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INTRODUÇÃO

O grande desafio da educação, no século XXI, para os primeiros anos do ensino
fundamental é o de alfabetizar letrando, ou seja, levar o aluno a apropriar-se do sistema
alfabético-ortográfico, ao tempo em que lhe possibilite condições para usar as habilidades da
leitura e da escrita nas suas práticas cotidianas.

A alfabetização é o processo de apropriação do sistema de escrita, a apreensão dos
princípios alfabéticos e ortográficos que possibilitarão ao aluno ler e escrever. Por letramento,
entende-se o processo de entrada e atuação no mundo da cultura escrita.

Porém, para Ferrero (2009) apesar de ser unânime a todos o fato de que a educação é a
“chave” para a inclusão, ninguém se propõe a enfrentar os novos desafios da alfabetização.
Precisamente, isso corresponde a compreender a leitura e a escrita, já nessa fase, como
construções sociais. A alfabetização não pode mais ser vista como o aprendizado de uma técnica
instrumental realizada na escola, apesar desse domínio técnico inicial ser o primeiro passo para o
exercício da cidadania e inserção na cultura letrada. A alfabetização corresponde, nesse sentido
“ao básico do básico” (Ferreiro 2009:56) na educação rumo ao processo de letramento.

Os quatro primeiros anos iniciais são determinantes para o desenvolvimento das
capacidades linguísticas e comunicativas das crianças. (Alvarenga; Nicolau e Soares et ali: 1989).
É na alfabetização e no aprendizado da língua escrita que se concentram os problemas que, se não
solucionados, podem vir a ser motivo de fracasso escolar nas séries vindouras.

Nesse sentido, nosso trabalho partirá da seguinte problemática: É possível recuperar
atrasos na consciência fonológica e na apropriação do sistema de escrita e na em alunos do 3º
Ano do Ensino Fundamental?

Partimos da hipótese de que a negligência com a apropriação do sistema da escrita e com
a consciência fonológica promoveu uma aprendizagem deficitária em alunos que já deveriam ter
dominado as capacidades básicas, no 3º Ano, série em que a alfabetização deve ser consolidada.

Existe um saldo de alunos que vai sendo promovido sem nenhuma condição, sem
domínios básicos que deveriam ter sido aprendidos e apreendidos na alfabetização e outros que
são retidos, mas não conseguem progredir ao repetir o mesmo ano. E quem vai cuidar das
deficiências graves da aprendizagem desses meninos, que precisam, óbvio, de acompanhamento
especial para resolver os déficits? E vão-se promovendo esses alunos, que vão se encolhendo nas
carteiras, com vergonha de dizer que não sabem ler, apenas "tiram do quadro", ou nem isso.
"Quem vai sanar os déficits, quem vai ficar com o ônus?". Quem pensa nesses meninos que, no 3º
ano, reconhecem somente as vogais e pouquíssimas sílabas?", que ainda não aprenderam a ler?

Desta forma, objetivamos buscar alternativas para os problemas relacionados à
apropriação do sistema de escrita e da consciência fonológica através da análise de produções de
alunos do 3º Ano da Escola Municipal de Educação infantil e Fundamental José Rodrigues,
Areia/PB.

O corpus a ser analisado será constituído por sete atividades de escrita de alunos do
Terceiro Ano do Ensino Fundamental, entre os meses de agosto e outubro de 2013 da EMEIEF,
na cidade de Areia-PB.
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2 ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO

O letramento, a grosso modo, pode ser definido como a apropriação da escrita e das
práticas sociais que estão a ela relacionadas. Para Kleiman (2006) o professor deve ser agente de
letramento. Em vez de mediador, este seria um promotor das capacidades de seus alunos,
desenvolvendo neles competências comunicativas e práticas de uso da escrita úteis nas diversas
instituições por onde eles circulam. Para tal, as atividades de escrita na escola devem estar
vinculadas às práticas sociais e não vinculadas à necessidade de a escola ensinar sobre gêneros
textuais, com um fim em si mesmos. .

A alfabetização é o processo de apropriação do sistema de escrita, a apreensão dos
princípios alfabéticos e ortográficos que possibilitarão ao aluno ler e escrever. Por letramento,
entende-se o processo de entrada e atuação no mundo da cultura escrita.

Soares (1998) situa o surgimento, no Brasil, do termo letramento, por volta do ano 1986.
Para Silva (2006) existe certa dificuldade com relação à tentativa de definir o que seja letramento
e explicita que não existe uma concepção absoluta que apreenda o termo em sua totalidade e cita
o surgimento, no final do século XX, dos novos estudos de letramento, que trazem o modelo
autônomo e o modelo ideológico como referências. O modelo autônomo, segundo Silva, é
discriminatório e privilegia o texto escrito em detrimento da oralidade. O modelo ideológico, por
sua vez, é baseado na natureza social do letramento e considera a leitura e a escrita como práticas
sociais.

Estudos que envolvem o letramento estão envolvendo outras áreas do conhecimento, que
não apenas a leitura e a escrita. Os estudos sobre o fenômeno do letramento precisam se voltar
para a compreensão e a descrição os domínios sociais de letramento das comunidades e grupos
sociais minoritários, desde os primeiros anos da criança na escola.

Os quatro primeiros anos iniciais são determinantes para o desenvolvimento das
capacidades linguísticas e comunicativas das crianças. (Alvarenga; Nicolau e Soares et ali: 1989).
É na alfabetização e no aprendizado da língua escrita que se concentram os problemas que, se não
solucionados, podem vir a ser motivo de fracasso escolar nas séries vindouras.

3 O QUE É CONSCIÊNCIA FONOLÓGICA

Entendemos por fonologia, a ciência linguística que descreve a estrutura sonora da língua:
“seus segmentos consonantais e vocálicos, estrutura silábica, acentuação, ritmo e entonação, sem
levar em contas as diferenças que possam existir entre um falante e outro ou entre um outro
contexto de fala.”(Gomes 2009:33). Difere da fonética porque a esta interessam os mecanismos
de produção e audição presentes nos sons da fala.

O professor de Português, nos anos iniciais, depara-se com situações em que a criança
apresenta, em textos, a interferência da forma sonora da fala. Sem o devido conhecimento de
como funciona o sistema fonológico do Português brasileiro, esse professor pode tratar qualquer
produção do aluno como incorreta, sem se aprofundar nos processos fonológicos que levaram o
aluno àquela construção. Desse modo, a consciência fonológica do aluno fica comprometida.

A Consciência Fonológica (doravante CF) é importante nesse processo de aprendizagem
de leitura e escrita e deve anteceder a “compreensão do princípio alfabético da escrita
beneficiando essa apropriação” (Queiroz e Pereira 2013:33). Pode ser definida como a
consciência de que as palavras e as partes delas são constituídas por fonemas.

As autoras apresentam algumas definições de estudiosos:
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A consciência de que as palavras são constituídas por diversos sons.” (Goldfeld,
2003:71); “A habilidade de perceber a estrutura sonora de palavras ou de parte
das palavras.” (Magalhães, 2005:13); “Processo onde a criança toma consciência
dos sons que compõem a fala.” (Stampa, 2009: 14);“O entendimento de que
cada palavra, ou partes da palavra são constituídas de um ou mais fonemas.”
(Bortoni-Ricardo et alli, 2010:187). (Queiroz e Pereira 20013:33)

Portanto, a consciência fonológica é um recurso metaliguístico que, se mal desenvolvida,
torna-se a principal dificuldade para as crianças que apresentam problemas na aprendizagem da
leitura e da escrita, como comprovam os exemplos mostrados acima.

Queiroz e Pereira (2013) citando Maluf e Barrera (1997) chamam a atenção para o fato de
que o conceito de consciência fonológica é complexo, na medida em que abrange habilidades que
vão desde “a percepção global o tamanho das palavras e/ou semelhanças fonológicas entre elas,
até a efetiva segmentação e manipulação de sílabas e fonemas” (p. 33). Podemos falar, portanto,
em níveis de consciência fonológica, na medida em que alguns precedem a aprendizagem da
leitura e da escrita, enquanto outros são resultados dessa aprendizagem.

Alguns transtornos de aprendizagem que não estão ligados a problemas de ordem
neurológica, psicomotora ou cognitiva podem ter origem nas lacunas com a consciência
fonológica, no processo de alfabetização, por terem se tornado crônicos.

Crianças em processo de aquisição da língua materna tendem a produzir a língua de
maneira diversa do padrão sonoro real, quer seja na realização das consoantes, das vogais ou da
estrutura silábica. Gomes (2009) define processo fonológico como:

é uma operação mental que se aplica à fala para substituir, em lugar de uma
classe de sons que apresentam uma dificuldade específica comum para a
capacidade de fala do indivíduo, uma classe alternativa idêntica em todos os
outros sentidos, porém desprovida da propriedade difícil.” (Gomes 2009:90)

3.1 Cconsciência fonológica e aquisição da escrita

Embora comuns na fase de aquisição da linguagem, para Gomes (2009) não é incomum a
manutenção de alguns desses processos fonológicos de alteração, substituição e desvios durante a
vida escolar do aluno, caso não receba a devida atenção por parte do professor-alfabetizador.
Sendo assim, tais processos, se não resolvidos, irão comprometer a aquisição satisfatória da
língua escrita. Vejamos um texto escrito pela A aluna D. , 9 anos, 3º Ano:
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Ilustração 1: Ditado feito pela aluna D, 9 anos, 3º Ano.

A aluna não consegue fazer a relação entre fonemas e grafemas na maioria das palavras,
apesar de vermos que ela escreve a palavra ela duas vezes, embora venha em aglutinações: neela
e buela. Vejamos que temos duas palavras no texto. “Ela” e “bela”, correspondentes
fonologicamente. Ou seja, a aluna D. possui um nível bastante primário de amadurecimento
fonológico que necessita de atenção. Lili, ela troca por Bibi, mas mantém a correspondência da
vogal i. As sílabas be, bi, bo, bu estão presentes em todo o texto, como sílabas que já fazem parte
de seu repertório e que ela domina com segurança. Observemos que ela faz recorre ao processo
de substituição fonológica em “suabona”: substitui a consoante vozeada /d/ pela não vozeada /b/,
processo comum na aquisição da linguagem, por ambas serem consoantes plosivas ou oclusivas,
iguais no modo de articulação. A consciência sintática está comprometida pelas aglutinações,
principalmente. Os sinais de pontuação, dos quais somente foram usados o ponto final e a
vírgula, aparecem como o travessão e o ponto de interrogação, respectivamente, o que demonstra
que ela não os confunde com letras ou números e que os usa, embora equivocadamente. Assim
sendo, um trabalho para recuperar a consciência fonológica da aluna em todos os seus níveis teria
que levar em consideração as noções que ela traz, ainda que bastante rudimentares e os seus
desvios fonológicos.

Vamos a outros exemplos, de mais três alunos, da mesma série e da mesma idade. O texto
do aluno L.F. apresenta os mesmos problemas do texto escrito pela aluna D. O nome Lili e Bia
foram escritos com minúscula e o sinal gráfico til indica a nasalização da palavra mamãe, que ele
utilizando estratégias subjetivas. A sílaba ci que vem aglutinada (ciadeo) corresponde à palavra
quem (quem a deu). O processo fonológico utilizado por ela consiste na relação entre o fonema
/k/ que, graficamente, pode ser representado pela letras c e k ou pelo dígrafo qu. Assim, a
correlação foi estabelecida utilizando essa lógica: o c tem o som /k/, (embora não com as vogais e
e i).
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Ilustração 2: Ditado feito pelo aluno LF, 9 anos, 3º Ano.

Ilustração 3: Ditado feito pela aluna E, 9 anos, 3º Ano.

A aluna E. já demonstra um nível maior de consciência fonológica. As aglutinações ainda
estão presentes, mas podemos ler as palavras, sem grandes dificuldades: Bia (embora escrita com
minúscula), mome (nome), suadona (aglutinado), amamãe (aglutinado) deLili (aglutinado) e
ceadau (quem a deu). Novamente, o ce com o som /k/: a confusão entre fonemas e grafemas. O
aluno utilizou a mesma lógica da aluna do exemplo anterior: apenas estabelecendo uma relação
sonora mais próxima, ao trocar o i pelo e. O trabalho de recuperação também deve partir dos
problemas apresentados com relação, sobretudo, às aglutinações e a relação grafema/fonema.
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Ilustração 4: Ditado feito pela aluna A, 9 anos, 3º Ano.

No último exemplo, a aluna A, 9 anos, é a única que não demonstra problemas com a
consciência fonológica e com o princípio alfabético. Os demais apresentam atrasos com relação
ao princípio alfabético e com a consciência fonológica.

Diante do exposto, as questões que se colocam são: A apropriação da consciência
fonológica em fase de alfabetização seria tarefa do alfabetizador ou de especialistas que
compõem a equipe multidisciplinar? As condições socioeconômicas e culturais interferem na
aquisição e no amadurecimento da consciência fonológica? Qual o espaço ocupado pela
consciência fonológica nas classes de alfabetização?

Com relação à primeira questão, os exemplos a seguir vão comprovar que a apropriação
da consciência fonológica é um processo que deve estar presente em todas as etapas da
alfabetização. Se não tiverem se tornado crônicos e gerado outros problemas, como dislexia, por
exemplo, é tarefa sim, do alfabetizador. (Queiroz e Pereira 2013)

Brandão e Leal (2005) chamam a atenção para o fato de que até trinta anos atrás, a noção
de alfabetização estava restrita à aquisição de habilidades de percepção e coordenação motora e
com a memorização das associações entre fonemas e grafemas. Depois, seguia-se a junção das
sílabas para formar as palavras. Seguindo essa noção de alfabetizar, somente depois de as
crianças “dominarem” as sílabas simples e complexas é que começariam a ler textos maiores e
com maior grau de dificuldade.

Com os estudos e as pesquisas de Ferrero e Teberosky (Ferreiro 2009 e Teberosky 2001)
a partir da década de oitenta do século XX, no processo de aquisição da linguagem, os caminhos
da alfabetização passaram por mudanças bastante significativas, senão radicais: era preciso
abandonar as cartilhas tradicionais e os manuais de alfabetização que traziam textos vazios de
significados para os alfabetizandos, bem como trabalhar a aquisição da escrita para além da mera
técnica de transformar sons em letras: sinais sonoros em sinais gráficos e conceber a criança
como aluno-autor. Podemos perceber, pelos exemplos vistos, que os alunos estudaram pelos
métodos tradicionais de alfabetização e que, mesmo esse domínio básico, de codificação e
decodificação, não foi suficiente. Assim, os três alunos que não conseguem nem estabelecer
relações básicas de fonema/grafema copiam do quadro com rapidez, como se desenhassem as
letras, mas não conseguem atribuir-lhes sentidos. Outro questionamento levantado pelas autoras
faz-se relevante nesse momento: é possível recuperar atrasos de consciência fonológica, leitura e
escrita em crianças?
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Nesse sentido, responderemos ao questionamento anterior sobre a relação nível
socioeconômico/sucesso na alfabetização. Queiroz e Pereira (2013) a partir das pesquisas de
Capovilla e Capovilla mostraram que, apesar de a variável socioeconômica interferir diretamente
no sucesso ou no fracasso da alfabetização de crianças, esta vai depender do método utilizado e
que é, sim, possível recuperar os atrasos na consciência fonológica utilizando os mesmo
procedimentos para o trabalho com crianças de condições socioeconômicas médias.

A leitura e a escrita são práticas sociais e promotoras da cidadania e o primeiro passo, o
básico do básico é que o aluno consiga conhecer os signos que representam a linguagem. Nos
exemplos dos alunos LF, D e E acima, esse conhecimento ainda não está suficiente: a correlação
fonema/grafema não é satisfatória nem a percepção global do tamanho da palavra, a
diferenciação entre palavra e frase, semelhanças fonológicas entre estas, tanto que a aluna leu
Bifi e, adiante, Fifi. O aluno E, conforme exemplo a seguir escreve a palavra mosquito, de três
maneiras diferentes no mesmo e pequeno texto:

Ilustração 5: Cartaz produzido pelo aluno W, 9 anos, 3º Ano.

O aluno escreve muisquito; mus qui to; moquito, o que demonstra que ele não
desenvolveu a CF nem a metacognição, que exige um conhecimento explícito e reflexivo: “o
indivíduo aprende a separar e categorizar os sons de maneira que o permita entender como as
palavras são codificadas.” (Silva 2011). O aluno não desenvolveu a metafonologia nem a
consciência sintática, o que se pode observar nas aglutinações e separações indevidas.

Silva (2011) aponta cinco níveis de consciência fonológica: as rimas e aliterações, a
consciência sintática, a consciência silábica e a consciência fonêmica.

A rima é a correspondência sonora entre os fonemas, a partir da vogal da sílaba tônica. A
semelhança dá-se no plano da eufonia, do som. As crianças, desde cedo nas cantigas de roda,
aprendem a fazer rimas. As rimas estão presentes nas cantigas de ninar, de roda, até nos apelidos
que se dão uns aos outros. À escola, cabe trabalhar, mesmo que ludicamente, para torna-lo mais
sensível e, ao mesmo tempo, consciente desse processo.

A aliteração acontece também no nível sonoro, é um recurso poético que consiste na
repetição de um fonema consonantal no início das palavras. O trava-língua é um exemplo de
aliteração, que permite à criança fazer a relação entre som e letra. Porém, é preciso que essa
relação seja, a partir de agora, pensada, refletida, consciente.
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A consciência sintática diz respeito à lógica internalizada de que o falante se utiliza para
estabelecer relação entre as palavras e as frases, numa sequência lógica. Para Silva (p.4) :
“Alguns erros comumente verificados nas fases iniciais da escrita, como aglutinações e
separações indevidas podem estar associadas à dificuldade de consciência sintática. De acordo
com a literatura, isso implica a capacidade de análise e síntese auditiva da frase.” Senão vejamos
o exemplo anterior: “U mus -quito da de-gui jamatou maisdi um milhão pessoa.” Observamos a
sequência lógica da língua portuguesa, apesar da supressão da preposição de, antes de pessoa:
sujeito, verbo, complemento, porém, as separações indevidas e as aglutinações demonstram que o
aluno ainda não desenvolveu a consciência sintática, satisfatoriamente. Alguns autores, a
exemplo de Correa (2004) preferem separar o estudo da consciência fonológica da consciência
sintática.

A consciência silábica é a capacidade de segmentar as palavras em unidades menores, ou
seja, as sílabas. A criança, nessa fase, procede à análise e síntese da língua. Atividades de
substituições silábicas, seja para adicionar ou subtrair sílabas para formar novas palavras
estimulam o desenvolvimento e aprimoramento da consciência silábica. (Silva 2011)

Por último, a consciência fonêmica é o último nível de consciência fonológica a ser
atingida pela criança e consiste na habilidade metalinguística para estabelecer a relação entre
fonema e grafema. Parte do nível sintático para o fonológico. A consciência fonêmica tem
implicações diretas com o desenvolvimento da escrita em línguas alfabéticas. Atividades com a
consciência fonêmica consistem em trocar fonemas ou suprimi-los para formar novas palavras, o
que contribui para a consciência semântica.

O próximo exemplo envolve dois alunos, um do sexo masculino e um do sexo feminino:
sendo que o menino apresenta maiores dificuldades com o princípio alfabético e a consciência
fonológica enquanto a aluna não apresenta nenhum problemas com o desenvolvimento da
consciência fonológica e com o princípio alfabético para a série/idade. A sequência didática
envolveu um texto colaborativo, correção coletiva com ênfase na coesão e coerência, ditado com
os termos escritos em discordância com a norma gramatical e correção deste pelos colegas. A
dupla foi constituída de modo que um aluno com mais dificuldade na leitura e escrita fizesse par
com um aluno com menos dificuldade.

Ilustração 6: Ditado escrito pelo aluno L , 8 anos, 3º Ano.
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O aluno LF escreveu acima os seguintes termos “pica-pau, vovozinha, Chapeuzinho
Vermelho, atrás, bonita, doce e a frase: Ela encontrou o lobo”, frases e expressões já discutidas e
corrigidas em sala pela professora e alunos:

Cabia, pois, à aluna que formava dupla com ele, copiar as palavras escritas em desacordo
com a norma e escrevê-la normativamente, ao lado:

Ilustração 7: Correção feita pela aluna A, 9 anos, 3º Ano.

Perguntei: “Como você sabe que “ela encontrou o lobo” é “XE I COUMO BO COTEO-
TÃO”? “Porque é uma frase”, ela respondeu!” Ou seja, apesar de não ser um enunciado
inteligível, a aluna identificou como uma tentativa de escrever a frase ditada pela professora, pela
quantidade de “palavras”, pela noção de que as frases se segmentam em palavras. Quanto ao
aluno, não conseguiu ler a frase como sendo: “ela encontrou o lobo”, fez uma leitura das sílabas
que conhecia, apenas, mas ao ser indagado acerca de qual daquelas palavras era a frase, ele
também apontou corretamente. Como podemos ver, os níveis de consciência fonológica do aluno
estão comprometidos, uma vez que o básico do básico que é codificar e decodificar, ele não o faz
porque não consegue estabelecer correspondências entre os fonemas e grafemas, mesmo já
estando no 3º ano, aos nove anos.

O aluno LF, no entanto, apresentou evolução no quesito consciência fonológica após
atividades que buscaram desenvolver a CF dele. Até agosto, o aluno não conseguia ler sequer um
encontro vocálico, apesar de ser copista e ter boa caligrafia. Tentei o método de leitura
tradicional, mas não foi eficaz. No entanto, ao começar a trabalhar os níveis de consciência
fonológica do aluno, pude detectar suas maiores dificuldades e avançamos um pouco, como
provam os trabalhos abaixo: os primeiros treinos ortográficos feitos por ele, antes dos exercícios
e uma pequena produção, entre agosto e outubro:
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Ilustração 8. Ditado feito pelo aluno LF, em setembro de 2013

O aluno, de acordo com a ilustração 8, não consegue fazer nenhuma correlação
entre fonemas e grafemas e mostra uma fase silábica.

Ilustração 9. Ditado feito pelo aluno LF, em outubro de 2013

Podemos perceber que algum progresso no tratamento na relação com fonemas e
grafemas, antes, bastante problemática e conseguimos compreender palavras e alguns
verbos, o que nos leva a depreender o sentido do texto. O texto foi produzido em conjunto
pela turma no dia 21 de outubro de 2011, tendo a professora como escriba. Podemos ler
no texto que os personagens são o pato, o bode e a vaca, que diz os nomes deles e informa
sobre jogar dominó.
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Por fim, apresentamos o texto abaixo que foi produzido pelo aluno, a partir do
trabalho com listas. Para Teberosky (2001) entre cinco e oito anos, as crianças se
interessam pelas enumerações. Ela observa também que, nesse momento, a crianças
desenvolver uma consciência plástica, uma vez que, ao escrever as listas, não é necessário
ensinar-lhes a disposição gráfica do texto, praticamente todas as crianças elaboram suas
listas na vertical, sem indicação expressa da professora. Assim, segue a lista de
brincadeiras conhecidas pelo aluno LF e depois a descrição de como ele brinca sua
brincadeira preferida:

Ilustração 10. Lista produzida pelo aluno L, outubro de 2013

Apesar de os desvios fonológicos da fala se projetarem sobre a escrita do aluno, podemos
ver que as palavras não são um aglomerado de letras, como no primeiro ditado feito por ele
(ilustração 8) e que o aluno já está conseguindo superar a fase silábica. Em “cavaoo” (cavalo) e
“geo” (gelo) o aluno transfere para a escrita o processo fonológico de estrutura silábica:
apagamento de líquida /l/ intervocálica (/l/ entre /a/ e /o/) que ele utiliza na fala. No nome da
brincadeira “toca-toca”, o aluno já foi capaz de, pelo menos, no primeiro elemento utilizar a
metacognição e trocar a consoante plosiva posterior /k/ por uma anterior /t/, um dos principais
processos fonológicos de substituição em crianças na fase de aquisição de linguagem. Por fim,
temos em “biciqeta”, o apagamento da líquida /l/ presente na fala e a grafia do q substituindo a
plosiva posterior /k/. Apesar de o aluno ainda apresentar problemas, o trabalho com atividades
específicas mostram que é possível recuperar atrasos de consciência fonológica em crianças das
séries iniciais.

CONCLUSÕES

A aquisição da escrita alfabética pela criança é um processo complexo e que se consolida
nas quatro primeiras séries do ensino fundamental. É um trabalho gradativo, envolve um
conjunto de habilidades por parte do aluno e também do professor que deve conhecer os
principais processos fonológicos envolvidos na aquisição da escrita para guiar a criança na
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superação e na tomada de consciência de que a língua escrita não é uma mera transcrição da fala,
mas um sistema de representação. O trabalho com a consciência fonológica é o primeiro passo
nesse sentido, pois a negligência com a CF vai se refletir na dificuldade de apropriação da escrita
pelos alunos.

Nos exemplos acima, de uma turma de 3º Ano do Ensino Fundamental, podemos perceber
as dificuldades que os alunos enfrentam ao transpor para os limites do papel os sons da fala e de
como a escrita deles está impregnada dos mesmos desvios apresentados nessa fala. Ou ainda,
como eles ainda se encontram num plano bastante rudimentar, sem conseguir avançar da escrita
silábica para a alfabética. No entanto, atividades que explorem a CF se mostraram eficazes ao
promover pequenos avanços fundamentais nesse processo.
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