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Resumo
A presente pesquisa teve como objetivo a observação e a análise dos impactos
de um programa de alfabetização numa primeira série do ensino fundamental.
Para tanto, elaboramos o programa baseado numa proposta já realizada a
partir de palavras geradoras, segundo seu precursor, Paulo Freire.
O projeto de alfabetização foi realizado durante o ano letivo de 2008. A autora
da presente pesquisa era a professora da turma em que foi realizado o
trabalho.
O que defendemos nesta pesquisa é a importância de um método
sistematizado, já que, após a ênfase dada à teoria construtivista a partir da
década de 1980, o método para alfabetização ficou marginalizado, sendo
muitas vezes pareado com as cartilhas, assim, passou a ser evitado por
alfabetizadores após a chegada da teoria no Brasil, a partir de estudos de
Ferreiro e Teberosky (1985).
Com a proposta de alfabetização a partir de palavras geradoras, pudemos
resgatar a questão do método, tendo ênfase a sistematização dos conteúdos
trabalhados sem, no entanto, retrocedermos às cartilhas, já que o trabalho com
as palavras geradoras possibilita múltiplas oportunidades, pois são extraídas
do cotidiano do alfabetizando, o que dá sentido ao que está sendo estudado.
As

palavras

geradoras

trazem

consigo

temas

que

possibilitam

o

desenvolvimento da consciência crítica, como denominou Paulo Freire. Os
temas abordados fazem parte do cotidiano dos alfabetizandos e, além disso, as
palavras remetem aos conteúdos de alfabetização que devem ser trabalhados.
Essas palavras são divididas em sílabas e, posteriormente, tornam-se novas
palavras, ampliando o vocabulário dos sujeitos.
As palavras geradoras têm relação direta com o universo dos alfabetizandos, o
que proporciona práticas sociais de escrita. A presente pesquisa envolveu
práticas de letramento que são intrinsecamente ligadas às práticas de
alfabetização, pois, a partir de práticas sociais de escrita e de leitura, o sujeito
percebe a função que estas representam.

Sumário
1.Introdução.....................................................................................1
2.Bases Teóricas.............................................................................4
2.1 Alfabetização e Letramento.........................................................4
2.2 A perda da especificidade da alfabetização e a importância do
método no processo de ensino e aprendizagem..............................6
2.3 Contribuições da pedagogia de Paulo Freire..............................9
2.4 A Psicogênese da Língua Escrita e sua influência na
alfabetização...................................................................................11
3.Método........................................................................................15
3.1 O método de pesquisa: O Estudo de Caso e a Etnografia.......15
3.2 Caracterização da escola e sujeitos da pesquisa.....................18
3.2.1 Caracterização da escola......................................................18
3.2.2 Caracterização da professora e dos alunos...........................18
3.2.3 Caracterização dos pais ou responsáveis pelos alunos
(comunidade)...................................................................................19
3.3 Coleta de dados........................................................................ 20
3.3.1 Diário de campo......................................................................20
3.3.2 Sondagem completa ..............................................................21
3.3.3 Sondagem simplificada...........................................................22
3.3.4 Questionário aos pais.............................................................22
3.4 O método de alfabetização utilizado .........................................23
4. Resultados.................................................................................28
4.1 Sondagem completa.................................................................28
4.1.1 Primeira sondagem.................................................................29
4.1.2 Segunda sondagem................................................................30
4.1.3 Terceira sondagem.................................................................31
4.1.4 Quarta sondagem...................................................................31
4.2 Sondagem simplificada..............................................................34
5. Considerações finais.................................................................37
Referências bibliográficas............................................................39
Anexos.............................................................................................42
Anexo I.............................................................................................43
Anexo II............................................................................................44
Anexo III...........................................................................................46
Anexo IV..........................................................................................48
Anexo V...........................................................................................49
Anexo VI..........................................................................................58
Anexo VII.........................................................................................61
Anexo VIII........................................................................................64
Anexo IX..........................................................................................67

1. Introdução
Vemos, constantemente, inúmeras pesquisas nacionais e/ou regionais
que demonstram, por meio de diversos tipos de dados coletados, o fracasso
escolar. Crianças ainda não alfabetizadas na quarta-série do ensino
fundamental, por exemplo, é uma situação assustadora que se liga, de uma
forma ou de outra, aos casos de fracasso escolar. Quem convive no dia-a-dia
de uma escola também observa um outro aspecto: crianças que decodificam
letras e sílabas em palavras, mas são incapazes de interpretar um texto, ou
saber quais características diferem um texto jornalístico de uma receita, por
exemplo.
Como professora da rede estadual de educação, há três anos,
alfabetizar sempre foi o meu maior desafio, e vejo que é motivo de
preocupação para muitas professoras. Porém, o assunto alfabetização sempre
me chamou muita atenção: como as crianças aprendem? Formulam hipóteses?
Como se desenvolvem com relação à escrita? Essas e outras muitas perguntas
nos levaram a desenvolver este presente trabalho de conclusão de curso.
Trata-se de um estudo de caso, envolvendo o processo de alfabetização de
uma turma de primeira série, em uma escola estadual de Campinas-SP.
Com a forte influência da teoria construtivista na alfabetização, a partir
dos estudos de Emília Ferreiro e Ana Teberosky (1985), houve uma grande
recorrência por parte dos professores, à referida teoria. Porém, o método de
alfabetização, imprescindível para que ocorra a efetiva aprendizagem desse
processo, foi marginalizado. Muitos profissionais ficaram confusos sobre o que
fazer. Tinham a certeza de que a cartilha era algo do passado, mas não sabiam
a prática do presente. Ocorreram erros lamentáveis, tais como pensar que “o
aluno deve construir o conhecimento sozinho” esquecendo-se aí, até mesmo,
do papel do professor como mediador do processo de ensino e aprendizagem.
Sobre a questão do método, Soares 2003 (apud Mendonça e Mendonça,
2007), afirma:
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“Hoje acontece o contrário: todos têm uma bela teoria da
alfabetização, mas não têm método. (...) Existe também a falsa
inferência de que, se for adotada uma teoria construtivista, não se
pode ter método, como se os dois fossem incompatíveis. Ora,
absurdo é não ter método na educação. Educação é, por definição,
um processo dirigido a objetivos.” (...). (p.13).

A proposta deste trabalho de conclusão de curso é analisar os impactos
de um programa de alfabetização, em crianças da primeira série do ensino
fundamental, com um método sistematizado, considerando-se o contexto de
letramento, ou seja, as práticas sociais de leitura e escrita.
Para tanto, o processo de alfabetização e letramento foi desenvolvido
segundo a perspectiva do método sociolingüístico. A pesquisa foi desenvolvida
numa primeira série do ensino fundamental de uma escola estadual em
Campinas-SP.
Todo o projeto elaborado foi baseado no livro de Mendonça e Mendonça
(2007). Esta obra propõe um programa de alfabetização inspirado na
Pedagogia de Paulo Freire.
O programa parte de palavras geradoras, isto é, palavras escolhidas da
realidade do alfabetizando e que têm significado em suas vidas. Essas
palavras trazem temas a serem discutidos, que podem auxiliar os sujeitos a
desenvolverem a consciência crítica sobre o mundo em que vivem.
As palavras geradoras são também constituídas por sílabas que, quando
separadas, geram novas possibilidades de escrita, bem como novas palavras,
ampliando o vocabulário dos sujeitos.
A forma como o método é conduzido requer sujeitos ativos no processo de
ensino e aprendizagem, isto é, sujeitos que questionem, participem,
contribuindo com o que sabem dos temas e das palavras trabalhadas.
Soares (2003) resume o que deve ser um processo de alfabetização que
realmente faça sentido para todos os sujeitos envolvidos:

“(...) O que se propõe é, em primeiro lugar, a necessidade de
reconhecimento da especificidade da alfabetização, entendida como
processo de aquisição do sistema de escrita, alfabético e ortográfico;
em segundo lugar, e como decorrência, a importância de que a
alfabetização se desenvolva num contexto de letramento (...).” (p.20-

21).
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Utilizando essas palavras da autora, pode-se afirmar que elas
representam o objetivo principal do nosso trabalho: Alfabetizar as crianças de
uma primeira série do ensino fundamental, com um método sistematizado,
proporcionando vivências reais e significativas de leitura e escrita.
No capítulo II deste trabalho, serão expostas as bases teóricas que
inspiraram o planejamento, bem como o desenvolvimento de toda proposta
durante o ano letivo de 2008.
No capítulo III, todo o método será explanado: a metodologia de
pesquisa, os sujeitos, bem como o método para o programa de alfabetização.
No capítulo IV, os dados coletados durante a pesquisa serão descritos e
posteriormente discutidos.
O capítulo V trata das considerações finais da pesquisa.
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2. Bases Teóricas
2.1 Alfabetização e Letramento
Tratar dos conceitos Alfabetização e Letramento é, até os dias de hoje,
para muitos professores, um desafio, sobretudo quando se pensa em um
projeto de Alfabetização e Letramento para uma primeira série, como é o caso
do presente trabalho.
Esses dois termos muitas vezes são vistos como sinônimos, porém,
seus significados e/ou diferenças nem sempre são revelados ou discutidos.
O termo Letramento veio a ser discutido no Brasil de uma forma
diferente com relação aos países desenvolvidos.
“Nos países desenvolvidos, ou do Primeiro Mundo, as práticas
sociais de leitura e de escrita assumem a natureza de problema
relevante no contexto de constatação de que a população, embora
alfabetizada, não dominava as habilidades de leitura e de escrita
necessárias para uma participação efetiva e competente nas práticas
sociais e profissionais que envolvem a língua escrita.” (SOARES,

2003, p.3).
Isto é, em países como França e Estados Unidos, o conceito letramento
vem a ser discutido quando se percebe a falta de habilidades de uma
considerável faixa da população para a leitura e escrita voltada para as práticas
sociais.
Já, no Brasil:
“(...) O movimento se deu, de certa forma, em direção contrária: o
despertar para a importância e necessidade de habilidades para o
uso competente da leitura e da escrita tem sua origem vinculada à
aprendizagem inicial da escrita, desenvolvendo-se basicamente a
partir de um questionamento do conceito de alfabetização.”

(SOARES, 2003, p.5).
No Brasil, a questão se apresenta de modo inverso: A primeira questão
a ser discutida é a alfabetização, ou seja, milhares de pessoas ainda não
fazem a decodificação das letras.
Para tratar das diferenças entre os termos alfabetização e letramento,
bem como suas relações de interdependência, vale descrever o significado de
cada termo.
Pode-se afirmar que Alfabetização é o processo de ensino e
aprendizagem do código, isto é, da técnica, da união das letras que formam as
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palavras. Aprender a técnica significa saber fazer a relação grafo-fônica, ou
seja, a relação entre o que se escreve (grafemas) e o que se fala (fonemas).
Segundo Leite (2006),
“(...) a alfabetização caracteriza-se como um processo que
possibilita a aquisição do sistema convencional da escrita alfabética
ortográfica, ou seja, o domínio da tecnologia da escrita, necessário
para o seu uso funcional.” (p. 455).

Já, o conceito de letramento, relaciona-se com as práticas sociais da
escrita. A pessoa alfabetizada deve saber e, mais do que isso, vivenciar
práticas reais de leitura e escrita. Saber ler para poder pegar um ônibus, para
obter diversas informações por meios escritos (jornais, revistas, livros), etc.
Saber escrever para fazer um bilhete avisando algo urgente, um texto
acadêmico, uma carta, uma reclamação formal, entre tantos outros inúmeros
exemplos.
Com os exemplos acima, pode-se perceber que uma pessoa que
vivencia as funções reais da escrita é um sujeito que encontra uma nova forma
de viver em sociedade, com uma nova condição social e cultural (DI NUCCI,
2008, p.55).
O que ocorreu é que, quando se disseminou o conceito de Letramento
no Brasil, este veio totalmente ligado ao conceito de alfabetização e, em muitos
casos, predominando sobre ele. Segundo Leite (2006), esse fato teve sérias
conseqüências, especialmente com relação à questão metodológica, pois, além
de, muitas vezes, alfabetização e letramento serem tratados como sinônimos,
concluiu-se, erroneamente, que não era necessário um trabalho pedagógico
sistemático para alfabetizar.
Alfabetização e letramento, como já afirmado, não são sinônimos,
porém, são processos interdependentes e indissociáveis, como afirma Soares
(2003):
“Não são processos independentes, mas interdependentes, e
indissociáveis: a alfabetização se desenvolve no contexto de e por
meio de práticas sociais de leitura e de escrita, isto é, através de
atividades de letramento, e este, por sua vez, só pode desenvolverse no contexto da e por meio da aprendizagem das relações fonemagrafema, isto é, em dependência da alfabetização. (p.18).

Através dessa citação, podemos observar a fundamental importância
que um processo tem para o outro, ou seja, ser alfabetizado e dominar o
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código não significa saber utilizar esse “código” em diferentes contextos:
compor diferentes tipos de textos, em diferentes situações, interpretar a partir
de diversas leituras, entre outros.
Sobre as práticas tradicionais de alfabetização, Leite (2008) aponta:
“Nesse sentido, uma das críticas ao modelo tradicional é que ele
representa uma ruptura nesse processo: a escola passa a apresentar
para a criança a escrita através de textos totalmente
descontextualizados, enfatizando somente o código, em detrimento
do significado.” (p.29)

Frases do tipo “Ivo viu a uva” não fazem sentido para nenhum leitor
quando descontextualizadas. Na verdade, esta frase representa a intenção de
trabalho com a letra em destaque (V), mas não há conteúdo significativo para o
leitor.
Alfabetizar a partir de práticas de letramento é um grande desafio para
os professores. Porém, pudemos perceber, ao longo deste trabalho de
conclusão de curso, que esse projeto é possível na prática: elaboramos um
projeto de alfabetização e letramento para uma classe de primeira série do
ensino fundamental de uma escola da rede estadual de ensino de São Paulo,
mais especificamente, na cidade de Campinas. Esse trabalho é possível
quando as palavras fazem sentido para os alfabetizandos, quando os textos
são reais e contextualizados dentro dos temas discutidos, enfim, quando a
escrita e a leitura são simultaneamente vivenciadas por seus leitores e
escritores ativos no processo de ensino e aprendizagem.
Como afirma Soares (2003), é necessário que se reconheça a
especificidade da alfabetização, a necessidade de ensino (sistemático) e
aprendizagem da técnica da escrita, e que esse processo de alfabetização
ocorra num contexto de letramento, ou seja, que as habilidades da escrita
sejam utilizadas em práticas sociais de escrita e leitura.

2.2 A perda da especificidade da alfabetização e a importância do método
no processo de ensino e aprendizagem
O que tem acontecido com a alfabetização nessas últimas décadas?É
muito comum ouvirmos frases do tipo: conheço alguém que está na quartasérie e ainda não sabe ler! No construtivismo o aluno constrói o próprio
conhecimento, isto é, ele consegue aprender sozinho! Entre outros exemplos,
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ouvem-se frases desse tipo não só dentro do contexto escolar, mas também
fora dele.
Essas expressões estão sendo retomadas apenas para chamar a
atenção para um problema: milhares de crianças passam anos na escola e não
aprendem a ler e escrever. O Brasil ainda enfrenta esse grande obstáculo de
uma alfabetização que não atinge muitos de seus cidadãos, contribuindo, ainda
mais, para as rígidas diferenças sócio-culturais.
O Livro “Psicogênese da Língua Escrita”, de Emília Ferreiro e Ana
Teberosky (1985), traz resultados de uma pesquisa sobre leitura e escrita com
crianças e com eles muitas idéias novas que foram, em diversos momentos,
mal interpretadas. Muitas das más interpretações contribuíram para a perda da
especificidade da alfabetização, o que, sem dúvida, foi um dos fatores do
chamado fracasso escolar, como afirma Soares (2003):
“(...) certamente essa perda de especificidade da alfabetização é
fator explicativo – evidentemente, não o único, mas talvez um dos
mais relevantes – do atual fracasso na aprendizagem e, portanto,
também no ensino da língua escrita nas escolas brasileiras, fracasso
hoje tão reiterada e amplamente denunciado.” (p.8).

A autora cita ainda alguns dos fatores que contribuíram para a perda da
especificidade da alfabetização, dentre eles, a reorganização do tempo escolar
- com a implementação do sistema de ciclos – a progressão continuada e,
sobretudo, a mudança conceitual sobre a aprendizagem da língua escrita a
partir da década de 80 (Idem, p.9).
A teoria construtivista foi interpretada muitas vezes como um método e,
mais do que disso, um método ligado diretamente à alfabetização. Ainda
segundo a autora:
(...) “entretanto, reconhecer que ela conduziu a alguns equívocos e a
falsas inferências, que podem explicar a desinvenção da
alfabetização, de que se fala neste tópico – podem explicar a perda
de especificidade do processo de alfabetização, proposta
anteriormente.” (idem, p.11).

A obra Psicogênese da Língua Escrita teve impactos tão fortes no Brasil
que, nos últimos anos, foi criado um curso para professores de 1ª à 4ª série no
estado de São Paulo, especialmente para professores alfabetizadores,
chamado Letra e Vida, baseado e programado a partir dessa obra. Nós,
professoras das séries iniciais do Estado de São Paulo, temos que fazer,
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bimestralmente, o que chamamos de sondagem - um ditado de palavras, que
geralmente é finalizado com uma frase e, por vezes, a escrita de um bilhete para que possamos perceber em qual hipótese de escrita o aluno se encontra:
pré-silábico, silábico sem valor, silábico com valor, silábico alfabético e
alfabético1 . Avaliamos a leitura de cada aluno a partir do que escreveu.
Depois, interpretamos o ditado de cada um e preenchemos o chamado mapa
da sala, onde pintamos, para cada aluno, uma cor referente à hipótese em que
julgamos que ele esteja. Esses dados são enviados à Diretoria de Ensino, para
o controle do desenvolvimento dos alunos com relação à alfabetização.
A perda da especificidade da alfabetização, da qual trata Magda Soares
(2003), pode caracterizar a menor ou a nula importância dada ao método
sistematizado para o processo de alfabetização:
“(...) De certa forma, o fato de que o problema da aprendizagem da
leitura e da escrita tenha sido considerado, no quadro dos
paradigmas conceituais “tradicionais”, como um problema sobretudo
metodológico contaminou o conceito de método de alfabetização,
atribuindo-lhe uma conotação negativa: é que, quando se fala em
“método” de alfabetização, identifica-se, imediatamente, “método”
com os tipos “tradicionais” de métodos – sintéticos e analíticos
(fônico, silábico, global, etc.), como se esses tipos esgotassem todas
as alternativas metodológicas para a aprendizagem da leitura e da
escrita.” (p.12).

O que se tentou, na organização do projeto de alfabetização que está
sendo apresentado neste presente trabalho, é uma das alternativas, com um
método programado, que não está fechado para mudanças e variações, mas
que apresenta objetivos previamente definidos, bem como os meios para
atingi-los.
Vale ressaltar que não estamos afirmando que o único problema do
ensino da escrita está na falta do método. Mas estamos, aqui, resgatando uma
das discussões para um trabalho melhor elaborado e planejado, para que os
diversos acontecimentos que podem ocorrer, quando se trabalha com
alfabetização, possam ser levados à reflexão, à avaliação e, se preciso for,
novas mudanças no planejamento.
O método para a alfabetização torna-se imprescindível para que os
casos da escrita que devem ser trabalhados durante o processo não sejam
perdidos ao longo dele.
1

Tratarei desses conceitos posteriormente, no item 2.4 deste capítulo.
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Quando ocorreu forte ênfase à teoria construtivista, a partir dos anos 80
no Brasil, todo o processo de ensino e aprendizagem foi centrado no sujeito,
ficando o método marginalizado. Retoma-se a questão do método, neste
momento, para o maior controle do conteúdo, o que não significa retroceder
aos tempos da cartilha, já que todo o programa de alfabetização elaborado está
totalmente vinculado às práticas de letramento.
O trabalho apresentado tem objetivos previstos e caminhos trilhados.
Não se defende aqui um trabalho “engessado”, ou seja, que não permita
mudanças e imprevistos. Imprevistos e mudanças ocorrem em qualquer
trabalho, desde que façam parte de um projeto pré-existente, em torno de uma
metodologia concreta.

2.3 Contribuições da Pedagogia de Paulo Freire
Pensando nesses vários aspectos - a questão do método, leitura e
escrita em práticas sociais - encontramos em Paulo Freire muitas referências e,
por que não dizer, caminhos que podem ser percorridos.
Neste sentido, nosso trabalho baseou-se em outro, descrito no livro de
Mendonça e Mendonça (2007).
Nesse livro, a partir de uma releitura do método Paulo Freire, os autores
propõem um trabalho de alfabetização centrado nas Palavras Geradoras.
Com a leitura desse livro, passamos a pensar num projeto de
alfabetização voltado para essas bases. O método planejado e proposto será
exposto no capítulo III, sobre o método.
Paulo Freire discute os conceitos de consciência ingênua e consciência
crítica. Portanto, o processo de alfabetização pode colaborar para que a
consciência ingênua transforme-se em consciência critica, a partir dos
conteúdos que estão sendo discutidos. Este processo Paulo Freire chamou de
conscientização. Amaral (2008) descreve os significados de consciência
ingênua e crítica:
“(...) A “consciência ingênua” é caracterizada por sua simplicidade na
interpretação dos problemas, acarretando conclusões superficiais e
explicações mágicas. (...) a “consciência crítica” caracteriza-se pela
profunda análise dos problemas, reconhecendo sua limitação quanto
aos meios para resolvê-los. Reconhece-se a realidade como
mutável, é receptiva ao novo e ao velho na medida em que os
considera válidos.” (p.78-79).
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A compreensão do sujeito como um ser ativo no processo de ensino e
aprendizagem é fundamental nessa concepção de educação. A pedagogia de
Paulo Freire é contrária à concepção do sujeito receptor de conhecimento. O
alfabetizando como sujeito ativo, elabora conhecimentos a partir das
experiências vivenciadas durante a alfabetização. Essa afirmação parece
óbvia, mas muitas vezes observa-se o professor atuando como se o aluno
participasse passivelmente de todo o processo de ensino e aprendizagem.
Por outro lado, o professor crítico também é uma das condições
fundamentais para a qualidade do processo de alfabetização.
Nesse sentido, o professor tem o papel de mediador do conhecimento,
e, como tal, deve ter posições claras sobre a educação que deseja colocar em
prática, principalmente com relação ao tipo de indivíduo que pretende formar.
Deve, sobretudo, pensar e planejar meios de fazer com que os sujeitos
desenvolvam a consciência crítica de mundo. Segundo Freire (2005):
“A alfabetização é a criação ou a montagem da expressão escrita da
expressão oral. Esta montagem não pode ser feita pelo educador
para ou sobre o alfabetizando. Aí tem ele um momento de sua tarefa
criadora.” (p.19).

Neste trabalho, ressalta-se a importância do despertar para a
consciência crítica, para que as crianças sintam-se sujeitas produtoras e
portadoras de história, questionadoras dos fatos, enfim, seres ativos na
sociedade em que vivem. Para tanto, a escola não pode se tornar uma ilha
indiferente ao mundo, até porque, nem poderia. A escola é parte de uma
comunidade que influencia e é influenciada por ela. Para o autor:
“É neste sentido que a leitura crítica da realidade, dando-se num
processo de alfabetização ou não e associada sobretudo a certas
práticas claramente políticas de mobilização e de organização, pode
constituir-se num instrumento para o que Gramsci chamaria de ação
contra hegemônica.” (IDEM, p.21).

A metodologia utilizada por Paulo Freire para que os alfabetizandos com
quem trabalhava desenvolvessem a consciência crítica, era centrada nas
palavras geradoras. Essas palavras compõem o cotidiano dos educandos, isto
é, trazem a história desses sujeitos, pois, a partir delas, quem está sendo
alfabetizado tem muito que contar, pois têm relação direta com suas vidas.
Segundo Freire (2005):
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“(...) Daí que sempre tenha insistido em que as palavras com que
organizar o programa de alfabetização deveriam vir (...) carregadas
de significação de sua experiência existencial e não da experiência
do educador. A pesquisa do que chamava de universo vocabular nos
dava assim as palavras do Povo, grávidas de mundo.”( p.20).

Além de trazerem os temas a serem discutidos e refletidos, trazem
consigo as sílabas, fazendo a relação entre a oralidade e a escrita e, a partir
dessas sílabas, novas palavras são geradas, ampliando o vocabulário dos
estudantes, gerando novos temas.
A alfabetização, assumida a partir de um ponto de vista crítico, só pode
estar aliada a um contexto de letramento e as palavras geradoras assumem
esse papel, pois, trazem sentido real para os alfabetizandos e relação direta
com suas vidas. Sobre alfabetização a partir do ponto de vista crítico, Amaral
(2008) afirma:
“O papel que o processo de alfabetização, sob uma perspectiva
crítica, assume neste contexto é o de, pelo desenvolvimento da
consciência crítica, ampliar a capacidade dos alunos de se
relacionarem e compreenderem o mundo político-social em que
vivem, para que se sintam capazes de, pela ação efetiva, participar
na mudança das relações que julgarem necessárias.” (p.94-95).

Ou seja, uma alfabetização só fará sentido se as pessoas que estão nela
envolvidas possam compreender, através das palavras, o mundo em que
vivem.

2.4 A Psicogênese da Língua Escrita e sua influência na alfabetização.
Dentre as principais obras que inspiraram o presente trabalho, não
poderíamos deixar de citar a grande influência da obra de Emilia Ferreiro e Ana
Teberosky (1985).
Nessa obra, as pesquisadoras argentinas demonstram, através de
pesquisas realizadas com crianças, suas hipóteses sobre a escrita antes
mesmo de freqüentarem a escola.
Neste trabalho, utilizaremos os termos criados pelas pesquisadoras
sobre as hipóteses dos alunos com relação à escrita: pré-silábico, silábico com
valor ou sem valor sonoros, silábico-alfabético (transição) e alfabéticos.
Como já afirmado anteriormente, esses termos estão constantemente
sendo utilizados na rotina de professores das séries iniciais; porém, nem
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sempre são utilizados de forma coerente e sensata. O que se quer dizer com
isso, é que esses termos são utilizados, muitas vezes, para classificar os
alunos, isto é, para serem colocados dentro de novos “rótulos”; por exemplo:
este é pré-silábico, então, não poderá trabalhar no grupo dos alfabéticos, etc.
Quando se trata dessas hipóteses, está se falando de hipóteses de escrita e
não de alunos. Portanto, um aluno não poderá ser “pré-silábico”, e sim, a
hipótese com a qual opera naquele momento, ou seja, a sua escrita.
O que se pretende é mostrar os significados dessas hipóteses e qual é a
função de identificarmos a hipótese com a qual o aluno está operando no
momento: possibilitar intervenções pedagógicas mais diretas, visando o
desenvolvimento do processo de alfabetização do aluno.
Neste trabalho, será apresentada uma tabela (no capítulo IV, dos
resultados), que demonstra as hipóteses dos alunos da turma estudada ao
longo do ano, e, para auxiliar na compreensão dela, seguem as definições das
autoras para as hipóteses da escrita.
Ferreiro e Teberosky (1985) descrevem as hipóteses de escrita a partir
da pesquisa realizada:
“NÍVEL 1 – Neste nível, escrever é reproduzir os traços típicos da escrita
que a criança identifica como a forma básica de escrita.” Ou seja, a criança vai
reproduzir o que ela acredita ser a escrita convencional, podendo utilizar
bolinhas, traços, riscos, letras do alfabeto com o formato imprensa ou cursiva,
etc. Segundo as autoras (1985):
“No que diz respeito à interpretação da escrita, está claro que, neste
nível, a intenção subjetiva do escritor conta mais que as diferenças
objetivas no resultado: todas as escritas se assemelham muito entre
si, o que não impede que a criança as considere como diferentes.”

(p.183, destaque das autoras).
Segundo a pesquisa apresentada pelas autoras, o nome tem relação de
proporção ao tamanho (ou idade) do que representa. Por exemplo, para as
crianças nesse nível de escrita, formiga poderia ter um nome bem pequeno,
enquanto que, elefante, teria um nome grande, proporcional ao seu tamanho.
Para as autoras, a hipótese no nível II consiste em:
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“NÍVEL 2 – A hipótese central deste nível é a seguinte: para poder ler
coisas diferentes (isto é, atribuir significados diferentes) deve haver
uma diferença objetiva nas escritas. (...) segue-se trabalhando com a
hipótese de que faz falta uma certa quantidade mínima de grafismos
para escrever algo, e com a hipótese da variedade nos grafismos.

(idem, p.189).
Isto é, neste nível, a criança passa a variar as letras utilizadas para a
escrita de palavras (pois, na fase inicial da escrita, é comum que escrevam
utilizando as letras do próprio nome) e, se as palavras são diferentes, há
variação nas letras. Posteriormente, a variação também é na quantidade de
letras utilizadas para cada nome. Neste nível, caracteriza a escrita como présilábica, pois, a criança já varia os tipos de letra que vai utilizar para cada
palavra; porém, ainda não tem a noção de que a palavra é dividida por partes
menores, isto é, as sílabas. Já para o Nível III:
“Nível 3 – Este nível está caracterizado pela tentativa de dar um valor
sonoro a cada uma das letras que compõem uma escrita. Nesta
tentativa, a criança passa por um período da maior importância
evolutiva: cada letra vale por uma sílaba. É o surgimento do que
chamaremos a hipótese silábica. Com esta hipótese, a criança dá um
salto qualitativo com respeito aos níveis precedentes.” (idem,

p.193).
E ainda,
“(...) quando a criança começa a trabalhar com a hipótese silábica,
duas das características importantes da escrita anterior podem
desaparecer momentaneamente: as exigências de variedade e de
quantidade mínima de caracteres.” (idem, p.195).

Nesse nível, a criança já começa a fazer a relação letra e som para as
palavras que escreve, ou seja, passa a perceber que o que falamos tem
relação com o que escrevemos. Esta hipótese é chamada de silábica com valor
sonoro.
Anteriormente a esse nível, a criança pode não fazer a relação letra e
som e utilizar uma ou mais letras para cada sílaba da palavra referida; porém, a
criança já tem a noção de que as palavras são divididas em partes menores. É
o que se chama hipótese silábica sem valor sonoro.
Para o Nível IV, as autoras afirmam:
“Nível 4 – Passagem da hipótese silábica para a alfabética: (...) a
criança abandona a hipótese silábica e descobre a necessidade de
fazer uma análise que vá “mais além” da sílaba pelo conflito entre a
hipótese silábica e a exigência de quantidade mínima de grafias.”

(IDEM, p.196 e 209).
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Neste momento, a criança passa por uma fase de transição: a escrita de
suas palavras tem uma forma mais completa no sentido da relação letras e
sons correspondentes, mas ainda não escreve da maneira convencional, isto é,
não se encontra ainda na hipótese alfabética. Este é o nível da hipótese
silábico-alfabética (período de transição). Porém, no nível V:
“Nível 5 – A escrita alfabética constitui o final desta evolução. Ao
chegar a este nível, a criança já franqueou a “barreira do código”;
compreendeu que cada um dos caracteres da escrita corresponde a
valores sonoros menores que a sílaba, e realiza sistematicamente
uma análise sonora dos fonemas das palavras que vai escrever.”

(idem, p.213).
Neste nível, a criança já passa a ter uma escrita mais próxima da
convencional, isto é, passa a escrever a maior parte, senão todas as letras que
as palavras necessitam para serem escritas. A partir daí, falta somente o
domínio das convenções, ou seja, o domínio ortográfico da escrita.
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3. O método
2.1 O método de pesquisa: O Estudo de Caso e a Etnografia

A metodologia de pesquisa utilizada para o presente trabalho esteve
baseada no estudo de caso e na etnografia.
Para tratar da metodologia de pesquisa, primeiramente, apresentaremos
as definições de estudo de caso e, posteriormente, da etnografia na prática
escolar.
O estudo de caso é o tipo de metodologia de pesquisa que está voltada
para casos particulares, isto é, não visa generalizações e sim, particularidades.
Como afirmam Lüdke e André (1986):
“O estudo de caso é o estudo de um caso (...) o caso é sempre bem
delimitado, devendo ter seus contornos claramente definidos no
desenrolar do estudo. (...) O interesse, portanto, incide naquilo que
ele tem de único, de particular (...).” (p.17).

O nosso estudo pretende analisar uma situação exclusiva, ou seja, o
desenvolvimento de um programa de alfabetização numa turma de primeira
série do ensino fundamental.
Nesse sentido, através do estudo de caso, procura-se compreender e
analisar uma ação educativa, como afirma André (2005):
“O estudo de caso educacional é quando muitos pesquisadores,
usando estudo de caso, estão preocupados não com teoria social
nem com julgamento avaliativo, mas com compreensão de ação
educativa.” (p.21).

Além dessas características apresentadas, o estudo de caso pode ser
utilizado como metodologia de pesquisa para investigar problemas práticos,
que emergem do dia-a-dia (ANDRÉ, 2005). Nesse sentido, a alfabetização tem
muita relação com essa afirmação, por se tratar de um tema que levanta muitas
questões especialmente acerca de sua prática. Muitos professores se deparam
com estudantes que ainda não lêem e escrevem convencionalmente e,
dependendo do contexto, não sabem como agir.
Já a etnografia “é um esquema de pesquisa desenvolvido pelos
antropólogos para estudar a cultura e a sociedade” (ANDRÉ, 1995, p.27). Um
dos autores que se destacam nas pesquisas etnográficas é Roberto Da Matta.
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Segundo ele, o pesquisador deve saber transformar o exótico em familiar e o
familiar em exótico (1978, p.28).
Um dos procedimentos que caracterizam o estudo etnográfico na
educação, segundo André (1995), é a observação participante. Sobre ela, a
mesma autora (2005) afirma que:
“A observação é chamada de participante porque se admite que o
pesquisador tem sempre um grau de interação com a situação
estudada, afetando-a e sendo por ela afetado. Isso implica uma
atitude de constante vigilância, por parte do pesquisador, para não
impor seus pontos de vista, crenças e preconceitos. Antes, vai exigir
um esforço deliberado para colocar-se no lugar de outro, e tentar ver
e sentir, segundo a ótica, as categorias de pensamento e a lógica do
outro”. (p.26-27).

Nessa experiência como pesquisadora, percebemos as dificuldades de,
principalmente, tornar o “familiar em exótico”. Começar a olhar o processo de
ensino e aprendizagem, bem como as interações entre professora e aluno com
um olhar, agora não só de professora como também de pesquisadora é, sem
dúvida, um grande desafio. Para tanto, é preciso estar atenta aos detalhes, às
conversas, às falas de cada um sobre determinado assunto e às ações,
voltando os dados para o desenvolvimento da pesquisa. Percebemos, de forma
bem clara, que nossos valores e princípios pessoais influenciam tanto no agir
como no observar de qualquer pesquisador e, também, na análise de todo o
processo.
Ser professora da turma e, simultaneamente, pesquisadora foi uma
tarefa que requereu muito envolvimento. Planejamos as atividades que também
são voltadas para a pesquisa. Analisamos o desenvolvimento de cada aula, o
que os alunos aprenderam, quais foram os alunos que demonstraram
progresso com relação à escrita, quais os questionamentos que foram
relevantes para nossa análise, o que precisa ser repensado e re-feito... Esses e
outros questionamentos e reflexões estão presentes no trabalho diário de
pesquisadora e docente. Para tanto, é necessário muito tempo de trabalho,
como afirma André (2005):
(...) “No entanto, para conseguir esse intento, o pesquisador
necessita investir muito tempo e muitos recursos, seja no
planejamento do trabalho, seja na entrada e na permanência em
campo, seja na interpretação e no relato dos dados.” (p.33).
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Na posição ocupada como observadores participantes, nossa identidade
foi revelada aos pais dos alunos não só como professora, mas, também, como
pesquisadora, de forma a explicitar como seria realizado o projeto de
alfabetização e letramento com a turma e pedir a autorização de todos os
responsáveis pelas crianças.
Todas as atividades voltadas para a alfabetização foram elaboradas a
partir dos objetivos principais da pesquisa, assim como foram trabalhadas com
a turma e os resultados foram observados e descritos por nós.
Outra característica importante presente na etnografia é a ênfase em
todo o processo e não nos resultados finais. No caso deste trabalho, nosso
maior objetivo foi analisar o desenvolvimento do programa de alfabetização. A
análise dos resultados esteve sempre voltada para a análise do processo, ou
seja, o que ocorreu, como ocorreu, avanços, características a serem
modificadas em possíveis situações posteriores, etc.
Dadas as características do estudo de caso e da etnografia, vale fazer a
relação entre estes estudos. Segundo André (1995):
“(...) O estudo de caso etnográfico só vai surgir recentemente na
literatura educacional numa acepção bem clara: a aplicação da
abordagem etnográfica ao estudo de caso. Isto quer dizer que nem
todos os tipos de estudo de caso incluem-se dentro da perspectiva
etnográfica de pesquisa. Da mesma forma, nem todo estudo do tipo
etnográfico será um estudo de caso.” (p.30)

Portanto, ainda segundo a autora, para ser considerado um estudo de
caso etnográfico é preciso que o estudo esteja adequado às características da
etnografia e, posteriormente, que seja um estudo de uma particularidade.
Porém, estudar uma particularidade não impede o pesquisador relacionar a
realidade estudada ao seu contexto e às suas relações com o todo em que
está inserida, caracterizando uma unidade em ação.
Nosso estudo está adequado às características acima apresentadas, por
isso, estudo de caso etnográfico é a metodologia de pesquisa utilizada nesse
trabalho.
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3.2 Caracterização da escola e sujeitos da pesquisa

3.2.1 Caracterização da escola
A escola na qual foi realizado todo o trabalho de pesquisa é da rede
estadual de ensino, na periferia de Campinas-SP.
A escola completou 4 (quatro) anos no final deste ano - 20 de novembro
– ou seja, é uma escola muito recente.
Atende a maioria dos alunos moradores do mesmo bairro, porém, há
uma boa parte de crianças que são moradores dos bairros vizinhos.
Funciona atualmente em três períodos: manhã: 5ª à 8ª série do ensino
fundamental e uma turma de 4ª série; tarde: 1ª à 4ª série do ensino
fundamental; noite: tele-salas de ensino fundamental e médio. Pela manhã, no
ano letivo de 2008, há as seguintes turmas: 4ªA, 5ªs A e B, 6ªs A e B, 7ªs A e B
e 8ªs A e B. No período da tarde, são: 1ªs A e B, 2ªs A e B, 3ªs A, B e C e 4ªs
B e C. No período da noite há uma turma de ensino supletivo do Ensino
Fundamental e outra do Ensino Médio.
São 650 alunos matriculados nos três períodos.

3.2.2 Caracterização da professora e dos alunos
A professora da turma é a autora deste presente trabalho de conclusão
de curso. É formada em magistério pelo CEFAM (Campinas) Centro Específico
de Formação e Aperfeiçoamento do Magistério “Padre Ismael Simões”. Já
trabalhou na educação infantil e há três anos trabalha com o ensino
fundamental na mesma escola já mencionada. Nos dois anos anteriores,
trabalhou com segunda série do ensino fundamental e este é o primeiro ano
em que trabalha com primeira série.
O interesse pelo tema Alfabetização veio a partir dos questionamentos
que fazia quando havia em sua turma crianças que ainda não liam e escreviam
convencionalmente. Sempre se perguntava: Como aprendem? O que devo
fazer para alfabetizá-las?
No primeiro bimestre de 2008, a turma com quem realizou a pesquisa
tinha 30 (trinta) alunos na lista oficial e trinta freqüentes (entre os alunos que já
estavam na primeira semana de aula e os que foram matriculados depois). No
fim do terceiro bimestre de 2008 (período em que terminou a coleta de dados
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da pesquisa), havia 33 (trinta e três) alunos na lista e 29 freqüentes (entre os
alunos transferidos).
Um dos alunos não está matriculado na listagem de alunos da 1ªA, mas
está matriculado em uma das terceiras séries da escola. Este aluno sofreu um
acidente automobilístico no final do ano de 2006, com seqüelas físicas e
psicológicas. O conselho de professores decidiu, no final de 2007, que este
aluno freqüentaria uma das primeiras séries no ano de 2008, para que se
verificassem seus avanços especialmente com relação à alfabetização.
Portanto, o aluno freqüentou a turma em que a presente pesquisa foi realizada.
Um outro aluno deixou de freqüentar a escola a partir da metade do
segundo bimestre, pois apresentou sinais de pânico quando estava na sala de
aula. Mais tarde, a partir de um acompanhamento psicológico, foi descoberto
que o aluno sofreu traumas, ligados a problemas familiares, o que pode ter
afetado sua relação com a escola.
É uma turma que já freqüentou pré-escola (com exceção de dois
alunos). Cinco alunos já chegaram à primeira série alfabetizados. A maioria dos
alunos iniciou o ano letivo com 6 (seis) anos.

3.2.3 Caracterização dos pais ou responsáveis pelos alunos (comunidade)
Para caracterizar os pais e/ou responsáveis pelos alunos, foi utilizado o
questionário apresentado no Anexo I.
A maioria dos pais são prestadores de serviços (pedreiros, vendedores,
motoristas, etc). Cerca de 1/3 das mães da turma declararam-se donas de
casa.
A grande maioria dos pais tem entre ensino fundamental incompleto até
ensino médio completo. Apenas os pais de um aluno declararam não terem
freqüentado a escola (a mãe é analfabeta). Duas mães têm ensino superior.
As mães, em sua grande maioria, têm nível de escolaridade maior do
que o dos pais (essa comparação foi feita internamente entre os casais).
A maioria dos pais dedica determinado tempo para ler com as crianças
apenas no momento da lição de casa (questões 3 e 4 do questionário).
Percebeu-se também que o principal acesso à literatura, pelas crianças,
é através dos livros emprestados na escola. A Bíblia também estava bastante
presente entre as leituras citadas.
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3.3 Coleta de dados

Sobre a coleta de dados, Vianna (2007) afirma que:
“A coleta de dados, na observação em campo, pode ser também feita
por um observador participante, que, tendo em vista a sua condição,
passa a ser parte integrante da situação e até contribui para que
essa situação ocorra, mas, ao ser participante, a observação,
consequentemente, deixa de ser naturalista.” (p.49).

Vale ressaltar que, além de fazer parte do grupo em que pesquisamos,
também fomos os responsáveis por planejar todas as atividades, já que a
professora da turma é a pesquisadora ao mesmo tempo.
Todos os dados foram coletados na sala de aula. Segundo Afonso
(2005), “coletar dados numa situação de campo é, pois, uma importante
característica da pesquisa etnográfica.” (p.27).
O pesquisador é o principal instrumento de coleta e análise dos dados
na pesquisa etnográfica, segundo o que afirma André (1995).
A coleta de dados foi realizada através: do diário de campo, das
sondagens completas contendo todos os conteúdos trabalhados durante o
programa de alfabetização, da sondagem simplificada – feita bimestralmente –
e, por último, do questionário dirigido aos pais dos alunos.

3.3.1 Diário de campo
O diário de campo é um caderno que utilizamos para anotar todo o
trabalho feito diariamente. Nele está descrito todo o planejamento bem como o
desenvolvimento dele, situações interessantes que têm relação com as
atividades de alfabetização, falas e hipóteses dos alunos que foram percebidas
durante a realização do trabalho.
Após os registros feitos no diário, estes eram transcritos no computador
e enviados ao orientador. Após todo o diário ser lido, fizemos (orientanda e
orientador) a avaliação das atividades - o que foi produtivo? O que não deu
certo? – para, a partir daí, planejar novas situações de ensino e aprendizagem.
O recorte principal para o diário de campo foram as atividades
especificamente voltadas para o programa de alfabetização, isto é, as
atividades relacionadas às palavras geradoras.
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3.3.2 Sondagem completa
A sondagem completa são 58 (cinqüenta e oito) palavras ditadas para a
turma. Para que não ficasse muito cansativo, essa lista foi dividida em três, que
foram ditadas em três dias seguidos: duas listas com 19 (dezenove) palavras e
uma com 20 (vinte). Algumas palavras foram retiradas e outras acrescentadas
entre uma sondagem e outra (os motivos, bem como o ditado de palavras e as
planilhas, serão apresentadas no capítulo 4, dos resultados). A sondagem
completa apresenta todos os conteúdos de escrita que foram trabalhados
durante o processo de alfabetização para avaliá-los. Todas as palavras do
ditado, bem como todos os conteúdos que foram avaliados nesta sondagem
estão nos Anexos III e IV do trabalho.
Cada palavra do ditado teve o seu valor para a análise. Cada conteúdo
foi avaliado duas vezes, em duas palavras diferentes. Por exemplo: CH é
avaliado nas palavras mochila e borracha. As palavras do ditado foram
escolhidas por fazerem parte do vocabulário das crianças, ou seja, o principal
critério de escolha das palavras foi a proximidade que elas têm com os
alfabetizandos, assim como foi com a escolha das palavras geradoras.
Houve quatro sondagens ao longo do ano, nos meses de abril, junho,
agosto e outubro. Essas sondagens foram corrigidas e os resultados colocados
em planilhas (Anexo VI, VII, VIII e IX). Cada linha da planilha é destinada a um
aluno da turma (que foram diferenciados por números). Cada coluna da
planilha corresponde a um conteúdo de escrita. Para cada sondagem há duas
planilhas com a ordem dos conteúdos que foram trabalhados por palavra
geradora. A planilha começa com M e G, porque a primeira palavra geradora
trabalhada foi AMIGO e termina com os diferentes sons do X e LH, por que as
últimas palavras são: LIXO e TRABALHO.
Como já afirmado, os conteúdos de escrita foram avaliados duas vezes
no ditado. Portanto, se o aluno acertou as duas vezes em que o conteúdo
apareceu, a célula da planilha referente ao determinado conteúdo será pintada
de azul. Mas, se o aluno acertou apenas uma das duas vezes em que o
conteúdo apareceu no ditado, a célula correspondente na planilha será pintada
de amarelo. Porém, se o aluno não acertou nenhuma das vezes que o
conteúdo apareceu no ditado, a célula da planilha para o conteúdo
correspondente será pintado de vermelho. Dessa forma, azul representará
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100% de cada conteúdo de escrita, amarelo para 50% de acerto e vermelho,
0% de acerto.
Para tornar essa explicação mais nítida, utilizaremos o seguinte
exemplo: um aluno acertou as duas vezes em que o T apareceu: em táxi e
tesoura. Portanto, terá a cor azul na planilha para o caso T. O aluno acertou o
SS em massinha, mas não em passeio. Logo, SS será pintado de amarelo na
planilha. Se o aluno não acertou nenhuma das vezes em que o conteúdo N
apareceu no ditado: banana e anel, será pintado de vermelho na planilha.

3.3.3 Sondagem simplificada
Outra forma de coleta de dados foi uma sondagem menor, formada por
um ditado com 5 (cinco) palavras, sendo uma lista de animais (presente no
capítulo 4, dos resultados). Essa lista foi ditada individualmente para cada
criança e, para finalizar, uma frase. Após a escrita, pediu-se que a criança
lesse o que havia escrito. A partir dessa atividade, as hipóteses de escrita2 de
cada criança foram interpretadas pela professora e organizadas em uma
tabela, que está demonstrada no capítulo 4, dos resultados.
Essa sondagem foi organizada para servir também como um
instrumento de avaliação do trabalho. Através dela, bem como da sondagem
completa, pôde-se verificar se os alunos demonstraram progressos com
relação à escrita. A primeira sondagem (completa) tem a função de
demonstrar, detalhadamente, quais as maiores dificuldades dos alunos, bem
como os conteúdos que já aprenderam, em geral. A sondagem simplificada tem
como função proporcionar uma visão mais geral, demonstrando em qual
hipótese de escrita o aluno está operando em determinado momento.
Foram quatro aplicações da sondagem simplificada ao longo do ano:
fevereiro, maio, julho e setembro.

3.3.4 Questionário aos pais
Um questionário (Anexo I), com questões referentes às atitudes de
leitura e escrita em casa, foi dirigido aos pais. Além disso, dados sócioeconômicos foram levados em consideração para, posteriormente, dar contexto
2

Essas hipóteses, segundo Emília Ferreiro e Ana Teberosky (1985), estão descritas no capítulo 2, das
bases teóricas.

22

à análise dos dados e também auxiliaram na contextualização da realidade
escolar.
Esses questionários foram aplicados até o fim do segundo bimestre, com
os pais dos alunos que foram posteriormente matriculados e/ou com os pais
com quem ainda não havíamos conseguido conversar pessoalmente.
Ao todo, foram recebidos 30 questionários (entre alunos que foram
transferidos e matriculados) até o fim do primeiro semestre letivo.
A maioria dos questionários foram respondidos pelos pais durante a
primeira reunião que tivemos com eles (onde fizemos a apresentação do
projeto de pesquisa e solicitamos as autorizações).
Para os pais com quem conversamos em outros momentos, geralmente
o questionário era enviado para ser respondido em casa. Alguns questionários
foram respondidos também no momento da conversa. De todos os
questionários, apenas um não retornou.

3.4 O método de alfabetização utilizado

Como já afirmado anteriormente, falar de método para a alfabetização é
algo que ainda assusta e amedronta muitos, até porque a palavra método está
muito ligada à idéia de cartilhas, onde a aprendizagem estava muito mais
vinculada à técnica, com uma concepção de escrita totalmente mecânica. O
método escolhido para este trabalho está muito distante desse contexto, pois,
segundo Mendonça e Mendonça (2007):
“(...) embora tenha uma seqüência de passos a serem
desenvolvidos, eles não constituem um molde que impede o aprendiz
de refletir livremente sobre o objeto de conhecimento, a escrita; ao
contrário, propicia-lhe a reflexão e a crítica de sua realidade, por
meio da leitura do mundo, ou seja, da sociedade e de seu momento
histórico, garantindo-lhe a contextualização de todo o trabalho,
diferentemente dos demais métodos.” (p.74)

Todo o método utilizado neste programa de alfabetização foi baseado na
obra de Mendonça e Mendonça (2007), como já afirmado em páginas
anteriores. O método proposto pelos autores foi totalmente baseado na
Pedagogia de Paulo Freire, que os autores chamam de método de Paulo Freire
ou método sociolingüístico.
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Para este projeto de alfabetização, fez-se uma releitura e uma
adaptação da proposta dos autores para a realidade dos sujeitos com quem se
está trabalhando. Portanto, a lista de palavras geradoras (Anexo II) proposta é
diferente da obra dos autores mencionados. Algumas palavras foram utilizadas,
outras foram substituídas e acrescentadas, finalizando um total de 21 (vinte e
uma) palavras geradoras. Essa escolha dependeu também dos conteúdos de
escrita que as palavras geradoras possibilitaram. Por exemplo, sentiu-se a
necessidade de uma palavra que apresentasse o conteúdo “L” final e, então,
acrescentamos a palavra FUTEBOL.
As palavras geradoras representam uma possibilidade de trabalho
amplo, isto é, elas geram não apenas aspectos da linguagem escrita que
devem

ser

trabalhados,

mas,

também,

temas

que

possibilitam

o

desenvolvimento da consciência crítica, aos questionamentos que poderão
fazer a partir do que vivenciam; podem gerar também novos temas para a
discussão e reflexão, ou seja, as palavras geradoras têm esse nome porque
são capazes de dar origem a muitas possibilidades de ensino e aprendizagem.
Os temas trazidos pelas palavras geradoras também dão a possibilidade
de serem trabalhados com as crianças de uma forma interdisciplinar, não se
restringindo apenas às atitudes de alfabetização.
Vale lembrar que as palavras geradoras devem surgir do universo dos
alfabetizandos, pois, dessa forma, fazem sentido para eles, e aí está o grande
diferencial: uma educação que faça sentido, vinculada à realidade, o que tem
total relação com as práticas de letramento. Como afirmam Mendonça e
Mendonça (2007):
“A palavra geradora é extraída do universo vocabular da
comunidade, conforme critérios de produtividade temática, fonêmica
(...) e de teor de conscientização, e que, decomposta em sílabas,
pela combinação das mesmas, gera outras palavras com
significado.” (p.77).

Para o trabalho com essas palavras, o método proposto segue as
seguintes etapas:
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1º Tematização3: “É a representação de um aspecto da realidade
expresso

pela

palavra

geradora,

por

meio

de

oralidade,

desenho,

dramatização, mímica, música e de outros códigos que o alfabetizando já
domina.” (MENDONÇA, 2007, p.75).
Isto é, através da apresentação do tema a ser trabalhado, eram criadas
oportunidades para que as crianças se expressassem e demonstrassem, de
diversas formas, o que traziam sobre o assunto tratado. Essas formas podiam
ser bem variadas. Durante o trabalho com as palavras geradoras ao longo do
ano, nesse passo do método as crianças fizeram mímicas, leram diversos tipos
de texto, músicas, desenhos, enfim, para o trabalho com cada palavra
geradora, tentou-se variar as formas de tematização, sempre priorizando o que
a criança trazia sobre o assunto.
2º Problematização4: “É a releitura da realidade expressa na palavra
geradora para superar as formas ingênuas de compreender o mundo, através
da discussão crítica e do subsídio do conhecimento universal acumulado
(ciência, arte, cultura etc.).” (Idem, p.75).
Nesse momento, o papel do professor como mediador do conhecimento
esteve explicito. É nessa parte do trabalho que, a partir do que os estudantes
sabiam do tema trabalhado, o professor acrescentava o conhecimento com
textos, informações, entre outras formas.
Neste passo, o professor tem o papel de ampliar o conhecimento dos
estudantes, aprofundando o tema. Quando chegávamos nesse momento, em
geral levávamos diferentes leituras para serem estudadas na sala de aula que
foram trabalhadas de diversas formas: proporcionando discussões, levando os
estudantes à pesquisa, atividades de interpretação, transformando-os em
novos textos, etc.

3º Análise e Síntese: “Engloba análise e síntese da palavra geradora,
objetivando levar o aprendiz à descoberta de que a palavra escrita representa a

3

Esse passo do método foi nomeado pelos autores de Codificação, porém, resolvemos mudar o termo
para tematização, por corresponder mais ao que entendemos que significava esse passo.
4
Esse passo do método foi nomeado pelos autores de descodificação, porém, resolvemos mudar o termo
para problematização, pelos mesmos motivos que modificamos o nome do primeiro passo.
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palavra falada, através da divisão da palavra em sílabas e apresentação de
suas famílias silábicas na ficha da descoberta.” (Idem, p.76).
Nesse momento, a palavra geradora foi dividida em sílabas, o que
possibilitou novas combinações com outras vogais, por exemplo, em AMIGO (a
primeira palavra geradora trabalhada) ficou dividida em A-MI-GO: o M e o I que
formam juntas, o MI, possibilitou a formação do M com as outras vogais,
tornando-se MO, MA, ME, etc.
Além da consciência da relação grafema e fonema (escrita e som), as
sílabas possibilitam a formação de novas palavras. Porém, vale ressaltar que
as famílias silábicas não são apresentadas na ordem do A-E-I-O-U, para evitar
que se decore essa ordem, sendo um exercício consciente. Portanto, é
importante deixar claro que durante essa parte do método, os alunos foram
estimulados a construir, de forma coletiva, as famílias silábicas, para que
compreendessem que o som modifica-se, dependendo das letras utilizadas.
Neste momento, os alfabetizandos foram convidados a pensar, um
pouco mais, sobre a estrutura da palavra. Para tanto, perguntas eram feitas
para levá-los à consciência de que a palavra, como um todo, era dividida em
partes menores.
A ficha da descoberta foi um local onde todas as palavras geradoras
trabalhadas foram escritas para a consulta de todos, ou seja, teve acesso
facilitado, para que todos os estudantes pudessem recorrer a elas quando
quisessem. No caso da turma de primeira série onde se realizou o projeto, as
fichas da descoberta eram cartazes colados numa das paredes da sala de
aula, com todas as palavras geradoras, bem como todas as suas divisões
silábicas.
Quando se percebia dúvida da turma para escrever algo, sempre
retornávamos à palavra geradora que representasse tal conteúdo e
realizávamos a revisão.

4º Fixação da leitura e escrita: Nesse momento, outras palavras foram
formadas a partir das sílabas dispostas pela palavra geradora, isto é, palavra
que “gera” e amplia o vocabulário dos alunos. Esse repertório não é ampliado
só no sentido de palavras, mas de idéias.
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Antes de formar novas palavras, as sílabas formadas a partir da palavra
geradora que se estava estudando foram relembradas para que fizesse sentido
a origem das novas palavras.
Isso não quer dizer que só se trabalhou com palavras cujos casos já
tivessem sido abordados por alguma palavra geradora. Por exemplo, se já foi
trabalhado as sílabas formadas pela letra “D”, através de alguma palavra
geradora, não era necessário que se formassem apenas palavras como DADO,
DIDO, etc. As diversas palavras que apareciam durante a realização das
atividades proporcionavam outras sílabas (além das estudadas), o que ressalta
mais uma das funções das palavras geradoras: variação do vocabulário.
Os dois primeiros passos do método sociolingüístico - tematização e
problematização - constituem as etapas de conscientização do tema, isto é,
esses passos são contrários à idéia do aparecimento de palavras
descontextualizadas para serem estudadas. Eles possibilitam a oportunidade
de estudo e exploração do tema/palavra a ser estudada, contextualizando-os.
Só a partir daí tornou-se possível dar seguimento ao método, pois, depois
desses passos, a palavra geradora já seria conhecida o bastante para ser
analisada sob o foco da escrita. A aprendizagem da técnica de forma mecânica
não tem espaço nesse método baseado na Pedagogia de Paulo Freire.
Vale destacar que um exemplo de trabalho realizado com uma das
palavras geradoras foi disposto no Anexo V, possibilitando a visualização do
método descrito acima, na prática.
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4. Resultados
4.1 Sondagem completa

Sondagem completa, como já descrito anteriormente, avalia os
conteúdos de escrita que são trabalhados durante o processo de alfabetização.
Foi realizada através de um ditado com 58 (cinqüenta e oito) palavras, dividido
em três dias, para que não se tornasse cansativo para as crianças. Esse ditado
foi realizado quatro vezes ao longo do ano de 2008: abril, junho, agosto e
outubro.
O procedimento da aplicação foi o seguinte: as palavras eram
pronunciadas, para toda a turma, na mesma ordem, em todas as quatro
aplicações ao longo do ano (salvo algumas mudanças já descritas
anteriormente). Após o fim de cada parte do ditado, as folhas eram recolhidas
e, após os três dias, foram organizadas por aluno (cada aluno teve seu número
para o reconhecimento, sem modificações). Depois dessa organização, as
folhas eram corrigidas, destacando-se os conteúdos especificamente avaliados
em cada palavra. Terminada a correção, as planilhas eram coloridas.
Cada palavra do ditado teve o seu valor avaliativo. Por exemplo: na
palavra Maçã, o conteúdo Ç é avaliado. Na palavra girafa, os conteúdos Ge/Gi,
R brando (quando a letra R está entre vogais) e o F são avaliados. Todas as
palavras do ditado, bem como todos os conteúdos avaliados para cada palavra,
estão disponibilizados no Anexo III.
Cada caso é avaliado em duas palavras dentro do ditado: por exemplo, o
conteúdo V aparece em avião e na palavra vaca. Por isso, na lista de palavras
do ditado (Anexo III), vai aparecer V1 e V2.
Após a correção, os resultados desse ditado foram organizados em
planilhas, apresentadas nos anexos VI, VII, VIII e IX. Para cada sondagem, a
planilha foi dividida em duas, por razão de espaço. As planilhas foram
organizadas na ordem em que os conteúdos de escrita foram trabalhados
durante o ano. Por exemplo: a palavra geradora AMIGO foi a primeira palavra a
ser trabalhada; portanto, nas planilhas, os conteúdos M e G aparecem primeiro.
Se o aluno acertar as duas vezes em que determinado conteúdo
apareceu nas palavras, a célula respectiva será pintada de azul. Se ele acertar
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apenas uma das vezes que o conteúdo apareceu, será pintada de amarelo.
Porém, se o aluno não acertar nenhuma das vezes que o conteúdo apareceu,
será pintada de vermelho. Portanto, nas planilhas aparecerão três cores:
vermelha, amarela e azul.
Para a melhor interpretação das planilhas, utilizaremos o seguinte
exemplo fictício: se um aluno acertou as duas vezes em que apareceu o
conteúdo N nas palavras banana e anel, o espaço respectivo na planilha estará
pintado de azul; se o mesmo aluno acertou o caso R na palavra rato, mas errou
em roda, o espaço correspondente ao R inicial (R(I)) será pintado na cor
amarela; se, por último, o aluno errou o conteúdo SS nas duas palavras em
que apareceu - massinha e passeio - será pintada a cor vermelha no espaço
respectivo.
Vale ressaltar que a correção seguiu o seguinte critério: o conteúdo só
foi considerado como correto se a criança escreveu a sílaba completa. Por
exemplo, somente se ela escreveu o GI em girafa, o conteúdo foi considerado
correto na planilha. Se, por acaso, a criança escreveu grafa, sem a letra i, o
caso foi considerado incorreto.
As planilhas das quatro sondagens serão apresentadas nos Anexos VI,
VII, VIII e IX. A seguir, a análise de cada sondagem e, posteriormente,
considerações sobre as quatro sondagens aplicadas ao longo do ano. Uma
lista com a ordem dos conteúdos avaliados na planilha estará presente no
Anexo IV.

4.1.1Primeira sondagem
Podemos observar, a partir da primeira sondagem, o predomínio da cor
vermelha, isto é, erros nos conteúdos avaliados. O fato é explicado porque,
além de ser a primeira sondagem, esta foi realizada no primeiro bimestre, no
mês de abril. A palavra geradora que estava sendo trabalhada até esta data
era a primeira: AMIGO.
O aluno 4 não estava presente na primeira sondagem. Este aluno foi
transferido logo nas primeiras semanas de aula e depois retornou, participando
das demais sondagens, bem como de todo o desenvolvimento do programa de
alfabetização.
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A avaliação do G (como GO e GA) não estava presente na primeira e
segunda sondagem. Somente a partir da terceira sondagem que duas palavras
- gato e gorila - foram acrescentadas para a avaliação do G em GO e GA. Após
o desenvolvimento das duas primeiras sondagens e da sua correção,
percebemos que faltavam palavras para avaliarem o conteúdo G não como
GE/GI ou GUE/GUI (que já existiam), mas como Go, Ga, Gu. Por isso,
acrescentamos as palavras acima mencionadas.
Os alunos 14, 15 e 23 e 24 merecem destaque pelo número de acertos
logo na primeira sondagem. Vale ressaltar que estes já iniciaram a primeira
série na hipótese alfabética de escrita.
A palavra ZERO, presente no primeiro ditado, estava avaliando o
conteúdo Z, porém, no momento de realização da sondagem, a palavra estava
escrita em um dos cartazes dos numerais presentes na sala e as crianças
também perceberam e muitas copiaram a palavra. Portanto, para evitar cópias
(o que não faria sentido para nossa avaliação), trocamos a palavra ZERO por
ZEBRA, que também avalia o caso consoante mais R (BRA).

4.1.2 Segunda sondagem

avaliado - está mais presente por toda planilha em geral, especialmente do
conteúdo M ao conteúdo C. Percebemos que há um aglomerado de acertos
(cores azul e amarela) até o conteúdo NH, isto é, até o conteúdo que estava
sendo trabalhado na semana que foi realizada a segunda sondagem, presente
na palavra geradora já mencionada.
Os conteúdos: S inicial (S(I)), P, B, GE/GI e V merecem destaque
também pelo número de acertos. O fato se explica porque esses conteúdos,
embora não estejam diretamente presentes dentro das palavras geradoras já
trabalhadas até então, apareceram nas palavras geradoras indiretamente, isto
é, através de outras palavras nas atividades ou dentro de determinado
conteúdo, como é o caso do GE/GI, visto em AMIGO, dentro do estudo do G.
Os alunos 14, 15, 23, 24 e, agora, 29 (matriculado posteriormente)
merecem destaque pelo número de acertos durante a sondagem.

30

4.1.3 Terceira sondagem
A terceira sondagem aconteceu no mês de agosto. Até a data de sua
realização, a palavra geradora trabalhada continuava sendo CACHORRINHO,
pois, a segunda sondagem foi realizada no final do segundo bimestre e a
terceira, no começo do terceiro bimestre. Por se tratar do fim do segundo
semestre de 2008, a turma passava por um momento de revisão de alguns
conteúdos. Portanto, se observarmos a segunda sondagem com relação à
terceira, percebemos que os conteúdos com o maior número de acertos - M, G,
Z, D, F, L, C, S inicial, B, T, GE/GI - não se diferenciaram, exceto pelo número
de células azuis (que aumentou para alguns dos conteúdos em destaque).
Além dos alunos que já se destacaram pelo número de acertos e mantém
destaque, podemos perceber novos alunos que tiveram um desempenho
melhor a partir desta sondagem. Um exemplo destes é o aluno 26.

4.1.4 Quarta sondagem
Nesta última sondagem, que ocorreu no mês de outubro, isto é, no início
do quarto bimestre, percebemos a grande presença da cor azul nas duas
partes da planilha. A cor azul se destaca nos conteúdos já trabalhados. Neste
período, estávamos trabalhando o conteúdo B, da palavra geradora BAIRRO.
Os conteúdos com maior número de erros foram: M antes de P e B, M
final (m(F)), H inicial (H(I)), Z final (Z(f)), X com som de Z (X(Z)) e X com
som de CS (X(CS)). Esses conteúdos ainda não tinham aparecido,
diretamente, nas palavras geradoras já trabalhadas, pois, seriam vistos nas
palavras geradoras que viriam posteriormente. Porém, como já afirmado,
apareceram em palavras vistas em diversas atividades. Isso explica o número
de acertos que esses casos tiveram por alguns alunos. A regra do uso da letra
M antes das letras P e B já tinha sido apresentada por meio de outras
atividades, mas, o número de acerto ainda foi baixo.
Esperamos que, após o trabalho com as palavras geradoras que faltam como CAMPINAS, por exemplo - o número de acertos para esses conteúdos
aumente, como ocorreu para as palavras geradoras anteriores.
O aluno 27 foi transferido a partir do terceiro bimestre, por isso, não
realizou a quarta sondagem.
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4.1.5 Considerações sobre a sondagem completa
Podemos perceber, ao observar as quatro planilhas, que a quantidade
da cor azul, que revela 100% (cem por cento) de acerto para cada conteúdo,
aumenta de forma acentuada. Esse fato se explica a partir do desenvolvimento
do programa de alfabetização proposto. As palavras geradoras, quando
divididas em partes menores, possibilitam novos conteúdos de escrita a serem
estudados, o que facilitou o número de acertos para os casos ainda não
trabalhados.
Conteúdos como T, LH, V, Ã/ÃO, tiveram um número de acertos
consideráveis, embora não tivessem aparecido em nenhuma palavra geradora
específica até então. Isso ilustra mais uma função da palavra geradora: ampliar
o vocabulário dos alunos, pois, mesmo que os casos citados acima não
apareceram

em

nenhuma

palavra

geradora

diretamente,

apareceram,

indiretamente, a partir de novas palavras geradas, em diversas atividades,
leituras, etc.
Outro aspecto que deve ser levado em consideração são as homofonias,
que aparecem nas palavras na língua portuguesa escritas com diferentes letras
mas com som semelhante. São exemplos os usos do X ou do CH; S ou Ç; H
inicial, entre outros. Para saber se uma palavra tem H inicial ou não, é preciso
conhecer a palavra, pois, para o ensino delas às crianças, não há regras que
determinem o uso do H inicial.
Um conteúdo que exemplifica uma homofonia é o SS. Este conteúdo,
durante todas as sondagens, apresenta um visível número de erros, mesmo
sendo trabalhado na palavra geradora CLASSE. Isso pode ser explicado
porque, mesmo os alunos conhecendo a palavra CLASSE, não significa que
saberão utilizar o SS em todas as palavras que tiverem o seu uso, pois, para as
crianças, não há regras para o uso do SS, tratando-se de uma homofonia. É
preciso que conheçam as palavras que são escritas com SS, para escrevê-las
de maneira correta.
Sobre as homofonias, discutimos se era viável adiar o estudo dessas
palavras para o final do programa, já que os alunos teriam que conhecê-las
para saber escrevê-las corretamente. Porém, decidimos trabalhar com as
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homofonias conforme as palavras geradoras as apresentassem, para que se
respeitasse o programa, bem como seus objetivos.
Outro ponto de análise a ser discutido é a escrita dos alunos que
estavam na hipótese silábica com valor de escrita. Alunos nessa hipótese de
escrita, por exemplo, escrevem palavras do tipo: EOA para CEBOLA, ou ACOA
para SACOLA. Portanto, os alunos que escreviam dessa forma, quando
realizaram a sondagem completa, tiveram maior número de conteúdos na cor
vermelha nas planilhas, ou seja, casos considerados com erro na escrita das
palavras, já que o principal critério de avaliação adotado foi verificar se o aluno
escreveu a sílaba completa e não somente a letra voltada para o conteúdo
considerado. Exemplos de alunos nessa hipótese de escrita são os números 9
e 16. Porém, não devemos deixar de considerar o desenvolvimento desses
alunos, que ainda não escrevem as sílabas de forma completa, mas que já
demonstram desenvolvimento com relação às hipóteses de escrita. Para tanto,
foi organizada a sondagem simplificada, que será descrita a seguir.
Por último, vale afirmar que as planilhas não só possibilitaram o
acompanhamento de cada aluno, como também possibilitaram nosso olhar
geral sobre a turma analisada, já que, observando a maior quantidade de
células vermelhas na planilha em determinados casos, pudemos planejar
novas intervenções, para trabalhar de outras formas os conteúdos que já
tinham sido vistos e que a maioria da turma não demonstrou ter aprendido.
Utilizamos o quarto bimestre para também retomar os conteúdos que já tinham
sido trabalhados com o maior número de erros demonstrados na planilha, tais
como o SS. Logo, a planilha também indicou os conteúdos que mereceram
mais atenção no programa de alfabetização, bem como apontou os novos
rumos que o programa de alfabetização deveria tomar.
Essas planilhas são reflexos do trabalho sistematizado que optamos
planejar. Através delas, torna-se possível observar cada conteúdo de escrita,
aluno por aluno, o que proporciona um olhar mais profundo, permitindo
avaliação e planejamento dentro do estudo.

4.2 Sondagem simplificada
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Esta sondagem teve o nome de simplificada por se tratar de um ditado
com apenas cinco palavras:
•

Dinossauro

•

Camelo

•

Peixe

•

Gato

•

Rã

E uma frase:
•

O gato comeu o peixe que estava no aquário.
Essa forma de avaliação foi utilizada por todas as professoras da escola

(podendo ser outras palavras e frase diferente) para o preenchimento do mapa
da sala – onde as professoras pintam uma determinada cor para cada hipótese
de escrita de cada aluno - que é um instrumento de avaliação interno e externo,
pois, os dados são encaminhados à diretoria de ensino, como já descrito no
capítulo das bases teóricas.
A lista de palavras acima foi acolhida nesta pesquisa também porque
permite uma visão geral do desenvolvimento com relação à escrita da turma,
ou seja, como os alunos estão evoluindo com relação às suas hipóteses de
escrita, quais hipóteses a maioria apresentou na primeira sondagem, na última,
etc. Além disso, possibilita o planejamento de trabalho com os alunos nas suas
diferentes hipóteses de escrita. Este instrumento é baseado no trabalho de
Ferreiro e Teberosky (1985).
O ditado de palavras foi realizado em quatro momentos ao longo do ano.
Durante cada realização, o ditado foi feito com cada aluno individualmente,
sem intervenção da professora. Após a escrita de cada palavra, era pedido que
o aluno lesse o que havia escrito. Após a realização da sondagem com cada
aluno, interpretamos as hipóteses de escrita que cada alfabetizando estava
operando no momento.
A partir dessa sondagem simplificada, foi elaborada uma tabela a partir
das hipóteses de escrita dos alunos. O número de alfabetizandos para cada
hipótese de escrita foi expresso através de porcentagens, para melhor
observação do todo.
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Tabela 1: Números e porcentagens de alunos nas diferentes hipóteses em
cada aplicação da sondagem

Hipóteses de
escrita

Datas da
sondagem

Fevereiro
NºAlunos/
%

Maio
NºAlunos/
%

Julho
NºAlunos/
%

Setembro
Nº
Alunos/%

Pré-silábico5

16

59,25
%

9

32,14
%

2

6,66%

0

Silábico sem valor

5

3

6

26,66
%
20%

6

1

Silábico Alfabético

1

3,7%

1

10,71
%
28,57
%
3,57%

8

Silábico com valor

18,51
%
3,7%

2

6,66%

Alfabético

4

14,81
%
27

7

25%

12

40%

Total de alunos avaliados:

8

28

30

0%

20,68
%
4
13,79
%
3
10,34
%
16
55,17
%
29

Podemos observar, que na realização da primeira sondagem, a maioria
dos alunos da turma - 59,25% - operavam com a hipótese de escrita présilábica. Isto significa que quase 60% dos alunos de uma turma de 27 (vinte e
sete) não tinham a consciência de que a palavra é formada por partes
menores, que são as sílabas, e também ainda não faziam relação entre letra e
som.
Na última sondagem, que foi realizada nas últimas semanas do terceiro
bimestre (no mês de setembro), podemos observar que essa relação
praticamente inverteu-se: 55,17% dos alunos de uma turma de 29 (vinte e
nove) operavam com a hipótese alfabética de escrita, ou seja, apresentavam
escrita convencional das palavras. Vale ressaltar que o número de alunos na
hipótese pré-silábica de escrita foi zerado.
Se considerarmos a porcentagem de alunos operando com a hipótese
de escrita silábica com valor (13,79%), - quando o alfabetizando já faz a
relação letra e som nas palavras e já tem a consciência de que essas palavras
são formadas por sílabas - e os alunos operando com a hipótese silábicoalfabética (10,34%) - o alfabetizando está na hipótese de transição para a

5

Verificar a definição de cada hipótese de escrita por Emília Ferreiro e Ana Teberosky (1985) no
capítulo das Bases Teóricas, para melhor compreensão da tabela.
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hipótese alfabética - temos o total de 24,13%. Esse total representa,
juntamente com a porcentagem de alunos na hipótese alfabética, uma grande
maioria de alunos – quase 80 % - com significativos avanços com relação à
escrita.
Por outro lado, os demais alunos – 20,68% que se encontravam
operando com a hipótese silábica sem valor – também avançaram,
considerando-se suas hipóteses. Para essas crianças, é necessário que se
mantenham as condições de ensino, pois representam aquela parcela que
necessitarão de mais tempo para compreender a natureza alfabética da escrita.
O presente trabalho demonstra que é plenamente compatível uma
proposta sistematizada de alfabetização com um grupo de crianças
heterogêneo em relação às hipóteses individuais e ritmo de aprendizagem. O
trabalho pedagógico possibilitou que todas as crianças progredissem no seu
ritmo.
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5. Considerações finais
Esta pesquisa procurou descrever um processo de alfabetização e, mais
do que isso, analisá-lo e avaliá-lo constantemente, ao longo de seu
desenvolvimento, identificando os problemas e encaminhando soluções.
Até a entrega do presente trabalho de conclusão de curso, a palavra
geradora que estava sendo trabalhada com a turma era HIGIENE, cujo
destaque seria dado ao conteúdo H inicial, já que os conteúdos G e N já
haviam sido trabalhados. Portanto, não se teve tempo para trabalhar todas as
palavras geradoras propostas. Este fato nos leva a avaliar a questão do tempo
para o desenvolvimento da proposta: um ano letivo é o suficiente? Ou
devemos, nas próximas oportunidades, reduzir o número de palavras
geradoras sem reduzir o número de conteúdos a serem trabalhados? São
questionamentos que valem ser refletidos para trabalhos posteriores.
Os temas que foram estudados pela turma foram muito relevantes
porque partiam de suas vidas e do que vivenciavam. Temas como família,
casa, bairro, escola, entre tantos outros, para crianças iniciando suas vidas
escolares, foram fundamentais para darem sentido e base ao que cada um
estava vivenciando. Crianças que acabam de entrar numa escola passam por
um período de grandes mudanças: a insegurança, o medo, a descoberta, são
fatores presentes diariamente na vida escolar e extra-escolar destas. Portanto,
trazer palavras geradoras que fizessem sentido foi mais do que uma escolha,
foi fator fundamental para que a aprendizagem da leitura e escrita ocorresse de
uma forma aproximada da vida de cada um.
Alfabetizar, como já afirmado anteriormente, não é tarefa fácil para os
professores. Assim como as crianças, alfabetizar também causa medo,
insegurança e descobertas, por isso, a importância de avaliação constante do
trabalho e a defesa de um método sistematizado, para que conteúdos
fundamentais não se percam.
As palavras geradoras possibilitam múltiplas oportunidades de trabalho
com a alfabetização. Elas geram sentido, temas e conteúdos a serem
trabalhados.
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O que mais se destaca do trabalho com palavras geradoras é que elas
proporcionam contexto ao que está sendo estudado. Os alfabetizandos que
têm contato com elas, sabem o porquê de sua existência e a relação com tudo
o que está sendo visto. Dessa forma, as palavras geradoras também
estabelecem relação com o letramento, já que demonstram, na sua essência, o
uso social da leitura e da escrita.
Percebemos a importância de um método sistematizado para o trabalho
com os conteúdos da alfabetização. Através dele, o compromisso de uma
alfabetização de qualidade foi garantido. Porém, vale lembrar que, em nenhum
momento o método proposto engessava o trabalho, isto é, o trabalho nunca
esteve fechado para mudanças necessárias; ao contrário, o método
proporcionava diferentes formas de trabalho para diferentes palavras geradoras
e temas a serem discutidos.
Constatamos que um método sistematizado permite melhor organização
e avaliação de todo planejamento e desenvolvimento deste. Ter um método
com bases teóricas fundamentadas, possibilita a qualquer professor um
trabalho de ensino e aprendizagem amplo, já que se planeja visando todas as
etapas do processo e, mesmo que os resultados não representem o esperado,
há possibilidade de avaliação e tomada de novos rumos.
As sondagens realizadas permitiram a observação e análise do
desenvolvimento geral da turma e, ao mesmo tempo, de cada aluno. Isso
possibilitou o acompanhamento do todo e, também, das dificuldades de cada
um, o que nos levou a intervenções gerais e particulares, qualificando o
trabalho pedagógico.
Por último, gostaríamos de finalizar com a seguinte afirmação de
Mendonça e Mendonça (2007), que resume a complexidade que é o trabalho
de alfabetização:
“Não é um “caminho suave” a percorrer, é “um caminho suado”, pois
o processo de alfabetização exige motivação, ludicidade, disciplina
para
desenvolver
sistematicamente
a
competência
de
reconhecimento de grafemas e fonemas para atingir a meta de ler e
escrever (...).” (p.95).
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ANEXO I
Questionário aos pais

Nome do responsável:

Idade:

Escolaridade da mãe:
Escolaridade do pai:
Profissão da mãe:
Profissão do pai:

1) O(A) aluno(a) freqüentou algum tipo de instituição escolar antes desta
escola?

2) Há o hábito de leitura em casa?

3) Você dedica um tempo para ler com a criança?E escrever com ela?Em
quais situações?

4) Se a resposta anterior for afirmativa, que tipo de texto você lê
freqüentemente com a criança?
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ANEXO II
Lista de Palavras Geradoras para o programa de alfabetização proposto e
conteúdos trabalhados por palavras.

AMIGO: Conteúdos: M e G (GUE e GUI, GE/GI).

AMIZADE: Conteúdos: M(revisão), Z e D.

FAMÍLIA: Conteúdos: F, M (revisão) e L

CASA: Conteúdos: C e S (som de Z)

CACHORRINHO: Conteúdos: C (revisão) + (qui/ que), CH, RR e NH.

SAPO: Conteúdos: S(inicial) e P;

JACARÉ: Conteúdos: J, C(revisão) e R brando (R entre vogais).

ESCOLA: Conteúdos: Es (vogal+S), C(revisão) e L(revisão);

CLASSE: Conteúdos: CL ( consoante+L+vogal) e SS.

BAIRRO: Conteúdos: B, encontro vocálico e RR(revisão)

CAMPINAS: Conteúdos: C(revisão), m antes de p e b e S final.

ALIMENTO: Conteúdos: L(revisão), M(revisão), AN(vogal+N) e T

HIGIENE: Conteúdos: H(inicial), Ge/Gi e N.

NARIZ: Conteúdos: N(revisão), R (brando - revisão) e Z (final).
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BRINCADEIRA: Conteúdos: BR(consoante+R),C (revisão), encontro
vocálico(revisão), IN (vogal+N - revisão), D(revisão), C(revisão) e R(brando revisão).

FUTEBOL: Conteúdos: F(revisão), T(revisão) e L(final).

NATUREZA: Conteúdos: N(revisão), T(revisão), R(brando - revisão) e Z
(revisão).

ÁRVORE: Conteúdos: AR (vogais+R), V e R (brando - revisão).

POLUIÇÃO: Conteúdos: P(revisão), L(revisão), encontro vocálico (revisão), ç e
ão/ã.

LIXO: Conteúdos: L(revisão) e x(som de ch e demais sons do X (z, cs, s)).

TRABALHO: Conteúdos: TR (consoantes+R+vogais), B(revisão) e LH.

Observação: As palavras estão organizadas na ordem em que foram
trabalhadas ao longo do ano letivo de 2008.
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ANEXO III
Lista de palavras da sondagem completa dividida em três partes:
Primeira lista:
1) MAÇÃ: Ç1
2) BANANA: B1, N1
3) LARANJA: L1, J1, AN(VOGAL+N)1
4) ABACAXI: C1, X(SOM DE CH) 1
5) ARROZ: Z(FINAL) 1
6) XAROPE: P1, X(SOM DE CH) 2
7) BOMBOM: M ANTES DE P E B 1 , (M FINAL) 1
8) CEBOLA: CE E CI 1
9) QUEIJO: QUE1, EI(ENCONTRO VOCÁLICO)1
10) GELADO: GE1
11) PUDIM: P2, M(FINAL) 2
12) TÁXI: T1, X(SOM DE CS) 1
13) ANEL: N2, L (FINAL) 1
14) RODA: R(INICIAL)1 (ver D aqui na 1ª sondagem)
15) TAMPA: M ANTES DE P E B 2
16) AVIÃO: V1, ÃO 1
17) SACOLA: C2, S(inicial)1
18) PLACA: PL (CONSOANTE +L)1
19) SAPATO: S(INICIAL)2

Segunda Lista:
1) MACACO: M1
2) JABUTI: J2, B2
3) RATO: R2
4) GIRAFA: GI 2, F1, R(BRANDO)1
5) GATO: G1
6) GORILA: G2
7) ZEBRA: Z(INICIAL)1, BR (CONSOANTE+R)1
8) VACA: V2
9) MOSQUITO: QUI 2, OS (S FINAL?)2
10) ASA: S(SOM DE Z)1
11) OLHO: LH 1
12) LÁPIS: S (FINAL)1
13) CADERNO: ER (VOGAL+R) 1
14) MOCHILA: CH1
15) MASSINHA: NH1, SS1
16) BORRACHA: CH2, RR1
17) TESOURA: T2, S(SOM DE Z)2, OU(ENCONTRO VOCÁLICO)2
18) FOLHA: F2, LH 2
19) SEXTA-FEIRA: X(SOM DE S) 1
20) EXPLICAR: AR (VOGAL+R) 2, X(SOM DE S) 2
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Terceira lista:
1) GUITARRA: Gui1
2) CARRINHO: RR2, NH2
3) FELIZ: Z (FINAL) 2
4) ESTRELA: ES (VOGAL+S) 1
5) CLARO: CL (CONSOANTE+L)2, R(BRANDO)2
6) PASSEIO: SS2,
7) ANJO: AN(VOGAL+N)2
8) HOSPITAL: H(inicial) 1
9) HOTEL: H (inicial) 2
10) BRASIL: BR (CONSOANTE+R) 2, L (FINAL)2
11) EMOÇÃO: M2, Ç2,
12) MÃE: Ã 2
13) CIDADE: CE E CI 2, D1
14) CASTELO: AS (VOGAL+S)2, L2
15) FOGUETE: GUE2
16) DOZE: Z2, D2
17) EXAME: X(SOM DE Z) 1
18) EXERCÍCIO: X(SOM DE Z) 2
19) FIXO: X(SOM DE CS) 2
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ANEXO IV
Lista de conteúdos avaliados na planilha da Sondagem Completa na
ordem em que aparecem:

M

M ANTES DE P e B

G

M FINAL

GUE/GUI

S FINAL

Z

EN (V+N): Vogal + N

D

T

F

H(I): H INICIAL

L

GE/GI

C

N

CE/CI

Z(F): Z FINAL

S(Z): S COM SOM DE Z (S ENTRE

BR (C+R): CONSOANTE + R

VOGAIS)

L (F): L FINAL

QU+V: QUE/QUI/QUA

AR (V+R): VOGAL + R

CH

V

R(I): R INICIAL

Ç

R BRANDO
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ANEXO V
Exemplo do trabalho com uma palavra geradora, demonstrando o método
utilizado.
Neste anexo, procuramos descrever como foi o procedimento utilizado
com uma palavra geradora. A palavra escolhida para essa descrição foi
CACHORRINHO.Trata-se de uma palavra cujo desenvolvimento do método
requereu um tempo longo, pois, traz vários conteúdos diferentes entre si: C,
CH, RR e NH.

Tematização:
Para a primeira etapa do método, a tematização, a professora conversou
com a turma sobre o significado de animal de estimação. Muitas crianças
disseram que era aquele bicho que gente cuidava, dava banho, comida etc.
Também foi discutido se um vira-lata poderia ser considerado animal de
estimação, já que um aluno havia dito que não. Durante a conversa, surgiu até
o tema da diferença entre animais domésticos e selvagens.
É nesta etapa (porém não somente nesta) que o professor deve ouvir
primeiramente o que os alfabetizandos trazem sobre o assunto tratado, para
que seja possível planejar e pensar as atividades posteriores. As atividades
devem possibilitar maior acesso ao conhecimento e, além disso, o movimento
de consciência ingênua para consciência crítica.
Depois dessa breve conversa, foi perguntado às crianças se elas tinham
algum animal em casa, mas que não podiam contar aos colegas qual animal
era. Diante de uma maioria afirmativa, foi proposta a seguinte atividade aos
alunos:
•

A professora escolheria algumas crianças de cada fileira - que estava
formada por duplas - chamando essas fileiras de equipes A, B e C;

•

Cada criança deveria imitar o animal que tinha em casa, fazendo
somente mímica (gestos);

•

As crianças que tivessem algum palpite poderiam dizê-lo;

•

Diante do palpite, a criança que fez a mímica confirmava ou não.

•

Se o palpite estivesse correto, ponto para a equipe da criança que
acertou.
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A partir dessa brincadeira, a professora escrevia o nome do animal na
lousa, formando, assim, uma lista de animais. No final, como várias crianças
tinham imitado vários animais, a turma foi apenas falando nomes de outros
animais e fomos escrevendo. Depois de escrever na lousa, as crianças
registravam os nomes de animais no caderno. Vale ressaltar que o momento
de formação de palavras nós fazíamos juntos, com a participação das crianças.
A lista pronta foi esta:
Cachorro
Coelho
Gato
Tartaruga
Papagaio
Passarinho
Cavalo
Pato
Peixe
Rato

Para esta etapa do procedimento, bem como para as demais que serão
exemplificadas a seguir, foram desenvolvidas diferentes atividades para cada
palavra geradora. Para a tematização, por exemplo, foram utilizadas músicas,
poesias, brincadeiras, listas de palavras, conversas sobre os temas que as
palavras geradoras trouxeram, textos informativos, entre outras.
O que queremos deixar claro é que, para cada palavra geradora, o método
teve em suas etapas diversas formas de desenvolvimento; sendo assim, não
houve modelos de atividades a serem seguidos para cada etapa do método,
mas sim, etapas bem definidas.

Problematização
Para a etapa denominada problematização, foram levadas algumas
imagens de cães e as crianças, primeiramente, observaram; depois, formaram
frases de maneira coletiva, ou seja, as crianças diziam frases e estas eram
sintetizadas

ou,

se

preciso

fosse,

reformuladas

pela

turma

para,

posteriormente, serem escritas na lousa pela professora e copiadas pelas
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crianças. Muitos aproveitaram para contar histórias de seus animais. As frases
formuladas pelas crianças foram as seguintes:
O dálmata mordeu o seu próprio rabo;
O cachorro pode morder;
O cachorro quer brincar;
O cachorro e seu dono;
O cachorro come ração
É importante destacar o papel criativo dos sujeitos envolvidos e o contexto
que proporciona essa criação. Os alfabetizandos são levados a pensarem
sobre determinado assunto e, contrariamente ao ato de decorar frases sem
sentido – como era comum no modelo tradicional - os alunos criam frases
contextualizadas.
Após essa atividade, as crianças desenharam e nomearam os seus animais
de estimação em seus cadernos. Quem não tinha animal foi orientado a
desenhar o animal que gostaria de ter.
Outra atividade com relação ao tema foi um texto “Um alarme bom pra
cachorro”, retirado de uma revista. Fizemos a leitura e a interpretação desse
texto jornalístico, que contava sobre uma cadela vira - lata chamada Xuxa, que
era o animal de estimação dos policiais de uma delegacia de São Paulo e
evitou a fuga de muitos presos porque começou a latir quando percebeu a
movimentação deles.

Análise e síntese
Neste momento, a palavra geradora foi escrita e posteriormente, dividida
em sílabas, possibilitando outras formações silábicas:
CACHORRINHO
CA- CO -CU-CE-CI-QUE-QUI
CHOR- CHA -CHU-CHI-CHE
RI-RE-RU-RA-RO
NHO-NHA-NHI-NHU-NHE
Importa destacar aqui alguns aspectos fundamentais do trabalho para a
qualidade do desenvolvimento do método:
•

As formações silábicas para cada sílaba da palavra geradora foram
construídas de forma coletiva, ou seja, os alunos foram levados a pensar
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sobre as demais sílabas para cada letra. Por exemplo, a professora fazia
questionamentos deste tipo: para formar CA (fonema), utilizamos C e A,
e para formar CO (fonema)? Questionamentos como esse fazem com
que os alunos reflitam na relação entre o falado e o escrito;
•

As formações silábicas não foram apresentadas na ordem tradicional
das vogais -

a, e, i, o u - para evitar que os alunos apenas

memorizassem as sílabas e não compreendessem sua formação. Por
isso, pode-se notar que a ordem das vogais para o conteúdo C não foi o
mesmo para o conteúdo NH em CACHORRINHO, por exemplo.
Os conteúdos QUE e QUI foram trabalhados nesta palavra porque trazem
os mesmos fonemas de CA, CO e CU. Os conteúdos CE e CI também foram
trabalhados para compor as formações silábicas com a letra C e também para
os alunos diferenciarem, porém, são homofonias (como foi tratado no capítulo
dos resultados).
Posteriormente, a palavra geradora e sua divisão silábica foram levadas
para a ficha da descoberta. Nessa ficha, todas as palavras geradoras
trabalhadas estavam expostas, bem como as separações silábicas e as novas
formações. Essa ficha tem como principal função o acesso dos alunos aos
conteúdos que tiverem dúvida, proporcionando uma oportunidade de revisão. A
ficha da descoberta foi um cartaz que ficou exposto na sala de aula durante
todo o ano letivo.

Fixação da leitura e da escrita:
Nesta etapa, a palavra geradora foi revisada na ficha da descoberta,
bem como as diferentes formações silábicas. Cada conteúdo também foi
revisado na mesma ficha antecedendo as atividades. Esses conteúdos foram
trabalhados a partir de diversos tipos de atividade de alfabetização que têm em
sua essência a formação de palavras, frases ou até mesmo, diferentes tipos de
textos. Essas atividades voltadas para conteúdos de escrita específicos
levaram alguns dias ou até mesmo semanas.
O tempo para o desenvolvimento do trabalho com cada palavra geradora
foi relativo. Dependeu, primeiramente, do interesse que a turma demonstrava
pelo tema discutido - no caso, para o tema animais com a palavra
CACHORRINHO, houve muito interesse - depois, pelo número e complexidade
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de conteúdos que a palavra geradora era apresentava. CACHORRINHO é
composta por variados e complexos conteúdos como o CH, RR e NH. À
medida que o número de palavras geradoras aumentava, o tempo de trabalho
com cada uma diminuía, já que aumentava o número de conteúdos a serem
revisados; também, o número de conteúdos já conhecidos pela turma
possibilitavam o conhecimento de outros conteúdos, o que facilitava o
desenvolvimento de muitas atividades.
A palavra geradora CASA havia sido trabalhada anteriormente à palavra
CACHORRINHO; portanto, o conteúdo C já havia sido abordado. Na palavra
CACHORRINHO, houve apenas uma revisão para este conteúdo; no entanto,
vamos descrever aqui as atividades voltadas para a letra C que foram
desenvolvidas na palavra geradora CASA, e que importam para a descrição da
palavra geradora CACHORRINHO, já que exemplificam o trabalho com o
conteúdo C.
Uma das atividades que estavam voltadas para a letra C foi a seguinte:
as crianças teriam que encontrar, dentre diversos desenhos, somente as
figuras cujos nomes começassem com CA, e, em seguida, pintá-las. Depois
escreveram esses nomes no caderno.
As figuras e palavras foram estas: cachorro, cadeira, cavalo, caixa, casa,
cama, cabide e caracol. Vale lembrar que estas figuras estavam em meio a
outras cujos nomes não começavam com CA.
Uma outra atividade chamava-se Ditado Silábico. Nessa atividade, havia
figuras desenhadas e, abaixo delas, o número de quadrados correspondente
ao número de sílabas da palavra. As figuras eram: Cadeado, macaco, cola,
boneca, coco, cama, boca, camelo e cabide.
Para realizar a atividade, as crianças tinham que identificar quantas
vezes “abriam a boca” para dizer o nome de tais figuras, isto é, discriminavam
quantas sílabas seriam usadas para escrever estes nomes e, mais do que isso,
distribuir cada sílaba da palavra para cada quadrado correspondente. Por
exemplo, para escrever Cadeado, havia quatro quadrados abaixo da figura,
ficando cada sílaba - ca-de-a-do - para cada quadrado.
Para trabalhar o conteúdo CH, a professora pediu às crianças que
dissessem palavras com CHO, CHA e CHU. Estas palavras foram escritas na
lousa e, posteriormente, copiadas pelas crianças:
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CHO: Chocolate; chove, choro e choco;
CHA: chácara, charme, charada, chamada;
CHU: Chuva, chuchu, chute e chulé.
Vale destacar que em todos os momentos de formação de palavras as
crianças participaram ativamente, ou seja, elaboraram hipóteses e expuseram
suas opiniões sobre a palavra que estava sendo escrita. Nenhuma palavra
nesse tipo de atividade foi escrita apenas para que os alunos copiassem, mas
sim, para que pensassem sobre a escrita.
A principal atividade com o conteúdo CH foi uma cruzadinha que trazia
palavras com estas letras. Nessa cruzadinha, havia o desenho de uma figura e,
em seguida, o número correto de letras a serem preenchidas de acordo com a
palavra. As palavras eram: Chocolate, chapéu, machado, chave, boliche,
chaminé e chinelo. Durante a atividade, as crianças foram levadas a pensar
nas partes menores da palavra, pois, não poderia sobrar nem faltar letras.
Na segunda parte da atividade, deveriam escolher duas palavras da
cruzadinha para formar frases.
A atividade que trabalhou o conteúdo RR foi um quadro com as figuras
numeradas e seus respectivos nomes, como em um banco de palavras:
1)Cachorro, 2)carro, 3)serrote, 4)carroça, 5)carrossel, 6)ferradura, 7)burro e
8)garrafa.
Em seguida, as crianças deveriam escrever esses nomes abaixo, na frente
de números correspondentes. Para os nomes, havia quadrados com o número
exato de letras para a palavra, e o RR destacado no local correto. O nosso
principal objetivo com essa atividade foi mostrar às crianças uma variedade de
palavras com o conteúdo estudado.
Depois, as crianças copiaram essas palavras no caderno e separaram as
sílabas. Nessa parte, relembramos a regra de que dois “R” ou dois “S” não
podem ficar na mesma sílaba, como fizemos anteriormente ao dividir a palavra
CACHORRINHO: CA-CHOR-RI-NHO.
Na época em que trabalhamos a palavra CACHORRINHO, era o período
das festas juninas. Para conversar sobre a atitude de soltar balões e, também,
para trabalhar o conteúdo NH (da palavra geradora), a turma realizou uma
atividade com a música chamada Balãozinho, que, além de tratar do tema,
trazia um número de palavras escritas com NH.
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Primeiramente cantamos a música algumas vezes. Depois cantamos outras
vezes, linha a linha, para que as crianças pudessem reconhecer algumas
palavras. Em seguida, conversamos sobre o tema “Soltar balões”, para ouvir a
opinião das crianças.
A partir disso, foi pedido aos alunos que circulassem todas as palavras que
tivessem NH na música. Depois, escrevemos no caderno, lemos e separamos
as sílabas. Finalizamos a atividade com a seguinte pergunta: Por que não
devemos soltar balões? E escrevemos a resposta no caderno.
Esta atividade descreve um exemplo de que não é necessário ficar apenas
dentro do tema que a palavra geradora traz. A partir do contexto que
vivenciávamos naquele momento, foi possível tratar de outro assunto, sendo
este ligado ao conteúdo estudado.
Uma atividade que foi realizada semanalmente, a partir do segundo
bimestre, foi a chamada BRINQUE COM...
Elaboramos esta atividade com o objetivo de ampliar o tempo de estudo das
crianças com os conteúdos que estavam sendo trabalhados no momento. A
partir deste objetivo, as crianças levavam em todas as quartas-feiras da
semana um alfabeto móvel para casa (letras soltas do alfabeto) e era solicitado
que brincassem com algum conteúdo. Por exemplo, se estavam estudando a
palavra geradora CACHORRINHO e o conteúdo do momento era RR, o
BRINQUE COM... da semana era com... RR. Dessa forma, a crianças levavam
o alfabeto móvel para casa e formavam com ele palavras com o conteúdo
solicitado para o dia seguinte. Para tanto, poderiam consultar dicionários,
revistas ou escreverem, autonomamente, as palavras. Durante a aula, as
crianças apresentavam o que tinham escrito em casa, pois, o que formavam
com as letras móveis era copiado no caderno para que a professora
acompanhasse. Esta foi mais uma forma encontrada para o estudo dos
conteúdos abordados pelas palavras geradoras.
Vale ressaltar que as atividades voltadas aos conteúdos específicos de
cada palavra geradora não foram as únicas. Como já foi afirmado ao longo
desse trabalho e como foi possível perceber nos exemplos acima, as atividades
traziam consigo outros conteúdos e temas a serem abordados; portanto, cada
conteúdo proposto foi trabalhado diversas vezes, nas diversas atividades. Além
disso, grande parte das palavras geradoras trouxe em sua formação conteúdos
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que já tinham sido abordados por outras. Nesses casos, realizamos atividades
de revisão de conteúdos. Foi o que aconteceu, por exemplo, com CASA e
CACHORRINHO, que trouxeram o conteúdo C; também com CACHORRINHO
e BAIRRO, que trouxeram o conteúdo RR, entre outros.
A partir da descrição do trabalho com uma das palavras geradoras do
programa, esperamos que o leitor possa ter percebido, a importância de um
procedimento sistematizado que orientou todo o planejamento. Além disso,
esperamos que tenham percebido a importância que cada etapa tem na sua
seqüência, o que possibilita contextualização e sentido aos sujeitos que estão
envolvidos no processo de alfabetização.
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Resultados das quatro sondagens completas realizadas em 2008.
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Anexo VI
Figura I: Planilha da primeira sondagem realizada no mês de Abril de 2008.
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Anexo VII
Figura II: Planilha da segunda sondagem realizada no mês de Junho de 2008.

61

ALUNOS
ALUNO1
ALUNO2
ALUNO3
ALUNO4
ALUNO5
ALUNO6
ALUNO7
ALUNO8
ALUNO9
ALUNO10
ALUNO11
ALUNO12
ALUNO13
ALUNO14
ALUNO15
ALUNO16
ALUNO17
ALUNO18
ALUNO19
ALUNO20
ALUNO21
ALUNO22
ALUNO23
ALUNO24
ALUNO25
ALUNO26
ALUNO27
ALUNO28
ALUNO29
LEGENDA

M

GUE/I

Z

D

F

L

C

CE/CI S(Z) QU+V

ACERTOU AS 2X QUE O CASO APARECEU
ACERTOU 1 DAS 2 X QUE O CASO APARECEU
NÃO ACERTOU NENHUMA DAS VEZES
CONSOANTE
C
VOGAL
V
(LETRA) REPRESENTA O SOM
INICIAL
(I)
FINAL
(F)

CH INICIABRAND RR

NH

S(I)

SS

P

J ES(V+S
CL(C+L

62

ALUNOS
ALUNO1
ALUNO2
ALUNO3
ALUNO4
ALUNO5
ALUNO6
ALUNO7
ALUNO8
ALUNO9
ALUNO10
ALUNO11
ALUNO12
ALUNO13
ALUNO14
ALUNO15
ALUNO16
ALUNO17
ALUNO18
ALUNO19
ALUNO20
ALUNO21
ALUNO22
ALUNO23
ALUNO24
ALUNO25
ALUNO26
ALUNO27
ALUNO28
ALUNO29

B

I(ENC.V
M(P/B) M(F)

S(F) EN(V+N

T

H(I)

GE/GI

N

Z(F) BR(C+R L(F)AR(V+R V

Ç ÃO/Ã/Õ X

X(S)

X(Z) X(CS)

LH

63

Anexo VIII
Figura III: Planilha da terceira sondagem realizada no mês de Agosto de 2008.
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Anexo IX

Figura IV: Planilha da quarta sondagem realizada no mês de Outubro de 2008.
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