que a partir 
da compreensão de sílaba tônica e da 
capacidade de localizá-las (...) 7. Que, 
dependendo do nível de escolaridade 
e da compreensão de outros aspectos 
gramaticais, estratégias diferenciadas 
relativas à noção de verbo e tempo verbal 
também podem ser empregadas para a 
decisão de forma correta de escrita. 8. Que 
precisa desenvolver uma sensibilidade 
para que se torne capaz de detectar, 
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enquanto escreve, palavras que entram 
nessa categoria, identificando o conflito e 
buscando estratégias adequadas para a 
superação (ZORZI, 2003, p.101 e 102). 
 

A partir dessas orientações e da fundamentação 
teórica abordada até aqui, foram elaboradas as atividades 
para serem aplicadas em sala de aula durante a pesquisa, 
para que pudesse ser promovido aos alunos o conhecimento 
necessário sobre a estrutura das palavras, além de regras de 
língua materna, voltadas ao assunto da tonicidade.  

 
3 Metodologia 

 
3.1 Sujeitos 

Os sujeitos dessa pesquisa são dez2 alunos do 5º ano, 
com idade entre 10 e 13 anos, dos anos iniciais de uma 
escola pública da cidade do Rio Grande – RS.  

 
3.2 Coleta de Dados 

Para avaliar a representação adequada da nasalização, 
o corpus utilizado foi ditado de frases que continham as 
palavras selecionadas para a análise. Embora em algumas 
frases outras palavras com nasal aparecessem, apenas as 
formas verbais interessaram ao presente estudo. As coletas 
foram feitas em dois momentos distintos:  

1º) antes da aplicação das atividades, com vistas à 
minimização dos desvios ortográficos; 

2º) após a aplicação das atividades elaboradas para 
investigar se resultaram na minimização dos desvios 
analisados. 

 

A primeira coleta foi feita no início do ano letivo 
(fev/2015) para verificar os desvios que ocorrem quanto à 
nasalização na posição final dos verbos flexionados terminados 
em -am e -ão. As frases ditadas estão no quadro abaixo. 

 
2 A turma analisada era composta de 21 alunos, porém apenas dez alunos 
realizaram todas as atividades direcionadas nesta pesquisa, além dos ditados. 



 125 

Quadro 1 – Distribuição das frases do ditado  
1- As abelhas gostam do pólen. 
2- Elas não cantaram no show ontem. 
3- Elas só cantarão amanhã. 
4- Os meninos jogam futebol. 
5- As flores encantam o jardim. 
6- Os noivos se casam hoje. 
7- Todos disseram amém. 
8- Eles irão ao passeio. 
9- Eles correrão a maratona. 
10- Eles aceitarão o emprego. 

Fonte: Autora do artigo. 
 

O ditado foi realizado oralmente pela professora sem 
marcações fortes durante a pronúncia. Nele, observou-se, 
especificamente, a realização dos verbos nas orações, que 
foram dispostos aleatoriamente nos diferentes tempos 
verbais. Todos os verbos estão flexionados na 3ª pessoa do 
plural. Nos números 1, 4, 5 e 6 os verbos estão conjugados no 
presente do indicativo; nos números 2 e 7 estão no pretérito 
perfeito do indicativo e nos números 3, 8, 9 e 10 estão 
conjugados no futuro do presente do indicativo.  

A segunda coleta foi feita no final do primeiro trimestre de 
2015 (maio/15) com os alunos da mesma turma, utilizando-se o 
mesmo ditado; porém, esta coleta foi feita após a realização das 
atividades propostas nesta pesquisa. 

 

3.3 Elaboração e Aplicação das Atividades 
A elaboração das atividades foi fundamentada nas 

instruções de Lemle (1991), Massini-Cagliari; Cagliari (1999) 
e Zorzi (2003), no que diz respeito ao conhecimento do aluno 
quanto às questões que envolvem os verbos com terminação 
-am e -ão. Além disso, foram planejadas atividades práticas com 
ritmos e marcações, para facilitar aos alunos a identificação de 
sílabas e tonicidade das palavras. As atividades foram aplicadas 
em três horas/aula em dias alternados (uma vez por semana), 
durante o primeiro trimestre do ano letivo (maio/15), com o intuito 
de minimizar as trocas e as substituições inadequadas que 
ocorreram no registro da sílaba nasal em posição final durante a 
primeira coleta. 



 126 

Primeiramente, foi trabalhado o ritmo com o próprio 
corpo. A professora fazia uma sequência de ritmos, como 
bater palmas, bater pé, estalar os dedos, entre outros, e os 
alunos tinham que repetir os movimentos no mesmo ritmo. 
Depois os alunos receberam uma poesia com o ritmo de 
forte e fraco nas palavras paroxítonas (A Aranha – anexo) 
e marcaram com ritmo, seguindo as sílabas tônicas. 
Posteriormente, eles receberam instrumentos musicais 
artesanais, os quais puderam ser utilizados para marcação do 
ritmo da poesia, em que se destacavam a tonicidade das 
palavras, neste caso, as paroxítonas. 

A mesma poesia foi usada na aula seguinte. 
A professora, com a ajuda dos alunos, substituiu os verbos da 
poesia, conjugados no presente, para o pretérito e para o futuro, 
além de colocá-los no plural. Dessa maneira, os alunos puderam 
observar as mudanças que ocorriam nos verbos e, 
consequentemente, no texto. Também foi abordada a questão 
da modalidade falada e escrita, pois são modalidades que 
diferem, principalmente quanto aos verbos no futuro do presente. 
Enquanto na linguagem escrita os verbos são conjugados no 
futuro do presente, na modalidade falada, comumente, 
as pessoas utilizam locuções verbais em sua linguagem 
coloquial. Por exemplo, ao invés de falarem elas cantarão 
amanhã, a expressão mais usada é elas vão cantar amanhã.  

Na sequência da aula, a professora e os alunos 
tiveram uma conversa na sala de aula, com formalidade, 
sobre o aspecto da variação fala/escrita e, durante essa 
conversa, os alunos identificaram a desnasalização, muito 
comum na linguagem oral: ficaru ao invés de ficaram.  

Posteriormente, foram feitas atividades sobre as noções 
de tempos verbais (presente, passado e futuro) e de 
identificação dos verbos nas orações, atividade na qual os 
alunos encontraram bastante dificuldade. Durante os exercícios 
para a identificação dos verbos, os alunos confundiam bastante 
os verbos com os substantivos. Na tentativa de possibilitar uma 
melhor compreensão desse reconhecimento dos verbos, foi 
feito o exercício de colocar as palavras das orações nos 
diferentes tempos verbais. Com esta atividade, os alunos 
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encontraram os verbos de uma forma mais simples, 
conseguindo flexioná-los mais facilmente. 

Por fim, os alunos puderam observar, além da 
diferença que há na marcação escrita dos verbos nos tempos 
verbais, as diferenças quanto à tonicidade nos verbos 
conjugados na 3ª pessoa do plural: no pretérito e no presente, 
palavras paroxítonas terminadas em -am e no futuro do 
presente, palavras oxítonas terminadas em -ão.  

No momento seguinte, foi revisada a questão da 
separação das sílabas das palavras e as noções de tempo, 
em que os alunos reforçaram a ideia dos verbos conjugados 
no presente, passado e no futuro, marcando as sílabas 
tônicas. Os alunos exercitaram, tanto oralmente quanto na 
escrita, os verbos nos diferentes tempos verbais, explorando 
um pouco mais uma linguagem mais formal dos verbos, 
conjugados no futuro do presente ao invés da utilização de 
locuções verbais. 

Após cerca de uma semana da aplicação das 
atividades, foi novamente coletado o ditado dos alunos, 
realizado com as mesmas orações do primeiro. Nesse 
sentido, os dados analisados puderam ser comparados para 
investigar se houve ou não a minimização dos desvios 
ortográficos. 

 
4 Descrição e análise dos dados 

 
Dentre os dados coletados do primeiro ditado, 

analisaram-se as produções escritas adequadas e os tipos de 
desvios que ocorreram no registro dos alunos. 

A Tabela 1 registra a escrita de 10 alunos da primeira 
coleta, observando apenas os verbos do primeiro ditado, 
o qual foi realizado antes da aplicação das atividades. 
Visando uma melhor compreensão, os dados estão expostos 
em porcentagem, conforme realização do registro ortográfico 
dos alunos:  
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Tabela 1 – Primeira realização da nasal em coda 
(posição final) em fev/2015 

Palavras 
ditadas 

Produção 
adequada 

Desvios ortográficos 

Omissão Substituição 
Ditongação sem 

nasalização 

Gostam 50% 10% 20% 20% 
Cantaram 60%   0% 40%   0% 
Cantarão 60%   0% 40%   0% 
Jogam 70%   0% 30%   0% 
Encantam 40%   0% 60%   0% 
Casam 50%   0% 30% 20% 
Disseram 50% 10% 30% 10% 
Irão 60%   0% 30% 10% 
Correrão 70%    0% 20% 10% 
Aceitarão 70%   0% 20% 10% 

Fonte: Autora do artigo. 

 
Observou-se que, nesta primeira coleta, os alunos 

registravam diferentes marcações da coda nasal. Como 
mostra a Tabela 1, a maioria dos desvios foi a substituição do 
-am pelo -ão (e vice-versa) nos verbos. Houve, também, 
casos de omissão e ditongação sem nasalização. No primeiro 
ditado, percebe-se que em quase a metade dos registros 
ortográficos ocorreu o desvio. 

Nesse primeiro momento, apenas um aluno 
representou todas as produções escritas adequadamente, 
identificando as marcações que correspondem aos tempos 
verbais pretérito, presente e futuro. Na produção escrita dos 
demais alunos, ocorreu a substituição/omissão na marcação 
da coda nasal em pelo menos um entre todos os verbos do 
ditado. Outro fator que também é perceptível nesta primeira 
coleta foi a dificuldade encontrada na escrita do verbo em que 
todas as sílabas têm a marcação da nasal: encantam. Nota-se 
que, neste verbo, a única marcação nasal que foi substituída 
foi a posição final da sílaba, em que em 60% dos desvios 
houve a substituição do -am pelo -ão, sendo a menor 
produção adequada dentre todos os verbos. 

A seguir, é apresentado o quadro com o desvio dos 
registros ortográficos dos verbos do primeiro ditado: 
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Quadro 2 – Registro dos verbos do primeiro ditado 

Verbos 
ditados: 

Desvios ortográficos 

Omissão Substituição 
Ditongação sem 

nasalização 

Gostam “gosta” “gostão”, “gostom” “gostau”, “gostal” 
Cantaram – “cantarão” – 
Cantarão – “cantaram” – 
Jogam – “jogão” – 
Encantam – “encantão” – 
Casam – “casão” “casau” 
Disseram “dissera” “disserão”, “dicerau” 
Irão – “iram”, “iran” “irau” 
Correrão – “correram” “correrau” 
Aceitarão – “acetaran”, “aceitaram”, “aceitarau” 

Fonte: Autora do artigo. 
 

Nota-se que, no Quadro 2, o maior desvio registrado 
pelos alunos foi a inversão do -am pelo -ão e vice-versa, que 
apareceu em todos os casos. Isso ocorreu porque os alunos 
ainda não conseguiram distinguir a pronúncia da escrita, 
conforme afirma Lemle (1991). As confusões realizadas nos 
registros não diferenciaram as noções de tempo na escrita, pois 
ora a coda era registrada com a nasal (N), ora era registrada 
com o ditongo nasal (ão) para o mesmo tempo verbal, isto é, 
ora o mesmo aluno escrevia -ão para os verbos flexionados no 
presente e no passado e ora -ão para os verbos no futuro, este 
último adequadamente. Dos desvios observados, houve casos, 
ainda, de a mesma marcação ser registrada para todos os 
tempos verbais: todos (ou a maioria) os verbos escritos com 
final -ão (ver anexo 2) ou com final -am (Ver anexo 4). 

Outro fenômeno observado nos registros dos alunos, 
como mostra o Quadro 2, foi a omissão da coda nasal. Esse é 
um fator comum de ocorrer durante o processo de aquisição da 
escrita (alfabetização), conforme Miranda (2012). Percebe-se 
que esse processo pode ser prolongado quando há a dúvida 
sobre sua marcação, pois, ocorreram duas vezes a não 
marcação da nasal nos registros dos alunos do 5º ano, 
no período de pós-alfabetização.  

O registro do ditongo sem nasalização nas terminações 
verbais, também foi marcado inadequadamente, como mostra 
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o Quadro 2, em que os alunos utilizaram -au e -al, enfatizando, 
assim, a dificuldade que eles apresentam na marcação da 
nasal. O -an ao invés do -am no final dos verbos como 
marcação da coda nasal também ocorreu, mas com menos 
frequência (apenas um caso), sendo a maior substituição o -ão 
pelo -am.  

O ditado não continha em todas suas orações 
advérbios de tempo, apenas em três: as de número 
2 – ontem; 3 – amanhã e 6 – hoje. Isso foi propositalmente 
elaborado, para que pudesse ser observado se essa noção de 
tempo iria influenciar o aluno em seu registro. Nas demais, 
foram ditadas palavras no pretérito, presente e futuro 
aleatoriamente, usando apenas a entonação adequada dos 
verbos ditados. 

Partindo desse pressuposto, seria possível analisar se 
a relação de tonicidade das palavras, proporcionada através 
das atividades elaboradas para minimização dos desvios, 
poderia corroborar para uma melhor produção escrita, 
juntamente com a revisão das noções de tempo (presente, 
passado e futuro). 

Diante da observação dos registros dos alunos, 
em que grande parte (42% que correspondem ao total de 
100% dos verbos) apresentou, em sua escrita, o desvio 
ortográfico, foram aplicadas as atividades, conforme descritas 
no item 3.3 deste artigo.  

Em um período posterior às atividades aplicadas, foi 
novamente coletado um registro contendo as mesmas 
orações do primeiro ditado. Seguem os resultados da 
segunda coleta: 
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Tabela 2 – Segunda realização da nasal em coda 
(posição final) em maio/2015 

Palavras 
ditadas 

Produção 
adequada 

Desvios ortográficos 

Omissão Substituição 
Ditongação sem 

nasalização 

Gostam 100% 0%   0% 0% 
Cantaram 100% 0%   0% 0% 
Cantarão   80% 0% 20% 0% 
Jogam 100% 0%   0% 0% 
Encantam   70% 0% 30% 0% 
Casam   90% 0% 10% 0% 
Disseram   90% 0% 10% 0% 
Irão   80% 0% 20% 0% 
Correrão   80%  0% 20% 0% 
Aceitarão   80% 0% 20% 0% 

Fonte: Autora do artigo. 
 

Percebe-se que após a aplicação das atividades 
propostas neste trabalho, houve um grande aumento 
na produção adequada das terminações verbais, isto é, 
os desvios que, na primeira coleta, eram de 42% diminuíram 
para 13% (minimizaram de 42 verbos para 13 verbos, no total 
analisado). A produção adequada teve um aumento de 29% 
em relação à coleta anterior. Além disso, não procederam 
casos omissos da coda nasal nem a ditongação sem 
nasalização.  

Outra observação registrada na segunda coleta, como 
mostra a Tabela 2, três verbos tiveram total produção 
adequada (100%), o que não havia ocorrido na primeira coleta 
com nenhum verbo. Esses verbos foram: gostam, cantaram e 
jogam. O verbo encantam permaneceu sendo o verbo com 
maior desvio por se tratar somente de sílabas nasais, embora 
tenha aumentado significativamente o número da produção 
adequada desse verbo: de 40% para 70%. 

Ao comparar o total da produção escrita por aluno, viu-se 
que no primeiro ditado apenas um deles havia registrado todos 
os verbos adequadamente; nesta segunda coleta, seis alunos 
produziram todos os verbos sem desvios ortográficos. 

No quadro a seguir, é apresentado o registro de alguns 
casos que permaneceram com as substituições da coda nasal: 
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Quadro 3 – Registro dos verbos do segundo ditado 

Verbos 
ditados: 

Desvios ortográficos 

Omissão Substituição 
Ditongação sem 

nasalização 

Gostam – – - 
Cantaram – – - 
Cantarão – “cantaram” - 
Jogam – – - 
Encantam – “encantão” - 
Casam – “casão”  - 
Disseram – “disserão" - 
Irão – “iram” - 
Correrão – “correram” - 
Aceitarão – “aceitaram” - 

Fonte: Autora do artigo. 

 
Após a aplicação das atividades, percebe-se, no registro 

dos alunos, uma mudança bem significativa nos resultados, 
como mostra o Quadro 3. Analisando esses resultados, nota-se 
a diminuição dos desvios ortográficos em comparação à 
produção escrita da primeira coleta. Observa-se que o fenômeno 
que ainda permaneceu foi a substituição do -am pelo -ão, porém, 
com menos frequência, como mostrou a Tabela 2, apenas 13% 
dos casos sobre o total de 100% dos verbos analisados. 

Interessante notar que a maioria dos estudantes 
costumava marcar apenas um registro da coda nasal nos 
verbos. Se o aluno marcasse a terminação -ão na primeira 
palavra ditada, assim, sucessivamente, ele fazia com todas as 
terminações verbais no restante do ditado sem qualquer 
reconhecimento de tempo verbal na escrita, como mostra o 
anexo 2. Da mesma forma, se o aluno marcasse a 
nasalização com -am, ele repetia nos demais verbos, 
independente dos tempos verbais, como mostra o anexo 4. 
Porém, depois de participarem das atividades propostas nesta 
pesquisa, os alunos conseguiram definir o registro da nasal 
das terminações verbais, como mostram os anexos 3 e 5.  

Assim como previam Lemle (1991), Massini-Cagliari; 
Cagliari (1999) e Zorzi (2003), a falta de conhecimento 
dos alunos quanto às noções de tempos verbais, tonicidade 
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das palavras, diferenças entre as modalidades da língua 
falada e da escrita precisavam ser trabalhadas para que os 
alunos percebessem algumas regras que formam a escrita 
formal da língua portuguesa. As atividades aplicadas puderam 
levar a uma introdução breve dessas informações aos alunos.  

As hipóteses que os alunos têm sobre a marcação da 
nasal após a aplicação das atividades pode tanto referenciar a 
questão semântica, envolvendo o significado dos tempos 
verbais presente, passado e futuro nas orações, ou referenciar 
a tonicidade, isto é, a associação da paroxítona nos tempos 
presente e passado, em que se usa no final -am e da oxítona 
na marcação dos verbos no futuro, com final -ão. 

A seguir, o gráfico do registro das duas coletas mostra 
os dados dos registros de antes e depois da aplicação das 
atividades: 

 

Gráfico 1 – Comparativo dos registros ortográficos: 
antes e depois das atividades  

 
Fonte: Autora do artigo. 

 

Como mostra o Gráfico 1, a produção adequada 
aumentou significativamente da primeira coleta em relação à 
segunda. Observou-se que na primeira coleta os alunos 
realizavam diferentes marcações e/ou apagamentos no registro 

5
8

%

8
7

%

4
2

%

1
3

%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Coleta 1 Coleta 2

REGISTRO ORTOGRÁFICO DA CODA NASAL

Produção Adequada Desvio ortográfico



 134 

da coda nasal. A maioria dos desvios foi a substituição das 
terminações -ão por -am e vice-versa, pela semelhança de 
sonoridade. Já na segunda coleta, os desvios foram 
minimizados de forma significativa. 

A diferença inicial entre a produção adequada e o 
desvio ortográfico na primeira coleta foi de 16%. Já na 
segunda, a diferença foi de 74%, o que torna o resultado desta 
pesquisa muito positivo, pois os desvios foram minimizados 
significativamente. Ao comparar o total da produção escrita por 
aluno, viu-se que no primeiro ditado apenas um deles havia 
registrado todos os verbos adequadamente; nesta segunda 
coleta, seis alunos produziram todos os verbos sem desvios 
ortográficos. 

É imprescindível que o aluno possa compreender o 
que pode ser entendido e o pode ser reproduzido na norma 
ortográfica da língua materna. Sendo assim, ele conseguirá 
estabelecer relações necessárias para uma escrita adequada 
a partir do período de pós-alfabetização.  

 
5 Considerações finais 

 
A ideia de pesquisar sobre esse fenômeno da 

marcação das nasais no final dos verbos partiu da observação 
dos diversos desvios ortográficos na escrita dos  
estudantes, que dificilmente marcavam os tempos verbais 
adequadamente. Tentando minimizar esses desvios muito 
recorrentes, realizou-se um estudo teórico, pouco tematizado 
em relação à linguagem escrita, propondo atividades que 
pudessem ajudar os alunos no processo de reconhecimento 
da marcação nasal dos verbos. Dessa maneira, foram 
elaboradas diferentes atividades, mais práticas e atrativas na 
expectativa de obter uma escrita mais adequada desde os 
anos iniciais, pois os alunos tendem a prolongar os desvios 
ortográficos, muitas vezes, durante todo o ensino 
fundamental.  

Após a aplicação das atividades elaboradas deste 
trabalho, foi possível observar que houve resultados 
significativos no registro dos alunos, pois o desvio ortográfico 
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nas terminações verbais foi minimizado. Assim, percebeu-se 
que levar aos alunos conhecimentos de tonicidade das 
palavras, diferenças das modalidades oral e escrita, noções 
de tempo, entre outras regras de língua portuguesa, 
corroboraram para uma escrita mais adequada, no que se 
refere aos verbos no passado, presente e futuro, conjugados 
na 3ª pessoa do plural. 

Sendo assim, é importante que o professor, com 
conhecimentos prévios da sistematicidade da língua 
portuguesa, possa inserir no seu cotidiano a observação 
desses casos, em que há um contínuo de complexibilidade, 
como a marcação da coda nasal. E, dessa forma, ele possa 
mediar as questões sobre nasalização desde as séries 
iniciais, aplicando atividades direcionadas para que o 
processo de escrita formal do aluno seja aprimorado já nos 
primeiros anos do ensino fundamental. 
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ANEXO 
 

A ARANHA 

Ruth Salles 

Uma aranha tece a teia, 
meia volta e volta e meia; 

solta o fio e salta lá, 
vai de volta e volta cá. 

Sem ter régua nem esquadro, 
já reforça assim o quadro. 

Dentro dele é que ela tece, 
gira, gira e sobe e desce. 

Como brilha rendilhada 
essa teia inacabada! 

Pois ainda um fio agora 
sai da teia para fora. 

Nessa linha bem comprida, 
eis a aranha escondida! 

Quando o fio treme bem, 
ela sabe que já tem 

lá na teia uma presa 
para a sua sobremesa. 

 

 
 
 
 
 
 



 138 

 
 
 
 
 

A IMPORTÂNCIA DA CONSCIÊNCIA FONOLÓGICA 
NO PROCESSO DE LETRAMENTO: 

UM RELATO DE EXPERIÊNCIA1  
 

Miria Morales* 
 

RESUMO 
Esse artigo aborda a caminhada acadêmica de uma graduanda do 
curso de Pedagogia Licenciatura e sua inserção na escola através 
do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação a Docência 
(PIBID). A participação nesse Programa e sua inserção na escola 
despertou o interesse para a prática pedagógica desenvolvida no 
primeiro ano do ensino fundamental na turma na qual foi inserida. 
O artigo aborda o ensino fundamental de nove anos, a definição de 
consciência fonológica, como também a relevância da consciência 
fonológica no processo de letramento. Traz relatos tanto da prática 
pedagógica da professora como da acadêmica na turma do primeiro 
ano que foi acompanhada pelo PIBID. Além disso, apresenta a 
coleta da escrita das referidas crianças no final do ano letivo. Essa é 
descrita conforme as hipóteses de evolução da escrita (Ferreiro; 
Teberosky, 1991). Por fim apresentamos as considerações finais 
sobre o tema proposto. 
 

Palavras-chave: Letramento, Consciência Fonológica, 1° Ano do 
Ensino Fundamental. 

 
 

1. Introdução 
 

Iniciamos esse presente Trabalho de Conclusão de 
Curso trazendo uma reflexão sobre a trajetória acadêmica no 
curso de Pedagogia Licenciatura Noturna. Temos a convicção 

 
1 Este artigo (Trabalho de Conclusão de Curso) foi publicado nos anais do 
I CONBALF Congresso Brasileiro de Alfabetização “Os sentidos da 
Alfabetização no Brasil: o que sabemos, o que fazemos e o que 
queremos?” (2013). 
* Acadêmica do Curso de Pedagogia – FURG (2012). 
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de que nenhuma trajetória é isolada ela é perpassada de 
outras trajetórias e diversos conhecimentos e vivências. Assim 
o que temos nesse artigo são conhecimentos construídos a 
partir de um emaranhado de relação que começam em sala 
de aula e atravessam as histórias de vidas dos sujeitos que 
compõem o grupo.  

Necessária como parte da reflexão é a socialização e o 
aprender a aprender que é tão necessário na construção de 
novos conhecimentos, como também é necessário se colocar 
na posição de aprendiz, no lugar de quem pouco sabe e com 
isso poder construir os conhecimentos em conjunto através 
das vivências e socializações de conhecimentos. 

A entrada na universidade não é uma trajetória isolada 
é uma trajetória que se dá no coletivo. Quando iniciamos a 
jornada no início do ano de 2009, a turma se constituía de 
pessoas diferentes com histórias de vidas diferentes, cada 
qual impregnada de seus contextos sociais e culturais, 
não tínhamos nada em comum como um grupo, e a 
competitividade era marcante, fazendo nos lembrar das 
relações que tínhamos na escola que Bourdieu (1983) chama 
de ‘jogo de conflitos’, onde os alunos criam rotinas que geram 
uma cultura própria que é vista como: 

 

[...]conjunto de significados, expectativas e 
comportamentos compartilhados por um 
determinado grupo social, o qual facilita e 
ordena, limita e potência os intercâmbios 
sociais, as produções simbólicas e 
materiais e as realizações individuais e 
coletivas dentro de um marco espacial e 
temporal determinado. A cultura, portanto, 
é o resultado da construção social, 
contingente às condições materiais, sociais 
e espirituais que dominam um espaço e 
um tempo (PÉREZ GÓMEZ, 2001, p.17). 
 

Essas rotinas que eram oriundas de um velho conceito 
de escola faziam com que mantínhamos as mesmas 
relações que tínhamos na escola, mesmo com todas as 
transformações existentes, a cultura escolar parece estar 
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entrelaçada a uma cultura passada com os conteúdos e 
práticas que já estão desconectas da realidade. Esse início foi 
como uma peneira que identificava os fortes e desclassificava 
os fracos, fazia-se visível os que tinham um maior capital 
cultural que se faziam ouvidos e que eram os mais 
habilitados. Nessa perspectiva quem não tinha o magistério e 
quem há anos já não estudava, tinha uma sensação de 
fracasso. O que precisava ser compreendido no grupo é que a 
identidade não se faz sozinho, mas que ela é resultado de 
todas as relações que estabelecemos no ambiente social e 
cultural, todos tinham suas identidades como pessoas, mas a 
nossa identidade como estudantes do curso de pedagogia 
estava perdida. 

Como sabemos as identidades são características que 
moldam as pessoas, mas elas não são estáticas elas se 
transformam e são retransformadas pelos sujeitos ao longo de 
sua vida. O sujeito pode deixar de ser visto pelo que é e ser 
visto pelo que faz: a atividade por ele desenvolvida une se a 
sua identidade, e as características de futuros educadores 
pouco a pouco foi moldando o que esse grupo era para 
transformar-nos em um verdadeiro grupo. E a essa 
transformação temos como um dos fatores que levou a 
mudança foi as histórias de vidas pelo grupo partilhadas 

 

[...] narrar sua história é um meio de cada 
pessoa atribuir um sentido à sua 
experiência, dar um significado a quem ela 
é e perceber como este é construído no 
mundo social. Isso ocorre à medida que a 
narrativa organiza um discurso em que se 
imbricam significações diversas, que 
formam redes e criam uma realidade social 
no embate com diferentes interlocutores 
(reais ou internalizados) para legitimar 
sentidos (OLIVEIRA, 2006, p.4). 
 

Com os trabalhos em grupos as conversas as trocas 
de saberes e vivências, as histórias de vidas de cada um que 
sempre nos levava a identificarmos em alguns aspectos 
a mesma vontade de seguir em frente nos impulsionou. 
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Com o passar do tempo, éramos um grupo em busca de 
conhecimentos. E a partir daí cada vez mais a prática parecia 
distante das teorias estudadas, seria o aluno esse sujeito 
idealizado pelas leituras que fazíamos como era o sujeito 
aluno, as discussões e dúvidas a cada dia eram mais visíveis, 
sentia-se a necessidade de experimentar a prática para 
confrontar com a teoria.  

A oportunidade de participarmos do Programa 
Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) era o 
que esperávamos para que a prática viesse a se confrontar 
com a teoria: conhecer a escola esse espaço de culturas que 
tantas vezes estudamos e discutimos e que poucos tinham o 
conhecimento. A primeira vez em uma sala de aula é como 
entrar em um mundo novo, agora os alunos a quem 
estudávamos tinham nomes e cada um tinha uma história de 
vida, cada um era um sujeito em singular no processo de 
aprendizagem. Nesse novo processo de aprendizagem a 
partir da pratica o processo de alfabetização deu uma 
ressignificação da escola e do modo como os alunos são 
alfabetizados. 

No programa institucional de bolsas de Iniciação à 
Docência (PIBID), acompanhávamos as professoras em suas 
práticas diárias com as turmas. Ao acompanharmos uma 
turma de primeiro ano, foi possível observarmos desde o 
início o modo como as crianças chegaram à escola, 
o conhecimento que elas já tinham, e ver o processo de 
alfabetização se iniciando sabendo que ele não se inicia 
apenas na escola, de acordo com Ferreiro (1999), 

 
Há crianças que chegam à escola sabendo 
que a escrita serve para escrever coisas 
inteligentes, divertidas ou importantes. Essas 
são as que terminam de alfabetizar-se na 
escola, mas começaram a alfabetizar muito 
antes, através da possibilidade de entrar em 
contato, de interagir com a língua escrita. 
Há outras crianças que necessitam da 
escola para apropriar se da escrita 
(FERREIRO, 1999, p.23). 
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Percebemos na prática o processo se concretizando e 
as crianças a partir de suas hipóteses foram criando a sua 
escrita toda ela cheia de significado para eles, e juntamente, 
com a professora era possível percebermos o processo de 
reflexão que as crianças faziam para poder escrever. Assim, 
só as leituras do curso não eram suficientes para explicar os 
fenômenos que aconteciam na sala de aula, pois conflitos que 
não se encontravam em livros aconteciam e, agora, também 
era necessário a reflexão sobre as práticas dos professores 
ao qual acompanhávamos para que entendêssemos os 
conflitos e as necessidades de muitas crianças. 

O trabalho que a professora regente da turma que 
acompanhámos pelo PIBID fazia, envolvia o letramento com o 
desenvolvimento atividades de consciência fonológica. Meu 
interesse e curiosidade pela consciência fonológica nos anos 
iniciais surgiram nessa fase de experimentação e descoberta 
que tive enquanto bolsista no primeiro ano do ensino 
fundamental. 

Logo, temos como objetivo geral abordar a prática 
pedagógica no primeiro ano envolvendo atividades de 
consciência fonológica e como objetivos específicos situar o 
primeiro ano de ensino fundamental de nove anos; definir 
consciência fonológica; relatar a experiência pessoal de 
observação e de prática pedagógica; apresentar a escrita inicial 
dos referidos alunos do primeiro ano, considerando as 
hipóteses de evolução da escrita de Ferreiro; Teberosky (1991).  

 

2. Referencial teórico 
 

2.1. O primeiro ano do ensino fundamental de nove anos  
O primeiro ano do ensino fundamental foi instaurado 

há pouco tempo e traz algumas peculiaridades em relação à 
antiga primeira série. O projeto da LEI nº 11.274/2006 institui 
o Ensino Fundamental de 09 anos de duração, com a inclusão 
das crianças de 06 anos de idade. As propostas dessa lei são: 
assegurar a todas as crianças um tempo mais longo 
de convívio escolar, com maiores oportunidades de 
aprendizagem; garantia de maior tempo e oportunidades de 
aprendizagem no período da escolarização obrigatória; 
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ingresso mais cedo no sistema de ensino para que as 
crianças prossigam nos estudos, alcançando maior nível de 
escolaridade e atendimento integral à criança nos seus 
aspectos físico, psicológico, intelectual e social. 

Segundo a lei, o Ensino Fundamental de nove anos, 
especialmente nos dois primeiros anos, poderá ser 
organizado em Ciclo, conforme estabelecido no §1º do art. 23 
da Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e considerando 
que o ano de ingresso não se destina exclusivamente à 
alfabetização. 

E, conforme o Art. 4º, parágrafo 3º para a criança de 
06 anos com ingresso no 1º ano do Ensino Fundamental, 
o planejamento observará: o princípio da ludicidade; 
os pressupostos do processo de aquisição da leitura e da 
escrita, na perspectiva do letramento; do raciocínio lógico; 
e das formas de convivência social, inerentes à infância. 

Para o Ministério da Educação, o estabelecimento do 
Ensino Fundamental de nove anos tem como objetivo: 

 

Melhorar as condições da equidade e 
qualidade da educação básica, estruturando 
um novo Ensino Fundamental para que 
as crianças prossigam com maior nível 
de escolaridade e assegurando que, 
ingressando mais cedo no sistema de 
ensino, as crianças tenham um tempo mais 
longo para a aprendizagem de alfabetização 
e letramento (BRASIL, 2009, p.5). 
 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) não nos 
trazem uma definição de alfabetização, até porque tentam não 
propor uma definição de alfabetização tradicional. Fala-se 
mais sobre a leitura e a produção textual. Assim, abordam a 
leitura e a escrita no processo de letramento: a escrita 
transforma a fala (a constituição da “fala letrada”) e a fala 
influencia a escrita (o aparecimento de “traços da oralidade” 
nos textos escritos)” (BRASIL, 1997, p.40). 

Percebemos que nos PCNS há uma referência entre a 
escrita e a fala, o que nos deixa pensarmos que ela não está 
dissociada no processo de alfabetização e mesmo os PCNS 
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não trazendo um modelo ou mesmo método a ser seguido, 
mas traz algumas referências. Os PCNS, como nos 
documentos legais sobre o primeiro ano do ensino 
fundamental de nove anos, falam em letramento e, de acordo 
com Soares (2004), letramento é bem mais que alfabetização, 
pois não se restringe a aprender o sistema de escrita, mas 
sim aprender a ler e escrever dentro de um contexto onde a 
leitura e a escrita exerçam sentido. 

 

2.2 A consciência fonológica  
De acordo com Lopes (2004), podemos afirmar que a 

consciência fonológica  
 

pode ser entendida como um conjunto de 
habilidades que vão desde a simples 
percepção global do tamanho da palavra 
e de semelhanças fonológicas entre 
as palavras até a segmentação e 
manipulação de sílabas e fonemas [...]. 
Fazendo parte do processamento 
fonológico, que se refere às operações 
mentais de processamento de informação 
baseadas na estrutura fonológica da 
linguagem oral (LOPES, 2004, p.241). 
 

Desse modo, podemos perceber que a consciência 
fonológica se refere tanto à consciência de que a fala pode 
ser segmentada quanto à habilidade de manipular tais 
segmentos se desenvolvendo gradualmente de acordo à 
tomada de consciência da criança em relação ao sistema 
sonoro da língua, isto é, de palavras, sílabas e fonemas como 
unidades identificáveis. 

Para Chard; Dickson (1999), podemos definir a 
consciência fonológica como sendo a capacidade de 
compreender as diferentes formas em que a linguagem oral 
pode ser dividida em elementos menores que podem ser 
manejados. A língua falada pode ser dividida, de acordo com 
o autor, em muitas formas diferentes. Como exemplo, o autor 
coloca, sentenças em palavras, palavras em sílabas (por 
exemplo, na palavra simples /sim/ e /ples/). 
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Ainda segundo Chard; Dickson (1999),  
 
Manipular os sons inclui suprimir, adicionar, 
ou substituir sílabas ou sons [...]. Ser 
fonologicamente consciente significa ter 
uma compreensão geral de todos estes 
aspectos. Operacionalmente, as habilidades 
que representam a consciência fonológica 
das crianças são um conjunto de destrezas 
de complexidade progressiva (CHARD; 
DICKSON, 1999, p.262). 
 

Assim, nessa perspectiva colocada pelo autor 
supracitado, de uma maneira operacional, as habilidades que 
representam a consciência fonológica das crianças, são 
“um conjunto de destrezas de complexidade progressiva” 
(IDEM,1999, p.262). No que concerne à parte “menos 
complexa” destas destrezas estão atividades como, por 
exemplo, identificar as rimas e as canções com rimas, assim 
como segmentar as sentenças, demonstrando a consciência 
de que o discurso pode ser segmentado em palavras 
separadas. Com maior grau de complexidade encontramos as 
destrezas relacionadas com a segmentação das palavras em 
sílabas e a combinação das sílabas para formar palavras. 
A partir disto, observamos as atividades de segmentar as 
palavras nas suas partes iniciais e em suas rimas, e em 
combinar partes iniciais e rimas para formar palavras. 

Por fim, de acordo com Chard; Dickson (1999) 
o estágio mais sofisticado – ou complexo – da consciência 
fonológica é a consciência fonêmica. A consciência fonêmica, 
de acordo com os autores é  

 
a compreensão de que as palavras são 
formadas por sons elementares ou fonemas 
e a habilidade de manipular estes fonemas, 
fazendo segmentação ou combinação ou 
troca de determinados fonemas das palavras 
para criar novas palavras. O recente relatório 
do Conselho Nacional de Pesquisa sobre 
a leitura distinguiu a consciência fonológica 
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da consciência fonêmica desta forma 
(CHARD; DICKSON, 1999, p.264). 
 

Podemos dizer, portanto, que a consciência fonológica 
irá se referir à habilidade da criança de perceber os sons da 
fala, independentemente dos seus significados. Pela linha 
de raciocínio de Chard; Dickson (1999), esta habilidade inclui 
a percepção de que as palavras podem ser divididas em uma 
sequência de fonemas, esta sensibilidade refinada passa a 
ser denominada de consciência fonêmica, por exemplo, 
a palavra mala-/m//a//l//a/.  

As crianças começam geralmente a exibir o início 
da sua consciência fonológica quando demonstram que 
reconhecem as rimas e as aliterações. Para muitas crianças, 
isto começa muito cedo durante o desenvolvimento de sua 
fala e é provavelmente facilitado pela leitura dos livros que 
são baseados em rimas e em aliterações que são abundantes 
na literatura infantil.  

Durante o crescimento e desenvolvimento das 
crianças, não necessariamente há desenvolvimento de sua 
consciência fonológica na direção da sofisticada consciência 
fonêmica. De fato, desenvolver a mais complexa consciência 
fonêmica é difícil para a maioria de crianças e muito difícil 
para algumas crianças, de acordo com Lopes (2004). 
Entretanto, a consciência fonêmica de uma criança nos anos 
iniciais da educação formal é a habilidade mais proximamente 
relacionada ao sucesso na aprendizagem da leitura e escrita. 

De acordo com Ferreiro (2004) a consciência 
fonológica e a alfabetização (letramento) relacionam se de 
forma dialética e não linear. Enfatizando que: 

 
(...) não há uma relação direta entre uma 
análise da emissão sonora que precederia a 
escrita e a própria escrita, mas sim uma 
relação de ida e volta para o qual o termo 
dialética é o que melhor convém. Um nível 
mínimo de reflexão sobre a língua é 
exigido pela escrita, que, por sua vez, 
proporciona um modelo de análise que exige 
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refinamentos sobre a reflexão inicial, e assim 
por diante (FERREIRO, 2004. p.10).  

 
Dessa forma percebemos que a autora percebe essa 

relação como um processo, que é analisado e reanalisado 
pela criança, e dessa forma ela vai refinando suas reflexões. 

É valido colocar que existem crianças que apresentam 
tal problema fonológico sem indicar outras características de 
dificuldades de aprendizagem. Embora a falta da consciência 
fonêmica tenha uma relação com a dificuldade de alcance da 
habilidade da leitura, esta falta não deve necessariamente ser 
interpretada como uma dificuldade.  

 
Mais importante, as crianças que não 
possuem a consciência fonêmica podem 
ser identificadas, e muitas deles melhoram 
sua consciência fonêmica com a instrução. 
Além disso, embora a instrução explícita 
da consciência fonológica provavelmente 
melhore o progresso na leitura das 
crianças que não possuem a consciência 
fonêmica, a maioria de crianças com 
ou sem inabilidades provavelmente se 
beneficiam com esta instrução (CHARD; 
DICKSON, 1999, p.265). 

 
2.3. As hipóteses de evolução da escrita 

Mencionaremos nesse item cada uma das hipóteses 
de evolução de escrita e suas características. Azenha (1995) 
menciona essas hipóteses de acordo com Ferreiro; 
Teberosky (1991): 

Hipótese pré-silábica 
De acordo com as autoras, a criança nessa hipótese 

não registra a palavra com a intenção de realizar um registro 
sonoro do que foi proposto na escrita. Nessa fase a acriança 
ainda não conseguiu compreender a relação entre a escrita 
gráfica e o aspecto sonoro. 
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Hipótese silábica  
Nessa hipótese as crianças começam a tentativa de 

estabelecer relação entre a escrita gráfica e o correspondente 
sonoro. A estratégia utilizada pela criança é estabelecer a 
relação entre letra e uma silaba falada. 

 

Hipótese silábico-alfabética  
Essas hipóteses se caracterizam pelo uso das duas 

hipóteses a silábica e a silábica alfabética ao mesmo tempo, 
é um momento em que a criança está em transição, não 
abandonando o nível anterior ensaia a análise da escrita em 
termos de fonemas. 

 

Hipótese alfabética  
A criança passou as barreiras em termos de conceitos 

para a compreensão da escrita, cada caractere que utiliza na 
escrita corresponde a valores sonoros menores que a silaba. 
E realiza uma análise sonora dos fonemas que vai escrever. 

 

3. Metodologia 
 

A metodologia desse artigo consiste tanto no relato de 
observação de um primeiro ano, como também na prática 
pedagógica que foi desenvolvida pela acadêmica. Observamos 
as atividades de consciência fonológica trabalhadas através de 
parlendas, rimas e poesias. Também foi realizada coleta da 
escrita inicial das crianças da determinada turma ao qual foi 
acompanhada, considerando as hipóteses de evolução da 
escrita (FERREIRO; TEBEROSKY, 1991). 

 

4. Relatos de experiência 
 

4.1 Observação da prática pedagógica no primeiro ano 
O trabalho desenvolvido em aula iniciava através 

da curiosidade e interesse das crianças, o processo de 
letramento não era trabalhado como um conhecimento 
isolado, mas partia dos interesses das crianças, e as palavras 
trabalhadas eram as palavras que surgiam nas conversas e 
nas pesquisas que as crianças faziam. O forte interesse 
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das crianças pelos dinossauros levou a professora regente da 
turma a iniciar um projeto que começou com pesquisas sobre 
dinossauro e, assim, o trabalho foi crescendo. Nesse projeto 
descobriram a origem da vida e esse fio condutor foi 
percorrendo a história até o surgimento da escrita. 
As seguintes etapas eram desenvolvidas em sala de aula: 

• Tema gerador. Por exemplo: Dinossauro;  

• Pesquisa sobre o tema gerador, ou seja, sobre os 
Dinossauros; 

• Relação entre fonema e letra, sem decorar, 
da palavra Dinossauro; 

• Com o surgimento de palavras de interesse das 
crianças a professora mostrava a articulação dos 
sons das palavras e, após, mostrava a escrita das 
referidas palavras;  

• Juntos eles escreviam com o auxílio da professora a 
palavra de forma correta, com letra bastão, em uma 
folha de papel a metro ou no quadro. 

 
Por exemplo: a palavra Dinossauro é constituída pelos 

fonemas e suas respectivas letras: 
Fonemas: /d/-/i/-/n/-/o/-/s/-/a/-/u/-/r/-/o/ 
Letras: D  I  N  O  SS  A  U  R  O 

O fonema /s/ é representado pela letra S no primeiro 
ano, considerando uma relação regular direta entre o fonema 
e a letra correspondente. O fonema /s/ apresenta uma relação 
irregular, com as respectivas letras que são: SS, X, Ç, SC. 

A professora trabalhava a oralidade por meio da: 

• Rima: através de parlendas e poesias; 

• Consciência silábica: jogo de trilha com formato de 
caracol – separação oral das palavras que estavam 
sendo trabalhadas. O jogo de trilha consiste em 
uma trilha com desafios, cartelas ou dados com 
figuras referentes às palavras, assim tirando uma 
cartela ou atirando o dado, movimenta a peça 
fazendo referência ao número de sílabas da figura. 
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• Fonema – trava-língua. Por exemplo, o fonema /p/: 
O peito do pé de Pedro é preto. Quem disser que o 
peito do pé de Pedro é preto, tem o peito do pé 
mais preto do que o peito do pé de Pedro. 

 
4.2 Relato de experiência pessoal 

Durante meu tempo com a turma, desenvolvíamos um 
projeto paralelo ao da professora, utilizávamos da experiência 
que adquirimos nas observações do seu trabalho. Com base 
em Ilha; Lara (2010), mencionamos a seguir as atividades que 
foram desenvolvidas: 

a) Histórias e músicas;  
b) Rimas através de poesias, que eram trabalhadas 

com a fala e os gestos como, por exemplo, imitando 
o galope com os pés, na parte: Clop, clop, O galope,  
Exemplo: 

Sons  

(Pablo Moreno) 

Clap, clap 
Faz a água, 
Clop, clop, 
O galope,  
Glu,glu, 
Faz o peru 

E você  
o que faz  
ai deitado? 

Blin,blin,blão, 
Toca o sino, 
Flin,flin,flin 
O violino 
Bão,bão,bão 
O violão 

E você  
o que faz  
ai deitado? 
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Toc,toc,toc 
Bate à porta 
Cronch,cronch,  
O urubu 

E você  
o que faz  
ai deitado? 

Tuim,tuim 
O salto agulha 
Cuin,cuin,cuin, 
O cachorrinho 
Ao, ao, ao 
O cachorrão. 

E você  
o que faz  
ai deitado? 

c) Parlendas que são grupos de palavras organizadas 
de forma rítmica que podem rimar ou não. 
Exemplo: 

Hoje é domingo 
Pede cachimbo, 
O cachimbo é de barro 
Bate no jarro 
O jarro é fino 
Bate no sino 
O sino é de ouro 
Bate no Touro 
é valente 
Bate na gente 
A gente é fraco 
Cai no buraco 
O buraco é fundo 
Acabou-se o mundo 

 

Relacionávamos os trabalhos com a escrita 
espontânea. No exemplo das parlendas, solicitamos que as 
crianças criassem suas próprias parlendas. Escreviam com 
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a escrita espontânea e diziam o que estava escrito, e isso era 
anotado pela acadêmica. Com essas escritas íamos 
acompanhando as hipóteses de evolução da escrita das 
crianças. Apresentamos abaixo um exemplo de parlenda de 
uma criança: 

O sapo é parecido com o prato, 
A meia, 
E o pé de pato 
 

Abaixo apresentamos exemplo de escrita espontânea 
a partir da poesia Sons de Pablo Moreno. 

 
 

4.3 A hipótese de evolução da escrita das crianças 
Os dados coletados em novembro de 2010 mostram o 

nível de alfabetização das crianças, após terem passado o 
ano letivo desempenhando atividades com consciência 
fonológica. 

A pesquisa foi realizada com treze crianças com idade 
entre seis e sete anos, entregávamos para as crianças uma 
folha contendo cinco figuras aos quais deveriam escrever o 
nome correspondente às figuras, abaixo um quadro mostra as 
hipóteses de evolução de escrita de cada criança. As palavras 
solicitadas eram formadas por duas silabas constituídas por 
consoante, vogal; consoante, vogal (CV.CV). 
 

Quadro1 – A escrita inicial dos sujeitos no 1° ano 
PALAVRAS  BOLA TATU GATO RODA FITA 

Sujeito 1 BIR AIG AIG RVA SIT 

Sujeito 2 BOLA TUTU HGTO DRDA FAT 

Sujeito 3 BALA AUO HUO RODA LCSO 

Sujeito 4 BOLA TAUTA HGUA BORA LASO 

Sujeito 5 BON RUA RAO ANPA HOA 
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Continuação 
PALAVRAS  BOLA TATU GATO RODA FITA 

Sujeito 6  BOLA TATU GATO PINEU LASO 

Sujeito 7 BOLA TATU GATO RODA FITA 

Sujeito 8  Não escreve Não escreve Não escreve Não escreve Não escreve 

Sujeito 9 BLAAL TUA HTO RDA LSA 

Sujeito 10 BAH ULA HUP GVO DOE 

Sujeito 11 BOLA TATU LATU RODA FTA 

Sujeito 12 BON RIE HEL ROE ANT 

Sujeito 13 BOLA TATU GATO PINEU FITA 

Obs. Algumas crianças trocaram fita por laço, e roda por pneu, pelas imagens 
Fonte: Morales (2013) 

 
Assim observamos as hipóteses de evolução da 

escrita em que os alunos se encontravam: 
Os sujeitos 1, 3 e 9: estão na hipótese silábica com 

correspondência sonora, pois consegue colocar pelo menos 
uma letra, fazendo correspondência ao som. A criança 
escreve uma letra para cada silaba, utilizando letras que 
correspondem ao som da silabas, às vezes usa só vogais 
outras vezes consoantes e vogais. 

Os sujeitos 2, 4, 6, 11: estão na hipótese silábica 
alfabética, pois nesse nível a criança ora escreve uma letra 
para representar a silaba, ora escreve a silaba completa. 
Já consegue escrever algumas palavras corretamente também 
na maioria das palavras, coloca uma letra para cada letra. 

Os sujeitos 5,10, 12: estão na hipótese silábica sem 
valor sonoro, neste nível a criança escreve uma letra para 
representar uma silaba sem se preocupar com o valor sonoro 
correspondente. 

Os sujeitos 7 e 13: estão na hipótese alfabética, 
as crianças já compreendem o sistema de escrita faltando 
apenas aprimorar-se das convenções e aprimorar a 
ortográfica; principalmente nas silabas complexas. 

O sujeito 8: está na hipótese pré-silábico, não 
reconhece as letras, e não consegue escrevê-las, tem 
necessidades especiais e se locomove com auxílio de 
cadeiras de rodas tendo também dificuldades em movimentar 
os braços, e assim desenvolver a escrita. 
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Quadro 2 – Número de sujeitos em cada hipótese de 
evolução da escrita 

Hipótese de evolução da escrita Número de sujeitos 

Pré-silábico 1 

Silábico com Valor sonoro 3 

Silábico sem valor sonoro 3 

Silábico Alfabético  4 

Alfabético 2 
Fonte: Morales (2013) 

 

De acordo com essa pesquisa apenas uma criança 
chegou a novembro na hipótese pré-silábica, e este apresenta 
problemas motores, seis crianças se encontram na hipótese 
silábico três com valor sonoro e três sem valor sonoro, quatro 
crianças estão na hipótese silábica alfabética e duas se 
encontram na hipótese alfabética. 

Acreditamos que a alfabetização desenvolvida no 
primeiro ano observado respeita o tempo de cada criança, 
também, ressaltamos a importância do trabalho com a 
consciência fonológica no primeiro ano, pois verificamos que 
somente quatro crianças (33%) não conseguiram fazer 
nenhuma relação do som ao fonema.  

 

5. Considerações finais 
 

No presente trabalho conceituamos o que vem a ser 
consciência fonológica e como esta faz parte do processo de 
ensino e aprendizagem de crianças nos anos iniciais da 
educação formal, demonstrando a importância deste processo 
para a aquisição da língua escrita.  

Também é relevante pensar na importância que a 
Programa de Bolsas de Iniciação a Docência (PIBID), nos 
proporcionou no processo de formação acadêmica, 
acreditamos que ser confrontados com a prática durante a 
graduação nos levou a entender, e repensar diversos pontos 
da prática pedagógica, nesse caso o processo de letramento, 
o respeito à infância, e o papel do professor. 

A observação da prática da professora como também 
os diálogos e questionamentos que surgiam durante o tempo 
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em que estávamos atuando em sala de aula, acrescentou a 
caminhada acadêmica diversas aprendizagens, que foram 
significadas nas experiências adquiridas no contato com a 
escola e, também, com as professoras que faziam parte da 
escola e das relações que foram estabelecidas. 

Acreditamos que pela experiência que foi adquirida em 
sala de aula nas observações e trabalhos desenvolvidos com 
as crianças, que a consciência fonológica é uma ferramenta 
para prática pedagógica que respeita o tempo como também 
as particularidades que cada criança tem no seu processo de 
aquisição da leitura e da escrita. 

Como também ressaltamos que esse processo não é 
pensado na direção de termos uma turma homogenia, mas 
que as crianças signifiquem seus conhecimentos e de acordo 
com o seu tempo vão construindo suas hipóteses e dessa 
forma o processo de alfabetização não se torna mecânico, 
mas cheio de significados para as crianças, pensando nelas 
como autores do processo. 
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A REDUÇÃO DOS DITONGOS /EJ/ E /OW/ 
COMO REFLEXO DA FALA NA ESCRITA DE CRIANÇAS 

CURSANDO O ENSINO FUNDAMENTAL1 
 

Alexander Severo Córdoba* 
 

RESUMO 
Esta pesquisa tem como objetivo geral investigar a redução dos 
ditongos /ej/ e /ow/ presentes na representação escrita de crianças 
cursando o ensino fundamental e por objetivo específico aplicar 
procedimentos para auxiliar os alunos na representação escrita de 
palavras com ditongos /ej/ e /ow/. Em uma primeira etapa, 
realizamos uma coleta de dados da representação escrita de 
palavras em que podia incidir a redução de ditongo como reflexo da 
fala. Investigamos, no 4º e 5º anos, a ocorrência de redução dos 
ditongos /ej/ para [e] e de /ow/ para [o]. Verificamos que o fato de, 
na representação escrita dos ditongos /ej/ e /ow/, ora ocorrer a 
redução (primeira coleta) e ora não ocorrer a redução (segunda 
coleta) e vice-versa leva a observação de que há uma flutuação na 
representação escrita dos ditongos /ej/ e /ow/. Sendo um fato 
indicativo de que os sujeitos se encontram em um processo de 
aprendizagem ortográfica. Em uma segunda etapa, os dados foram 
coletados por meio de um ditado de palavras com os ditongos /ej/ 
e /ow/ e quatro palavras distratoras. Com base nos resultados 
obtidos por Adamoli (2006), consideramos os contextos seguintes 
para /ej/: /r/, /š/, /ž/; para o /ow/: /p/, /g/, /k/ e /r/. Observamos que a 
redução ocorre com maior percentual no ditongo /ow/. Com relação 
ao contexto seguinte, a redução do ditongo /ej/ ocorreu com maior 

 
1 Este trabalho foi desenvolvido no Projeto de Pesquisa: Redução dos 
ditongos /ej/ e /ow/: um reflexo da fala na escrita de sujeitos cursando o 
ensino fundamental (2009-2010). Além disso, o referido artigo foi 
apresentado e publicado no VI Seminário sobre Linguagem e Ensino – 
Linguagens: metodologias de ensino e pesquisa, realizado pelo Programa 
de Pós-Graduação em Letras da Universidade Católica de Pelotas, nos dias 
28, 29 e 30 de abril de 2010.  
* Professor Substituto na área de Espanhol – ILA/FURG. 
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percentual com /š/ e a redução do ditongo /ow/ ocorreu maior 
percentual com /p/. Considerando palavras formadas por sufixo com 
os ditongos /ejro/ e /ejra/, observamos que a redução se dá com 
maior percentual na raiz do que no sufixo.  
 
Palavras-chave: Escrita, Variação fonológica, Ditongos decrescentes 
orais mediais /ej/ e /ow/ 

 
 

1. Introdução 
 

As crianças, nos anos iniciais, cometem erros em 
relação à ortografia. A maioria dos alunos tende a escrever de 
acordo com a fala, quer dizer, eles reproduzem a língua falada 
em sua forma escrita. Porém, a escrita possui normas 
definidas diferentes da língua falada, a qual permite variações 
linguísticas.  

De acordo com Cagliari (1997), os erros devido ao 
reflexo da variação sincrônica, são tipos de erros visto como 
de transcrição fonética da própria fala. Em sua análise, essa 
categoria de erros é a que apresenta o maior número de 
casos em comparação com as outras categorias.  

Este trabalho tem como objetivo geral investigar 
a incidência de redução dos ditongos /ej/ e /ow/ 
na representação escrita de sujeitos cursando 4º, 5º e 6º anos 
de duas escolas municipais de ensino fundamental da cidade 
do Rio Grande. E, por objetivos específicos elaborar e aplicar 
atividades pedagógicas para auxiliar os alunos na 
representação escrita de palavras que possam incidir a 
redução dos ditongos /ej/ e /ow/.  

 
2. Pressuposto teórico 
 

Segundo Amaral (2004), os gramáticos definem 
ditongo como um encontro vocálico formado por uma vogal e 
uma das semivogais /j/ ou /w/ na mesma sílaba. 

Em (1) demonstramos a representação do ditongo, 
considerando uma estrutura hierarquizada da sílaba, 
conforme análise proposta por Bisol (1999): 
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Figura 1 – Representação do ditongo em uma estrutura 
hierarquizada da sílaba 

 
Fonte: Córdoba (2010) 

 
Bisol (1999, apud Hora; Ribeiro, 2006, p.213) define o 

ditongo lexical como uma seqüência de duas vogais, das 
quais a de maior sonoridade é escolhida pelo Princípio de 
Sonoridade Sequencial como núcleo e a outra inserida na 
coda, reservada a qualquer soante, traço que a vogal possui. 
É nesse caso que se converte em glide. 

Em (2), com base em Hora; Ribeiro (2006), 
apresentamos o processo de redução do ditongo /ow/, no qual 
se dá o desligamento da coda da rima constituída por núcleo 
e coda.  

 
Figura 2 – Representação do desligamento da coda no 
processo de redução do ditongo /ow/ 

 
Fonte: Córdoba (2010) 
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3. Metodologia 
 
Em uma primeira etapa, foi realizada uma coleta de 

dados da representação escrita de palavras em que o referido 
processo podia incidir como um reflexo da fala. Essa coleta foi 
realizada como um projeto – piloto em uma escola municipal 
do Rio Grande. Os dados foram coletados mediante um ditado 
em um texto dado. Definimos como sujeitos participantes, 
somente, aqueles presentes na primeira e segunda coleta e 
que participaram das atividades pedagógicas propostas 
(oralidade por meio de poesias e trava-língua, separação 
silábica oral e cinestésica de palavras constituídas pelos 
referidos ditongos e a produção escrita de palavras com 
ditongos por meio de um jogo com dado). Na turma 41, 
participaram cinco alunos sem aplicação de atividades (GA), 
já, na turma 42, participaram 14 alunos com aplicação 
de atividades. Enquanto que, na turma 51, participaram 
18 alunos sem aplicação de atividades (GA) e, na turma 52, 
foram onze alunos com aplicação de atividades.  

Em uma segunda etapa, executamos o referido 
trabalho em duas escolas municipais da cidade do Rio 
Grande. Com base nos resultados obtidos por Adamoli (2006), 
consideramos os contextos seguintes para /ej/: /r/, /š/, /ž/; para 
o /ow/: /p/, /g/, /k/ e /r/ para selecionar as palavras a serem 
coletadas. Os dados foram coletados por meio de um ditado 
de dezesseis palavras com os ditongos /ej/ e /ow/ e quatro 
palavras distratoras. As palavras usadas com o ditongo /ej/ 
foram: cadeira, dinheiro e bandeira; queixo, peixe e ameixa; 
queijo e beijo. Já com o ditongo /ow/ foram usadas as 
seguintes palavras: choupana, roupa e poupança; rouco; 
açougue; besouro, cenoura e vassoura. Em relação à 
formação de palavras com acréscimo do sufixo /ejro/ e /ejra/, 
selecionamos figuras que representassem os ditongos /ej/ 
e /ow/ na raiz das palavras. Por exemplo, selecionamos a 
figura de um touro e solicitamos a escrita da palavra acrescida 
de /ejro/, ou seja, as crianças deveriam escrever toureiro. 
Então, as crianças deveriam formar a palavra final com 
o acréscimo dos ditos sufixos com palavras constituídas 
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pelos ditongos /ej/ e /ow/ na sua raiz. As crianças 
participantes da primeira e segunda coleta seguem o critério 
da primeira etapa. Sendo eles, 13 alunos do 4º ano com 
aplicação de atividades (GB); 10 alunos do 5º ano sem 
aplicação de atividades (GA) e 16 alunos do 6º ano (GB).  

 
4. Descrição dos dados 

 
Em relação à primeira etapa, obtivemos os 

seguintes exemplos de redução com os ditongos /ej/ e /ow/: 
cadeira → ‘cadera’; ameixa → ‘amexa’; queijo → ‘quejo’; 
beijo → ‘bejo’; roupa → ‘ropa’; touro → ‘toro’ e rouco → ‘roco’. 
Essa redução ocorreu com maior percentual com o ditongo 
/ow/ do que com o /ej/ (vide gráfico 1).  

 
Gráfico 1 – Resultado de percentuais de redução de 
ditongos /ej/ e /ow/ – 4º e 5º anos. 

 
Fonte: Córdoba (2010) 
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Gráfico 2 – Resultado total de redução dos ditongos 
/ej/ e /ow/ – 4º e 5º série 

 
Fonte: Córdoba (2010) 

 
Em relação à segunda etapa, observamos, assim 

como na primeira etapa, que a redução ocorre com maior 
percentual na primeira coleta e com o ditongo /ow/ do que 
com /ej/ (vide gráfico 3). 

 
Gráfico 3 – Percentual de ocorrência da redução dos 
ditongos /ej/ e /ow/ na escrita dos sujeitos. 

 
Fonte: Córdoba (2010) 
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Considerando palavras formadas por sufixo com os 
ditongos /ejro/ e /ejra/, observamos que a redução se dá com 
maior percentual na raiz do que no sufixo (gráfico 4). 
Apresentamos alguns exemplos de formação de palavras 
com acréscimo de sufixo /ejro/ e /ejra/ na raiz: touro  
(figura) → toeiro; toieiro; tesouro (figura) → tesoueiro; tizoleiro, 
tezorora; cha (figura) → chazeiro; chaeiro; chaero, cháliro; 
chapéu (figura) → chapeiro; chapereiro, chapeliro; sapato 
(figura) → sapatoeiro e barba (figura) → barberoiro. 

 
Gráfico 4 – Percentual de ocorrência da redução dos 
ditongos /ej/ e /ow/ na raiz e no sufixo. 

 
Fonte: Córdoba (2010) 

 
5. Considerações finais  

 
O fato de a representação escrita dos ditongos /ej/ 

e /ow/ de um mesmo sujeito, ora ocorrer a redução dos 
ditongos (1ª coleta) e ora não ocorrer a redução dos ditongos 
(2ª coleta) e vice-versa leva a observarmos: (a) uma flutuação 
(BERTI; CHACON; PAGLIUSO, 2008) na representação 
escrita dos ditongos /ej/ e /ow/ pelos sujeitos assim como se 
dá na fala; (b) essa flutuação demonstra que os sujeitos se 
encontram em processo de aprendizagem da ortografia do 
português brasileiro. 
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Os sujeitos apresentam maior facilidade de representar 
na escrita o ditongo /ej/ do que o /ow/, (resultado esse já 
obtido por Hora; Ribeiro (2006) e Adamoli (2006)), assim 
como de representarem os referidos ditongos no sufixo do que 
na raiz da palavra. Levando em consideração a fala, 
a dificuldade em representar o ditongo /ow/ na escrita pode 
ser devido à redução de [ow] encontrar-se praticamente 
implementada no sistema como uma mudança em progresso 
(AMARAL, 2005, p.103).  

Em relação à aplicação das atividades, verificamos 
que houve uma diminuição do percentual de redução dos 
ditongos nos grupos 4GB (1ª etapa) e 6GB (2ª etapa), 
ao passo que nos grupos 5GB (1ª etapa) aumentou o 
percentual de redução. No 4GA (2ª etapa) os percentuais se 
igualaram na primeira e na segunda coleta. Devido ao fato de 
continuar ocorrendo a redução dos ditongos na representação 
escrita dos sujeitos na segunda coleta, sugerimos que essas 
atividades poderiam ser desenvolvidas ao longo do ano 
escolar e não em apenas em um encontro como realizado 
nesta pesquisa. Logo, propomos a elaboração de atividades 
pedagógicas envolvendo a representação dos ditongos /ej/ 
e /ow/ para serem apresentadas aos professores da rede 
pública do ensino fundamental com o intuito de os mesmos as 
aplicarem em sala de aula. 
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APRESENTAÇÃO 

 
As atividades envolvendo a consciência fonológica da 

rima e da sílaba, propostas nesta parte II do livro, têm o 
intuito de auxiliar os professores durante o processo de 
aprendizagem da escrita alfabética de seus alunos nos anos 
iniciais do ensino fundamental.  

Os acadêmicos, sob orientação da Profa. Susie Enke 
Ilha, no Curso de Especialização em Linguística e Ensino de 
Língua Portuguesa do Instituto de Letras e Artes (vide 
parte 1) redigiram artigos sobre aquisição da escrita e 
consciência fonológica e desenvolveram algumas das 
atividades aqui propostas.  

Os artigos que compõem a parte I são: Intervenção da 
consciência fonológica nos processos fonológicos presentes 
na representação escrita inicial de estruturas silábicas 
complexas do português brasileiro, de Claudia Camila Lara; 
Aquisição gráfica da coda nasal: reflexões sobre atividades 
orais e escritas, de Monica Ramos Borges; A consciência 
fonológica na aquisição da escrita infantil: como auxiliar a 
criança a solucionar a troca entre fonemas surdos e sonoros?, 
de Francine Rodrigues Domingues Miranda. Ainda, incluímos 
o artigo O desvio ortográfico da coda nasal final na escrita dos 
alunos dos anos iniciais, de Renata Aquino Trecha, sob 
orientação da Profa. Marisa Porto do Amaral e coorientação 
da Profa. Susie Enke Ilha.  

As atividades, também, foram elaboradas e aplicadas 
em sala de aula, em escolas públicas no município de Rio 
Grande/RS, pelos acadêmicos, coautores desta proposta, 
do Curso de Letras do Instituto de Letras e Artes (ILA), 
da Universidade Federal do Rio Grande (FURG) durante a 
realização dos seguintes Projetos: 
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– Projeto de Pesquisa Redução dos ditongos /ej/ e /ow/ 
na escrita de sujeitos cursando o ensino fundamental, com o 
auxílio do acadêmico Alexander Severo Córdoba. 

 – Projetos de Extensão Consciência Fonológica: 
elaboração e aplicação de jogos didáticos, Oficina de atividades 
de consciência fonológica e Consciência linguística no 
letramento, com o auxílio dos acadêmicos e co-autores deste 
livro: Claudia Camila Lara, Anderson de Souza, Luciane Gomes 
de Oliveira (In Memoriam), Gilson Vaz, Camila Marins Dutra.  

 
A elaboração e a aplicação dessas atividades 

resultaram a produção de artigos e resumos apresentados em 
eventos acadêmicos, os quais estão mencionados nas 
referências bibliográficas com o propósito de demonstrar que 
tais atividades foram desenvolvidas em sala de aula nos anos 
iniciais em escolas públicas do município de Rio Grande/RS 
tanto pelos acadêmicos de Letras em Projetos de Pesquisa e 
Extensão como pelos acadêmicos durante a elaboração de 
artigos no Curso de Especialização em Linguística e Ensino 
de Língua Portuguesa do Instituto de Letras e Artes. 

 
Profa. Dra. Susie Enke Ilha 

Instituto de Letras e Artes  
(ILA-FURG) 
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INTRODUÇÃO 
 

Compreendemos que a consciência fonológica é um 
fator relevante para o processo de aquisição da leitura e 
escrita nos anos iniciais de escolarização, bem como um 
recurso de intervenção no desempenho de crianças com 
dificuldade de aprendizagem.  

A consciência fonológica diz respeito à habilidade 
linguística de manipular os sons da fala humana. Para isso, 
se considera os níveis linguísticos da frase, da palavra, das 
rimas/aliterações, da sílaba, dos constituintes silábicos e 
dos fonemas.  

Propomos, então, as atividades de escrita de 
consciência fonológica envolvendo os seguintes níveis 
linguísticos, explanados abaixo, em ordem decrescente de 
complexidade linguística: RIMAS e SÍLABAS > CONSTITUINTES 
SILÁBICOS > FONEMAS.  

CONSCIÊNCIA FONOLÓGICA DA RIMA: é a consciência 
de que as palavras podem terminar oralmente com o mesmo 
pedacinho. As tarefas solicitadas são: 

(a) Identificação da rima em poesias; 
(b) Produção de rima. 

 

A CONSCIÊNCIA FONOLÓGICA DA SÍLABA refere-se à 
consciência de que as palavras são constituídas por sílabas. 
As tarefas solicitadas são:  

(a) Segmentação de palavras em sílabas. Quais são os 
pedacinhos que formam a palavra crocodilo? 
Cro.co.di.lo 

(b) Síntese. Vou dizer uma palavra em pedacinhos 
tar.ta.ru.ga, qual é a palavra? Tartaruga 

(c) Identificação de sílabas no início, no meio e no final 
de palavras em poesias, trava-línguas e jogos 
fonológicos. 
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(d) Reversão de sílabas. Se colocarmos a última sílaba 
no início e a primeira no final como fica a palavra saci? 

 
A CONSCIÊNCIA DOS CONSTITUINTES SILÁBICOS 

refere-se à consciência de que as sílabas são constituídas 
por consoantes e as vogais. Há os encontros vocálicos 
constituídos pelos ditongos, os encontros consonantais 
formados pela primeira consoante /p, b, t, d, k, g, f, v/ e pela 
segunda consoante /r/ ou /l/ (pr, br, tr, dr, kr, gr, fr, vr, pl, bl, kl, 
gl, fl, vl) e as vogais seguidas pelos fonemas consonantais /S/, 
/R/, /L/ e /N/ (AS, ES, IS, OS, US; AR, ER, IR, OR, UR; AL, 
EL, IL, OL, UL; AN, EN, IN, ON, UN). A tarefa solicitada é: 

(a) Identificação dos constituintes silábicos em poesias, 
trava-línguas e jogos fonológicos. 
 

A CONSCIÊNCIA DOS FONEMAS refere-se à 
consciência de que as palavras e sílabas são constituídas por 
fonemas, unidades menores da fala humana que distinguem 
os significados das palavras. Por exemplo: o fonema /f/ 
de faca e o fonema /v/ de vaca; o fonema /p/ de pingo 
e o fonema /b/ de bingo; nas sílabas constituídas por 
Consoante-Vogal-Consoante (CVC), o fonema /S/ de posto – 
pos(CVC).to; o fonema /R/ de porto – por(CVC).to; e o fonema 
/N/ de ponto – poN(CVC).to. As tarefas solicitadas são:  

(a) Inserção de fonemas em palavras dos jogos 
fonológicos; 

(b) Elisão de fonemas em palavras dos jogos 
fonológicos. 

 
Salientamos que a proposta dessas atividades para a 

fase inicial de aprendizagem da leitura e da escrita é baseada na 
teoria fonológica da Sílaba (Selkirk, 1982) e na análise da sílaba 
do Português Brasileiro de Bisol (1999). Consideramos, assim, 
os seguintes níveis de consciência fonológica: sílaba, ataque 
complexo/rima (constituída por núcleo e coda) e os fonemas.  

Mencionamos abaixo a representação hierarquizada 
de sílaba complexa da palavra flor. 
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Figura 1 – Representação fonológica da estrutura 
hierarquizada da sílaba: palavra flor. 

 
Fonte: Lara (2011) 

 
As atividades são propostas com objetivo de auxiliar os 

educandos a superarem processos fonológicos que incidem 
na escrita inicial de estruturas silábicas complexas do 
Português Brasileiro, como: 

(a) não produção de:  

• /l/ e /r/ em encontros consonantais (exemplos: 
prato → pato; globo → gobo; crocodilo → cocodilo); 

• /L, N, S, R/ em estrutura silábica  
consoante-vogal-consoante CVC (exemplos: 
balde → bade; pente → pete; castelo → catelo; 
porta → pota); 
 

(b) metátese (inversão de fonemas) em estruturas 
silábicas complexas: 

• /l/ e /r/ em encontros consonantais (exemplos: 
prato → parto; globo → golbo); 

• /L, N, S, R/ em estrutura silábica 
consoante-vogal-consoante CVC (exemplos: 
porta → prota); 

 

(c) epêntese (inserção de vogal) em estruturas 
silábicas complexas: 

• consoante-consoante-vogal CCV (exemplo: 
prato → parato); 

• consoante-vogal-consoante CVC (exemplos: 
castelo → casitelo; margarida → maragarida). 
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Os processos fonológicos, além de alterarem as 
estruturas silábicas complexas do Português Brasileiro, 
podem substituir um fonema vozeado por desvozeado ou 
vice-versa, como, por exemplo, nos pares mínimos: /p e b/ 
(exemplo: bola → pola); /t e d/ (exemplo: dedo → teto); 
/k e g/ (exemplo: gato → cato); /f e v/ (exemplo: vaso → 
faso); /s e z/ (exemplo: zebra → sebra); /ᶴ e ᶾ/ (exemplo: 
janela → chanela). 

Além desses processos fonológicos, consideramos os 
ditongos orais decrescentes /ej/ e /ow/ que são reduzidos na 
escrita inicial de ei para “e”, ou para “o” como um reflexo da 
fala. Por exemplo, as palavras cadeira e touro são produzidas 
na fala como [ka´dera] e [´toru], ocorrendo a redução do 
ditongo /ej/ para [e] e do ditongo /ow/ para [o]. Logo, essas 
palavras podem ser representadas na escrita inicial como 
cadera e toro, respectivamente.  

Nesta parte 2 do livro são apresentadas duas áreas 
distintas e interligadas: a área do professor 1, 2, 3 e a área do 
aluno 1, 2, 3. Essas áreas correspondem às atividades de 
poesias com rima, de poesias e trava-línguas e de jogos 
fonológicos, respectivamente.  

Na área do(a) professor(a) estão colocadas 
explicações que consideramos pertinentes às atividades a 
serem desenvolvidas pelos alunos. Na área do(a) aluno(a) 
estão as atividades propriamente ditas.  

Salientamos que, a área 3 do aluno, contém sugestões 
ao professor de como desenvolver os jogos fonológicos com 
seus alunos em sala de aula.  

Sugerimos que as atividades aqui propostas iniciem 
sempre com uma vivência oral das poesias e/ou trava-línguas, 
e após, a escrita corresponde à tarefa solicitada.  

Além disso, convém atentar para o tipo de letra das 
poesias e trava-línguas a serem entregues aos alunos. Em um 
primeiro momento, as crianças aprendem com mais facilidade 
as letras MAIÚSCULAS, seguindo-se a essas, em um 
segundo momento, as letras MINÚSCULAS impressas, e por 
fim, as letras CURSIVAS. No Anexo, apresentamos alguns 
exemplos de poesias e trava-línguas em letra MAIÚSCULA, 
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deixando um espaço maior para o preenchimento dos traços 
pelas letras correspondentes. 

A consciência fonológica da rima é abordada por meio 
de poesias com rima retiradas do livro Arca de Noé de 
Vinícius de Moraes e Ou isto ou aquilo de Cecília Meireles. 

Com relação à consciência fonológica da sílaba 
estruturas complexas do Português Brasileiro, seus 
constituintes silábicos internos e respectivos fonemas, são 
apresentadas as seguintes sugestões a serem desenvolvidas 
em sala de aula: 

• Poesias e trava-línguas: são apresentadas 
poesias e trava-línguas que contêm palavras 
constituídas por:  
/l/ e /r/ em encontros consonantais (CCV) – 
exemplo: prato. 
/L, N, S, R/ em estrutura silábica 
consoante-vogal-consoante (CVC) – exemplos: 
balde, ponte, poste e porto. 

 

• Jogos fonológicos: são compostos por cartelas 
com palavras escritas constituídas pelas estruturas 
silábicas complexas como CCV e CVC, os quais 
solicitam a formação de nova palavra por meio de 
(a) inserção e elisão de fonemas; (b) substituição de 
fonemas envolvendo o vozeamento e a coda medial; 
(c) reversão de sílabas; (d) criação de palavras a 
partir de uma palavra constituída por CCV ou CVC; 
(e) identificação dos ditongos ei e ou (Domitongo). 
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ÁREA DO PROFESSOR 1 
 
 

AS RIMAS NA POESIA 
 

Da paginação 
 

Os livros de poemas devem ter margens largas e muitas 
páginas em branco e suficientes claros nas páginas impressas, para 

que as crianças possam enchê-los de desenhos – gatos, homens, 
aviões, casas, chaminés, árvores, luas, pontes, automóveis, 

cachorros, cavalos, bois, tranças, estrelas – que passarão também a 
fazer parte dos poemas... 

Mário Quintana (1983) 
 

As rimas na poesia 
 
CARO(A) PROFESSOR(A), a proposta desta atividade 

escrita a ser solicitada ao aluno é o preenchimento dos tracinhos 
referentes à rima que compõe os versos da poesia. Sugerimos 
que essa atividade seja realizada em quatro momentos:  

(a) conversa com os alunos sobre o assunto de que a 
poesia trata; 

(b) a vivência oral da poesia pelos alunos;  
(c) a leitura oral da poesia pelos alunos;  
(d) o preenchimento dos tracinhos referentes às rimas. 
 
Convém mencionar uma sugestão de como os alunos 

podem vivenciar oralmente a poesia: o(a) professor(a) fala a 
poesia inteira, e após fala o primeiro verso e as crianças 
repetem e assim sucessivamente até o final da poesia. Por fim, 
repetir novamente a poesia inteira para as crianças escutarem. 

Para desenvolver essas atividades com rimas em 
poesias, consideramos que possa ajudar o(a) professor(a) 
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a identificar as rimas na poesia tanto a definição de rima 
como a classificação dos tipos de rima na poesia, conforme 
Goldstein (2008).  

A rima se refere à “repetição de sons semelhantes que 
podem estar ora no final de versos diferentes, ora no interior 
do mesmo verso, ora em posições variadas, criando um 
parentesco fônico entre palavras presentes em dois ou mais 
versos” (GOLDSTEIN, 2008, p.57).  

Apresentamos a seguinte classificação dos tipos de 
rima na poesia realizada pela referida autora, bem como 
poesias que os exemplificam. 

1. Quanto à posição no verso 
Rima externa: os sons semelhantes se repetem no 
final de diferentes versos; 
Rima interna: os sons semelhantes se repetem no 
interior do verso seguinte. 

2. Quanto à semelhança de sons consonantais 
e vocálicos 
 

Rima consoante: apresenta semelhança de 
consoantes e vogais. 

Veja, abaixo, um exemplo do poema de José de 
Castro, contendo o tipo de rima consoante: 

Vaidade 

José de Castro 

O ornitorrinco, 
com afinco, 
ajeita a orelha 
e fecha o trinco 
do seu brinco 
de zinco 
na noite do 
dia cinco. 

 
Rima toante: apresenta semelhança, somente,  

na vogal tônica. Veja, abaixo, um exemplo do poema de Elias 
José, contendo o tipo de rima toante: 
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Eu vi uma abelha 
no nariz da vovó 
a abelha olhou, olhou 
não picou, pois teve dó. 

Elias José 

 
3. Quanto à distribuição ao longo do poema 

Rimas cruzadas (ou alternadas): tipo ABAB  

A Arca de Noé  

Vinícius de Moraes 

Sete em cores, de repente A 
O arco-íris se desata   B 
Na água límpida e contente  A 
Do ribeirinho da mata   B 

 
Rimas emparelhadas e interpoladas: tipo ABBA – 

(rimas tipo A são chamadas interpoladas; e tipo B são 
chamadas emparelhadas) 

A Arca de Noé  

Vinícius de Moraes 

E abre-se a porta da arca  A 
Lentamente surgem francas B 
A alegria e as barbas brancas B 
Do prudente patriarca  A 

 
Rimas misturadas: outro tipo de organização.  

Ao ver uma velha coroca   A 
fritando um filé de minhoca A 
o Zé Minhocão   B 
falou pro irmão:   B 
“Não achas melhor ir pra toca?” A 

Tatiana Belinky 
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Rima perdida ou rima órfã: um verso sem rima. 

O buraco do tatu 

Sergio Caparelli 

O tatu cava um buraco  
À procura de uma lebre, 
Quando sai pra se coçar,  
Já está em Porto Alegre.  

 
4. Quanto à extensão dos sons que rimam 

Rima pobre: identidade da vogal tônica em diante. 

O peixe toma banho 
saltando a cada instante, 
usando por chuveiro 
a tromba do elefante. 

Walmir Ayala 

 
Rima rica: identidade desde a consoante que vem 

antes da vogal tônica. 

Mapa 

Maria Dinorah 

Tinha tanto remendo 
a calça do Raimundo, 
que ele estudava nela 
a geografia do mundo. 

 
5. Quanto à posição do acento tônico 

A rima coincide com a palavra final do verso: 

Rimas agudas: formadas por palavras oxítonas; 
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Assim Assado 

Eva Furnari 

Era uma vez... 
Um urso chorão, 
Coitado, 
Ele nunca sabia a lição 

Era uma vez ... 
Um filhote de cascavel 
Se distraiu, 
Comeu um chapéu. 

 
Rimas graves: formadas por palavras paroxítonas; 

Adora a água 
a jiboia, 
mas não nada 
e nem boia. 

Millor Fernandes 
 

Rimas esdrúxulas: formadas por palavras 
proparoxítonas. 
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ÁREA DO ALUNO 1 

 
 

POESIAS COM RIMA: LIVRO A ARCA DE NOÉ (VINICIUS 
DE MORAES) 

 
A FOCA  

QUER VER A FOCA 
FICAR FELIZ?  
É PÔR UMA BOLA 
NO SEU NARIZ. 

QUER VER A FOCA 
BATER PALMINHA? 
É DAR A ELA 
UMA SARDINHA. 

 
Preencha os tracinhos com a rima das palavras da poesia 
A Foca: 

 
A FOCA 

QUER VER A FOCA 
FICAR FEL__ __?  
É PÔR UMA BOLA 
NO SEU NAR__ __. 

QUER VER A FOCA 
BATER PALM__ __ __ __? 
É DAR A ELA 
UMA SARD__ __ __ __. 
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AS ABELHAS 

A ABELHA-MESTRA 
E AS ABELHINHAS 
ESTÃO TODAS PRONTINHAS 
PRA IR PARA A FESTA. 

NUM ZUNE QUE ZUNE 
LÁ VÃO PRO JARDIM 
BRINCAR COM A CRAVINA 
VALSAR COM O JASMIM 

DA ROSA PRO CRAVO 
DO CRAVO PRA ROSA 
DA ROSA PRO FAVO 
VOLTA PRO CRAVO.  

VENHAM VER COMO DÃO MEL 
AS ABELHINHAS DO CÉU!  

 
Preencha os tracinhos com a rima das palavras da poesia 
As Abelhas: 

 
AS ABELHAS 

A ABELHA-MESTR__ 
E AS ABELH__ __ __ __ __ 
ESTÃO TODAS PRONT__ __ __ __ __ 
PRA IR PARA A FEST__. 

NUM ZUNE QUE ZUNE 
LÁ VÃO PRO JARD__ __ 
BRINCAR COM A CRAVINA. 
VALSAR COM O JASM__ __. 

DA ROSA PRO CR__ __ __ 
DO CRAVO PRA ROSA 
DA ROSA PRO F__ __ __ 
VOLTA PRO CR__ __ __. 

VENHAM VER COMO DÃO M__ __ 
AS ABELHINHAS DO C__ __! 
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O PATO 

LÁ VEM O PATO 
PATA AQUI, PATA ACOLÁ 
LÁ VEM O PATO 
PARA VER O QUE É QUE HÁ. 
O PATO PATETA 
PINTOU O CANECO 
SURROU A GALINHA 
BATEU NO MARRECO 
PULOU DO POLEIRO 
NO PÉ DO CAVALO 
LEVOU UM COICE 
CRIOU UM GALO 
COMEU UM PEDAÇO 
DE JENIPAPO 
FICOU ENGASGADO 
COM DOR NO PAPO 
CAIU NO POÇO 
QUEBROU A TIGELA 
TANTAS FEZ O MOÇO 
QUE FOI PRA PANELA. 

 

Preencha os tracinhos com a rima das palavras da poesia 
O Pato: 
 

O PATO 

LÁ VEM O P__ __ __ 
PATA AQUI, PATA ACOL__ 
LÁ VEM O P__ __ __  
PARA VER O QUE É QUE H__. 
O PATO PATETA 
PINTOU O CAN__ __ __ 
SURROU A GALINHA 
BATEU NO MARR__ __ __ 
PULOU DO POLEIRO 
NO PÉ DO CAV__ __ __  
LEVOU UM COICE 
CRIOU UM G__ __ __ 
COMEU UM PEDAÇO 
DE JENIP__ __ __  
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FICOU ENGASGADO 
COM DOR NO P__ __ __ 
CAIU NO P__ __ __ 
QUEBROU A TIG__ __ __ 
TANTAS FEZ O M__ __ __ 
QUE FOI PRA PAN__ __ __. 

 
O GIRASSOL 

SEMPRE QUE O SOL 
PINTA DE ANIL 
TODO O CÉU 
O GIRASSOL 
FICA UM GENTIL 
CARROSSEL. 

O GIRASSOL É O CARROSSEL DAS ABELHAS. 

PRETAS E VERMELHAS 
ALI FICAM ELAS 
BRINCANDO, FEDELHAS 
NAS PÉTALAS AMARELAS. 

– VAMOS BRINCAR DE CARROSSEL, PESSOAL? 

– “RODA, RODA, CARROSSEL 
RODA, RODA, RODADOR 
VAI RODANDO, DANDO MEL 
VAI RODANDO, DANDO FLOR.” 

– MARIMBONDO NÃO PODE IR QUE É BICHO MAU! 
– BESOURO É MUITO PESADO! 
– BORBOLETA TEM QUE FINGIR DE BORBOLETA 

NA ENTRADA! 
– DONA CIGARRA FICA TOCANDO SEU REALEJO! 

– “RODA, RODA, CARROSSEL 
GIRA, GIRA, GIRASSOL 
REDONDINHO COMO O CÉU 
AMARELINHO COMO O SOL.” 

E O GIRASSOL VAI GIRANDO DIA AFORA... 

O GIRASSOL É O CARROSSEL DAS ABELHAS. 
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Preencha os tracinhos com a rima das palavras da poesia 
O Girassol: 

 
O GIRASSOL 

SEMPRE QUE O __ __ __ 
PINTA DE AN__ __ 
TODO O C__ __ 
O GIRA__ __ ___ __ 
FICA UM GENT__ __ 
CARROSS__ __ 

O GIRASSOL É O CARROSSEL DAS ABELHAS. 

PRETAS E VERME__ __ __ __ 
ALI FICAM __ __ __ __ 
BRINCANDO, FEDE__ __ __ __ 
NAS PÉTALAS AMAR__ __ __ __. 

– VAMOS BRINCAR DE CARROSSEL, PESSOAL? 

– “RODA, RODA, CARROSS__ __. 
RODA, RODA, RODAD__ __. 
VAI RODANDO, DANDO M__ __. 
VAI RODANDO, DANDO FL__ __.” 

– MARIMBONDO NÃO PODE IR QUE É BICHO MAU! 
– BESOURO É MUITO PESADO! 
– BORBOLETA TEM QUE FINGIR DE BORBOLETA 

NA ENTRADA! 
– DONA CIGARRA FICA TOCANDO SEU REALEJO! 

– “RODA, RODA, CARROSS__ __. 
GIRA, GIRA, GIRA__ __ __ __. 
REDONDINHO COMO O C__ __. 
AMARELINHO COMO O __ __ __.” 

E O GIRASSOL VAI GIRANDO DIA AFORA... 

O GIRASSOL É O CARROSSEL DAS ABELHAS. 
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O GATO 

COM UM LINDO SALTO 
LESTO E SEGURO 
O GATO PASSA 
DO CHÃO AO MURO 
LOGO MUDANDO 
DE OPINIÃO 
PASSA DE NOVO 
DO MURO AO CHÃO 
E PEGA CORRE 
BEM DE MANSINHO 
ATRÁS DE UM POBRE 
DE UM PASSARINHO 
SÚBITO, PARA 
COMO ASSOMBRADO 
DEPOIS DISPARA 
PULA DE LADO 
E QUANDO TUDO 
SE LHE FATIGA 
TOMA O SEU BANHO 
PASSANDO A LÍNGUA 
PELA BARRIGA. 

 
Preencha os tracinhos com a rima das palavras da poesia 
O Gato: 
 

O GATO 

COM UM LINDO SALTO 
LESTO E SEG__ __ __ 
O GATO PASSA 
DO CHÃO AO M__ __ __ 
LOGO MUDANDO 
DE OPINI__ __ 
PASSA DE NOVO 
DO MURO AO CH__ __ 
E PEGA CORRE 
BEM DE MANS__ __ __ __ 
ATRÁS DE UM POBRE 
DE UM PASSAR__ __ __ __ 
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SÚBITO, P__ __ __ 
COMO ASSOMBR__ __ __ 
DEPOIS DISP__ __ __ 
PULA DE L__ __ __ 
E QUANDO TUDO 
SE LHE FAT__ __ __ 
TOMA O SEU BANHO 
PASSANDO A LÍNGUA 
PELA BARR__ __ __. 

 
O MOSQUITO 

O MUNDO É TÃO ESQUISITO: 
TEM MOSQUITO. 

POR QUE, MOSQUITO, POR QUE 
EU... E VOCÊ? 

VOCÊ É O INSETO 
MAIS INDISCRETO 
DA CRIAÇÃO 
TOCANDO FINO 
SEU VIOLINO 
NA ESCURIDÃO. 

TUDO DE MAU 
VOCÊ REÚNE 
MOSQUITO PAU 
QUE MORDE E ZUNE. 

VOCÊ GOSTARIA 
DE PASSAR O DIA 
NUMA SERRARIA 
GOSTARIA? 

POIS VOCÊ PARECE UMA SERRARIA! 
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Preencha os tracinhos com a rima das palavras da poesia 
O Mosquito:  
 

O MOSQUITO  

O MUNDO É TÃO ESQUIS__ __ __: 
TEM MOSQU__ __ __. 

POR QUE, MOSQUITO, POR QU__ 
EU... E VOC__? 

VOCÊ É O INS__ __ __ 
MAIS INDISCR__ __ __ 
DA CRIAÇ__ __ 
TOCANDO F__ __ __ 
SEU VIOL__ __ __ 
NA ESCURID__ __. 

TUDO DE M__ __ 
VOCÊ RE__ __ __ 
MOSQUITO P__ __ 
QUE MORDE E Z__ __ __. 

VOCÊ GOSTAR__ __ 
DE PASSAR O D__ __ 
NUMA SERRAR__ __ 
GOSTAR__ __? 

POIS VOCÊ PARECE UMA SERRAR__ __ 
 

Encontre palavras que rimam nas poesias acima: 
 

1) _______________ e _______________ 
2) _______________ e _______________ 
3) _______________ e _______________ 
4) _______________ e _______________ 
5) _______________ e _______________ 
6) _______________ e _______________ 
7) _______________ e _______________ 
 

Escreva três palavras que rimam com a palavra pato: 
 

1) _______________ 
2) _______________ 
3) _______________ 
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POESIAS COM RIMA: LIVRO OU ISTO OU AQUILO 
(CECÍLIA MEIRELES) 
 

OU ISTO OU AQUILO  

OU SE TEM CHUVA E NÃO SE TEM SOL 
OU SE TEM SOL E NÃO SE TEM CHUVA! 

OU SE CALÇA A LUVA E NÃO SE PÕE O ANEL, 
OU SE PÕE O ANEL E NÃO SE CALÇA A LUVA! 

QUEM SOBE NOS ARES NÃO FICA NO CHÃO, 
QUEM FICA NO CHÃO NÃO SOBE NOS ARES. 

É UMA GRANDE PENA QUE NÃO SE POSSA 
ESTAR AO MESMO TEMPO EM DOIS LUGARES! 

OU GUARDO O DINHEIRO E NÃO COMPRO O DOCE, 
OU COMPRO O DOCE E GASTO O DINHEIRO. 

OU ISTO OU AQUILO: OU ISTO OU AQUILO ... 
E VIVO ESCOLHENDO O DIA INTEIRO! 

NÃO SEI SE BRINCO, NÃO SEI SE ESTUDO, 
SE SAIO CORRENDO OU FICO TRANQUILO. 

MAS NÃO CONSEGUI ENTENDER AINDA 
QUAL É MELHOR: SE É ISTO OU AQUILO. 

 
Preencha os tracinhos com a rima das palavras da poesia 
Ou isto ou aquilo: 
 

OU ISTO OU AQUILO 

OU SE TEM CHUVA E NÃO SE TEM SOL 
OU SE TEM SOL E NÃO SE TEM CHUVA! 

OU SE CALÇA A LUVA E NÃO SE PÕE O ANEL, 
OU SE PÕE O ANEL E NÃO SE CALÇA A LUVA! 

QUEM SOBE NOS ARES NÃO FICA NO CHÃO, 
QUEM FICA NO CHÃO NÃO SOBE NOS __ __ __ __. 

É UMA GRANDE PENA QUE NÃO SE POSSA 
ESTAR AO MESMO TEMPO EM DOIS LUGAR__ __ __! 

OU GUARDO O DINHEIRO E NÃO COMPRO O DOCE, 
OU COMPRO O DOCE E GASTO O DINH__ __ __ __. 
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OU ISTO OU AQUILO: OU ISTO OU AQUILO ... 
E VIVO ESCOLHENDO O DIA INT__ __ __ __! 

NÃO SEI SE BRINCO, NÃO SEI SE ESTUDO, 
SE SAIO CORRENDO OU FICO TRANQU__ __ __. 

MAS NÃO CONSEGUI ENTENDER AINDA 
QUAL É MELHOR: SE É ISTO OU AQU__ __ __. 

 
CANÇÃO DE DULCE 

DULCE, DOCE DULCE,  
MENINA DO CAMPO,  
DE OLHOS VERDES DE ÁGUA  
DE ÁGUA E PIRILAMPO.  

DOCE DULCE, DOCE  
DÓCIL, ESTENDENDO  
PELO SOL LENÇÓIS  
ENTRE ANIL E VENTO.  

DÓCIL, DOCE DULCE  
DE FACE VERMELHA,  
DOCE ROSA AIROSA  
A FUGIR DA ABELHA, 

DA ABELHA, DE VESPAS  
E BESOUROS TONTOS  
PELO ARROIO DE OURO  
DE SEIXOS REDONDOS...  

 
Preencha os tracinhos com a rima das palavras da poesia 
Canção de Dulce: 
 

CANÇÃO DE DULCE 

DULCE, DOCE DULCE,  
MENINA DO C__ __ __ __,  
DE OLHOS VERDES DE ÁGUA  
DE ÁGUA E PIRIL__ __ __ __.  

DOCE DULCE, DOCE  
DÓCIL, ESTENDENDO  
PELO SOL LENÇÓIS  
ENTRE ANIL E VENTO.  
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DÓCIL, DOCE DULCE  
DE FACE VERM__ __ __ __,  
DOCE ROSA AIROSA  
A FUGIR DA AB__ __ __ __, 

DA ABELHA, DE VESPAS  
E BESOUROS T__ __ __ __ __ 
PELO ARROIO DE OURO  
DE SEIXOS RED__ __ __ __ __...  

 
O SONHO E A FRONHA 

SONHO RISONHO 
NA FRONHA DE LINHO. 
NA FRONHA DE LINHO, 
A FLOR SEM ESPINHO. 

APANHO A LENHA 
PARA O VIZINHO. 

E ENCONTRO O NINHO 
DE PASSARINHO. 

DE QUE TAMANHO SERIA O REBANHO? 

NÃO HÁ QUEM VENHA 
PELA MONTANHA 
COM A MINHA SOMBRINHA 
DE TEIA DE ARANHA? 

SONHO O MEU SONHO. 
A FLOR SEM ESPINHO 
TAMBÉM SONHA 
NA FRONHA. 

NA FRONHA DE LINHO. 
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Preencha os tracinhos com a rima das palavras da poesia 
O sonho e a fronha: 
 

O SONHO E A FRONHA 

S__ __ __ __ RIS__ __ __ __ 
NA FRONHA DE L__ __ __ __. 
NA FRONHA DE L__ __ ___ _, 
A FLOR SEM ESP__ __ __ __. 
APANHO A L__ __ __ __ 
PARA O VIZ__ __ __ __. 

E ENCONTRO O N__ __ __ __ 
DE PASSAR__ __ __ __. 

DE QUE TAM__ __ __ __ SERIA O REB__ __ __ __? 

NÃO HÁ QUEM V__ __ __ __ 
PELA MONT__ __ __ __ 
COM A M__ __ __ __ SOMBR__ __ __ __ 
DE TEIA DE AR__ __ __ __? 

SONHO O MEU S__ __ __ __. 
A FLOR SEM ESP__ __ __ __ 
TAMBÉM S__ __ __ __ 
NA FR__ __ __ __. 

NA FR__ __ __ __ DE L__ __ __ __. 

 
LEILÃO DE JARDIM 

QUEM ME COMPRA UM JARDIM COM FLORES? 
BORBOLETAS DE MUITAS CORES, 
LAVADEIRAS E PASSARINHOS, 
OVOS VERDES E AZUIS NOS NINHOS? 
QUEM ME COMPRA ESTE CARACOL? 
QUEM ME COMPRA UM RAIO DE SOL? 
UM LAGARTO ENTE O MURO E A HERA, 
UMA ESTÁTUA DA PRIMAVERA? 
QUEM ME COMPRA ESTE FORMIGUEIRO? 
E ESTE SAPO, QUE É JARDINEIRO? 
E A CIGARRA E A SUA CANÇÃO? 
E O GRILINHO DENTRO DO CHÃO? 
(ESTE É O MEU LEILÃO) 
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Preencha os tracinhos com a rima das palavras da poesia 
Leilão de jardim: 

 
LEILÃO DE JARDIM 

QUEM ME COMPRA UM JARDIM COM FL__ __ __ __? 
BORBOLETAS DE MUITAS C__ __ ___ _, 
LAVADEIRAS E PASSAR__ __ __ ___ _, 
OVOS VERDES E AZUIS NOS N__ __ __ __ __? 
QUEM ME COMPRA ESTE CARAC__ __? 
QUEM ME COMPRA UM RAIO DE S__ __? 
UM LAGARTO ENTRE O MURO E A H__ __ __, 
UMA ESTÁTUA DA PRIMAV__ __ __? 
QUEM ME COMPRA ESTE FORMIGU__ __ __ __? 
E ESTE SAPO, QUE É JARDIN__ __ __ __? 
E A CIGARRA E A SUA CANÇ__ __? 
E O GRILINHO DENTRO DO CH__ __? 
(ESTE É O MEU LEILÃO) 

 
O CAVALINHO BRANCO  

À TARDE, O CAVALINHO BRANCO ESTÁ MUITO CANSADO: 

MAS HÁ UM PEDACINHO DO CAMPO 
ONDE É SEMPRE FERIADO.  
O CAVALO SACODE A CRINA LOURA E COMPRIDA  
E NAS VERDES ERVAS ATIRA SUA BRANCA VIDA.  
SEU RELINCHO ESTREMECE AS RAÍZES 
E ELE ENSINA AOS VENTOS  
A ALEGRIA DE SENTIR LIVRES SEUS MOVIMENTOS.  
TRABALHOU TODO O DIA, TANTO! DESDE A MADRUGADA! 

DESCANSA ENTRE AS FLORES, 
CAVALINHO BRANCO, DE CRINA DOURADA!  
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Preencha os tracinhos com a rima das palavras da poesia 
O cavalinho branco: 
 

O CAVALINHO BRANCO 

À TARDE, O CAVALINHO BRANCO ESTÁ MUITO CANS__ __ __: 

MAS HÁ UM PEDACINHO DO CAMPO 
ONDE É SEMPRE FERI__ __ __. 
O CAVALO SACODE A CRINA LOURA E COMPR__ __ __ 
E NAS VERDES ERVAS ATIRA SUA BRANCA V__ __ __. 
SEU RELINCHO ESTREMECE AS RAÍZES 
E ELE ENSINA AOS V__ __ __ __ __ 
A ALEGRIA DE SENTIR LIVRES SEUS MOVIM__ __ __ __ __. 
TRABALHOU TODO O DIA, TANTO! DESDE A MADRUG__ __ __! 

DESCANSA ENTRE AS FLORES, 
CAVALINHO BRANCO, DE CRINA DOUR__ __ __!  

 
Encontre palavras que rimam nas poesias acima: 
 
1) _______________ e _______________ 
2) _______________ e _______________ 
3) _______________ e _______________ 
4) _______________ e _______________ 
5) _______________ e _______________ 
6) _______________ e _______________ 
7) _______________ e _______________ 
 
Escreva três palavras que rimam com a palavra sol: 
 
1) _______________ 
2) _______________ 
3) _______________ 
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ÁREA DO PROFESSOR 2 

 
 

POESIAS E TRAVA-LÍNGUAS 

 
Consciência fonológica da estrutura silábica complexa do 
português brasileiro 

 
Por menor e mais simples que seja, um poema dito em coro 

na sala de aula ajuda a harmonizar a classe e levar cada aluno a 
sentir que faz parte de um todo. 

A fala liga o ser humano ao mundo, ao próximo e a si 
mesmo. Embelezá-la e enriquecê-la é papel do educador. 

Lameirão et. al. (2003) 

 
Consciência fonológica da estrutura silábica complexa do 
português brasileiro 

 
CARO(A) PROFESSOR(A), a proposta das atividades 

escritas para a fase de aquisição da escrita é baseada na teoria 
fonológica da Sílaba (Selkirk, 1982) e na análise da sílaba do 
Português Brasileiro de Bisol (1999). Consideramos, assim, 
os seguintes níveis de consciência fonológica: sílaba, ataque 
complexo/rima (constituída por núcleo e coda) e os fonemas.  

Mencionamos abaixo a representação hierarquizada 
de sílaba complexa da palavra trator. 
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Figura 1 – Representação hierarquizada de sílaba 
complexa: palavra trator 

 
Fonte: Os próprios autores 

 

Logo, esses níveis de consciência fonológica – ataque 
complexo, rima (constituída por núcleo e coda em /r/, /s/, /l/ 
e /N/) e fonema – são solicitados nas atividades para que o 
aluno os represente na escrita no momento em que preenche 
os tracinhos. Os alunos devem estar conscientes da posição 
em que os fonemas/grafemas ocupam no nível da sílaba, 
no nível do ataque complexo ou rima (núcleo e coda) e, por 
último, do fonema/grafema.  

Exemplificamos a nossa proposta, a partir de 
trava-línguas, a qual segue os seguintes passos: 

(a) a brincadeira oral (individual ou em grupo) 
do trava-língua (opção: movimentos corporais com 
saquinhos de arroz); 

(b) a leitura oral do trava-língua (individual ou em grupo); 
(c) o preenchimento dos tracinhos pelos alunos. 
 

O brinco de Bruna brilha. 

Nível da sílaba: O  _ _ _ _co de  _ _ _na  _ _ _lha. 
Nível do ataque complexo: O  _ _inco de  _ _una  _ _ilha. 
Nível do fonema: O b_rinco de B_una b_ilha 

 

Lagartixa, larga a tia! 
 

Nível da sílaba: La_ _ _tixa, _ _ _ga a tia! 
Nível da rima (núcleo e coda): Lag_ _tixa, l_ _ga a tia! 
Nível do fonema: Laga_tixa, la_ga a tia! 
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Convém mencionar que as sílabas das atividades 
propostas possuem as seguintes constituições no que se 
refere à posição que as consoantes e vogais ocupam na 
estrutura silábica: 

a) Sílaba constituída por ditongos decrescentes orais 
“ei” e “ou”: peixe e touro 

b) Sílaba constituída por ataque complexo: 
consoante-consoante-vogal (CCV): prato, placa; 

c) Sílaba constituída por rima: consoante-vogal-consoante 
(CVC): porto, posto, ponto, balde; 

d) Sílaba constituída por ataque complexo e rima: 
consoante-consoante-vogal-consoante-consoante 
(CCVC): princesa; brinco. 

 
Após as atividades de preenchimento dos tracinhos, 

há caça-palavras contendo palavras constituídas pelas 
referidas estruturas silábicas complexas do Português 
Brasileiro, as quais seguem sempre o movimento da escrita 
alfabética, ou seja, da esquerda para direita sempre na linha 
horizontal. E há uma atividade de preenchimento de letras que 
faltam em uma lista de palavras. Salientamos que algumas 
dessas palavras podem formar outra palavra sem o 
preenchimento da letra. Por exemplo: p_ato (prato); sem 
preencher o tracinho com a letra R, forma a palavra pato. 

Colocamos a proposta de Bertalot (2002, p.214) 
de atividades com a poesia A Canção dos Tamanquinhos a 
serem desenvolvidas com as crianças.  

a) Ritmo e movimento: com o troc... troc... troc... troc... 
bater os calcanhares e com o verso ligeirinhos bater 
ou andar com a ponta dos pés.  

b) Dicção:  

• praticar articulando de forma exagerada para tornar 
mais ágeis e língua e os lábios tra-tre-tri-tro-tru, 
fra-fre-fri-fro-fru; 

• Praticar fra-fre-fri-fro-fru e fla-fle-fli-flo-flu, 
mostrando bem a diferença quanto à posição e 
ao movimento da língua para dizer fra e fla; 
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• Pronunciar os referidos sons de forma lenta e 
num outro momento de forma rápida. 

 
Cada grupo de crianças pronunciará um tipo de encontro 

consonantal: o grupo 1 dirá gra-gre-gri-gro-gru; o grupo 2 dirá 
pra-pre-pri-pro-pru; grupo 3 dirá tra-tre-tri-tro-tru... Após, 
substituir os exercícios pelo fonema /l/: gla-gle-gli-glo-glu 
e assim, sucessivamente. 

Para finalizar, apresentamos uma atividade que 
envolve o movimento corporal com saquinhos de arroz para 
acompanhar a oralidade dos trava-línguas. Em outras 
palavras, sugerimos que ao vivenciar a fala do trava-língua, 
seja realizado os movimentos corporais propostos pelas 
autoras Mary Nash-Wortham e Jean Hunt. 

 
Saquinhos de Arroz  

 
Exercício 1 – Saquinho na mão esquerda 

– mão direita na altura do umbigo, com palma da mão 
voltada para cima; 

– mão esquerda na altura do peito, a palma da mão 
voltada para baixo, segurando o saquinho; 

– deixe o saquinho cair na mão de baixo, que 
deve pegá-lo; 

– inverta a posição das mãos. 

 
Exercício 2 – Grande Anel – saquinho na mão esquerda 

– braços abertos e esticados ao nível da cintura, 
palmas voltadas para dentro em posição; 

– jogar saquinho para a mão direita; 
– girar ambas as mãos em direção às costas; 
– jogar saquinho para a mão esquerda; 
– girar mãos para frente e repetir 5 vezes; 
– o saquinho é passado como um anel, em sentido 

horário, em torno da cintura. 
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Exercício 3 – Arco-íris – saquinho na mão direita 

– braços a cima da cabeça, palmas das mãos voltadas 
para dentro. Comece passando e depois jogando o 
saquinho para a outra mão; 

– desça os cotovelos ao nível da cintura; 
– eleve os braços novamente e passe (ou jogue) 

o saquinho para a outra mão; 
– desça os cotovelos (jogar um total de 8 vezes). 

 
Observação: O ideal é olhar para a frente e não para 

o saquinho e, ir aumentando o espaço entre as mãos. 

 
Exercício 4 – Cachoeira – saquinho na mão esquerda 

– mão direita na altura da cintura, às costas, palma 
para cima; 

– mão esquerda no meio das costas e palmas para 
baixo. Deixe o saquinho cair na outra mão; 

– inverta a posição das mãos e das palmas das mãos. 
Deixe o saquinho cair da mão direita na mão 
esquerda (jogar 8 vezes). 

 
Exercício 5 – Asas da Borboleta – saquinho na 
mão esquerda 

– mãos ao nível da cintura:  
– levante a perna esquerda e dobre o joelho, passe o 

saquinho com a mão esquerda por baixo do joelho e 
pegue com a mão direita. Abaixe a perna; 

– levante a perna direita, dobre o joelho, passe o 
saquinho por baixo do joelho, com a mão direita e 
pegue com a esquerda. Abaixe a perna. Jogue 
8 vezes. 

– depois de um tempo, jogue o saquinho e acrescente 
o salto. 
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Exercício 6 – Pezinhos Ocupados – saquinhos no chão, 
à frente do pé direito 

– sentado ou de pé: Pegar o saquinho curvando os 
artelhos. Levantá-lo e deixá-lo cair; 

– saquinhos à frente do pé esquerdo. Pegar o saquinho 
curvando os artelhos. Levantá-lo e deixá-lo cair; 

– com o saquinho entre os artelhos, jogá-lo para frente, 
para trás, para a direita e para a esquerda. 

 
Exercício 7 – Lemniscata de Pé – saquinho na mão direita 
(cruzamento) 

– mãos na altura da cintura, sobem juntas acima da 
cabeça. Na ponta dos pés, passar o saquinho da 
direita para a esquerda; 

– mãos descem juntas até a altura da cintura, cada 
uma de um lado, palmas para cima, baixando os pés. 
Passar o saquinho da esquerda para a direita; 

– baixar as mãos encurvadas, cada uma de um lado, 
agachando-se com as costas retas. Passar o saquinho 
por baixo dos joelhos, da direita para a esquerda; 

– elevar o corpo até a posição inicial – de pé com as 
mãos à altura da cintura. Passar o saquinho para a 
mão direita. 

 
Exercício 8 – Espiral/Caracol/Casulo – saquinho na 
mão direita 

– agachado de costas retas, mãos à frente e a palma 
das mãos para cima; 

– levar as mãos para trás, passando o saquinho para 
a esquerda; 

– levantar-se um pouco com as mãos à frente, passar 
o saquinho para a direita;  

– de pé com as mãos para trás, passar o saquinho 
para a esquerda; 

– mãos à frente na altura do peito com os cotovelos 
para fora, passar o saquinho para a direita; 
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– mãos para trás, altura da cintura, passar o saquinho 
para a esquerda; 

– meio agachado, mãos à frente, altura dos quadris, 
passar o saquinho para a direita; 

– mãos atrás, agachado, costas retas, passar o 
saquinho para a esquerda; 

– voltar à posição inicial. 
 
 
ATENÇÃO, o movimento para baixo se alarga. 

O movimento para cima se estreita. 
      (1)       (2)     (3)      (4)    (5)      (6)          (7)      (8)   

 
Observação: Esta sequência de exercícios foi apresentada durante o Curso 
de Extra-Lesson: recursos especiais em Pedagogia Waldorf e retirada do 
livro Take Time: movement exercises for parentes, teachers and therapists 
of children with difficulties in speaking, reading, writing and spelling, escrito 
por Mary Nash-Wortham e Jean Hunt. 
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ÁREA DO ALUNO 2 

 
 

POESIAS E TRAVA-LÍNGUAS: 

 
CONVITE 

José Paulo Paes 

POESIA 
É BRINCAR COM PALAVRAS 

COMO SE BRINCA 
COM BOLA, PAPAGAIO, PIÃO. 

SÓ QUE 
BOLA, PAPAGAIO, PIÃO 

DE TANTO BRINCAR 
SE GASTAM. 

AS PALAVRAS NÃO: 
QUANTO MAIS SE BRINCA 

COM ELAS 
MAIS NOVAS FICAM. 

COMO A ÁGUA DO RIO 
QUE É ÁGUA SEMPRE NOVA. 

COMO CADA DIA 
QUE É SEMPRE UM NOVO DIA. 
VAMOS BRINCAR DE POESIA? 

 
Vamos preencher os tracinhos com as letras que 

faltam para completar as palavras das poesias Pescaria e 
A Semana Inteira? 
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PESCARIA 

Cecília Meirelles 

CESTO DE PEIXES NO CHÃO.  
CHEIO DE PEIXES, O MAR.  
CHEIRO DE PEIXE PELO AR.  
E PEIXES NO CHÃO.  

CHORA A ESPUMA PELA AREIA,  
NA MARÉ CHEIA.  

AS MÃOS DO MAR VÊM E VÃO,  
AS MÃOS DO MAR PELA AREIA  
ONDE OS PEIXES ESTÃO.  

AS MÃOS DO MAR VÊM E VÃO,  
EM VÃO.  
NÃO CHEGARÃO  
AOS PEIXES DO CHÃO.  

POR ISSO CHORA, NA AREIA,  
A ESPUMA DA MARÉ CHEIA. 

 
PESCARIA 

CESTO DE __ __ __XES NO CHÃO. 
CHEIO DE __ __ __XES, O MAR. 
__ __ __ __RO DE __ __ __XE PELO AR. 
E __ __ __XES NO CHÃO. 

CHORA A ESPUMA PELA A__ __ __A, 
NA MARÉ __ __ __ __A. 

AS MÃOS DO MAR VÊM E VÃO,  
AS MÃOS DO MAR PELA A__ __ __A  
ONDE OS __ __ __XES ESTÃO. 

AS MÃOS DO MAR VÊM E VÃO, 
EM VÃO. 
NÃO CHEGARÃO 
AOS __ __ __XES DO CHÃO. 

POR ISSO CHORA, NA A__ __ __A, 
A ESPUMA DA MARÉ __ __ __ __A. 
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PESCARIA 

CESTO DE P__ __XES NO CHÃO. 
CHEIO DE P__ __XES, O MAR. 
CH__ __RO DE P__ __XE PELO AR. 
E P__ __XES NO CHÃO. 

CHORA A ESPUMA PELA AR__ __A, 
NA MARÉ CH__ __A. 

AS MÃOS DO MAR VÊM E VÃO, 
AS MÃOS DO MAR PELA AR__ __A 
ONDE OS P__ __XES ESTÃO. 

AS MÃOS DO MAR VÊM E VÃO, 
EM VÃO. 
NÃO CHEGARÃO 
AOS P__ __XES DO CHÃO. 

POR ISSO CHORA, NA AR__ __A, 
A ESPUMA DA MARÉ CH__ __A. 

 
PESCARIA 

CESTO DE PE__XES NO CHÃO. 
CHEIO DE PE__XES, O MAR. 
CHE__RO DE PE__XE PELO AR. 
E PE__XES NO CHÃO. 

CHORA A ESPUMA PELA ARE__A, 
NA MARÉ CHE__A. 

AS MÃOS DO MAR VÊM E VÃO, 
AS MÃOS DO MAR PELA ARE__A 
ONDE OS PE__XES ESTÃO. 

AS MÃOS DO MAR VÊM E VÃO, 
EM VÃO. 
NÃO CHEGARÃO 
AOS PE__XES DO CHÃO. 

POR ISSO CHORA, NA ARE__A, 
A ESPUMA DA MARÉ CHE__A. 
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A SEMANA INTEIRA 

Sergio Caparelli 

A SEGUNDA FOI À FEIRA  
PRECISAVA DE FEIJÃO;  
A TERÇA FOI À FEIRA,  
PRA COMPRAR UM PIMENTÃO; 
A QUARTA FOI À FEIRA,  
PRA BUSCAR QUIABO E PÃO;  
A QUINTA FOI À FEIRA,  
POIS GOSTAVA DE AGRIÃO;  
A SEXTA FOI À FEIRA,  
– TEM BANANA? TEM MAMÃO?  
SÁBADO NÃO TEM FEIRA E  
DOMINGO TAMBÉM NÃO. 

 
A SEMANA INTEIRA 

A SEGUNDA FOI À __ __ __RA  
PRECISAVA DE __ __ __JÃO;  
A TERÇA FOI À __ __ __RA,  
PRA COMPRAR UM PIMENTÃO; 
A QUARTA FOI À __ __ __RA,  
PRA BUSCAR QUIABO E PÃO;  
A QUINTA FOI À __ __ __RA,  
POIS GOSTAVA DE AGRIÃO;  
A SEXTA FOI À __ __ __RA,  
– TEM BANANA? TEM MAMÃO?  
SÁBADO NÃO TEM __ __ __RA E  
DOMINGO TAMBÉM NÃO. 
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A SEMANA INTEIRA 

A SEGUNDA FOI À F__ __RA  
PRECISAVA DE F__ __JÃO;  
A TERÇA FOI À F__ __RA,  
PRA COMPRAR UM PIMENTÃO; 
A QUARTA FOI À F__ __RA,  
PRA BUSCAR QUIABO E PÃO;  
A QUINTA FOI À F__ __RA,  
POIS GOSTAVA DE AGRIÃO;  
A SEXTA FOI À F__ __RA,  
– TEM BANANA? TEM MAMÃO?  
SÁBADO NÃO TEM F__ __RA E  
DOMINGO TAMBÉM NÃO. 

 
A SEMANA INTEIRA 

A SEGUNDA FOI À FE__RA  
PRECISAVA DE FE__JÃO;  
A TERÇA FOI À FE__RA,  
PRA COMPRAR UM PIMENTÃO; 
A QUARTA FOI À FE__RA,  
PRA BUSCAR QUIABO E PÃO;  
A QUINTA FOI À FE__RA,  
POIS GOSTAVA DE AGRIÃO;  
A SEXTA FOI À FE__RA,  
– TEM BANANA? TEM MAMÃO?  
SÁBADO NÃO TEM FE__RA E  
DOMINGO TAMBÉM NÃO. 
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Fonte: Elton Jardim do Amaral 

 
Através do seu poder espião e sua capacidade de 

observação, descubra seis palavras no caça-palavras: 

1) _______________ 
2) _______________ 
3) _______________ 
4) _______________ 
5) _______________ 
6) _______________ 

 
CAÇA-PALAVRAS 

A T X O U C A R E I A F 

V R T I M K C L O U R O 

F E I J Ã O S T W M E D 

T D Q N G Ç Z E I P X Z 

Z R Y T C O U R O T Z A 

X L E I F K R I E W L T 

C V E Q O U R O Q U I H 

S B X A Q Y O U D N T J 

W M F E I R A K T H Z U 

R H O C E I L M S U R I 

T R J P I P H N Z N Q K 
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Vamos preencher os tracinhos com as letras que 
faltam para completar as palavras das poesias A canção dos 
tamanquinhos, Cabritos de primavera, A traça trapaceira e 
A traça poliglota? 

 
A CANÇÃO DOS TAMANQUINHOS 

Cecília Meirelles 

TROC... TROC... TROC... TROC...  
LIGEIRINHOS, LIGEIRINHOS,  
TROC... TROC... TROC... TROC... 
VÃO CANTANDO OS TAMANQUINHOS  

MADRUGADA. TROC... TROC... 
PELAS PORTAS DOS VIZINHOS  
VÃO BATENDO, TROC... TROC...  
VÃO CANTANDO OS TAMANQUINHOS...  

CHOVE. TROC... TROC... TROC... 
NO SILÊNCIO DOS CAMINHOS  
ALAGADOS, TROC... TROC...  
VÃO CANTANDO OS TAMANQUINHOS...  

E ATÉ MESMO, TROC... TROC... 
OS QUE TÊM SEDAS E ARMINHOS,  
SONHAM TROC... TROC... TROC... 
COM SEU PAR DE TAMANQUINHOS 
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A CANÇÃO DOS TAMANQUINHOS 

__ __ __ __... __ __ __ __... __ __ __ __... __ __ __ __ 
LIGEIRINHOS, LIGEIRINHOS,  
__ __ __ __... __ __ __ __... __ __ __ __... __ __ __ __ 
VÃO CANTANDO OS TAMANQUINHOS  

MA__ __ __GADA. __ __ __ __... __ __ __ __... 
PELAS PORTAS DOS VIZINHOS  
VÃO BATENDO, TROC... TROC...  
VÃO CANTANDO OS TAMANQUINHOS...  

CHOVE. __ __ __ __... __ __ __ __... __ __ __ __...  
NO SILÊNCIO DOS CAMINHOS  
ALAGADOS, TROC... TROC...  
VÃO CANTANDO OS TAMANQUINHOS...  

E ATÉ MESMO, __ __ __ __... __ __ __ __... 
OS QUE TÊM SEDAS E ARMINHOS,  
SONHAM __ __ __ __... __ __ __ __... __ __ __ __... 
COM SEU PAR DE TAMANQUINHOS 

 
A CANÇÃO DOS TAMANQUINHOS 

__ __OC... __ __OC... __ __OC... __ __OC  
LIGEIRINHOS, LIGEIRINHOS,  
__ __OC... __ __OC... __ __OC... __ __OC  
VÃO CANTANDO OS TAMANQUINHOS  

MA__ __UGADA. __ __OC... __ __OC...  
PELAS PORTAS DOS VIZINHOS  
VÃO BATENDO, __ __OC... __ __OC...  
VÃO CANTANDO OS TAMANQUINHOS...  

CHOVE. __ __OC... __ __OC... __ __OC...  
NO SILÊNCIO DOS CAMINHOS  
ALAGADOS, __ __OC... __ __OC...  
VÃO CANTANDO OS TAMANQUINHOS...  

E ATÉ MESMO, __ __OC... __ __OC...  
OS QUE TÊM SEDAS E ARMINHOS,  
SONHAM __ __OC... __ __OC... __ __OC...  
COM SEU PAR DE TAMANQUINHOS 
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A CANÇÃO DOS TAMANQUINHOS 

T__OC... T__OC... T__OC... T__OC...  
LIGEIRINHOS, LIGEIRINHOS,  
T__OC... T__OC... T__OC... T__OC...  
VÃO CANTANDO OS TAMANQUINHOS. 

MAD__UGADA. T__OC... T__OC... 
PELAS PORTAS DOS VIZINHOS  
VÃO BATENDO, T__OC... T__OC... 
VÃO CANTANDO OS TAMANQUINHOS...  

CHOVE. T__OC... T__OC... T__OC... 
NO SILÊNCIO DOS CAMINHOS  
ALAGADOS, T__OC... T__OC... 
VÃO CANTANDO OS TAMANQUINHOS...  

E ATÉ MESMO, T__OC... T__OC... 
OS QUE TÊM SEDAS E ARMINHOS,  
SONHAM T__OC... T__OC... T__OC... 
COM SEU PAR DE TAMANQUINHOS  

 

CABRITOS DE PRIMAVERA 

Sérgio Caparelli 

CÉU AZUL 
DE ACALANTO 
CABRITOS 
MANSOS. 

CÉU CINZENTO 
CABRITOS 
LENTOS. 

CÉU ESCURO 
CABRITOS 
PULAM. 

CÉU MAIS CLARO  
CABRITOS 
RAROS. 

SOL SE VAI 
CABRITOS BERRAM 
A CHUVA CAI. 

VEM A NOITE 
CÉU SE ESTRELA!  

CABRITOS DE PRIMAVERA 

Sérgio Caparelli 

CÉU AZUL 
DE ACALANTO 
CA__ __ __TOS 
MANSOS. 

CÉU CINZENTO  
CA__ __ __TOS 
LENTOS. 

CÉU ESCURO 
CA__ __ __TOS 
PULAM.  

CÉU MAIS CLARO 
CA__ __ __TOS 
RAROS. 

SOL SE VAI  
CA__ __ __TOS BERRAM  
A CHUVA CAI.  

VEM A NOITE  
CÉU SE ESTRELA!  
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CABRITOS DE PRIMAVERA 

CÉU AZUL 
DE ACALANTO 
CA__ __ITOS 
MANSOS. 

CÉU CINZENTO 
CA__ __ITOS 
LENTOS. 

CÉU ESCURO 
CA__ __ITOS 
PULAM. 

CÉU MAIS CLARO  
CA__ __ITOS 
RAROS. 

SOL SE VAI 
CA__ __ITOS BERRAM 
A CHUVA CAI. 

VEM A NOITE 
CÉU SE ESTRELA!  

CABRITOS DE PRIMAVERA 

CÉU AZUL 
DE ACALANTO 
CAB__ITOS 
MANSOS. 

CÉU CINZENTO  
CAB__ITOS 
LENTOS. 

CÉU ESCURO 
CAB__ITOS 
PULAM.  

CÉU MAIS CLARO 
CAB__ITOS 
RAROS. 

SOL SE VAI  
CAB__ITOS BERRAM  
A CHUVA CAI.  

VEM A NOITE  
CÉU SE ESTRELA!  

 
A TRAÇA TRAPACEIRA 

José de Castro e Eliardo França   

A TRAÇA PASSEIA TRANQUILA 
PELA PRAÇA. 
E REBOLA COM GRAÇA. 
QUANDO ELA ABRAÇA, 
CUIDADO COM A CAMISA 
E TAMBÉM COM A CALÇA... 
TRAIÇOEIRA, DEVORA 
LIVRO DE CABECEIRA. 
SE FACILITAR, ADEUS, 
ROUPA DOMINGUEIRA! 
POR ONDE ELA PASSA, 
TUDO VIRA FUMAÇA! 
QUE GRAÇA EXISTE NA TRAÇA. 
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A TRAÇA TRAPACEIRA 

A __ __ __ÇA PASSEIA __ __ __ __QUILA 
PELA __ __ __ÇA.   
E REBOLA COM __ __ __ÇA. 
QUANDO ELA A__ __ __ÇA, 
CUIDADO COM A CAMISA 
E TAMBÉM COM A CALÇA... 
__ __ __ __ÇOEIRA, DEVORA 
LIVRO DE CABECEIRA. 
SE FACILITAR, ADEUS, 
ROUPA DOMINGUEIRA! 
POR ONDE ELA PASSA, 
TUDO VIRA FUMAÇA! 
QUE __ __ __ÇA EXISTE NA __ __ __ÇA 

 
A TRAÇA TRAPACEIRA 

A __ __AÇA PASSEIA __ __ANQUILA 
PELA __ __AÇA. 
E REBOLA COM __ __AÇA. 
QUANDO ELA A__ __AÇA, 
CUIDADO COM A CAMISA 
E TAMBÉM COM A CALÇA... 
__ __AIÇOEIRA, DEVORA 
LI__ __O DE CABECEIRA. 
SE FACILITAR, ADEUS, 
ROUPA DOMINGUEIRA! 
POR ONDE ELA PASSA, 
TUDO VIRA FUMAÇA! 
QUE __ __AÇA EXISTE NA __ __AÇA 
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A TRAÇA TRAPACEIRA 

A T__AÇA PASSEIA T__ANQUILA 
PELA P__AÇA. 
E REBOLA COM G__AÇA. 
QUANDO ELA AB__AÇA, 
CUIDADO COM A CAMISA 
E TAMBÉM COM A CALÇA... 
T___AIÇOEIRA, DEVORA 
LIV__O DE CABECEIRA. 
SE FACILITAR, ADEUS, 
ROUPA DOMINGUEIRA! 
POR ONDE ELA PASSA, 
TUDO VIRA FUMAÇA! 
QUE G__AÇA EXISTE NA T__AÇA 

 

A TRAÇA POLIGLOTA 

Sérgio Caparelli 

UMA TRAÇA, DE TRANÇA 
FEZ A MALA 
FOI À FRANÇA. 

NÃO SABENDO FALAR FRANCÊS, 
COMEU UM DICIONÁRIO 
DE INGLÊS 

 

A TRAÇA POLIGLOTA 

UMA __ __ __ÇA, DE __ __ __ __ÇA  
FEZ A MALA 
FOI À __ __ __ __ÇA. 

NÃO SABENDO FALAR __ __ __ __CÊS 
COMEU UM DICIONÁRIO 
DE INGLÊS. 

 

A TRAÇA POLIGLOTA 

UMA __ __AÇA, DE __ __ANÇA 
FEZ A MALA 
FOI À __ __ANÇA. 

NÃO SABENDO FALAR __ __ANCÊS, 
COMEU UM DICIONÁRIO  
DE INGLÊS. 
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A TRAÇA POLIGLOTA 

UMA T__AÇA, DE T__ANÇA  
FEZ A MALA  
FOI À F__ANÇA.  

NÃO SABENDO FALAR F__ANCÊS,  
COMEU UM DICIONÁRIO  
DE INGLÊS 

 
Vamos preencher os tracinhos com as letras que 

faltam para completar as palavras dos trava-línguas? 
 

UM PRATO DE PRATA. 

UM __ __ __TO DE __ __ __TA.  
UM __ __ATO DE __ __ATA.  
UM P__ATO DE P__ATA.  

 
O BRINCO DA BRUNA BRILHA.  

O __ __ __ __CO DA __ __ __NA __ __ __LHA. 
O __ __INCO DA __ __UNA __ __ILHA.  
O B__INCO DA B__UNA B__ILHA.  

 
PEDRO PREGOU UM PREGO NA PEDRA 

PE__ __ __  __ __ __GOU UM __ __ __GO NA PE__ __ __ 
PE__ __O  __ __EGOU UM __ __EGO NA PE__ __A 
PED__O P__EGOU UM P__EGO NA PED__A 

 
TRÊS PRATOS DE TRIGO.  

__ __ __ __  __ __ __TOS DE __ __ __GO.  
__ __ÊS  __ __ATOS DE __ __IGO.  
T__ÊS P__ATOS DE T__IGO.  

 
TRÊS TIGRES TRISTES.  

__ __ __ __  TI__ __ __ __  __ __ __ __ __ES.  
__ __ÊS  TI__ __ES  __ __ISTES.  
T__ÊS TIG__ES T__ISTES. 
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Fonte: Elton Jardim do Amaral 

 

Através do seu poder espião e sua capacidade de 
observação, descubra oito palavras no caça-palavras: 

1) _______________ 
2) _______________ 
3) _______________ 
4) _______________ 
5) _______________ 
6) _______________ 
7) _______________ 
8) _______________ 
 

CAÇA-PALAVRAS 

C L F R A W Q P R A Ç A 

X Z C A B R I T O E X A 

A Z T R A G L O C Z I O 

G T I G R E B L O D E S 

C R O C H D L T R U R I 

P L E B J D P R A T O H 

M T G R A Ç A T R L S D 

S Ç D R U G L I J M E F 

D R E Y B L F T R A Ç A 

F C L I V R O D E A C P 

S B R I Q Y O J D N T J 

E S T R E L A L H O R I 
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Vamos preencher os tracinhos com as letras que 
faltam para completar as palavras da poesia A Lagarta? 
 

A LAGARTA  

Ruth Salles 

A LAGARTA PEQUENINA  
SE ARRASTANDO PELO CHÃO,  
PROCUREI-A EM TODA PARTE,  
NÃO CONSIGO ACHÁ-LA, NÃO.  
QUANDO SE SENTE ESPREMIDA  
NO SEU CASACO PELUDO,  
DE LEVE E MACIA SEDA  
ELA TRANÇA O SEU CASULO.  
DENTRO DELE A LAGARTINHA  
DORME TODA ENROLADINHA.  
O CASULO JÁ SE MEXE  
E A CABECINHA APARECE.  
MAS, QUE É ISTO? VEJAM SÓ!  
É ESTA A NOSSA LAGARTA  
COM LINDAS ASAS AO SOL?  
E A BORBOLETA, A VOAR,  
BATE AS ASAS PELO AR.  

 

A LAGARTA  

A LA__ __ __TA PEQUENINA  
SE ARRASTANDO PELO CHÃO,  
PROCUREI-A EM TODA PARTE,  
NÃO CONSIGO ACHÁ-LA, NÃO.  
QUANDO SE SENTE ESPREMIDA  
NO SEU CASACO PELUDO,  
DE LEVE E MACIA SEDA  
ELA TRANÇA O SEU CASULO.  
DENTRO DELE A LA__ __ __TINHA  
DORME TODA ENROLADINHA.  
O CASULO JÁ SE MEXE  
E A CABECINHA APARECE.  
MAS, QUE É ISTO? VEJAM SÓ!  
É ESTA A NOSSA LA__ __ __TA  
COM LINDAS ASAS AO SOL?  
E A __ __ __BOLETA, A VOAR,  
BATE AS ASAS PELO AR.  
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A LAGARTA 

A LAG__ __TA PEQUENINA  
SE ARRASTANDO PELO CHÃO,  
PROCUREI-A EM TODA PARTE,  
NÃO CONSIGO ACHÁ-LA, NÃO.  
QUANDO SE SENTE ESPREMIDA  
NO SEU CASACO PELUDO,  
DE LEVE E MACIA SEDA  
ELA TRANÇA O SEU CASULO.  
DENTRO DELE A LAG__ __TINHA  
DORME TODA ENROLADINHA.  
O CASULO JÁ SE MEXE  
E A CABECINHA APARECE.  
MAS, QUE É ISTO? VEJAM SÓ!  
É ESTA A NOSSA LAG__ __TA  
COM LINDAS ASAS AO SOL?  
E A B__ __BOLETA, A VOAR,  
BATE AS ASAS PELO AR.  

 
A LAGARTA 

A LAGA__TA PEQUENINA  
SE ARRASTANDO PELO CHÃO,  
PROCUREI-A EM TODA PARTE,  
NÃO CONSIGO ACHÁ-LA, NÃO.  
QUANDO SE SENTE ESPREMIDA  
NO SEU CASACO PELUDO,  
DE LEVE E MACIA SEDA  
ELA TRANÇA O SEU CASULO.  
DENTRO DELE A LAGA__TINHA  
DORME TODA ENROLADINHA.  
O CASULO JÁ SE MEXE  
E A CABECINHA APARECE.  
MAS, QUE É ISTO? VEJAM SÓ!  
É ESTA A NOSSA LAGA__TA  
COM LINDAS ASAS AO SOL?  
E A BO__BOLETA, A VOAR,  
BATE AS ASAS PELO AR.  
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Vamos preencher os tracinhos com as letras que 
faltam para completar as palavras dos trava-línguas? 
 

LAGARTIXA, LARGA A TIA!  

LA__ __ __TIXA, __ __ __GA A TIA!  
LAG__ __TIXA, L__ __GA A TIA!  
LAGA__TIXA, LA__GA A TIA!  

 
ATRÁS DA PORTA TORTA TEM UMA PORCA.  

ATRÁS DA __ __ __TA  __ __ __TA TEM UMA __ __ __CA.  

ATRÁS DA P__ __TA T__ __TA TEM UMA P__ __CA.  
ATRÁS DA PO__TA TO__TA TEM UMA PO__CA.  
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Fonte: Elton Jardim do Amaral 

 
Através do seu poder espião e sua capacidade de 

observação, descubra seis palavras no caça-palavras: 

1) _______________ 
2) _______________ 
3) _______________ 
4) _______________ 
5) _______________ 
6) _______________ 

 
CAÇA-PALAVRAS 

T O R Ç P E R S D U R F 

V R T L A G A R T A S H 

P  O R T A B X A Q Y O E 

E R Q N A C I R X J B L 

Z R Y T P O R C A M L A 

X L A G A R T I N H A I 

C V E Q R M T A R C M Z 

S B O R B O L E T A B D 

W M L A G A R T I X A Q 

R O R C Z A R B J P H T 
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Vamos preencher os tracinhos com as letras que 
faltam para completar as palavras das poesias O beija-flor, 
O galo aluado, O rouxinol, O caracol e O galo e a galinha? 

 
O BEIJA-FLOR  

NA CLAREIRA DA FLORESTA 
MORAVA UM BEIJA-FLOR 
QUE VIVIA MUITO ALEGRE 
E VOAVA DE FLOR EM FLOR! 

 
O BEIJA-FLOR  

NA __ __ __REIRA DA __ __ __RESTA 
MORAVA UM BEIJA-__ __ __ __ 
QUE VIVIA MUITO ALEGRE 
E VOAVA DE FLOR EM __ __ __ __! 

 
O BEIJA-FLOR 

NA __ __AREIRA DA __ __ORESTA 
MORAVA UM BEIJA-__ __OR 
QUE VIVIA MUITO ALEGRE 
E VOAVA DE FLOR EM __ __OR! 

 
O BEIJA-FLOR 

NA C__AREIRA DA F__ORESTA 
MORAVA UM BEIJA-F__OR 
QUE VIVIA MUITO ALEGRE 
E VOAVA DE FLOR EM F__OR! 

 
 
 
 
 
 



 221 

O GALO ALUADO 

Sergio Caparelli 

O GALO ALUADO 
SUBIU NO TELHADO, 
SENTIU-SE TÃO SÓ, 
COCORISSÓ, COCORISSÓ! 

O GALO ALUADO 
SUBIU NO TELHADO 
E CHAMOU PELO SOL, 
COCORISSOL, COCORISSOL. 

O GALO ALUADO 
SUBIU NO TELHADO 
E VIU O CARACOL, 
COCORICOL, COCORICOL. 

O GALO ALUADO 
SUBIU NO TELHADO 
E SAUDOU A LUA, 
COCORILUA, COCORILUA. 

 
O GALO ALUADO 

O GA__ __  A__ __ADO 
SUBIU NO TELHADO, 
SENTIU-SE TÃO SÓ, 
COCORISSÓ, COCORISSÓ! 

O GA__ __  A__ __ADO 
SUBIU NO TELHADO 
E CHAMOU PELO __ __ __, 
COCORISSOL, COCORI__ __ __ __. 

O GA__ __  A__ __ADO 
SUBIU NO TELHADO 
E VIU O CARA__ __ __, 
COCORICOL, COCORI__ __ __. 

O GA__ __  A__ __ADO 
SUBIU NO TELHADO 
E SAUDOU A __ __A, 
COCORILUA, COCORI__ __A. 
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O GALO ALUADO 

O GALO A__ __ADO 
SUBIU NO TELHADO, 
SENTIU-SE TÃO SÓ, 
COCORISSÓ, COCORISSÓ! 

O GA__O A__UADO 
SUBIU NO TELHADO 
E CHAMOU PELO S__ __, 
COCORISSOL, COCORISS__ __. 

O GA__O A__UADO 
SUBIU NO TELHADO 
E VIU O CARAC__ __, 
COCORICOL, COCORIC__ __. 

O GALO A__UADO 
SUBIU NO TELHADO 
E SAUDOU A __UA, 
COCORILUA, COCORI__UA. 

 
O GALO ALUADO 

O GALO ALUADO 
SUBIU NO TELHADO, 
SENTIU-SE TÃO SÓ, 
COCORISSÓ, COCORISSÓ! 

O GALO ALUADO 
SUBIU NO TELHADO 
E CHAMOU PELO SO__, 
COCORISSOL, COCORISSO__. 

O GALO ALUADO 
SUBIU NO TELHADO 
E VIU O CARACO__, 
COCORICOL, COCORICO__. 

O GALO ALUADO 
SUBIU NO TELHADO 
E SAUDOU A LUA, 
COCORILUA, COCORILUA. 
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O ROUXINOL 

Música – Teresinha de jesus 

UM ROUXINOL CANTAVA 
NA MANGUEIRA DO QUINTAL 
E UM CARACOL OUVIA 
E ACHAVA GENIAL! 

MANUEL TAMBÉM OUVIU 
E ACHOU SENSACIONAL. 
FOI ENTÃO QUE TEVE A IDÉIA 
DE LEVÁ-LO A UM FESTIVAL! 

 

O ROUXINOL 

UM ROUXI__ __ __ CANTAVA 
NA MANGUEIRA DO QUIN__ ___ __ 
E UM CARA__ __ __ OUVIA 
E ACHAVA GENIAL! 

MANUEL TAMBÉM OUVIU 
E ACHOU SENSACIO__ __ __. 
FOI ENTÃO QUE TEVE A IDÉIA 
DE LEVÁ-LO A UM FESTI__ __ __! 

 

O ROUXINOL 

UM ROUXIN__ __ CANTAVA 
NA MANGUEIRA DO QUINT__ __ 
E UM CARAC__ __ OUVIA 
E ACHAVA GENIAL! 

MANUEL TAMBÉM OUVIU 
E ACHOU SENSACION__ __. 
FOI ENTÃO QUE TEVE A IDÉIA 
DE LEVÁ-LO A UM FESTIV__ __! 

 

O ROUXINOL 

UM ROUXINO__ CANTAVA 
NA MANGUEIRA DO QUINTA__ 
E UM CARACO__ OUVIA 
E ACHAVA GENIAL! 

MANUEL TAMBÉM OUVIU 
E ACHOU SENSACIONA__. 
FOI ENTÃO QUE TEVE A IDÉIA 
DE LEVÁ-LO A UM FESTIVA__! 
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O CARACOL 

Susie Enke Ilha e Claudia Camila Lara 

NUM DIA DE SOL 
UM CARACOL 
NO CAULE DE UM GIRASSOL 
SOBE, SOBE BEM DEVAGARINHO... 

 
O CARACOL 

NUM DIA DE __ __ __ 
UM CARA__ __ __ 
NO CAULE DE UM GIRA__ __ __ __ 
SOBE, SOBE BEM DEVAGARINHO... 

 
O CARACOL 

NUM DIA DE S__ __ 
UM CARAC__ __ 
NO CAULE DE UM GIRASS__ __ 
SOBE, SOBE BEM DEVAGARINHO... 

 
O CARACOL 

NUM DIA DE SO__ 
UM CARACO__ 
NO CAULE DE UM GIRASSO__ 
SOBE, SOBE BEM DEVAGARINHO... 

 
O GALO E A GALINHA 

O GALO E A GALINHA FORAM A FESTA EM PORTU__ __ __. 
O GALO FOI DE ___ __ __ÇA E A GALINHA DE AVEN__ __ __. 

O GALO E A GALINHA FORAM A FESTA EM PORTUG__ __. 

O GALO FOI DE C__ __ÇA E A GALINHA DE AVENT__ __. 

O GALO E A GALINHA FORAM A FESTA EM PORTUGA__. 
O GALO FOI DE CA__ÇA E A GALINHA DE AVENTA__. 
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Fonte: Elton Jardim do Amaral 

 
Através do seu poder espião e sua capacidade de 

observação, descubra oito palavras no caça-palavras: 

1) _______________ 
2) _______________ 
3) _______________ 
4) _______________ 
5) _______________ 
6) _______________ 
7) _______________ 
8) _______________ 
 

CAÇA-PALAVRAS 

A Z G Ç O L Z X A L A Z 

V R T I G I R A S S O L 

C A L Ç A X L P P Z R Y 

T D Q N G A L I N H A Q 

Z R Y T A V E N T A L V 

T E S O L R S I L S X A 

C L E Q T R J P G A L O 

S C A R A C O L Ç A X L 

D A L C T M O I R S Q U 

R H O C A L U A D O S S 
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Vamos preencher os tracinhos com as letras que faltam 
para completar as palavras da poesia Uma pombinha branca? 
 

UMA POMBINHA BRANCA  

EU VI UMA POMBINHA BRANCA  
PASSEANDO ALEGRE NO JARDIM. 
OUTRAS POMBINHAS CHEGARAM 
E POUSARAM BEM PERTO DE MIM 

 
UMA POMBINHA BRANCA 

EU VI UMA __ __ __BINHA  __ ___ _ __CA 
PASSEANDO ALEGRE NO JARDIM. 
OUTRAS __ __ __BINHAS CHEGARAM 
E POUSARAM BEM PERTO DE MIM. 

 
UMA POMBINHA BRANCA 

EU VI UMA P__ __BINHA BR__ __CA 
PASSEANDO ALEGRE NO JARDIM. 
OUTRAS P__ __BINHAS CHEGARAM 
E POUSARAM BEM PERTO DE MIM. 

 
UMA POMBINHA BRANCA 

EU VI UMA PO__BINHA BRA__CA 
PASSEANDO ALEGRE NO JARDIM. 
OUTRAS PO__BINHAS CHEGARAM 
E POUSARAM BEM PERTO DE MIM. 

 
Vamos preencher os tracinhos com as letras que 

faltam para completar as palavras dos trava-línguas? 
 

MARIMBONDO FURIBUNDO VAI PICANDO MEIO MUNDO. 

MAR__ __ __ __ __DO  FURI__ __ __DO 
VAI  PI__ __ __DO  MEIO  __ __ __DO. 

MAR__ __B__ __DO  FURIB__ __DO 
VAI  PIC__ __DO  MEIO  M__ __DO. 

MARI__BO__DO  FURIBU__DO 
VAI  PICA__DO  MEIO  MU__DO. 
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A LONTRA PRENDEU A TROMBA DO ELEFANTE DE PEDRA. 

A __ __ __TRA  __ __ __ __DEU A  __ __ __ __BA 

DO ELE__ __ __TE DE PEDRA. 

A L__ __TRA PR__ __DEU A TR__ __BA 

DO ELEF__ __TE DE PEDRA. 

A LO__TRA PRE__DEU A TRO__BA 

DO ELEFA__TE DE PEDRA. 

 
O TEMPO 

O TEMPO PERGUNTOU PRO TEMPO 
QUAL É TEMPO QUE O TEMPO TEM. 
O TEMPO RESPONDEU PRO TEMPO 
QUE O TEMPO TEM 
TODO O TEMPO DO MUNDO. 

 
O TEMPO 

O __ __ __PO PERGUNTOU PRO __ __ __PO 
QUAL É O __ __ __PO QUE O __ __ __PO TEM. 
O __ __ __PO RESPONDEU PRO __ __ __PO 
QUE O __ __ __PO TEM 
TODO O __ __ __PO DO MUNDO. 

 
O TEMPO 

O T__ __PO PERGUNTOU PRO T__ __PO 
QUAL É O T__ __PO QUE O T___ _PO TEM. 
O T__ __PO RESPONDEU PRO T__ __PO 
QUE O T__ __PO TEM 
TODO O T__ __PO DO MUNDO. 

 
O TEMPO 

O TE__PO PERGUNTOU PRO TE__PO 
QUAL É O TE__PO QUE O TE__PO TEM. 
O TE__PO RESPONDEU PRO TE__PO 
QUE O TE__PO TEM 
TODO O TE__PO DO MUNDO. 

 



 228 

 
Fonte: Elton Jardim do Amaral 

 
Através do seu poder espião e sua capacidade de 

observação, descubra seis palavras no caça-palavras: 

1) _______________ 
2) _______________ 
3) _______________ 
4) _______________ 
5) _______________ 
6) _______________ 

 
CAÇA-PALAVRAS 

A Z G Ç L A J A R D I M 

M A R I M B O N D O F Y 

T A M N R R I D W Z T D 

Z R Y T P E M D Q B C A 

X L P P S M U N D O A S 

C A N Q N H R E N X C D 

S B T E M P O V C Q U I 

W M L I M Q X Z B U N G 

R H O C B R A N C A X A 

T I N P I L P B I M Q F 

D S N E P O M B I N H A 
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Vamos preencher os tracinhos com as letras que faltam 
para completar as palavras da poesia A vespa e o mosquito? 

 
A VESPA E O MOSQUITO 

Música – Ciranda Cirandinha 

UM DIA NUMA FESTA 
ALGO ESTRANHO ACONTECEU: 
UMA VESPA DE VESTIDO 
DE REPENTE APARECEU. 

A LESMA, ASSUSTADA 
NÃO PODIA NEM FALAR 
O MOSQUITO, BEM ESPERTO, 
FOI TIRÁ-LA PRA DANÇAR! 

 
A VESPA E O MOSQUITO 

UM DIA NUMA __ __ __TA 
ALGO ESTRANHO ACONTECEU: 
UMA __ __ __PA DE __ __ __TIDO 
DE REPENTE APARECEU. 

A __ __ __MA, A__ __ __ __TADA 
NÃO PODIA NEM FALAR 
O __ __ __QUITO, BEM __ __PERTO, 
FOI TIRÁ-LA PRA DANÇAR! 

 
A VESPA E O MOSQUITO 

UM DIA NUMA F__ __TA 
ALGO ESTRANHO ACONTECEU: 
UMA V__ __PA DE V__ __TIDO 
DE REPENTE APARECEU. 

A L__ __MA, ASS__ __TADA 
NÃO PODIA NEM FALAR 
O M__ __QUITO, BEM __ __PERTO, 
FOI TIRÁ-LA PRA DANÇAR! 
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A VESPA E O MOSQUITO 

UM DIA NUMA FE__TA 
ALGO ESTRANHO ACONTECEU: 
UMA VE__PA DE VE__TIDO 
DE REPENTE APARECEU. 

A LE__MA, ASSU__TADA 
NÃO PODIA NEM FALAR 
O MO__QUITO, BEM E__PERTO, 
FOI TIRÁ-LA PRA DANÇAR! 

 
Vamos preencher os tracinhos com as letras que 

faltam para completar as palavras do trava-língua? 
 

LUZIA LUSTRAVA O LUSTRE LISTRADO. 

LUZIA __ __ __TRAVA O __ __ __TRE __ __ __TRADO 
LUZIA L__ __TRAVA O L__ __TRE L__ __TRADO. 
LUZIA LU__TRAVA O LU__TRE LI__TRADO. 
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Fonte: Elton Jardim do Amaral 

 
Através do seu poder espião e sua capacidade de 

observação, descubra sete palavras no caça-palavras: 

1) _______________ 
2) _______________ 
3) _______________ 
4) _______________ 
5) _______________ 
6) _______________ 
7) _______________ 
 

CAÇA-PALAVRAS 

A S P Ç L D S N E S X L 

V R T I V E S P A C V E 

A S S U S T A D A I T O 

T D Q N F H T N C Q U S 

Z R Y T L E S M A T V B 

X L P O S R L U K T C Q 

C L L I S T R A D O N E 

S M O S Q U I T O A S T 

W C Q U E M O I S S Q U 

R H O C V E S T I D O P 

D S N E S P E R T O C R 
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Preencha o tracinho com a letra que falta para formar 
as palavras e, no traçado ao lado de cada palavra, escreva a 
palavra que forma sem a letra que foi preenchida.  
 
1) DA__DO _______________ 
2) PO__VO _______________ 
3) CA__ÇA _______________ 
4) FA__CÃO _______________ 
5) T__AÇA _______________ 
6) P__ATO _______________ 
7) O__CA _______________ 
8) PA__TA _______________ 
9) PO__TE _______________ 
10) T__EM _______________ 
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ÁREA DO PROFESSOR 3 
 
 

CONSCIÊNCIA FONOLÓGICA: PALAVRA, SÍLABA E 
FONEMA/GRAFEMA 
 

Eu lhes aconselharia entregar-se verdadeiramente aos 
fonemas, às sílabas, penetrando neles e atentando para essa 
clara penetração, de modo a conscientizar-se ao falar cada 
som (Steiner, 1999, p.50). 

 

Consciência fonológica: palavra, sílaba e fonema/grafema 
 

CARO(A) PROFESSOR(A), apresentamos jogos 
fonológicos, cujo enfoque é auxiliar o aluno a perceber 
a representação de fonemas pelos seus grafemas 
correspondentes que formam palavras constituídas por 

a) estruturas silábicas complexas do Português 
Brasileiro (CCV e CVC):  
jogo fonológico de inserção e elisão de 
fonemas/grafemas;  
jogo fonológico de descobrir e criar novas palavras; 

b) estruturas silábicas constituída por rima (CVC):  
jogo fonológico de substituição de fonemas/grafemas; 
jogo fonológico de descobrir e criar novas palavras; 

c) pares mínimos envolvendo o vozeamento:  
jogo fonológico de substituição de fonemas/grafemas 
(p e b; t e d; c/qu e g/gu; f e v; s e z; x/ch e j/g); 

d) ditongos orais decrescentes “ei” e “ou”: Domitongo. 
 

Os jogos fonológicos aqui propostos são baseados em 
atividades orais já apresentadas no livro Consciência 
Fonológica: coletânea de atividades orais para a sala de aula. 
Esses jogos envolvem a escrita de palavras, em cartelas, 
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correspondente às atividades orais de consciência fonêmica 
do Capítulo 7 (da página 179 à 193).  

Sugerimos duas etapas a serem seguidas, as quais 
são direcionadas ao professor(a) no início de cada um dos 
jogos fonológicos na parte 3 do(a) aluno(a). 

 
Primeira etapa 

Contar a história O Rei Sábio e, após, solicitar, 
oralmente, a criança para ajudar o príncipe a formar novas 
palavras retirando ou inserindo (exemplo 1 e 2) ou substituindo 
(exemplo 3) um determinado som da palavra falada.  

Exemplo 1: vamos ajudar o príncipe a formar uma 
nova palavra retirando o pedacinho [l] da palavra luva? Qual é 
a palavra nova que se forma?  

Exemplo 2: vamos ajudar o príncipe a formar uma 
nova palavra inserindo o pedacinho [l] na palavra uva? Qual é 
a palavra nova que se forma? 

Exemplo 3: vamos ajudar o príncipe a formar uma 
nova palavra substituindo o pedacinho [f] do início da palavra 
[faca] pelo pedacinho [v]? Qual é a palavra nova que forma? 

 
Segunda etapa 

Jogar as cartelas  
Material: cartelas confeccionadas em papel cartolina 

contendo a escrita das palavras. 
Brincadeira: Todas as cartelas se encontram dispostas 

aleatoriamente em cima de uma mesa viradas para baixo ou 
para cima. Haverá duas cartelas para se unirem, conforme a 
inserção e elisão do grafema correspondente ao fonema; ou a 
substituição do grafema. Por exemplo: a criança deverá unir 
as cartelas com as palavras luva e uva; faca e vaca. 

 
Para a realização dos jogos fonológicos, apresentamos 

abaixo a história O Rei Sábio do livro Criança Querida: 
o dia-a-dia da alfabetização de Leonore Bertalot.  
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O Rei Sábio 

Era uma vez um rei, muito sábio e bom. Tanto ele 
sabia que o chamaram O Sábio. Vivia ele num belo castelo, e, 
correto como era, andava pelos caminhos retos. 

Em seu reino, o povo vivia feliz e o rei era respeitado 
por todos. Ele ensinava como cuidar da terra; como plantar, 
semear e colher os frutos para alimentar a todos; como cuidar 
dos pobres e doentes e como ajudar a educar as crianças, 
para que elas se tornassem pessoas boas e justas. Quando 
havia brigas e maldades ele sabia como resolvê-las e como 
devolver a paz a seu povo. 

Perto deste reino, havia uma floresta escura onde os 
caminhos não eram retos. Quem entrava nela podia perder-se, 
porque lá havia muitos desvios, contornando altas pedras e 
rochas e atalhos que não levavam a lugar algum. Diziam que 
nela havia um grande tesouro escondido, e muitos entraram 
nela e não voltaram.  

O Rei Sábio e sua bela Rainha desejavam muito ter 
um filho. Mas a Rainha morreu ao dar à luz um lindo menino, 
e este não aprendeu a falar, vivia mudo. Os mais famosos 
médicos do reino não souberam curá-lo. Os olhos do pequeno 
príncipe sorriam quando estava alegre e choravam quando 
estava triste, mas ninguém ouvia a sua voz e ninguém podia 
saber que este menino mudo ouvia o que as pedras diziam, 
o que as plantas cantavam e o que sonhavam os animais, 
e que também percebia se havia luz ou escuridão no coração 
das pessoas ao seu redor. 

Será que nunca saberemos dos segredos que este 
príncipe guardava em seu coração? Será que ele nunca irá 
contar o que as pedras lhe dizem, o que as plantas lhe cantam 
e o que sonham os pássaros, os peixes e os bichos todos? 

 

(No primeiro dia, você poderia contar a história até aqui). 
 

Numa noite de lua cheia, o rei passeava em seu 
jardim, pensado em seu filho mudo, e eis que ele ouviu o 
vento sussurrando nas folhas das árvores, e em seu ouvido 
ressoavam as palavras: – “Procure a voz do príncipe na gruta 
dos sete sons.”  
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Bem de madrugada, com os primeiros raios do sol 
iluminando o dia, o Rei Sábio partiu à procura da gruta dos 
setes sons. Sem medo, ele penetrou na floresta escura, e o 
grande desejo de achar a voz de seu filho era como uma luz 
em seu coração indicando-lhe o caminho certo. Atento a 
qualquer som, ele alcançou o vale estreito, entre altas 
montanhas e penhascos que escondiam o sol. Ele ouvia o 
canto da cachoeira, os gritos dos pássaros, o sussurro do 
vento, o farfalhar das folhas secas, o rolar das pedras debaixo 
de seus pés, e muitos outros sons ecoavam nas rochas por 
todo lado. Ele estava no vale dos ecos e, numa curva do 
caminho, abriu-se a gruta onde todos os sons se juntavam 
num ressoar ensurdecedor. 

A gruta era guardada pelo dragão do Ruído que 
começou a gritar com sua voz assustadora: – “Que procuras, 
Rei Triste?” 

O gigante soltou uma gargalhada terrível que sacudiu 
o vale com um grande tremor, rachando e partindo as pedras. 
O rei, aturdido pelo ruído estrondoso, ficou parado sem poder 
se mexer e, com muito esforço, exclamou: – “Eu quero achar 
a voz do meu filho, o príncipe.” 

Outra gargalhada do gigante ressoou pelo vale com 
tanto estrépito, que a grande pedra que ocultava a gruta 
partiu. Uma chuva de pedras soltas caiu e machucou o rei, 
mas ele se manteve firme, sentindo que uma força nova 
brotava em seu coração, que resistia ao medo e ao ruído. 

E, mais uma vez, o rei disse com voz firme: –“Eu quero 
achar a voz do meu filho, o príncipe.” 

E a terceira gargalhada do gigante do Ruído fez abrir a 
rocha maior, e o estrondo rugia como mil trovões enfurecidos. 
O rei desmaiou e, quando voltou a si, viu que o gigante havia 
sumido, que na gruta brilhava uma luz que emanava de uma 
harpa dourada de cores prateadas. O sussurro do vento 
ecoava em seu ouvido dizendo: – “Toque as cordas da harpa, 
até achar o seu filho, o príncipe.” 

O rei se aproximou da harpa dourada de cordas 
prateadas e começou a tocar uma corda após a outra, 
procurando a da voz de seu filho, o príncipe. Ele tocou e tocou 
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e tocou... Seus dedos doíam e sangravam, mas ele continuou 
tocando, uma corda após a outra. E eis que o rei tocou numa 
corda fina e brilhante que começou a cantar: “Leve-me 
consigo, eu sou a voz de seu filho, o príncipe!” 

Emocionado, o rei soltou a corda brilhante da harpa e, 
o mais depressa que pôde, voltou ao castelo. 

O príncipe veio correndo ao seu encontro e, 
abraçando-o, disse com voz clara e sonora: – “Obrigado, pai 
querido, por me ter trazido minha voz! Mas o senhor está 
machucado, seus dedos estão sangrando; deixe-me cuidar de 
suas feridas, eu quero curá-lo, o senhor precisa descansar...”. 

Tal como a água nasce de uma nascente, brotavam as 
palavras da boca do príncipe. Depois de passar tantos anos 
só ouvindo os segredos da Natureza, ele tinha tanto para 
contar!... Das pedras, das plantas, dos animais e dos Homens 
ele aprendera os segredos da “Mãe Natureza”. 

O príncipe cresceu, e quando o rei, seu pai, morreu, 
ele se tornou o novo Rei Sábio que levou o povo a estudar os 
segredos da Natureza e a trilhar os caminhos da bondade e 
da beleza. Com sua voz clara e sonora ele cantava 
A CANÇÃO MÁGICA, que falava de tudo o que ele aprendera 
dos segredos da Natureza. 

Ele nunca esqueceu o que seu pai lhe ensinara: ser 
corajoso e não vacilar em meio a qualquer perigo. 

FIM 
 
* História do livro Criança Querida: o dia-a-dia da 
alfabetização de Leonore Bertalot. 
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ÁREA DO ALUNO 3 
 
 

JOGOS DE CONSCIÊNCIA FONOLÓGICA 
 

Letras Mágicas 

José Paulo Paes 

O que pode fazer você para o elefante tão deselegante 
ficar elegante? 

Ora, troque o F por G!  
Mas se trocar, no rato, o R por G,  
transforma-o você (veja que perigo!) no seu pior 

inimigo: o Gato. 
 

1) Jogo Fonológico de Inserção e elisão de fonema/grafema 
 

a) Inserção e elisão de fonema/grafema no início de palavras 
Sugerimos duas etapas a serem seguidas neste jogo 

fonológico:  

Primeira etapa: contar a história O Rei Sábio 
(apresentada anteriormente, vide p.249) e, após, solicitar a 
criança para ajudar o príncipe a formar novas palavras 
retirando um determinado som da palavra falada.  

Exemplo 1: vamos ajudar o príncipe a formar uma 
nova palavra retirando o pedacinho [l] da palavra luva? Qual é 
a palavra nova que se forma?  

Exemplo 2: vamos ajudar o príncipe a formar uma 
nova palavra inserindo o pedacinho [l] na palavra uva? Qual é 
a palavra nova que se forma? 

 

Segunda etapa: jogar as cartelas  
Material: cartelas confeccionadas em papel cartolina 

contendo a escrita das palavras. 
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Brincadeira: Todas as cartelas se encontram dispostas 
aleatoriamente em cima de uma mesa viradas para baixo ou 
para cima. Haverá duas cartelas para se unirem, conforme a 
inserção e elisão do grafema correspondente ao fonema. Por 
exemplo: a criança deverá unir as cartelas com as palavras 
luva e uva. 

 

LUVA UVA 

POVO OVO 

CASA ASA 

RAMO AMO 

CALÇA ALÇA 

LEME EME 
 

b) Inserção/elisão do fonema /l/ e grafema <l> 

Primeira etapa:  
a) Fonema /l/ da estrutura silábica CVC 

Exemplo 1: vamos ajudar o príncipe a formar uma 
nova palavra retirando o pedacinho [l] da palavra toldo? Qual 
é a palavra nova que se forma? 

Exemplo 2: vamos ajudar o príncipe a formar uma 
nova palavra inserindo o pedacinho [l] da palavra todo? Qual é 
a palavra nova que se forma? 

b) Fonema /l/ de encontros consonantais da estrutura 
silábica CCV 
Exemplo 1: vamos ajudar o príncipe a formar uma 

nova palavra retirando o pedacinho [l] da palavra flecha? Qual 
é a palavra nova que se forma? 
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Exemplo 2: vamos ajudar o príncipe a formar uma 
nova palavra inserindo o pedacinho [l] da palavra fecha? Qual 
é a palavra nova que se forma? 

 
Segunda etapa: cartelas com palavras escritas 
Brincadeira: Todas as cartelas se encontram dispostas 

aleatoriamente em cima de uma mesa viradas para baixo ou 
para cima. Haverá duas cartelas para se unirem, conforme a 
inserção e elisão do grafema correspondente ao fonema. Por 
exemplo: a criança deverá unir as cartelas com as palavras com 
o grafema <l> nas estruturas silábicas consoante-vogal-consoante 
(CVC) e consoante-consoante-vogal (CCV). Exemplos de palavras: 

CVC: toldo e todo; calça e caça; falcão e facão; 
CCV: placa e paca; flecha e fecha; pluma e puma. 
 

TOLDO TODO 

CALÇA CAÇA 

CALÇÃO CAÇÃO 

FALCÃO FACÃO 

TALCO TACO 

CALMA CAMA 

POLVO POVO 

CALDA  CADA 

SOL SÓ 
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PLUMA PUMA 

PLACA PACA 

FLECHA FECHA 

FLOCO FOCO 
 
c) Inserção/elisão do fonema /r/ e grafema <r> 

Primeira etapa:  
a) Fonema /r/ de encontros consonantais da estrutura 

silábica CCVC 
Exemplo 1: vamos ajudar o príncipe a formar uma 

nova palavra retirando o pedacinho [r] da palavra branco? 
Qual é a palavra nova que se forma?  

Exemplo 2: vamos ajudar o príncipe a formar uma 
nova palavra inserindo o pedacinho [r] na palavra banco? 
Qual é a palavra nova que se forma? 

b) Fonema /r/ de encontros consonantais da estrutura 
silábica CCV 
Exemplo 1: vamos ajudar o príncipe a formar uma 

nova palavra retirando o pedacinho [r] da palavra prata? Qual 
é a palavra nova que se forma?  

Exemplo 2: vamos ajudar o príncipe a formar uma 
nova palavra inserindo o pedacinho [r] no início da palavra 
pata? Qual é a palavra nova que se forma? 

c) Fonema /r/ da estrutura silábica CVC 
Exemplo 1: vamos ajudar o príncipe a formar uma 

nova palavra retirando o pedacinho [r] da palavra dardo? Qual 
é a palavra nova que se forma? 

Exemplo 2: vamos ajudar o príncipe a formar uma 
nova palavra inserindo o pedacinho [r] da palavra dado? Qual 
é a palavra nova que se forma? 
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Segunda etapa: cartelas com palavras escritas 
Brincadeira: Todas as cartelas se encontram dispostas 

aleatoriamente em cima de uma mesa viradas para baixo ou 
para cima. Haverá duas cartelas para se unirem, conforme 
a inserção e elisão do grafema correspondente ao fonema. 
Por exemplo: a criança deverá unir as cartelas com as 
palavras com o grafema <r> nas estruturas silábicas 
consoante-vogal-consoante (CVC), consoante-consoante-vogal 
(CCV) e consoante-consoante-vogal-consoante (CCVC). 
Exemplos de palavras: 

CCV: frita e fita; prato e pato; broto e boto 
CVC: dardo e dado; farda e fada; par e pá 
CCVC: branco e banco; pronto e ponto; tranque e tanque 
 

FRITA FITA 

PRAGA PAGA 

PRATA PATA 

CRAVO CAVO 

TRATO TATO 

GRALHA GALA 

TREME TEME 

BROTO BOTO 

PRATO PATO 
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FREIRA FEIRA 

GRATO GATO 

CARTA CATA 

CORÇA COÇA 

LARVA LAVA 

DARDO DADO 

FARDA FADA 

ORCA OCA 

PAR PÁ 

MAR MÁ 

BRANCO BANCO 

PRONTO PONTO 

TREM TEM 

FRIO FIO 
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d) Inserção/elisão do fonema /n/ e grafemas <m e n> 

Primeira etapa:  
a) Fonema /n/ da estrutura silábica CVC 

Exemplo 1: vamos ajudar o príncipe a formar uma 
nova palavra retirando o pedacinho [n] da palavra canção? 
Qual é a palavra nova que se forma? 

Exemplo 2: vamos ajudar o príncipe a formar uma 
nova palavra inserindo o pedacinho [n] da palavra cação? 
Qual é a palavra nova que se forma? 

b) Fonema /N/ da estrutura silábica CCVC 
Exemplo 1: vamos ajudar o príncipe a formar uma 

nova palavra retirando o pedacinho [n] da palavra grande? 
Qual é a palavra nova que se forma? 

Exemplo 2: vamos ajudar o príncipe a formar uma 
nova palavra inserindo o pedacinho [n] da palavra grade? 
Qual é a nova palavra que se forma? 

 
Segunda etapa: cartelas com palavras escritas 
Brincadeira: Todas as cartelas se encontram 

dispostas aleatoriamente em cima de uma mesa viradas para 
baixo ou para cima. Haverá duas cartelas para se unirem, 
conforme a inserção e elisão do grafema correspondente ao 
fonema. Por exemplo: a criança deverá unir as cartelas 
com as palavras com os grafemas <m> e <n> nas 
estruturas silábicas consoante-vogal-consoante (CVC) e 
consoante-consoante-vogal-consoante (CCVC): 

CVC: lanço e laço; nunca e nuca; lenda e Leda 
CCVC: tronco e troco; grande e grade; trança e traça 

 
Regra ortográfica 

FONEMA /n/ e seus GRAFEMAS correspondentes 
<m> e <n>: 

Em posição final de sílaba dentro da palavra grafa-se  
<m> antes de <p, b>; 
<n> antes de demais consoantes. 
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LANÇA LAÇA 

LENDA LEDA 

MANTA MATA 

PONTE POTE 

MANGA MAGA 

LANÇO LAÇO 

MANCA MACA 

MUNDO MUDO 

NUNCA NUCA 

TRONCO TOCO 

PRANTO PRATO 

TRANÇA TRAÇA 

GRANDE GRADE 
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e) Inserção/elisão do fonema /s/ e grafema <s> 

Primeira etapa:  
a) Fonema /s/ da estrutura silábica CVC 

Exemplo 1: vamos ajudar o príncipe a formar uma 
nova palavra retirando o pedacinho [s] da palavra casco? Qual 
é a palavra nova que se forma? 

Exemplo 2: vamos ajudar o príncipe a formar uma 
nova palavra inserindo o pedacinho [s] da palavra caco? Qual 
é a palavra nova que se forma? 

 
Segunda etapa: cartelas com palavras escritas 
Brincadeira: Todas as cartelas se encontram dispostas 

aleatoriamente em cima de uma mesa viradas para baixo ou 
para cima. Haverá duas cartelas para se unirem, conforme 
a inserção e elisão do grafema correspondente ao fonema. 
Por exemplo: a criança deverá unir as cartelas com as 
palavras com o grafema <s> nas estruturas silábicas 
consoante-vogal-consoante (CVC). Exemplos de palavras: 

CVC: poste e pote; pasta e pata; casco e caco 

 

CASCO CACO 

PASTA PATA 

POSTE POTE 

GASTO GATO 

RISCO RICO 

RESTO RETO 
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2) Jogo Fonológico de substituição de fonema/grafema 
 

a) Substituição de fonema/grafema 

São apresentados dois jogos fonológicos de 
substituição de fonema/grafema: 

1) o jogo fonológico refere-se à substituição de 
fonemas em posição de coda medial /R, L, S, N/ 
e grafemas correspondentes <r, l, s, n ou m>; 
Objetivo: desenvolver a consciência fonológica de 

fonema/grafema em estrutura silábica CVC. 

2) o jogo fonológico aborda os pares mínimos do 
Português Brasileiro que alteram o significado das 
palavras devido ao vozeamento. 
/p e b/ <p e b>: pato e bato   /f e v/ <f e v>: faca e vaca 
/t e d/ <t e d>: tato e dado    /s e z/ <s e z>: soar e zoar 
/k e g/ <k e g>: calo e galo  /ʃ e Ʒ/ <ch,x e j, g>: chato 
e jato 
Objetivo: desenvolver a consciência fonológica de 

fonema/grafema que envolvam o vozeamento. 
Salientamos que formam pares mínimos, devido ao 

vozeamento, os seguintes fonemas consonantais do 
português brasileiro:  

• Consoantes desvozeadas: /p/, /t/, /k/, /f/, /s/, /š/; 

• Consoantes vozeadas: /b/, /d/, /g/, /v/, /z/, /ž/. 
 

Ilha; Lara e Cordoba (2017) mencionam uma maneira 
cinestésica de perceber a distinção entre consoantes 
desvozeadas e consoantes vozeadas e o modo de como 
podemos distingui-las: ao falar essas consoantes, mantém-se 
os ouvidos tapados. Os fonemas vozeados são ouvidos como 
um nítido zumbido (exemplo /v/), enquanto que os fonemas 
desvozeados (exemplo /f/), formados apenas por meio de 
sussurro, são ouvidos muito fracamente, como um zunido 
indistinto (BAUR, 1992, p.131). E, além dessa maneira, há uma 
outro que consiste em colocar a mão no pescoço ao mesmo 
tempo em que se produz oralmente o fonema (sentir uma 
vibração ou não-vibração no pescoço). Exemplo: propor uma 
brincadeira de imitar os sons de alguns objetos ou animais.  
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a) Vamos imitar o som de um balão esvaziando? 
Então, produzir com as crianças [ffff...] e, 
concomitantemente, colocar a mão no pescoço para 
sentir o que acontece.  

b) Vamos imitar o som do vento? Então produzir com 
as crianças [vvvv...] e, concomitantemente, colocar 
a mão no pescoço para sentir o que acontece. 

 
b) Substituição dos fonemas /r, l, s, n/ e grafemas <r, l, s, 
n ou m> 

Sugerimos duas etapas para serem desenvolvidas: 
Primeira etapa: 
Após contar a história o Rei Sábio (apresentada 

anteriormente, vide p.249), solicitar para as crianças ajudarem 
o príncipe a formar novas palavras substituindo um 
determinado som de uma palavra por outro som.  

Exemplo: vamos ajudar o príncipe a formar uma nova 
palavra substituindo o pedacinho [r] da palavra [‘barku] pelo 
pedacinho [n]? Qual é a palavra nova que forma?  

 
Segunda etapa: cartelas com palavras escritas 
Brincadeira: Todas as cartelas se encontram dispostas 

aleatoriamente em cima de uma mesa viradas para baixo ou 
para cima. Haverá duas cartelas para se unirem, conforme a 
substituição de um grafema por outro grafema, alterando o 
sentido. A criança deverá unir as cartelas com as palavras 
com os pares dos seguintes grafemas na estrutura silábica 
consoante-vogal-consoante (CVC): R, S, N, L. 

 
 
 
 
 
 



 249 

BARCO BANCO  

FORTE FONTE  

CANÇÃO CALÇÃO  

CONCHA COLCHA  

PONTE POSTE  

COSTA CORTA CONTA 

PORTO POSTO PONTO 

CIRCO CINCO CISCO 
 

c) Substituição dos fonemas /p/ e /b/ e grafemas <p> e <b> 

Sugerimos duas etapas para serem desenvolvidas: 
Primeira etapa: 
Após contar a história o Rei Sábio (apresentada 

anteriormente, vide p.249), solicitar para as crianças ajudarem o 
príncipe a formar novas palavras substituindo um determinado 
som de uma palavra por outro som.  

Exemplo: vamos ajudar o príncipe a formar uma nova 
palavra substituindo o pedacinho [p] do início da palavra 
[‘pala] pelo pedacinho [b]? Qual é a palavra nova que forma?  

 

Segunda etapa: cartelas com palavras escritas 
Brincadeira: Todas as cartelas se encontram dispostas 

aleatoriamente em cima de uma mesa viradas para baixo ou 
para cima. Haverá duas cartelas para se unirem, conforme a 
substituição de um grafema por outro grafema, alterando o 
sentido. A criança deverá unir as cartelas com as palavras com 
os pares de grafemas envolvendo o vozeamento. Por exemplo: 

<p e b>: pato e bato; pula e bula; pico e bico; pote e bote. 
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PATO BATO 

PULA BULA 

PICO BICO 

POTE  BOTE 

PALA BALA 

POMBA BOMBA 

PANDA BANDA 

PINGO BINGO 

PANCADA BANCADA 

PAR BAR 
 

d) Substituição dos fonemas /t/ e /d/ e grafemas <t> e <d> 

Sugerimos duas etapas para serem desenvolvidas: 
Primeira etapa: 
Após contar a história o Rei Sábio (apresentada 

anteriormente, vide p.249), solicitar para as crianças ajudarem 
o príncipe a formar novas palavras substituindo um 
determinado som de uma palavra por outro som.  

Exemplo: vamos ajudar o príncipe a formar uma nova 
palavra substituindo o pedacinho [t] do início da palavra 
[‘turma] pelo pedacinho [d]? Qual é a palavra nova que forma?  
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Segunda etapa: cartelas com palavras escritas 
Brincadeira: Todas as cartelas se encontram dispostas 

aleatoriamente em cima de uma mesa viradas para baixo ou 
para cima. Haverá duas cartelas para se unirem, conforme a 
substituição de um grafema por outro grafema, alterando o 
sentido. A criança deverá unir as cartelas com as palavras com 
os pares de grafemas envolvendo o vozeamento. Por exemplo: 

<t e d>: turma e durma; tato e dado; tuna e duna. 
 

TUNA DUNA 

TATO DADO 

TELA DELA 

TESTA DESTA 

TANTO DANDO 

TURMA DURMA 
 
e) Substituição dos fonemas /k/ e /g/ e grafemas <c, qu> 
e <g, gu> 

Sugerimos duas etapas para serem desenvolvidas: 
Primeira etapa: 
Após contar a história o Rei Sábio (apresentada 

anteriormente, vide p.249), solicitar para as crianças ajudarem 
o príncipe a formar novas palavras substituindo um 
determinado som de uma palavra por outro som.  

Exemplo: vamos ajudar o príncipe a formar uma nova 
palavra substituindo o pedacinho [k] do início da palavra [‘calo] 
pelo pedacinho [g]? Qual é a palavra nova que forma?  
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Segunda etapa: cartelas com palavras escritas 
Brincadeira: Todas as cartelas se encontram dispostas 

aleatoriamente em cima de uma mesa viradas para baixo ou 
para cima. Haverá duas cartelas para se unirem, conforme a 
substituição de um grafema por outro grafema, alterando o 
sentido. A criança deverá unir as cartelas com as palavras com 
os pares de grafemas envolvendo o vozeamento. Por exemplo: 

<c e g>: calo e galo; cato e gato; canso e ganso. 
 
Regra ortográfica 

Os GRAFEMAS do fonema /k/ são: 

• C antes de a, o, u 

• QU antes de e, i 

Os GRAFEMAS do fonema /g/ são: 

• G antes de a, o, u 

• GU antes de e, i 
 

CALO GALO 

COMA GOMA 

CALA GALA 

CATO GATO 

CACO GAGO 

COLE GOLE 

CANSO GANSO 

CORDÃO GORDÃO 
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f) Substituição dos fonemas /f/ e /v/ e grafemas <f> e <v> 

Sugerimos duas etapas para serem desenvolvidas: 
Primeira etapa: 
Após contar a história o Rei Sábio (apresentada 

anteriormente, vide p.249), solicitar para as crianças ajudarem 
o príncipe a formar novas palavras substituindo um 
determinado som de uma palavra por outro som.  

Exemplo: vamos ajudar o príncipe a formar uma nova 
palavra substituindo o pedacinho [f] do início da palavra [faca] 
pelo pedacinho [v]? Qual é a palavra nova que forma?  
 

Segunda etapa: cartelas com palavras escritas 
Brincadeira: Todas as cartelas se encontram dispostas 

aleatoriamente em cima de uma mesa viradas para baixo ou 
para cima. Haverá duas cartelas para se unirem, conforme a 
substituição de um grafema por outro grafema, alterando o 
sentido. A criança deverá unir as cartelas com as palavras com 
os pares de grafemas envolvendo o vozeamento. Por exemplo: 

<f e v>: faca e vaca; fila e vila; tuna e duna; farinha 
e varinha. 
 

FACA VACA 

FILA VILA 

FIBRA VIBRA 

FARINHA VARINHA 

FOTO VOTO 

FAQUEIRO VAQUEIRO 
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FERA VERA 

FENDA VENDA 

FALSA VALSA 

FEIA VEIA 

FAZ VAZ 
 
g) Substituição dos fonemas /s/ e /z/ e grafemas <s, ss> 
e <z> 

Sugerimos duas etapas para serem desenvolvidas: 
Primeira etapa: 
Após contar a história o Rei Sábio (apresentada 

anteriormente, vide p.249), solicitar para as crianças ajudarem 
o príncipe a formar novas palavras substituindo um 
determinado som de uma palavra por outro som.  

Exemplo: vamos ajudar o príncipe a formar uma nova 
palavra substituindo o pedacinho [s] do início da palavra [soar] 
pelo pedacinho [z]? Qual é a palavra nova que forma?  

 
Segunda etapa: cartelas com palavras escritas 
Brincadeira: Todas as cartelas se encontram dispostas 

aleatoriamente em cima de uma mesa viradas para baixo ou 
para cima. Haverá duas cartelas para se unirem, conforme a 
substituição de um grafema por outro grafema, alterando o 
sentido. A criança deverá unir as cartelas com as palavras com 
os pares de grafemas envolvendo o vozeamento. Por exemplo: 

<s, ss e z>: soar e zoar; selo e zelo; assar e azar. 

 
 



 255 

Regra Ortográfica: 

Os GRAFEMAS do fonema /s/ são: 

• S no início de palavra (sapo, soco, suco) 

• SS entre vogais (vassoura) 

• S ou Z no final de palavra (rapaz, lápis) 

• C antes de /e, i/ (cerca, cinco) 

• Ç em posição intervocálica (caça) 

Os GRAFEMAS do fonema /z/ são: 

• Z no início de palavra (zebra) 

• S em posição intervocálica (vaso) 

• Z em posição intervocálica (vazio) 

• X (exame)  

 

SANGA ZANGA 

SOAR ZOAR 

SELO ZELO 

SELA ZELA 

SAGA ZAGA 

CINCO ZINCO 

ASSAR AZAR 
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h) Substituição dos fonemas /∫/ e /ʒ/ e grafemas <x, ch> 
e <j, g> 

Sugerimos duas etapas para serem desenvolvidas: 
Primeira etapa: 
Após contar a história o Rei Sábio (apresentada 

anteriormente, vide p.249), solicitar para as crianças ajudarem 
o príncipe a formar novas palavras substituindo um 
determinado som de uma palavra por outro som.  

Exemplo: vamos ajudar o príncipe a formar uma nova 
palavra substituindo o pedacinho [ʃ] do início da palavra 
[‘chato] pelo pedacinho [Ʒ]? Qual é a palavra nova que forma?  

 
Segunda etapa: cartelas com palavras escritas 
Brincadeira: Todas as cartelas se encontram dispostas 

aleatoriamente em cima de uma mesa viradas para baixo ou 
para cima. Haverá duas cartelas para se unirem, conforme a 
substituição de um grafema por outro grafema, alterando o 
sentido. A criança deverá unir as cartelas com as palavras com 
os pares de grafemas envolvendo o vozeamento. Por exemplo: 

<ʃ e Ʒ>: chato e jato; chá e já; xis e giz. 

 
Regra Ortográfica 

Os GRAFEMAS do fonema /∫/ são: 

• X 

• CH 

Os GRAFEMAS do fonema /ʒ/ são: 

• J antes de a, o e u 

• G antes de e, i 
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XINGAR GINGAR 

CHATO JATO 

CHÁ JÁ 

CHUTA JUTA 

CHUCHU JUJU 

CHOCA JOCA 

ROXÃO ROJÃO 

XIS GIZ 

LIXEIRO LIGEIRO 

RACHADA RAJADA 

MANCHAR MANJAR 
 

3) Jogo fonológico de descobrir novas palavras 
 

Objetivo 
Desenvolver a consciência fonológica envolvendo a 

relação fonema e grafema.  
São apresentados os seguintes grafemas e estruturas 

silábicas correspondentes: 

• <l> em ataque complexo (CCV) e coda medial 
(CVC): pluma e calça; 

• <r> em ataque complexo (CCV) e coda medial 
(CVC): prato e dardo; 
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• <n> em coda medial (CVC): lenda; 

• <s> em coda medial (CVC): poste. 
 
Material 

Cartelas confeccionadas em papel cartolina com 
palavras formadas por estruturas silábicas complexas CCV 
e CVC, com as suas sílabas e grafemas correspondentes. 
 
Brincadeira 

Descobrir e criar novas palavras através ou da retirada 
de um grafema ou da mudança de posição em que o grafema 
ocupa na palavra constituída por estruturas silábicas 
complexas do Português Brasileiro.  
 

PONTE 
PON TE 
P O N T E 

MANGA 
MAN GA 
M A N G A 

 

LANÇO 
LAN ÇO 
L A N Ç O 

 

MUNDO 
MUN DO 
M U N D O 

 

TRONCO 
TRON CO 
T R O N C O 

 

TRANÇA 
TRAN ÇA 
T R A N Ç A 

  



 259 

GRANDE 
GRAN DE 
G R A N D E 

CALÇÃO 
CAL ÇÃO 
C A L Ç ÃO 

 

FALCÃO 
FAL CÃO 
F A L C Ã O 

 

TALCO 
TAL CO 
T A L C O 

 

PLUMA 
PLU MA 
P L U M A 

 

PLACA 
PLA CA 
P L A C A 

 

FLECHA 
FLE CHA 
F L E CH A 

 

PASTA 
PAS TA 
P A S T A 

 

POSTE 
POS TE 
P O S T E 

 

GASTO 
GAS TO 
G A S T O 
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RISCO 
RIS CO 
R I S C O 

BRANCO 
BRAN CO 
B R A N C O 

 

FRITA  
FRI TA  
F R I T A 

 

CRAVO  
CRA VO 
C R A V O 

 

BROTO 
BRO TO 
B R O T O 

 

PRATO 
PRA TO 
P R A T O 

 

TRAÇA 
TRA ÇA 
T R A Ç A 

 

TROCO 
TRO CO 
T R O C O 

 

PRATA 
PRA TA 
P R A T A 

 

TREMA 
TRE MA 
T R E M A 
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CORÇA 
COR ÇA 
C O R Ç A 

DARDO 
DAR DO 
D A R D O 

 

LARVA 
LAR VA 
L A R V A 

 

FARDA 
FAR DA 
F A R D A 

 

RESTO 
RES TO 
R E S T O 

 

 

4) Jogo fonológico de reversão de sílabas 
 

Objetivo 
Desenvolver a consciência fonológica de que as 

palavras são constituídas por sílabas. A tarefa proposta neste 
jogo é a reversão silábica. 

 

Material 
Cartelas confeccionadas em papel cartolina contendo 

a escrita das sílabas das palavras (topa – pato; tapa – pata; 
lobo – bolo; capa – paca). 
 

Brincadeira 
As cartelas das sílabas da palavra se encontram 

dispostas em cima de uma mesa viradas para cima. E é 
realizada a seguinte pergunta: vendo a palavra topa, 
se colocar a última sílaba no início e a primeira sílaba no final, 
que palavra forma? A resposta é pato. 
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TO PA PA TO 

TA PA PA TA 

LO BO BO LO 

CA PA PA CA 

GO LA LA GO 

BO CA CA BO 
 

5) DOMITONGO 
 

Objetivo 
Desenvolver a consciência fonológica dos ditongos 

orais decrescentes /ej/ e /ow/. 
 

Material 
Cartelas confeccionadas em papel cartolina com 

palavras formadas pelos ditongos orais decrescentes /ej/ 
e /ow/ representados na escrita por ei e ou respectivamente. 
 

Brincadeira 
Para cada ditongo, haverá duas cartelas, que se unem, 

sendo que cada uma das cartelas conterá uma figura da 
palavra. O aluno deverá encontrar os respectivos pares de 
cartelas para identificar os mencionados ditongos.  

As palavras com ditongo “ei” que formam o jogo 
fonológico Domitongo são as seguintes: 

1 – Ameixa 
2 – Queijo 
3 – Coleira 
4 – Feira 
5 – Beijo 
6 – peixe 
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As palavras com ditongo “ou” que formam o jogo 
fonológico Domitongo são as seguintes: 

1 – touro 
2 – besouro  
3 – tesoura 
4 – vassoura 
5 – cenoura 
6 – ouro 

 

AMEIXA 

 

 

AMEIXA AMEIXA 

 

AMEIXA QUEIJO 

 

AMEIXA COLEIRA 

 

AMEIXA FEIRA 

 

AMEIXA BEIJO 

 

AMEIXA PEIXE 

 

QUEIJO 

 

 

QUEIJO QUEIJO 
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QUEIJO COLEIRA 

 

QUEIJO FEIRA 

 

QUEIJO BEIJO 

 

QUEIJO PEIXE 

 

COLEIRA 

 

 

COLEIRA COLEIRA 

 

COLEIRA FEIRA 

 

COLEIRA BEIJO 

 

COLEIRA PEIXE 

 

FEIRA 

 

 

FEIRA FEIRA 

 

FEIRA BEIJO 
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FEIRA PEIXE 

 

BEIJO 

 

 

BEIJO BEIJO 

 

BEIJO PEIXE 

 

PEIXE 

 

 

PEIXE PEIXE 

 
 

TOURO 

 

 

TOURO BESOURO 

 

TOURO TESOURA 

 

TOURO VASSOURA 

 

TOURO CENOURA 

 

TOURO OURO 
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BESOURO 

 

 

BESOURO TESOURA 

 

BESOURO VASSOURA 

 

BESOURO CENOURA 

 

BESOURO OURO 

 

TESOURA 

 

 

TESOURA VASSOURA 

 

TESOURA CENOURA 

 

TESOURA OURO 

 

VASSOURA 

 

 

VASSOURA CENOURA 

 

VASSOURA OURO 
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CENOURA 

 

 

CENOURA OURO 

 

OURO 

 

 

OURO OURO 
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ANEXO 
 

Apresentamos exemplos de trava-línguas com 
LETRAS MAIÚSCULAS, que abordam a consciência 
fonológica de: 

(1) estruturas silábicas complexas do Português 
Brasileiro, seus constituintes internos e fonemas;  

(2) pares mínimos envolvendo o vozeamento: 
 

• /p e b/ (grafemas <p e b>);  

• /t e d/ (grafemas <t e d>);  

• /k e g/ (grafemas <c, qu e g, gu>);  

• /f e v/ (grafemas <f e v>);  

• /s e z/ (grafemas <s, ss e z>);  

• /∫ e ʒ/ (grafemas <ch e j>). 

 
1) Trava-línguas com sílabas complexas 

a) CONSOANTE-CONSOANTE-VOGAL (CCV ou CCVC) 
 

O BRINCO DA BRUNA BRILHA.  

O  __ __ __ __CO  DA  __ __ __NA  __ __ __LHA. 

O  __ __INCO  DA  __ __UNA  __ __ILHA.  

O  B__INCO  DA  B__UNA  B__ILHA.  
 
PEDRO PREGOU UM PREGO NA PEDRA 

PE__ __ __   __ __ __GOU  UM  __ __ __GO  NA  PE__ __ __ 

PE__ __O  __ __EGOU  UM  __ __EGO  NA  PE__ __A 

PED__O  P__EGOU  UM  P__EGO  NA  PED__A 
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TRÊS PRATOS DE TRIGO.  

__ __ __ __   __ __ __TOS  DE  __ __ __GO.  

__ __ÊS  __ __ATOS  DE  __ __IGO.  

T__ÊS  P__ATOS  DE  T__IGO.  
 
TRÊS TIGRES TRISTES.  

__ __ __ __  TI__ __ __ __   __ __ __ __ TES.  

__ __ÊS  TI__ __ES  __ __ISTES.  

T __ ÊS TIG __ ES T __ISTES. 
 

b) CONSOANTE-VOGAL-CONSOANTE (CVC) 
 

LAGARTIXA, LARGA A TIA!  

LA__ __ __TIXA,  __ __ __GA  A  TIA!  

LAG__ __TIXA,  L__ __GA  A  TIA!  

LAGA__TIXA,  LA__GA  A  TIA!  
 
ATRÁS DA PORTA TORTA TEM UMA PORCA.  

ATRÁS  DA  __ __ __TA  __ __ __TA  TEM  UMA  __ __ __CA. 

ATRÁS  DA  P__ __TA  T__ __TA  TEM  UMA  P__ __CA.  

ATRÁS  DA  PO__TA  TO__TA  TEM  UMA  PO__CA.  
 
O GALO E A GALINHA FORAM A FESTA EM PORTUGAL. 
O GALO FOI DE CALÇA E A GALINHA DE AVENTAL. 

O GALO E A GALINHA FORAM A FESTA EM PORTU__ __ __. 
O GALO FOI DE  __ __ __ÇA  E A GALINHA DE  AVEN__ __ __. 

O GALO E A GALINHA FORAM A FESTA EM PORTUG__ __. 
O GALO FOI DE  C__ __ÇA  E A GALINHA DE  AVENT__ __. 

O GALO E A GALINHA FORAM A FESTA EM PORTUGA __. 
O GALO FOI DE  CA__ÇA  E A GALINHA DE  AVENTA __. 
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A LONTRA PRENDEU A TROMBA DO ELEFANTE DE PEDRA. 

A  __ __ __TRA  __ __ __ __DEU  A  __ __ __ __BA 
DO  ELE__ __ __TE  DE  PEDRA. 

A  L__ __TRA  PR__ __DEU  A  TR__ __BA 
DO  ELEF__ __TE  DE  PEDRA. 

A  LO__TRA  PRE__DEU  A  TRO__BA 
DO  ELEFA__TE  DE  PEDRA. 

 
O TEMPO PERGUNTOU PRO TEMPO 
QUAL É O TEMPO QUE O TEMPO TEM. 
O TEMPO RESPONDEU PRO TEMPO 
QUE O TEMPO TEM TODO O TEMPO DO MUNDO. 

O  __ __ __PO  PERGUNTOU  PRO  __ __ __PO 
QUAL  É  O  __ __ __PO  QUE  O  __ __ __PO  TEM. 
O  __ __ __PO  RESPONDEU  PRO  __ __ __PO 
QUE  O  __ __ __PO  TEM  TODO  O  __ __ __PO  DO  __ __ __DO. 

O  T__ __PO  PERGUNTOU  PRO  T__ __PO 
QUAL  É  O  T__ __PO  QUE  O  T__ __PO  TEM. 
O  T__ __PO  RESPONDEU  PRO  T__ __PO 
QUE  O  T__ __PO  TEM  TODO  O  T__ __PO  DO  M__ __DO. 

O  TE__PO  PERGUNTOU  PRO  TE__PO 
QUAL  É  O  TE__PO  QUE  O  TE__PO  TEM. 
O  TE__PO  RESPONDEU  PRO  TE__PO 
QUE  O  TE__PO  TEM  TODO  O  TE__PO  DO  MU__DO. 

 
LUZIA LUSTRAVA O LUSTRE LISTRADO. 

LUZIA  __ __ __TRAVA  O  __ __ __TRE  __ __ __TRADO 

LUZIA  L__ __TRAVA  O  L__ __TRE  L__ __TRADO. 

LUZIA  LU__TRAVA  O  LU__TRE  LI__TRADO. 
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2) Pares mínimos envolvendo o vozeamento. 

• /p e b/ 

 
O PINTO PIA, 
A PIA PINGA, 
ENQUANTO O PINTO PIA, 
A PIA PINGA. 

BOTE A BOTA NO BOTE E  
TIRE O POTE DO BOTE. 

 
Preencha o quadro abaixo com as palavras que 

iniciam com P e B: 

P B 

  

  

  

  
 

• /t/ e /d/ 

 
ALÔ, O TATU TAÍ? 
NÃO O TATU NÃO TÁ, 
MAS A MULHER O TATU TANDO  
É O MESMO QUE O TATU TÁ. 

O DOCE PERGUNTOU PRO DOCE 
QUAL É O DOCE MAIS DOCE 
QUE O DOCE DE BATATA-DOCE. 
O DOCE RESPONDEU PRO DOCE 
QUE O DOCE MAIS DOCE QUE  
O DOCE DE BATATA-DOCE 
É O DOCE DE DOCE DE BATATA-DOCE. 
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Preencha o quadro abaixo com a palavra que inicia 
com T e D: 

T D 

  
 

• /k/ <c, qu> e /g/ <g, gu>  

O QUE CACÁ QUER? 
CACÁ QUER CAQUI. 
QUE CAQUI QUE CACÁ QUER? 
CACÁ QUER QUALQUER CAQUI. 

O GALO GUIGO BICA O GATO GUTO. 
 
Preencha o quadro abaixo com as palavras que 

iniciam com C, QU e G,GU: 

C, QU G, GU 

  

  

  

  
 

• /f/ e /v/ 

FAROFA FEITA COM MUITA FARINHA FOFA FAZ FOFOCA. 

VOA AVE VOA, 
VOA AO VENTO QUE ENVOLVE O VALE. 

 
Preencha o quadro abaixo com as palavras com F e V: 

F V 
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• /s/ e /z/ <s, ss e z> 

O SABIÁ NÃO SABIA 
QUE O SÁBIO SABIA 
QUE O SABIÁ NÃO SABIA ASSOBIAR. 

ZUNI, ZUNI, ZUNI  
O ZANGÃO ZANGADO NA COZINHA DA ZIZI. 
 
Preencha o quadro abaixo com as palavras com S, 

SS e Z: 

S Z 

  

  

  

  

  
 

• /∫/ <ch> /ᶾ/ <j> 

TACHO CHATO, 
CHUCHU CHOCHO. 

O CAJU DO JUCA, 
A JACA DA JUJU  
E O CAJU DO CACÁ. 
 
Preencha o quadro abaixo com as palavras com CH e J: 

CH J 
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