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RESUMO

Este trabalho apresenta algumas das várias discussões suscitadas em sala de aula por um
grupo de quase quarenta professores da Rede Pública de Ensino Fundamental, alunos do
Mestrado Profissional em Letras – PROFLETRAS – polo de Cajazeiras, sobre as contribuições
que o ensino da fonética e da fonologia traria ao ensino da língua materna.

Essas postulações apontaram em duas direções mais objetivamente: a qualidade das
informações que o professor passa a dispor sobre aspectos bastante recorrentes na aquisição da
escrita, da fala, da língua em si, como, por exemplo, conceito e classificação das vogais,
consoantes, sílaba; de variação, ou regionalismo, como alçamento, abaixamento, haplologia.

A segunda direção a que essas discussões encaminhavam visava à qualidade na
formação do aluno da educação básica que passaria a ter todas as informações acima citadas, por
exemplo, constituindo mais afinidade com os mecanismos de sua língua materna, ampliando a
sua consciência fonológica.

Para demonstrar mais claramente essas possibilidades apresentaremos duas orientações

curriculares que norteiam os conteúdos de língua portuguesa esperados nas escolas públicas dos

Estados de Pernambuco e do Ceará.

Os procedimentos adotados nesta pesquisa caracterizam-na como bibliográfica

conforme classifica Gonsalves (2007), pois tem fundamentação teórica em material publicado em

livros, revistas, redes eletrônicas acessível ao público. Quanto à natureza dos dados, utilizamos a

pesquisa qualitativa, que permite analisar e identificar os principais aspectos do objeto estudado

neste trabalho.
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1. INTRODUÇÃO

A formação do professor, a organização de um currículo escolar mais atraente e a
aplicação prática dos conteúdos teóricos, têm sido alguns dos temas mais debatidos no cenário
educacional brasileiro por seus atores diretos e indiretos.

E para tratar, sucintamente, desses três aspectos, abordaremos neste trabalho algumas
inquietações suscitadas em sala de aula por um grupo de quase quarenta professores da Rede
Pública de Ensino Fundamental da Paraíba, do Ceará e do Pernambuco, alunos do Mestrado
Profissional em Letras – PROFLETRAS – pólo de Cajazeiras, sobre as contribuições que o
ensino da Fonética e da Fonologia traria ao ensino da língua materna.

A princípio observamos o aspecto da formação do professor de língua portuguesa nas
escolas públicas, especificamente no que se refere à sua familiaridade e aplicação dos
conhecimentos de fonética e fonologia na sua sala de aula, com seus alunos, uma vez que era essa
a disciplina que estávamos a discorrer naquele momento.

De posse dessa constatação, partimos para um levantamento informal, in loco, com
aqueles trinta e nove alunos do mestrado profissional e professores da Educação Básica, sobre
formação de professores, teoria e prática, com um enfoque voltado para aplicação dos postulados
de Fonética e Fonologia no currículo de língua portuguesa do 1º ao 9º ano.

Ou seja, o objetivo desse texto é levantar uma discussão sobre os seguintes aspectos:

1. Demonstrar, em linhas gerais, a disciplina Fonética e Fonologia nos cursos de
graduação em Letras;

2. Apresentar, em linhas gerais, os currículos de Língua Portuguesa na Educação
Básica;

3. Instituir um diálogo mais produtivo entre professor e aluno associando ao currículo
de língua portuguesa alguns desses postulados da Fonética e da Fonologia.

As discussões sobre esses aspectos se desenrolaram sobre todo o período da disciplina
no Mestrado e apontaram em duas direções mais objetivamente: a qualidade das informações que
o professor passa a dispor sobre aspectos bastante recorrentes na aquisição da escrita, da fala, da
língua em si, como, por exemplo, conceito e classificação das vogais, consoantes, sílaba; de
variação, ou regionalismo, como alçamento, abaixamento, haplologia.

A segunda direção a que essas discussões encaminhavam visava à qualidade na
formação do aluno da educação básica que passaria a ter todas as informações acima citadas, por
exemplo, constituindo mais afinidade com os mecanismos de sua língua materna, ampliando a
sua consciência fonológica.

Os procedimentos adotados nesta pesquisa caracterizam-na como bibliográfica conforme
classifica Gonsalves (2007), pois tem fundamentação teórica em material publicado em livros,
revistas, redes eletrônicas acessível ao público. Quanto à natureza dos dados, utilizamos a
pesquisa qualitativa, que permite analisar e identificar os principais aspectos do objeto estudado
neste trabalho.
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2. A FORMAÇÃO DO PROFESSOR

Não faltam políticas públicas, no Brasil, que se voltem para o investimento da formação do

educador, como a que foi instituída pelo Decreto 6755/2009, que prevê o estabelecimento de
ações colaborativas entre União, estados e municípios, visando à constituição de um plano
estratégico de formação inicial para os professores que atuam nas escolas públicas. Essa ação está
contida no Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE), em vigor desde abril de 2007.

Já na página da Capes sobre a educação básica, na rede mundial de computadores
(http://www.capes.gov.br/educacao-basica), temos as seguintes postulações:

A Diretoria de Formação de Professores da Educação Básica - DEB atua em duas linhas
de ação:

a. na indução à formação inicial de professores para a Educação Básica, organizando e
apoiando a oferta de cursos de licenciatura presenciais especiais, por meio do Plano
Nacional de Formação de Professores da Educação Básica – Parfor.

b. no fomento a projetos de estudos, pesquisas e inovação, desenvolvendo um conjunto
articulado de programas voltados para a valorização do magistério.
Bases Educacionais
O conjunto dos programas insere-se em uma matriz educacional que articula três
vertentes: formação de qualidade; integração entre pós-graduação, formação de
professores e escola básica; e produção de conhecimento. Na base de cada ação da DEB
está o compromisso da CAPES de valorizar o magistério da educação básica.
Os programas mantêm um eixo comum que é a formação de qualidade, em um processo
intencional, articulado e capaz de se retroalimentar, gerando um movimento progressivo
de aperfeiçoamento da formação docente.

Somem-se a esses dados, programas como o Pacto Nacional pela Alfabetização na
Idade Certa, o ProInfantil, o Parfor (Plano Nacional de Formação de Professores da Educação
Básica), Pro-letramento, entre outras ações que visam a uma melhor qualificação dos professores,
como, inclusive uma maior oferta de cursos de Pós-Graduação, como os mestrados profissionais
(PROFMAT, PROFLETRAS).

Não nos falta, também, apoio bibliográfico que consubstancie a formação do professor.
Piaget, Vygotsky, Perrenoud, Freire, Garcia, Nóvoa, são alguns nomes recorrentes nas
bibliografias voltadas a esse tema, ou seja, teoricamente temos a quem recorrer. O que,
infelizmente, não impede dúvidas e questionamentos no professor sobre o que e como ensinar,
qual prática, metodologia, epistemologia, recorte, será mais produtivo a esse conteúdo, nesse ano,
com essa turma? Como adequar o que nos é solicitado nos PCNs com o conteúdo que
aprendemos na graduação, diante do currículo da Educação Básica?

Esses questionamentos se tornam ainda mais recorrentes quando pensamos na
tecnicidade com que ensinamos os conteúdos de Fonética e Fonologia, quando ‘transformamos’ a
letra ‘p’ – que é como as crianças aprendem – em consoante oclusiva bilabial desvozeada, como a
descreve a Fonética. Sobre essa característica dada a essas ciências, disserta Rodrigues (2005)

Parece dever-se a alguns preconceitos relacionados com a natureza algo abstracta dos
conceitos, como grau de dificuldade com que o ensino e a aprendizagem desses
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conceitos se poderão confrontar, com o não reconhecimento da utilidade desses
conceitos no ensino-aprendizagem de outros conteúdos programáticos.

Ou seja, a primeira reflexão que fazemos, aqui, é sobre a capacidade de aplicação teórica
numa prática que se volta a um público de crianças e adolescentes. Estamos preparados para essa
realização? Conseguimos, de fato, adequar nossa formação teórica em auditórios diversos?

Essas perguntas foram feitas em nossa sala de aula para instalar um processo de
construção de diálogo entre os fundamentos teóricos que seriam discutidos e a realidade da sala
de aula do 1º ao 9º ano. Esse processo começou com a constatação da relação deles com os
preceitos da Fonética e da Fonologia e suas salas de aula, como veremos a seguir.

2.1 O professor de Língua Portuguesa e a Fonética

No início da disciplina de Fonética, no Mestrado Profissional, perguntamos aos alunos
que grau de relação, de uso, eles tinham com o conteúdo da disciplina em que eles estavam
inscritos e a primeira reação deles foi declararem haver uma lacuna em aberto nas suas formações
quanto àquele conteúdo, segundo eles, gerada pelo fato de que, na graduação do curso de Letras,
Fonética e Fonologia são apresentadas em um único semestre, por um professor que nem sempre
é especializado nelas, e sem uma correlação prática desses conteúdos com a sala de aula que eles
assumiriam como professores. O que se choca com a proposta do MEC, a seguir:

É preciso indicar com clareza para o aluno qual a relação entre o que está aprendendo na
licenciatura e o currículo que ensinará no segundo segmento do ensino fundamental e
médio. (...) Esses dois níveis de apropriação do conteúdo devem estar presentes na
formação do professor. (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 2001b, p. 21)

Diante da colocação feita pela turma de trinta e nove alunos / professores, começamos
por revisitar, então, o conteúdo básico de Fonética e Fonologia, juntamente com a proposta da
referida disciplina no Mestrado Profissional e o currículo real com que eles lidavam com seus
alunos. Dessa abordagem chegamos à conclusão de que, em geral, o que se abordava na
graduação em Letras, dentro desse componente curricular, eram aspectos conceituais sobre:

 Fonética e Fonologia, na busca de diferenciá-las, para que elas existam
autonomamente;

 Fonética articulatória, para apresentar o modo de produção dos sons da fala – e
aqui a disciplina ganha contornos de biologia / anatomia -, definição e
classificação dos sons vocálicos X sons consonantais, os glides, ponto e modo de
articulação, articuladores ativos e passivos;

 Alfabeto fonético internacional (IPA), transcrição fonética – às vezes
acompanhado de um ‘ditado fonético’ sem que se aproveite a oportunidade de
abordar, por exemplo, com mais propriedade, aspectos regionalistas, variação
linguística;

 A fonologia como ciência que observa, estuda, como os sistemas sonoros das
línguas naturais se organizam;

 Estrutura silábica – a vogal como centro da sílaba da língua portuguesa;

Sobre a especialização do professor de Fonética nos cursos de graduação em Letras,
parece ser fato que são raros os foneticistas nos corpos docentes, uma realidade que parece estar
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mudando. Mas também não é esse o fato que impede uma disciplina mais aplicada, voltada para
uma práxis mais perceptível, até porque parece ser uma crítica recorrente do aluno de graduação
em Letras que os conteúdos do Curso não são tão próximos do que a Escola trabalha.

É evidente, também, que é papel da universidade apresentar conhecimentos mais amplos
que a escola, no entanto, deveria haver mais conexão entre aquilo que se vê na teoria da
graduação e a prática escolar daquele futuro professor.

E talvez essa consideração esteja fazendo com que o Governo Federal venha investindo
mais em Mestrados Profissionais, conceito de pós-graduação que, geralmente, padece de
preconceito entre os professores universitários, às vezes por desconhecimento da proposta desses
mestrados, mas também por uma cultura de mestrados acadêmicos que nos levou a uma
concepção mais filosófica, mais técnica, teórica, sobre os fenômenos da língua e da linguagem.

O fato é que tínhamos um desafio proposto: debruçarmo-nos sobre um conteúdo teórico
distante da realidade daqueles professores, concebendo-o de uma forma reflexiva, crítica e
criadora de identidade, conforme preconiza Perrenoud (2002).

A seguir, veremos um modelo de currículo de língua portuguesa que o professor deverá
trabalhar durante o Ensino Fundamental I e II.

2.2 O professor de Língua Portuguesa e o currículo do 1º ao 9º ano:

Sobre o currículo a que professores da Rede Pública dos Estados do Ceará, Paraíba e
Pernambuco são apresentados constam aspectos como os seguintes, que apontam na observância
do que sugerem os PCNs:

1º Ano
• Variedade dialetal;
• sons da fala;
• sistema alfabético;
• contação de histórias;
• musicalidade – partindo dos pilares
ouvir/falar/ler/escrever;
• desvio de sons;
• sensibilidade auditiva.

2º Ano
• variedade dialetal;
• rodas de leituras;
• relações de coesão;
• relatos de fatos;
• Evocação silábica – produção de palavras a
partir de sílabas;
• trabalho com parlenda/poesia/músicas;
• sons da fala.

3º Ano
• sistema alfabético;
• conceitos básicos de vogais/consoante;
• sílaba;
• produção de textos, especialmente oral;
• relações de coesão;
• correspondência fonética entre palavras –
trabalho com rima;
• variedade dialetal.

4º Ano
• recursos expressivos;
• histórias infantis e descrição de fatos;
• reconstrução de sílabas;
• rima: correspondência fonêmica entre
palavras a partir da vogal da sílaba tônica;
• significados de palavras;
• compreensão e interpretação;
• geração de ideias, especificidade dos gêneros
textuais.
• correspondências grafema/fonema e
fonema/grafema;

5º Ano
• recursos expressivos:

6º Ano
• relações lexicais: homofonia/homografia;
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• evocação silábica – produção de palavras a
partir de sílabas;
• breve descrição do aparelho fonador e dos
diversos graus da importância das suas
principais regiões na formação dos sons da
fala;
• sons da fala: encontro vocálico/encontro
consonantal;
• uso da linguagem como meio de expressão,
comunicação, informação e participação
social;
• interpretação e compreensão de textos;
• compreensão e interpretação;
• propósitos e intenções comunicativas,
inferências nas mensagens, variedades dialetais
e elementos linguísticos e não linguísticos nas
mensagens;
• textos verbais e não-verbais.

• variedade dialetal;
• sons vozeados/ sons orais;
• principais marcas fonéticas das grandes
variações dialetais do português;
• ortografia;
• marcas linguísticas: formal, informal,
regional, gírias, técnicas e outras;
• trabalho com gêneros textuais;
• análise literária: recursos literários como
sonoridade, aliteração, assonância, assim como
noções de métrica e versificação, harmonia e
ritmo;
• inferência da representação ortográfica nas
transcrições fonéticas.

7º Ano
• evoluções fonéticas: fenômenos de adição,
supressão e alteração de fonemas;
• análise literária: recursos literários como
sonoridade, aliteração, assonância, assim como
noções de métrica e versificação, harmonia e
ritmo;
• inferência da representação ortográfica nas
transcrições fonéticas;
• trabalho com textos orais;
• acentuação gráfica;
• relações lexicais: homofonia/homografia;
• marcas linguísticas: formal, informal,
regional, gírias, técnicas e outras;
• utilização da linguagem padrão e não-padrão
em textos orais e escrito;
• seleção vocabular contextualizada: sinonímia,
antonímia e polissemia;
• variedades linguísticas: dialetais, contextuais,
situações reais de comunicação/propósito.

8º Ano
• interpretação de expressões faciais, gestos,
postura, tom de voz e outras;
• utilização de figuras, gravuras, imagens,
gestos, ícones;
• breve descrição do aparelho fonador e dos
diversos graus da importância das suas
principais regiões na formação dos sons da
fala;
• análise literária: recursos literários como
sonoridade, aliteração, assonância, assim como
noções de métrica e versificação, harmonia e
ritmo;
• inferência da representação ortográfica nas
transcrições fonéticas;
• diferenças entre plano fonético e plano
fonológico;
• relações homofonia/homografia;
• ortografia, acentuação, recursos gráficos
visuais (margens, títulos, transcrição de
diálogos, separação de palavras, translineação)
e pontuação;
• evoluções fonéticas: fenômenos de adição,
supressão e alteração de fonemas;
• análise literária: recursos literários como
sonoridade, aliteração, assonância, assim como
noções de métrica e versificação, harmonia e
ritmo;
• inferência da representação ortográfica nas
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transcrições fonéticas;
• estudo das relações lexicais: recursos
estilísticos na análise do texto literário.

9º Ano
• análise literária: recursos literários como
sonoridade, aliteração, assonância, assim como
noções de métrica e versificação, harmonia e
ritmo;
• inferência da representação ortográfica nas
transcrições fonéticas;
• diferenças entre plano fonético e plano
fonológico;
• relações homofonia/homografia;
• ortografia, acentuação, recursos gráficos
visuais (margens, títulos, transcrição de
diálogos, separação de palavras, translineação)
e pontuação;
• evoluções fonéticas: fenômenos de adição,
supressão e alteração de fonemas;
• análise literária: recursos literários como
sonoridade, aliteração, assonância, assim como
noções de métrica e versificação, harmonia e
ritmo;
• inferência da representação ortográfica nas
transcrições fonéticas;
• estudo das relações lexicais: recursos
estilísticos na análise do texto literário;
• sons vozeados/sons orais;
• produção de textos na visão processual:
geração de ideias / planejamento /
levantamento de dados / esboço de texto e
revisão final / editoração;
• acentuação gráfica;
• relações lexicais: homofonia/homografia;
• marcas linguísticas: formal, informal,
regional, gírias, técnicas e outras;
• segmentação e contagem fonêmica.

3. A FONÉTICA NO CURRÍCULO DE LÍNGUA PORTUGUESA

Não foi difícil percebermos o quanto os conteúdos de Fonética e de Fonologia

perpassam o currículo do ensino fundamental, até porque é nessa fase escolar que se darão com

mais ênfase as aquisições da fala e da escrita. Também não é difícil perceber que não há

visibilidade para elas, objetivamente, o que só se dará se o professor de língua portuguesa possuir
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essa habilidade em sua formação docente. Sobre as possibilidades de enxertar os postulados da

Fonética e da Fonologia no ensino fundamental, os alunos observaram os seguintes aspectos.

Uma vez que os alunos desse ciclo estão sendo escolarizados, tem-se, assim, o ambiente

ideal para se apresentar os conceitos mais adequados sobre:

 Som e letra: apresentando, de forma adequada, a cada ano a relação nem sempre

correspondente entre esses dois elementos, uma vez que temos mais de um

símbolo gráfico para alguns sons idênticos – caso do s / z / x, por exemplo, em

uso, leveza e exame.

 Vogais e consoantes: um dos pontos que mais chocou aos professores é passar a

‘saber’ que não temos só cinco vogais, mas sete1 – se considerarmos só as orais –

ou doze2 – se incluirmos nessa conta as nasais. Embora esse aspecto sobre as

vogais pareça simples, ajudaria as crianças a perceberem com mais nitidez

questões regionais, variações (veja Severino – que pode ter a realização da vogal

média ‘e’ baixa ou alta ou ainda como a vogal alta ‘i’) e até aspectos funcionais e

semânticos, como em apelo (nome) e apelo (verbo) e avô e avó. No que se refere

às consoantes, a prática e a observação dos pontos e modos de articulação

permitem ao aluno um melhor conhecimento de como funcionam os

articuladores passivos e ativos, ativam a pertinência de regras ortográficas como

a do uso do ‘m’ antes de ‘p’ e ‘b’ por serem as três consoantes bilabiais, além de

perceber, identificar e encaminhar ao especialista, quando for o caso, as

ocorrências de dislalia.

 Como é na educação fundamental que os alunos terão os primeiros contatos com a

escrita e com a leitura, torna-se importante a abordagem de aspectos regionais

mais recorrentes visando a uma conscientização de que esses traços não fazem

um registro ‘mais correto’, apenas demonstram características de variação –

como alçamento, abaixamento, harmonização, palatização, ente outros.

 Outros aspectos, também, bastante latentes para a aplicação dos fundamentos da

Fonética e da Fonologia dizem respeito à prosódia, à homofonia, homografia,

1 CÂMARA JUNIOR, 1977.
2 SEARA ET AL, 2011.
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constituição silábica, compreensão e observação do processo de produção dos

sons da fala.

Ressaltamos que esses aspectos são os que observamos com mais facilidade ao

depararmo-nos com esse cotejo entre os postulados da Fonética e da Fonologia e o currículo de

língua portuguesa dos nove anos iniciais da escola brasileira.

A seguir, faremos nossas considerações finais sobre nossas primeiras impressões

oriundas dessa experiência que o mestrado profissional nos proporcionou.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Como podemos observar, brevemente, no decorrer desse trabalho, a prática docente

atual é revestida de aspectos que a tornam mais exigida pela sociedade e pelos governos, que

através de seus mecanismos de avaliação internos e externos observam a eficiência dos

programas implantados por eles, como os citados aqui anteriormente. Ou seja, ao passo que a

sociedade evolui economicamente, os anseios do povo, dos alunos, fazem com que o papel do

professor seja mais observado, exigido, necessário.

A necessidade de conhecimento de componentes curriculares mais amplos, abrangentes,

leva os professores a investir em sua formação profissional com componentes que se associem à

sua sala de aula, como é o caso de cursos de pós-graduação e de componentes curriculares mais

específicos, como no nosso caso, que se volta para a Fonética e a Fonologia, que têm sido

esquecidas, apesar da sua importância na formação das variadas competências dos alunos, como

aspectos de ortografia, e as noções entre som, letra, grafia.

No entanto, apesar de se demonstrar algumas poucas das muitas contribuições que os

conceitos de Fonética e Fonologia podem trazer para o ensino-aprendizagem da língua

portuguesa, é um fato que essa área possui utilização pouco significativa nos programas da

disciplina, ganhando um espaço secundário, marginal, nas salas de aula da educação

fundamental.

O que se dá, também, talvez, pela forma mais tecnicista e distante da prática efetiva

com que esses conteúdos são apresentados nas graduações de Letras, o que nos leva a sugerir,

pelo menos para se debater, a priori, a necessidade de se ampliar essa disciplina em sua carga

horária e em seu modo de exposição, acrescentado-lhe um espaço de prática laboratorial, onde se
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possam observar aspectos de variação linguística, de produção dos sons, de convergência com a

Escola, que será, majoritariamente, o espaço de atuação do profissional que estamos formando.

Isso nos encaminha a uma reflexão sobre nossa prática, componentes curriculares

prioritários, bibliografias, já que o aprender contínuo se torna fundamental e ativa duas

perspectivas, pelo menos, como diz Nóvoa (2002), o da própria pessoa (agente) e o da escola,

onde o crescimento profissional deve ser permanente.

A aquisição da escrita e da leitura necessita do conhecimento linguístico, de uma

consciência fonológica, dos sons e símbolos que compõem a língua materna do aluno, das

possibilidades de construção silábica, da prosódia, da ortografia, do funcionamento do aparelho

fonador e da produção dos sons da fala.

E esse conhecimento não deve ser exclusivo do aluno de Letras, deve ser maior para ele,

mas deve alcançar todo falante, todo aluno, para uma compreensão mais ampla do que é a língua,

em geral, de como funciona sua língua específica, suas variações, permissões, evoluções e

omissões.

É evidente que a Fonética e a Fonologia não respondem a todas as necessidades dos

estudantes e falantes de nossa língua, mas também fica claro que esses componentes têm muito a

contribuir na sala de aula de português, na formação dos professores de língua portuguesa e na

ampliação dos saberes da comunidade estudantil e em geral.

Devemos, ainda, nos dedicar à observação dos livros didáticos desses nove primeiros

anos escolares para que possamos contribuir na apresentação de seus conteúdos com uma

metodologia, epistemologia, prática e conhecimentos teóricos, também, mais amplos, atuais e

funcionais, para que conteúdos e conceitos que pareçam tão abstratos ganhem uma configuração

mais real e aplicada ao cotidiano dos alunos.

Assim concordamos, mais uma vez com Nóvoa (1997), para quem a troca de

experiências e saberes consolidam espaços de formação mútua, fazendo com que o professor atue

como formador e formando.
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