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Resumo 

 

Esse estudo traz o relato do acompanhamento psicopedagógico realizado com uma criança 

de nove anos, do sexo masculino, aluno do 3º ano fundamental de uma escola pública do 

Distrito Federal, portador de Déficit de Processamento Auditivo Central em grau severo, 

com dificuldade de aprendizagem em leitura e escrita. O Déficit do Processamento 

Auditivo Central é um problema nas áreas cerebrais relacionadas às habilidades auditivas e 

de interpretação das informações sonoras. A principal consequência do distúrbio está no 

processamento das informações captadas pelas vias auditivas. Crianças com DPAC 

caracterizam-se, quase sempre, por uma dificuldade na aprendizagem causada 

principalmente pela dificuldade em captar de modo adequado os eventos sonoros que lhes 

são transmitidos. Em geral, essas crianças apresentam transtorno fonológico e de 

consciência fonológica, o que leva a dificuldades de aprendizagem de leitura e escrita. 

Tendo como base pesquisas da área de educação e fonoaudiologia que estabelecem 

correlação positiva entre consciência fonológica e aprendizagem da leitura e escrita, foi 

realizado,  um trabalho de desenvolvimento e fortalecimento das habilidades de consciência 

fonológica. Percebeu-se que, à medida que a criança desenvolvia as habilidades de 

consciência fonológica, ela avançava na aquisição da leitura e da escrita. 

 

Palavras-chave: aprendizagem; consciência fonológica; DPAC; leitura e escrita. 

 

 

 



 
 

 

 

 

Abstract 

The study presents results about psychopedagogy monitoring carried out on a nine-year-old, 

male student, studying at an elementary school (3rd year) within the public system (Distrito 

Federal, Brazil), with Central Auditory Processing Deficit (CAPD) in severe degree, with 

learning and writing disabilities. Central Auditory Processing Deficit is a problem in 

specific brain areas related to hearing skills and interpretation of auditory information. The 

major consequence of this disorder is associated with processing the information captured 

through auditory pathways. Children with CAPD are usually characterized for showing a 

learning disability caused mainly by difficulty in capturing sound events in a proper way. In 

general, these children present phonological disorder and phonological awareness, which 

leads to difficulties in reading and writing. Based on researches in the area of education and 

phono audiology that establish a positive correlation between phonological awareness and 

reading and writing learning, a study was carried out with the child to develop and 

strengthen phonological awareness skills. It was verified that as the child developed 

phonological awareness, he also progressed in his writing and reading skills.  

 

Keywords: learning; phonological awareness; DPAC; reading and writing. 
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I. Introdução 

 
Em nossa sociedade todo saber formal, transmitido pela escola, é realizado, 

basicamente, por meio da leitura e da escrita. Logo, a aquisição da leitura e da escrita 

representa um momento crucial da iniciação da criança no processo de escolarização. 

Dessa forma, a alfabetização é um requisito fundamental para que a criança seja bem-

sucedida em sua trajetória escolar. 

Contudo, nem toda criança que ingressa no sistema educacional consegue ter 

sucesso no processo de alfabetização. Em nosso país, o insucesso nessa fase da vida 

escola parece mais frequente do gostaríamos. Dados da Avaliação Nacional da 

Alfabetização (Brasil, 2014), revelam que apenas 11,2 % das crianças brasileira 

chegamao final do 3º ano do ensino fundamental no nível mais alto de proficiência de 

leitura e, apenas 9, 88% chegam ao final 3º ano escrevendo de acordo com o que se 

espera ao fim do ciclo de alfabetização. Diversos são os fatores que contribuem para a 

construção dessa realidade tão assustadora. Dentre esses, estão os problemas orgânicos 

que acabam gerando barreiras para a aprendizagem adequada e causam dificuldades de 

aprendizagem. Entre os problemas orgânicos está o Déficit de Processamento Auditivo 

Central – DPAC que gera a dificuldade de processar correta e adequadamente a 

informação auditiva impõe, ao seu portador, limitações de compreensão e expressão da 

linguagem, acarretando dificuldades de aprendizagem. 

As dificuldades de aprendizagem escolar se constituem numa questão séria e 

recorrente que afeta boa parcela dos alunos e, apesar de não ser novidade no âmbito 

educacional, continua sendo um grande desafio para pais e profissionais da área, pois 

acarretam prejuízos acadêmicos e emocionais aos estudantes. 

Em geral, crianças com dificuldades de aprendizagem enfrentam, além de suas 

próprias dificuldades e/ou limitações, preconceito e despreparo do sistema educacional 

para lidar com o diferente. No entanto, o fator mais limitante do desenvolvimento 

dessas crianças é a descrença em seus potenciais. Em geral, a escola fica tão focada na 

limitação da criança que não encontra tempo, meios e espaço, para investir nas 

habilidades potenciais desses indivíduos. 

Contudo, a crença na tese de que todo ser humano, com o mínimo de potencial 

cognitivo, apresenta aptidão de desenvolvimento embasou a construção deste trabalho 

que teve como objetivo geral assessorar uma criança, portadora de Déficit de 
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Processamento Auditivo Central Severo, com dificuldade de aprendizagem, na 

construção de caminhos possíveis para a aquisição da leitura e da escrita.  O trabalho, 

com a criança, ancorou-se nas idéias de Fávero (2014) e Vygotsky (1983), que 

defendem o distanciamento das discussões sobre as limitações do sujeito para 

considerar suas potencialidades e assumiu a premissa de que o ser humano é um ser em 

permanente desenvolvimento, e suas interações, com o meio e com o outro, interferem 

nesse desenvolvimento 

No intuito de potencializar as competências do sujeito e auxiliá-lo na construção 

de estratégias que viabilizassem a aprendizagem da leitura e da escrita o trabalho 

articulou pesquisa e intervenção psicopedagógica, que pressupõe a atividade mediada e 

leva em consideração as peculiaridades do desenvolvimento do sujeito.  
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II. Fundamentação Teórica 

 

2.1 A construção social da inteligência 

O homem é um ser social porque se constrói com o outro e a partir do outro.  

Provavelmente o é, por ser frágil demais para viver sozinho. Suas funções biológicas, 

por si só, nunca lhe conferiram instrumentos suficientes para sua sobrevivência e 

perpetuação.  

Vygotsky (1896) propõe que o homem se constrói como ser humano na relação 

com o outro. Para Vygotsky (1994), as funções psíquicas, antes de se tornarem internas 

ao indivíduo, precisam ser vivenciadas nas relações entre as pessoas. Dessa forma, o 

aprendizado do indivíduo parte das suas interações com o meio por intermédio dos 

processos de mediação. Nesse processo, a linguagem se apresenta como o primeiro 

instrumento do desenvolvimento cultural e social do indivíduo.  

A história da sociedade, na qual a criança se desenvolve, e a história pessoal da 

criança são fatores cruciais que vão determinar sua forma de pensar. De acordo com 

Vygotsky (1994), a mobilização das atividades socialmente enraizadas e historicamente 

desenvolvidas constitui o aspecto característico da psicologia humana e, nesse processo 

de desenvolvimento cognitivo, a linguagem tem papel crucial na determinação de como 

a criança vai aprender a pensar. 

Para Jobim e Souza (1995), em Vygotsky, o uso da linguagem se constitui a 

condição mais importante do desenvolvimento da consciência, uma vez que a 

interiorização dos conteúdos historicamente determinados e culturalmente organizados 

se dá principalmente por meio da linguagem, possibilitando que a natureza social das 

pessoas se torne igualmente sua natureza psicológica. De acordo com as autoras, para 

Vygotsky, toda função do processo de desenvolvimento aparece duas vezes: 

primeiramente no nível coletivo, como meio de adaptação social e só depois no nível 

individual como meio de adaptação pessoal através de palavras.  

O processo de internalização implica a utilização de signos1 e supõe uma 

evolução complexa em que ocorre uma série de transformações qualitativas na 

consciência da criança. O signo é um instrumento de mediação na interação homem x 

ambiente.  Bakhtim (1981), assim como Vygotsky (1994), destaca o valor fundamental 
                                                           
1 O signo linguístico é concebido como um elemento representativo, constituindo-se de dois aspectos 
básicos: o significante e o significado, os quais formam um todo indissolúvel. 
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da palavra e a defende como modo mais puro de interação social. Contudo, enquanto 

Vygotsky trata o significado da palavra como a chave da compreensão da unidade 

dialética entre pensamento e linguagem, Bakhtim chama a atenção para a vocação 

ideológica da palavra. Para esse autor, é no fluxo da interação verbal que a palavra se 

transforma e ganha diferentes significados, de acordo com o contexto que surge; sua 

realização como signo ideológico está no próprio caráter dinâmico da realidade 

dialógica das interações sociais. Seguindo essa mesma linha de pensamento, Fávero 

(2014) afirma que a fala medeia e suplanta o imediatismo da percepção natural, de 

modo que a criança passa a perceber o mundo não apenas por meio da percepção 

sensorial, mas também por meio de sua fala. 

A linguagem faz parte do sujeito mesmo nos momentos em que ele não está se 

comunicando. É a forma como a criança recorta e percebe o mundo. A capacidade de se 

comunicar, exprimir a linguagem (ideias, conceitos, desejos, percepções) coloca a 

criança no centro do próprio desenvolvimento, uma vez que dá a ela a autonomia na 

interação com o outro e com o meio. No entanto, evoluir no processo de comunicação 

requer mediação do outro e do próprio meio. É assim que a criança aprende e se adapta 

a realidade que a cerca.  Para Baktim (1981), a linguagem é um artefato ideológico que 

permite ao indivíduo receber a ideologia de sua comunidade e atuar nessa comunidade 

interagindo e expondo suas ideias. 

Segundo Vygotsky (1994), existem duas categorias de mediadores de 

aprendizagem: os instrumentos e os signos. Os primeiros servem de condutor da 

influência humana no objeto e os segundos visam o controle do próprio pensamento. As 

operações com signos são a base da internalização das formas culturais de 

comportamento. O autor chama de internalização a transformação de processos externos 

em processos internos. Esse processo envolve uma série de transformações que colocam 

em relação o social e o individual, ou seja, o processo de internalização não ocorre 

passivamente, mas de maneira dinâmica, em que há uma interação entre o meio cultural 

e a subjetividade de cada um. É nesse sentido que Vygotsky (1994) defende que todas 

as funções no desenvolvimento da criança aparecem duas vezes: primeiro, no nível 

social e, depois, no nível individual; primeiro entre pessoas e, depois, no interior da 

criança.  
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Nesse processo, dependente da mediação dos signos e instrumentos, a criança 

aprende e evolui, evolui e aprende em um movimento espiral, dinâmico e contínuo, ou 

seja, a aprendizagem e o desenvolvimento são dependentes. Contudo, não são 

coincidentes. A aprendizagem não é desenvolvimento, mas, quando é adequadamente 

organizada, resulta em desenvolvimento mental. Esse, por sua vez, progride numa 

escala mais lenta, atrás do aprendizado. Segundo Vygotsky (1994), 

(...) o aprendizado não é desenvolvimento; entretanto, o aprendizado adequadamente organizado 

resulta em desenvolvimento mental e põe em movimento vários processos de desenvolvimento 

que, de outra forma, seriam impossíveis de acontecer. Assim o aprendizado é um aspecto 

necessário e universal do processo de desenvolvimento das funções psicológicas culturalmente 

organizadas e especificamente humanas. (Vygotsky, 1994, p.118)  

Aprendizagem proporciona desenvolvimento. Para Vygotsky (1994) o 

aprendizado cria a zona de desenvolvimento proximal - ZDP; ou seja, o aprendizado 

desperta vários processos internos de desenvolvimento, que são capazes de operar 

somente quando a criança interage com alguém mais capacitado que ela. A zona de 

desenvolvimento proximal define aquelas funções que ainda não amadureceram, mas 

que estão em processo de maturação. Para o autor, são as aprendizagens que ocorrem 

nesse espaço que fazem com que a criança se desenvolva ainda mais. 

A zona proximal de desenvolvimento permite ao professor delinear estratégias 

pedagógicas que elevem o aluno a um novo patamar de aprendizagem, pois fornece 

pistas dos conhecimentos que estão em processo de maturação na criança. Assim, o 

papel do professor nos processos de aprendizagem é de mediador do desenvolvimento 

da criança. É nesse sentido que Tacca (2006) defende que a aprendizagem deva ser 

concebida como um processo de construção compartilhada, uma construção social, na 

qual o papel do professor é o de atuar no desenvolvimento potencial do aluno para levá-

lo, por meio da aprendizagem, a um desenvolvimento real. Para a autora, a estratégia 

pedagógica deve ser orientada para a criança que aprende e não para o conteúdo a ser 

aprendido.  

Outro ponto defendido pela autora é a importância das emoções no processo de 

aprendizagem. Em sua concepção, a emoção é o sustentáculo do pensamento do aluno e 

somente quando a estratégia pedagógica enfoca o pensamento da criança, que se 

sustenta em suas emoções, ela pode criar zonas de possibilidades de novas 

aprendizagens.  É nesse sentido que Tacca (2006) chama a atenção para a importância 
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da qualidade da relação estabelecida entre o professor e o aluno e defende que as 

estratégias pedagógicas devam ser, em si mesmas, recursos relacionais que orientem o 

professor na criação de canais dialógicos que possibilitem adentrar o pensamento e as 

emoções do aluno, conhecendo as interligações impostas pela unidade cognição-afeto.  

Não há duvida de que as emoções influenciam de maneira significativa a relação 

do ser humano com o mundo, pois imprimem significado, dão sentido às coisas, aos 

comportamentos e à aprendizagem. Segundo Fávero (2014), a ligação cognitiva- 

emocional faz agir e reagir uma forma única- o corpo -, mas o singulariza na sua 

atualização histórica. Por isso, as experiências de sucesso e fracasso, vivenciadas pela 

criança no ambiente escolar, acabam por determinar a relação que ela estabelece com o 

saber, com o processo de aprendizagem. Vygostky (1996) também defende a relação 

entre a emoção e a aprendizagem. Para o autor, a vida emocional está conectada ao 

desenvolvimento da consciência. 

Para Charlot (2000), o sucesso e o fracasso escolar estão diretamente 

relacionados com a vontade de aprender. Para ele, a experiência escolar é, 

indissociavelmente, relação consigo, com os outros, com o saber. Da mesma forma, a 

relação que o aluno estabelece com o saber é a relação com o mundo, com o outro e 

com ele mesmo, de um sujeito confrontado com a necessidade de aprender. Conforme 

defende o autor, não há relação com o saber senão por parte de um sujeito; e a criança, 

na visão de Charlot (1944), é desejo. Desejo de aprender, de ser algo, de ser alguém 

dentro do seu contexto social. Nessa perspectiva, aprender implica em um desejo, um 

projeto, uma perspectiva, uma busca de realização. É aqui que a escola desempenha um 

papel fundamental na relação do sujeito com o saber.  

Como espaço social destinado a aprendizagem formal, a escola é o lugar onde o 

saber acumulado pela sociedade é apresentado à criança. É nela que a criança significa 

seu desejo pelo saber, pelo aprender. Dessa forma, é papel primário da escola buscar 

desenvolver estratégias pedagógicas que vinculem o aluno ao desejo pelo saber, pelo 

aprender. No entanto, como chama a atenção Fávero (2009), o sistema educacional tem 

ignorado isso e adotado os sistemas simplificadores que privilegiam a fragmentação do 

conhecimento e a fixação de regras em detrimento da compreensão conceitual do objeto 

de estudo.  
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Em relação a essa questão, Morin (2007) sustenta que a metodologia dominante 

no âmbito do paradigma simplificador destrói o conjunto e a totalidade ao isolar o 

objeto observado de seu observador. Trata-se de uma ciência que prescinde do ser 

humano, desassociando os elementos do saber e propondo um conhecimento que é, nas 

palavras Morin (2007), cada vez menos feito para ser refletido e discutido pelas mentes 

humanas; cada vez mais feito para ser registrado em memórias informacionais 

manipuladas. Tal metodologia contraria o cerne do ensino que é proporcionar à criança 

a apropriação dos conhecimentos científicos produzidos ao longo da história da 

humanidade, influenciando o aparecimento da consciência e do pensamento teórico. É 

por esse motivo que a escola precisa quebrar esse paradigma que tem se mostrado muito 

mais segregador do que inclusivo.  

Ao prescindir da compreensão conceitual para privilegiar o conhecimento 

memorizado, a escola tem investido na formação de cidadão desprovidos da capacidade 

de tomar partido, de forma fundamentada e consciente, das questões complexas da 

sociedade. Além disso, tem deixado para trás verdadeiros exércitos de crianças com 

dificuldades de aprendizagem. Crianças que não se adequam ao paradigma 

generalizando da escola, baseado em metodologias que ignoram a individualidade, a 

singularidade e o tempo de cada indivíduo. 

As estatísticas da área educacional brasileira são uma prova cabal dessa 

realidade. Os estudos nessa área mostram que cresce, a cada dia, o número de crianças e 

adolescentes que abandonam a escola por não se adequarem ao modelo educacional 

vigente. Dados da Avaliação Nacional de Alfabetização - ANA (Brasil, 2014), por 

exemplo, revelam uma realidade nacional assustadora. Segundo os resultados dessa 

avaliação, a maioria dos estudantes do 3º ano do ensino fundamental – a idade em que 

termina o ciclo de alfabetização nas escolas – só consegue localizar informações 

"explícitas" em textos curtos, e mais, uma em cada cinco crianças (22,21%) tem déficit 

ainda maior: elas só desenvolveram a capacidade de ler palavras isoladas. Em relação à 

leitura, os resultados da avaliação mostram que 56,17% dos alunos só conseguem, no 

máximo, localizar uma informação explícita em textos mais compridos se ela estiver na 

primeira linha.  

Em relação à escrita, a ANA (Brasil, 2014) tem cinco níveis e, os níveis 1, 2 e 3 

são considerados de aprendizado inadequado para crianças no final do processo de 
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alfabetização. Contudo, nele estão 34,46% dos estudantes avaliados pela ANA 2014. No 

nível 1 estão 11,64% dos estudantes. Isso significa, segundo o Inep, que elas "ainda não 

escrevem palavras alfabeticamente" e "provavelmente não escrevem o texto ou 

produzem textos ilegíveis". No nível 2, em que os alunos "provavelmente escrevem 

alfabeticamente palavras com trocas ou omissão de letras, alterações na ordem das letras 

e outros desvios ortográficos", estão 15,03% dos estudantes. Os resultados da ANA 

2014 mostram que 7,79% dos estudantes estão no nível 3 de escrita. Nele, a criança 

deve ser capaz de escrever "palavras com estrutura silábica consoante-vogal, 

apresentando alguns desvios ortográficos em palavras com estruturas silábicas mais 

complexas", e "escrevem de forma incipiente ou inadequada ao que foi proposto", ou 

escrevem frases, mas ainda sem conectivos, e "apresentam ainda grande quantidade de 

desvios ortográficos".  

Dado o fato de que o ato de ler se relaciona com mais proximidade à linguagem 

oral do que àescrita, os dados da Avaliação Nacional de Alfabetização apresentam, no 

mínimo, uma incongruência. As crianças saem da fase de alfabetização sabendo 

escrever, mesmo que de forma precária, mas sem saber ler.  A leitura e a escrita são 

expressões da linguagem e, como tal, medeiam à relação do indivíduo com seu meio 

social e proporcionam a construção de novas estruturas de funcionamento cognitivo. 

Para Vygotsky (1994), a linguagem tem duas importantes funções: funciona 

como instrumento de comunicação e como instrumento de elaboração do pensamento. 

Graças à ela podemos nos comunicar com nossos pares, partilhar experiências, adquirir 

valores, regras, obter explicações para nossas dúvidas, elaborar e reelaborar conceitos; 

podemos aprender e desenvolver. É, também, por meio da linguagem que planejamos 

nossas ações e resolvemos problemas. Dentro de nossa sociedade, a leitura é um passo 

fundamental para a aprendizagem acadêmica e para o desenvolvimento. De acordo com 

o Plano Nacional pela Alfabetização na Idade Certa- PNAIC: 

No âmbito de uma concepção de linguagem como interação verbal – no sentido bakhtiniano, que 

concebe que a verdadeira substância da linguagem é constituída pelo fenômeno social da 

interação verbal (Bakhtin, 1986) – a oralidade e a escrita constituem duas modalidades da língua 

imprescindíveis à interação comunicativa, tendo, ambas, valor em si mesmas. São duas práticas 

sociodiscursivas que têm suas características próprias, mas que não se separam por polaridades 

estanques. Os estudos contemporâneos sobre o letramento consideram que a oralidade e a escrita 
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integram um contínuo de modalidades, que se inter-relacionam e se influenciam mutuamente nas 

práticas de linguagem. (Brasil, 2015, p.14.) 

A linguagem oral é um fenômeno natural, ou seja, a criança desenvolve a partir 

das relações sociais que estabelece no seu dia a dia. A comunicação verbal se estabelece 

no contexto de interlocuções concretizadas por sujeitos sócio-históricos culturalmente 

situados, por meio de gêneros orais. No entanto, a escrita e a leitura são invenções 

humanas que necessitam da intervenção do outro mais competente. 

Nossa vida social se organiza em torno da leitura e da escrita. No dia a dia, as 

práticas de leitura e escrita estão presentes em todos os espaços, a todo o momento, 

cumprindo diferentes funções. Diferentemente de linguagem oral, a leitura e a escrita 

são processos dependentes de intervenção estruturada. O conhecimento da leitura e da 

escrita repousa no conhecimento da língua oral e, em geral, a escola é responsável por 

esse processo, sendo seu papel ensinar, aos alunos, sobre os usos da língua nas mais 

variadas situações.  

 

2.2 A aquisição da leitura e da escrita 

 

A história da humanidade nos mostra que a escrita é uma invenção humana, 

criada há milhões de anos com o intuito de facilitar a comunicação, o acúmulo do saber 

e o registro dos feitos humanos ao longo da história. Saber escrever já foi um privilégio 

de poucos e um meio de dominação social. Contudo, nos dias atuais, o uso da escrita se 

apresenta, na maioria das sociedades, como algo corriqueiro. Em nossa sociedade, a 

brasileira, a escrita faz parte do dia a dia de todas as práticas sociais, o que a torna algo 

familiar e usual até mesmo para as crianças. Essa familiaridade permite que a criança 

entenda a importância e o sentido dessa prática no seu cotidiano. Assim, ao ingressar no 

ambiente escolar, a criança já traz consigo o conceito do que seja a escrita. 

Diferentemente da linguagem oral, que é um processo que ocorre naturalmente 

na criança a partir de suas interações sociais, a leitura e a escrita necessitam de um 

esforço específico e especializado para a sua aquisição. Tanto uma como a outra 

precisam ser objeto de ensino e têm sua aquisição diretamente dependente de processos 

de aprendizagem.  A tomada da consciência da palavra como forma lingüística, é algo que se 

desenvolve gradualmente. Entender que no sistema de escrita alfabética as letras são desenhos 
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que representam partes da palavra é uma conquista que pressupõe uma evolução no do 

pensamento da criança. 

Para Cagliari (2003) o processo de aquisição da escrita pelo homem moderno 

reproduz a filogênese das etapas desse processo na história da humanidade, ou seja, as 

crianças, ao iniciarem a aprendizagem da escrita, também passam por estágios de 

desenvolvimento de hipóteses de registro assim como seus antepassados. As idéias 

desse autor encontram respaldo nos estudos desenvolvidos Ferreiro e Teberosky (1985, 

1996) que investigaram os caminhos percorridos pela criança durante a aquisição da 

escrita e mostraram como a criança constrói diferentes hipóteses sobre o sistema de 

escrita, antes mesmo de compreender o sistema alfabético. As autoras, além de 

explicitarem as etapas do desenvolvimento da escrita pela criança, despertaram 

discussões sobre as estratégias pedagógicas adotadas pelo sistema educacional. Isso 

porque elas, assim como Tacca (2006), defendem a importância de a aprendizagem ser 

concebida como um processo de construção compartilhada, uma construção social, na 

qual o papel do professor é o de atuar no desenvolvimento potencial do aluno para levá-

lo, por meio da aprendizagem, a um desenvolvimento real. Nessa perspectiva, espera-se 

que o professor, como mediador do processo ensino aprendizagem formal, possibilite, à 

criança, ferramentas que facilitem aaquisição das habilidades necessárias à 

aprendizagem da leitura e da escrita. 

Para Ferreiro e Teberosky (1985) aprender a escrever requer conhecimentos 

sobre o sistema de regras da escrita. Esses conhecimentos se constroem gradualmente e 

exigem, do sujeito que aprende, uma reflexão a respeito das características gerais da 

escrita. A ideia por trás dessa abordagem é de que as respostas do sujeito são 

manifestações de mecanismos internos de organização do pensamento. Para as autoras, 

antes de escrever, as crianças formulam ideias e hipóteses próprias, atribuindo aos 

símbolos escritos significados distintos daqueles transmitidos pelos adultos.  

Nessa perspectiva, o processo de aquisição da escrita segue uma ordem de 

evolução se construindo por meio cinco de estágios: o nível pré-silábico ou pré-fonético 

- neste nível a criança não estabelece relação entre a escrita e a fala, ela exerce sua 

escrita por meio de desenhos, rabiscos e letras utilizando-as aleatoriamente; o nível 

silábico ou nível de fonetização da escrita – inicia a consciência de que existe uma 

relação entre fala e escrita, entre os aspectos gráficos e sonoros das palavras. Nessa fase, 
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a criança tenta dar valor sonoro a letras e sinais para representar as palavras; para cada 

sílaba pronunciada ela escreve uma letra (uma letra para cada sílaba), ou para cada 

palavra numa frase dita; o nível silábico-alfabético - Esse nível é uma transição do 

silábico para o alfabético. A criança começa a escrever alfabeticamente algumas sílabas 

e para outras permanecem silábicas. O nível alfabético ou estágio da escrita alfabética - 

nesse nível, a criança já domina a relação existente entre letra-sílaba-som e as 

regularidades da língua. Faz relação sonora das palavras, escreve do jeito que fala e, por 

fim, o nível ortográfico - esse é um nível em que permanecemos e vamos adquirindo e 

dominando as irregularidades da língua no decorrer da vida. 

A aquisição da escrita, assim como a da leitura, instaura um novo modo de 

comunicação do sujeito com o meio social e amplia as capacidades cognitivas do 

indivíduo, possibilitando novas aprendizagens e promovendo desenvolvimento das 

funções mentais superiores. Tal como a escrita, a capacidade leitora é indispensável na 

vida cotidiana. É por meio dela que obtemos informações e ampliamos nosso 

conhecimento do mundo. De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais-PCN 

(Brasil, 1997, p. 53), a leitura: 

(…) É um processo no qual o leitor realiza um trabalho ativo de construção do significado do 

texto, a partir dos seus objetivos, do seu conhecimento sobre o assunto, sobre o autor e de tudo o 

que sabe sobre a língua. Não se trata apenas de extrair informações da escrita, decodificando-a, 

letra por letra, palavra por palavra. Trata-se de uma atividade que implica, necessariamente, 

compreensão na qual os sentidos começam a ser constituído antes da leitura propriamente dita. 

Qualquer leitor que conseguir analisar sua própria leitura constatará que a decodificação é apenas 

um dos procedimentos que utiliza quando lê. 

A maioria dos modelos teóricos de aquisição de leitura e escrita divide esse 

processo em estágios ou fases. Ferreiro e Teberosky (1996,1998) trouxeram para o 

Brasil a teoria da psicogênese da escrita, da qual falamos no tópico sobre 

desenvolvimento da escrita. Essa teoria tem embasado as práticas de alfabetização no 

Brasil desde a década de 1980.  Embora os estudos de Ferreiro e Teberosky sejam os 

mais populares e utilizados no Brasil, a linha teórica defendida por Frith (1985) traz 

contribuições importantes para compreensão do processo de aquisição da leitura e 

escrita, pois busca descrever o modo como o leitor inicial constrói suas hipóteses de 

leitura.  
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Os estudos de Frith (1985) sugerem que a aquisição e o desenvolvimento da 

leitura e da escrita pressupõem três fases: a logográfica, a alfabética e a ortográfica. Para 

o autor, na fase logográfica o conhecimento fonológico é secundário, pois a criança lê 

de maneira visual direta. Ela reconhece palavras familiares pertencentes ao seu 

vocabulário visual. A criança toma como referência as características gráficas das 

palavras sem tomar ciência da ordem das letras. Sendo assim, o reconhecimento das 

palavras depende do contexto, das cores e formas do texto. É o que acontece na leitura 

de rótulos.  

Na fase alfabética, a criança começa a adquirir conhecimento sobre o princípio 

alfabético, o que exige dela a consciência dos sons que compõem a fala. É a fase em que 

se inicia o processo de associação fonema-grafema, o que permite àcriança decodificar 

palavras novas e escrever algumas palavras simples. Em um primeiro momento, a 

criança aprende regras simples e, depois, as regras contextuais. Com isto, ela consegue, 

por exemplo, ler “sapato” sem alterar a sonorização dos fonemas (fazendo sua real 

correspondência com os grafemas), porém, pode alterar a sonorização do fonema /z/ na 

palavra “casa” devido à letra [s], e corrigir em seguida, dependendo de sua 

contextualização (estar isolada ou dentro de um texto, associada por imagem, etc.). Por 

fim, a fase ortográfica. Nessa fase, a criança consegue analisar as palavras em unidades 

ortográficas sem realizar a conversão fonológica, pois estas unidades já estarão 

armazenadas no léxico.  

Na fase ortográfica, a criança realiza a leitura e a escrita de palavras, não 

somente de palavras simples, mas também irregulares, de forma automática. Nesse 

estágio, tem-se uma fusão da fase logográfica (reconhecimento instantâneo) com a fase 

alfabética (habilidade de análise sequencial). Segundo Frith (1985) dependendo do 

contexto de leitura e escrita ao qual a criança estiver exposta, os estágios podem 

acontecer concomitantes e não apenas sequencialmente. 

Para aprender a ler, a criança precisa aprender a decodificar a fala como uma 

sequência de fonemas, associando estes com as letras e grafemas. Isso é muito mais 

complexo do que uma notação e, por isso, aprender a ler e a escrever é difícil. A 

aprendizagem da leitura envolve a manipulação de diferentes habilidades visando 

decodificar as representações gráficas codificadas. Para tanto, é necessário que, no 

percurso inicial de aprendizagem da leitura, o aprendiz descubra e utilize o princípio 
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alfabético, associando formas gráficas asons, uma vez que ler envolve a habilidade de 

transformar grafemas em fonemas (Maluf, 2005).  

A noção de que a forma de usar a linguagem se aprimora a medida que a criança 

se desenvolve, tem levado muitos pesquisadores a buscarem compreender as possíveis 

relações entre a atividade metalinguística da criança – em especial a consciência 

fonológica – e o progresso na aprendizagem da leitura. Maluf (2005), por exemplo, 

defende a ideia de que: para que a criança se torne capaz de dominar competentemente 

as habilidades de ler e escrever, é imprescindível que ela manipule diretamente as 

unidades linguísticas (palavras, sílabas, letras) da língua materna, conheça e 

compreenda o sistema alfabético, decodifique as representações gráficas do som 

(fonema), domine progressivamente o código ortográfico e constitua um léxico 

ortográfico. Assim, processos específicos e complexos como, linguagem, memória, 

pensamento, inteligência e percepção, também precisam funcionar adequadamente.  

A leitura competente ultrapassa a simples representação gráfica e decodificação 

de símbolos para atingir a compreensão e o entendimento da expressão escrita. A 

despeito das inúmeras habilidades a serem desenvolvidas pela criança no processo de 

aquisição da leitura, para que se torne um leitor competente, ela precisa, também, 

desenvolver capacidades de refletir sobre a língua e sua utilização (Maluf, 2010). Além 

disso, o processo de leitura requer sistemas sensoriais e motores básicos como 

componentes ortográficos, fonológicos e semânticos que atuam em conjunto para extrair 

o significado da escrita.  

Pesquisas na área de alfabetização e letramento de línguas alfabéticas, como o 

Português, defendem que a condição básica para o uso escrito da língua, que é a 

apropriação do sistema alfabético, envolve, da parte dos alunos, aprendizados muito 

específicos relativos aos componentes do sistema fonológico da língua e as suas inter-

relações. Exige conhecimentos claros de diversos aspectos da linguagem, dentre esses 

está o desenvolvimento da consciência fonológica. 

 

2.3 A importância da consciência fonológica na aquisição da leitura e da 

escrita 

 
A consciência fonológica é um conjunto de habilidades que nos permite refletir 

sobre as partes sonoras das palavras. Refere-se tanto à consciência de que a fala pode 
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ser segmentada, quanto à habilidade de manipular tais segmentos (Capovilla e 

Capovilla, 2000). 

De acordo com Capovilla, Capovilla e Suiter (2004), a partir da década de 1970, 

estudos sobre a relação dos distúrbios fonológicos e os problemas de leitura (Cardoso-

Martins etal, 2002; Morais, 1995; Nunes, Frota e Mousinho, 2009; Capovilla, Capovilla 

e Maluf, 2004, entre outros) trouxeram à tona a relação causal entre essas variáveis e 

impulsionaram as pesquisas sobre a importância do processamento fonológico, em 

especial a consciência fonológica, na formação de leitores competentes. Os resultados 

desses estudos têm demonstrado que o processamento e a consciência fonológica são de 

vital importância para a alfabetização e, se não desenvolvidos de forma apropriada, 

tornam-se os principais fatores de dificuldades com leitura e escrita. 

Maluf (2003) argumenta que a leitura é uma atividade complexa que requer a 

habilidade metalinguística de refletir sobre a linguagem, tomando-a como objeto de 

conhecimento. A competência metalinguística é a habilidade de desempenhar operações 

mentais sobre o que é produzido pelos processos de compreensão de sentenças. Para os 

estudiosos da área, existem diferenças importantes entre habilidade linguística (ex.: 

discriminação fonêmica) e habilidade metalinguística. Enquanto a primeira é uma 

habilidade não consciente e não intencional, ou seja, sua aprendizagem é natural; a 

segunda é aprendida, isso significa que requer instruções explícitas para que sua 

aquisição ocorra. Daí a importância de se trabalhar o processo de consciência 

fonológica no período de alfabetização da criança. 

Segundo Grégoire e Piérart (1997) citados por Capovilla, Capovilla e Soares 

(2004, p.40), 

(...) os processos de conscientização fonológica e de aquisição de leitura são recíprocos, 

facilitando-se mutuamente. Tal reciprocidade se deve à complexidade dos processos 

metafonológicos e de leitura, compostos de diversas sub-habilidades. Os estágios iniciais da 

consciência fonológica (consciência de rimas e sílabas) contribuem para desenvolver os estágios 

iniciais da leitura. Por sua vez, as habilidades iniciais de leitura contribuem para desenvolver 

habilidades metafonológicas mais complexas, como manipulação e transposição.  

A consciência fonológica pode ser dividida em níveis ou componentes, incluindo 

a consciência suprafonêmica. Essa se refere à consciência de segmentos maiores que 

fonemas, tais como sílabas, rimas, aliterações e palavras, e a consciência fonêmica, que 

se refere especificamente à consciência de fonema. As habilidades da consciência 
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fonológica se diferenciam quanto, ao tipo de operação que a criança realiza em sua 

mente (separar, contar, comparar quanto ao tamanho ou quanto à semelhança sonora 

etc.) e, ao tipo de segmento sonoro envolvido (rimas, fonemas, sílabas, segmentos 

maiores que um fonema e menores que uma sílaba, segmentos compostos por mais de 

uma sílaba – como a sequência final das palavras janela e panela). E variam, ainda, 

quanto à posição (início, meio, fim) em que aquelas “partes sonoras” ocorrem no 

interior das palavras.  

Ademais, é preciso considerar que a consciência fonológica não se desenvolve 

espontaneamente, mas gradualmente, à medida que a criança se torna consciente de 

palavras, sílabas e fonemas como unidades identificáveis. Para Morais (1995), isso 

acontece porque os fonemas não são manifestos como unidades discretas da fala. Logo, 

para identificar os fonemas individuais, a criança precisa receber instrução explícita 

sobre as regras de mapeamento da escrita alfabética. Outro ponto a se considerar em 

relação à consciência fonológica é que ela, por possibilitar a segmentação da fala no 

nível do fonema, processo fundamental para que a codificação ocorra, se mostra 

fundamental para o desenvolvimento da estratégia alfabética.  

Ao investir na alfabetização de escolares, é importante ter claro que a relação 

entre essa consciência fonológica e a aquisição da linguagem escrita é uma via de mão 

dupla. Estudos (Alegria, Leybaert & Mousty, 1997; Capovilla, Dias & Montiel, 2007) 

sugerem que níveis elementares de consciência fonológica propiciam o 

desenvolvimento de níveis elementares de leitura e escrita que, por sua vez, propiciam o 

desenvolvimento de níveis mais complexos de consciência fonológica, e assim por 

diante, em uma interação recíproca. 

A consciência fonêmica e a consciência fonológica são fatores de suma 

importância para a aprendizagem da leitura e da escrita das línguas alfabéticas. De 

acordo com Alégria e Mousty (1996), a consciência da fala tem uma estrutura fonêmica 

necessária para a aquisição da leitura, pois permite à criança utilizar um sistema 

generativo para converter ortografia em fonologia, admitindo, assim, a leitura de 

qualquer palavra regular que envolve a correspondência grafo-fonêmica.  Segundo os 

autores, a característica generativa das ortografias alfabéticas possibilita aos leitores 

aprenderem por si mesmos que, ao encontrar palavras novas, eles podem aplicar as 

regras de decodificação fonológica. Dessa forma, o processo de decodificação 
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fonológica contribui para que a criança forme a representação ortográfica da nova 

palavra, permitindo que essa nova palavra seja lida pela rota lexical.  

Snowling (1995) citado por Salgado e Capelinni (2004) afirma que correlação 

entre a habilidade fonológica e a aprendizagem da leitura é de alta significância para o 

escolar iniciante, pois se a representação fonológica não se encontra assimilada, podem 

ocorrer dificuldades com a aprendizagem da leitura. Desse modo, se conclui que 

crianças com problemas fonológicos enfrentarão, fatalmente, problemas no aprendizado 

da leitura e da escrita. 

Dentre os diversos problemas fonológicos relatados na literatura da área de 

fonoaudiologia, o Déficit de Processamento Auditivo Central – DPAC é um dos que 

tem se mostrado muito presente na realidade educacional e apresentado significativa 

relação com os problemas de aprendizagem da leitura e escrita de crianças nas séries 

iniciais do ensino fundamental. 

 

2.4 Déficit de Processamento Auditivo Central – DPAC 

 

Para Schettini, Rocha e Almeida (2011) o Déficit de Processamento Auditivo 

Central-DPCA pode ser definido como uma dificuldade em lidar com as informações 

que chegam pela audição. Para as autoras, esse é um transtorno funcional da audição, 

em quea criança detecta os sons normalmente, mas tem dificuldades de interpretá-lo. 

Logo, indivíduos com alterações de processamento das informações auditivas tem 

reduzida compreensão da fala, principalmente, na presença de ruídos. 

Segundo Katz (1994), o processamento auditivo refere-se aos mecanismos e 

processos auditivos responsáveis pela localização e lateralização sonora, discriminação 

auditiva, reconhecimento de padrões sonoros, aspectos temporais da audição (resolução 

temporal, mascaramento, integração e ordenação temporais), desempenho com sinais 

acústicos competitivos e desempenho com sinais acústicos degradados referentes aos 

sinais verbais e não verbais que, por sua vez, afetam várias áreas de funcionamento, 

como a linguagem e a fala. 

Para Bellis (2003), existe uma hierarquia de habilidades auditivas que são básicas 

para os processos de comunicação e audição e, embora sejam sequenciais no 

desenvolvimento, essas habilidades se sobrepõem e são essencialmente inseparáveis. 
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Tais habilidades auditivas podem ser entendidas como os mecanismos utilizados pelo 

sistema auditivo no processamento da informação essencialmente acústica e são 

determinadas principalmente por fatores desenvolvimentais. 

 As habilidades auditivas descritas na literatura são: 

• Sensação – habilidade de identificar a presença de um som. 

• Discriminação - processo usado para discriminar sons com diferentes 

frequências, duração ou intensidade. Alterações nessa habilidade podem afetar 

habilidades de seguir direções, ler, soletrar e escrever. 

• Localização - habilidade de determinar a localização do sinal acústico de acordo 

com a posição do ouvinte no espaço. Tal habilidade contribui para a efetividade 

da escuta. 

• Atenção auditiva - habilidade em dirigir a atenção ao sinal acústico relevante, 

particularmente fala ou estimulação linguística, e sustentar a atenção de acordo 

com o esperado conforme a idade. 

• Figura-fundo auditiva - habilidade de identificar o som primário (linguístico ou 

não) na presença de um ruído de fundo. 

• Discriminação auditiva - habilidade de perceber auditivamente diferenças entre 

palavras e sons acusticamente similares. Na presença de ruído aumenta a 

dificuldade em discriminar sons similares do ponto de vista acústico (vaca/faca), 

sem outras informações adicionais como o contexto discursivos e o visual. 

• Closura ou fechamento - habilidade usada para entender a palavra ou mensagem 

por inteiro quando uma parte é perdida. No desenvolvimento das habilidades 

auditivas relacionadas com o ruído, é usada para compreensão da mensagem. 

Para adultos com conhecimento prévio e pleno desenvolvimento linguístico, esta 

tarefa é mais fácil. 

• Síntese auditiva - processo de sintetizar fonemas isolados em palavras. 

Habilidade crítica para a aquisição e desenvolvimento da leitura/escrita. 

• Análise - procedimento usado para identificar fonemas e/ou morfemas dentro 

das palavras. Importante para distinções morfossintáticas (trabalho/trabalhar). 

• Associação - habilidade de encontrar o significado, ou seja, de associar o som ao 

significado.  
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• Memória auditiva - habilidade de acessar o sinal acústico estocado. Envolve a 

memória de curto e longo prazo. 

• Discriminação do padrão de duração - habilidade de perceber os aspectos 

temporais, a ordenação temporal de sons. 

• Ordenação ou sequencialização temporal - procedimento que envolve a 

percepção e/ou processamento de dois ou mais estímulos auditivos em sua 

ordem de ocorrência no tempo.  

Pesquisadores defendem que na Desordem do Processamento Auditivo, apesar da 

sensibilidade normal para detectar sons puros, pode existir um déficit no processamento 

da informação auditiva que acarreta ou enfatiza dificuldades em entender a fala na 

presença de ruídos, em compreender a fala degradada, e até seguir instruções orais, ou 

discriminar e identificar sons da fala.  

A Desordem do Processamento Auditivo Central (DPAC) é resultado não só da 

interrupção de processos especificamente auditivos, como também de déficits globais. 

Tal desordem tem como manifestações comportamentais: dificuldade em localizar o 

som, discriminação, reconhecimento de padrões sonoros, processamento temporal e 

déficits no desempenho destas tarefas quando o sinal acústico é degradado ou existe um 

sinal acústico competitivo.  

De acordo com Schettini, Rocha e Almeida (2011), o déficit no processamento 

sensorial pode afetar a compreensão, a fala, a escuta e o aprendizado. Ele écaracterizado 

pela inabilidade ou decréscimo na habilidade em atender, discriminar, reconhecer ou 

entender informação auditiva.  

Crianças com Desordem do Processamento Auditivo apresentam dificuldades 

que prejudicam a aquisição da leitura e da escrita. Os problemas fonológicos 

desenvolvidos pelos portadores de DPAC demandam, da criança, maior esforço mental 

para processar informações auditivas corriqueiras. Consequentemente, essas crianças 

tendem a desenvolver cansaço mental mais rápido do que seus pares e, com isso, 

desligam-se, com frequência, em momentos em que a atenção está sendo exigida. 

Para Schettini, Rocha e Almeida (2011), crianças com DPAC apresentam 

dificuldades quanto àaudição, à comunicação oral, à leitura, à escrita, ao 

comportamento social, à atenção sustentada e ao desempenho escolar. Quanto à 

audição, o que se observa é que essas crianças apresentam atenção auditiva prejudicada; 
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têm dificuldades de compreender informações em ambientes ruidosos, limitações para 

acompanhar uma conversa com muitas pessoas falando ao mesmo tempo, dificuldades 

para atenderem ordens múltiplas em um mesmo comando. Na comunicação oral, 

apresentam problemas articulatórios envolvendo os sons /r/ /l/ /s/ /z/; dificuldades de se 

expressar, de contar histórias, de dar recados, em seguir ordens, em compreender 

palavras com duplo sentido, expressões idiomáticas, piadas, sarcasmo editados 

populares. Na leitura e escrita, essas crianças apresentarão inversões da posição de 

letras, trocas de letras (principalmente surdas e sonoras) e dificuldades de compreender 

o que leem. Essas características se relacionam com a dificuldade da criança em falar ou 

de compreender a fala do outro.  

Segundo Alvarez, Caetano e Nastas (1997), crianças com déficit do 

processamento auditivo têm dificuldades para entender aquilo que lhes é falado. Eles 

não aprendem como as outras crianças. Em sala de aula, principalmente as barulhentas, 

elas podem entender apenas parte do que é dito. Muitas vezes, podem se comportar 

como se entendessem, mas perdem o controle da conversação quando há mais de uma 

pessoa falando ou quando há ruídos de fundo ou se as pessoas falam rapidamente. 

Como têm dificuldades de entender o que lhes é dito, costumam usar expressões como: 

Quê? Como? Ham? Esse comportamento é, em geral, confundido com descaso ou 

indisciplina e leva a punições e advertências. Por não entenderem o que estão errando, 

essas crianças costumam se retrair e desenvolver comportamento tímido e inseguro. 

Apesar da escassez de estudos da área educacional que correlacionam o DPAC a 

problemas de aquisição de leitura e escrita, são abundantes os que correlacionam 

distúrbios de processamento fonológico aos problemas de aquisição da leitura e da 

escrita. Para Capovilla e Capovilla (2002), os problemas fonológicos mostram-se 

subjacentes às dificuldades de leitura e escrita. Como explicitado no tópico sobre 

consciência fonológica, boas habilidades fonológicas são preditoras de bons leitores; no 

entanto, o inverso também é um fato. E o que temos claro em relação às crianças que 

apresentam DPAC é que estas apresentam problemas fonológicos relacionados tanto 

àcompreensão quantoàexpressão da linguagem. 

Embora uma criança com problemas fonológicos apresente intensas dificuldades 

para a aprendizagem escolar, ainda assim, ela apresenta potencial para a aprendizagem, 

mesmo que para isso precise de apoio para construir caminhos alternativos. Para tanto, é 
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preciso que o professor ultrapasse a ideia de transmissor de conhecimentos e adote uma 

postura de interlocutor, de mediador. Para Fávero (2014), se a criança for vista, pelo 

adulto, como um ser humano em desenvolvimento, ele poderá maximizar as diferentes 

formas possíveis de comunicação com essa criança, em favor de seu desenvolvimento. 

As ideias de Fávero (2014) coadunam com as defendidas por Vygotsky (1983). Para 

este autor, mesmo crianças com deficiências apresentam potencial para o 

desenvolvimento e é esse potencial que permite que a criança prospere, mesmo e apesar 

dos obstáculos impostos pela deficiência. 

Em sua obra Fundamentos da defectologia (1983), Vygotsky defende a tese de 

que a deficiência, por criar a dificuldade, estimula a criança a criar meios para superá-la, 

ou seja, a criança avança por meio de mecanismos de compensação. Segundo Vygotsky 

(1983) todo defeito cria estímulos para elaboração de uma compensação. A 

compensação é a reação do organismo e da personalidade da criança frente ao defeito, 

reação esta que é geradora de formas alternativas de desenvolvimento. Assim, ao 

encontrar um obstáculo em seu processo de desenvolvimento, a criança com deficiência 

cria alternativas, caminhos de rodeio para superar tais obstáculos, o que cria também 

altas possibilidades para a compensação. O defeito é, portanto, convertido em principal 

força motriz do desenvolvimento psíquico da pessoa com deficiência. Entretanto, este 

processo não está dado de forma natural, não ocorre apenas por meiode uma 

compensação orgânica, mas de uma compensação social.  Segundo Vygotsky: 

(...) sempre e em todas as circunstâncias o desenvolvimento agravado por um 

defeito constitui um processo (orgânico e psicológico) de criação e recriação da 

personalidade da criança, sobre a base da reorganização de todas as funções de 

adaptação, da formação de novos processos sobre-estruturados, substitutos, 

niveladores, que são gerados pelo defeito, e da abertura de novos caminhos de 

rodeio para o desenvolvimento. (Vygotsky, 1983, p. 16) 

Para Vygotsky (1983), a teses do caminho de rodeios é uma verdade libertadora 

para a pedagogia. Nesse sentido, cabe ao professor considerar a criança, 

independentemente de suas características físicas ou intelectuais, um ser em 

desenvolvimento e investir em estratégias pedagógicas que proporcionem o êxito dela. 

Assim, o foco da ação pedagógica deixa de ser a limitação para ser a potencialidade do 

sujeito que aprende.  
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III. Método de Intervenção 

 

3.1 Sujeito e Instituição 

 

Esse trabalho foi desenvolvido com uma criança de nove anos, aluna de uma 

escola da Rede Pública do Distrito Federal (DF), diagnosticada com Déficit severo do 

Processamento Auditivo -DPCA, que apresenta dificuldades de fala, leitura e escrita. 

3.1.1 Sujeito. 

A criança, participante desse estudo, conta com nove anos, cursa o 3° ano 

fundamental, no Centro de Ensino 08 do Guará II, é aluno da escola desde o segundo 

semestre de 2015 e nunca repetiu o ano. M nasceu com 36 semanas de uma gravidez 

gemelar univitelina. O parto, segundo relato da mãe, foi antecipado, pois os bebês 

estavam com indícios de sofrimento fetal devido à falta de espaço intrauterino. No 

parto, M engoliu líquido, o que lhe ocasionou dificuldades respiratórias. Esse incidente 

o levou para a incubadora por 24 horas. 

De acordo com o relato da mãe, M foi um bebê muito agitado, que chorava 

muito e tinha dificuldades para dormir. Apresentava sono leve e de curtíssimos 

períodos. Até o segundo ano de vida, ele e o irmão tiveram os berços no quarto dos pais 

por conta da agitação do sono. Até hoje, a criança tem problemas com pesadelos 

frequentes. A mãe refere que M apresentou atraso no desenvolvimento da fala e também 

motor. Segundo ela, até o quinto mês M não tinha controle de tronco, não sustentava a 

cabeça, nem sentava sem apoio, essas aquisições só iniciaram após o sétimo mês. A 

marcha se iniciou após umano e quatromeses. A fala (balbucio) iniciou por volta dos 

doze meses. Quando as primeiras palavras estruturadas surgiram, foi possível perceber 

que a criança apresentava dificuldades em pronunciar muitas letras e a maior parte das 

palavras era pronunciada de modo errado. M tinha dificuldades em estruturar frases. 

Ainda hoje apresenta muitas trocas de fonemas (f/v; t/d...) e, não pronuncia as palavras 

corretamente. Para a mãe, M sempre teve dificuldade de falar e se expressar, o que a 

levou a desconfiar que o filho não entendia direito o que lhe era falado. Para a mãe, essa 

dificuldade acarretou dificuldades de interação para a criança, fazendo com que ela se 

isolasse. “Ele sempre preferiu brincar sozinho ou somente com o irmão”. 
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De acordo com a mãe, M é uma criança alegre, que adora Super-heróis sendo fã 

do Homem de Ferro; tem como passatempo predileto jogar videogame e assistir filmes 

de Super-heróis; é tímido; possui um círculo de amizade restrito que gira em torno do 

irmão gêmeo; é uma criança de pouca conversa e tem dificuldades de interagir com 

outras crianças; sua autoestima é prejudicada por se achar gordo e pouco capaz.  A mãe 

refere que o fato de o irmão aprender com mais facilidade do que M faz com que a 

criança acredite que ele é “burro”; M não gosta de mudanças e tem dificuldades com 

pessoas estranhas ao seu cotidiano.  

A vida escolar iniciou aos dois anos e meio em uma escola particular. Desde o 

inicio, a mãe percebia que o filho era lento para aprender, contudo a escola referia que 

tudo estava bem e que havia crianças com mais dificuldades que ela e o irmão. Para a 

escola, a mãe deveria ter paciência. Segundo ela, a escola sempre referia que por volta 

dos quatro anos o quadro mudaria e M melhoria em todos os aspectos. Após os quatro 

anos a criança não apresentou a melhora prometida pela escola e ela continuou a 

apresentar dificuldades de aprendizagem, comunicação e interação.  

As dificuldades apresentadas por M tiveram reflexo em seu processo de 

alfabetização. Na passagem do infantil para o primeiro ano a escola sugeriu que a 

criança fosse retida, pois, na percepção da instituição, ela não estava pronta para ser 

alfabetizada. M não lia nada e tinha muita dificuldade com a maioria das letras. Os pais 

não concordaram com a retenção da criança e M seguiu para o primeiro ano. De acordo 

com o relato da mãe, a escola, mesmo com suas insistentes observações sobre os atrasos 

do filho, não apresentou nenhuma explicação para as dificuldades da criança e nenhum 

plano para auxiliá-lo nas dificuldades, ocasionando novo insucesso escolar. 

O insucesso com o processo de alfabetização levou os pais a trocarem M de 

escola e, por orientação de um familiar, a criança foi levada para cursar o segundo ano 

no Centro de Ensino 08 do Guará II. Ao ingressar no Centro de Ensino 08 do Guará II, 

M foi avaliado por uma equipe de profissionais que sugeriu a busca de um neurologista 

para verificar se havia algum problema que estivesse provocando a dificuldade de 

linguagem e dificultando a aquisição da leitura. Os resultados dos exames, realizados no 

meio do ano de 2015, sugeriram Déficit do Processamento Auditivo Central em estágio 

severo. Diante do diagnóstico, a família iniciou acompanhamento de M com uma 

fonoaudióloga e a escola, com base nas orientações da fonoaudióloga, passou a auxiliar 
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a criança. De acordo com a mãe, em seis meses de escola pública a criança desenvolveu 

mais do que em quatro anos de escola anterior. 

 

3.1.2 Instituição. 

 O Centro de Ensino 08 é uma escola pública localizada na QE 30 do Guará II em 

Brasília – Distrito Federal. A escola, inaugurada oficialmente em 6 de setembro de 

1973, oferece atendimento a crianças a partir dos quatro anos com turmas que vão da 

Educação Infantil, ao Ensino Fundamental I. Além do atendimento das turmas do 

ensino regular, a escola possui sala de recursos, voltada a alunos portadores de 

necessidades especiais e uma sala de projeto interventivo, voltada à alunos com 

dificuldades de aprendizagem. 

A escola possui excelente infraestrutura física. Contando com16 salas de aulas, 

sala de diretoria, sala de professores, laboratório de informática, sala de recursos 

multifuncionais para atendimento Educacional Especializado (AEE), quadra de esportes 

coberta, quadra de esportes descoberta, alimentação escolar para os alunos, cozinha, 

biblioteca, sala de leitura, banheiro dentro do prédio, banheiro adequado à educação 

infantil, banheiro adequado aos alunos com deficiência ou mobilidade reduzida, 

dependências e vias adequadas a alunos com deficiência ou mobilidade reduzida, sala 

de secretaria, refeitório, pátio coberto e uma excelente área verde.  

 O corpo de profissionais da educação é formado pelos professores das salas 

regulares, 02 professores da sala de recursos, 02 professores da sala de projetos 

integrativos, 03 profissionais da equipe de apoio à aprendizagem (01 psicóloga, 01 

psicopedagoga e 01pedagoga), 02 orientadores educacionais, 03 coordenadores, 01 

diretora e uma vice-diretora. Além disso, a escola conta com profissionais de apoio 

como secretaria, serviços gerais e segurança, formando ao todo um corpo de 109 

profissionais. 

 A equipe conta com encontros pedagógicos semanais que se destinam a tratar de 

assuntos relacionados ao cotidiano da escola (projetos, atividades extraescolares, 

planejamento de atividades gerais como festas, reuniões, etc.), questões aluno-professor 

e também com encontros de coordenação pedagógica voltados para o planejamento 

semanal das aulas. Ademais, a escola realiza, bimestralmente, conselho de classe com 

intuito de discutir questões específicas sobre a evolução e o desempenho dos alunos e as 
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questões que nortearão a reunião de pais e mestres. É no conselho de classe que 

professores e equipes de apoio pedagógico discutem o andamento de cada turma 

(avanços, dificuldades, intervenções a serem realizadas com os alunos com dificuldades 

de aprendizagem). 

 Os professores e as equipes de apoio pedagógico são estimulados a buscar 

aperfeiçoamento constante. Para tanto, a escola busca realiza seminários, palestras ou 

discussões de temas educacionais nos encontros pedagógicos semanais, além de 

favorecer a participação dos profissionais em eventos externos. 

 

3.1.3 Procedimento Adotado. 

Para a realização do estudo, a pesquisadora procurou o Centro de Ensino 08 do 

Guará II, na segunda quinzena do mês de março de 2017, com o objetivo de realizar o 

trabalho de intervenção psicopedagógica com uma criança que, na leitura da escola, 

apresentasse problemas de aprendizagem. A pesquisadora foi recebida pela Diretora da 

escola que após ouvir a proposta do trabalho se comprometeu a conversar com a equipe 

pedagógica e definir qual criança seria encaminhada para o atendimento.  

Em virtude da greve dos professores, em curso naquela ocasião, a escola deu 

retorno à solicitação no final de março. Nessa oportunidade, foi realizada uma entrevista 

com a professora da criança indicada que esclareceu que seu aluno estava sendo 

indicado para o atendimento por apresentar laudo de DPAC, não saber ler ou escrever, 

ser relativamente nova na instituição e não estar incluído em nenhuma outra atividade 

de apoio da escola. 

A indicação do aluno foi realizada em um período em que as escolas, ainda, 

estavam em greve e apesar de a entrevista com a professora ter sido realizada na escola, 

a entrevista com a mãe da criança e os demais atendimentos foram realizados na casa da 

profissional responsável pelo acompanhamento psicopedagógico do aluno. Mesmo com 

o retorno às aulas, optou-se por não mudar o ambiente de atendimento da criança, pois 

ele se encontrava confortável e se mostrava seguro no ambiente.  
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IV. A intervenção psicopedagógica: da avaliação psicopedagógica à discussão de 

cada sessão de intervenção 

 

4.1. Avaliação Psicopedagógica 

 

4.1.1 Sessão 01 - Acolhimento. 

 Data: 29 de março de 2017 

 Atenta às colocações da mãe sobre as preferências de M, sua dificuldade em 

estabelecer diálogos com estranhos e suas reservas com pessoas alheias a seu cotidiano, 

a mediadora buscou criar um ambiente descontraído e envolto a miniaturas de Super-

heróis. 

 

 Objetivos 

• Conhecer a criança e iniciar o estabelecimento de vínculo. 

• Identificar focos de interesse da criança. 

• Identificar qual autopercepção da criança sobre suas competências e 

dificuldades. 

 

 Material utilizado 

• Folhas em branco de Papel A4. 

• Cartelas contendo as letras do alfabeto. 

• Prateleira com miniaturas de Super-heróis (23 exemplares). 

• Caixa de madeira contendo bonecos de personagens de desenho animado 

inclusive Super-heróis.  

 

 Procedimento 

O aluno chegou ao local do atendimento, acompanhado de sua mãe e do irmão 

mais velho, no horário marcado. Quando foram recebidos, o irmão de M adiantou-se em 

se apresentar. M permaneceu calado e cabisbaixo, tendo se manifestado apenas após 

intervenção da mãe. Ao serem convidados a sentar, M buscou um lugar ao lado da mãe 



31 
 

 
 

e permaneceu cabisbaixo enquanto o irmão explorava o lugar. Atenta à apreensão da 

criança, a professora buscou estabelecer o diálogo inicialmente com a mãe das crianças. 

Para iniciar a aproximação com a criança, a professora a convidou para mesa de 

trabalhos enquanto a mãe e o irmão foram orientados a esperar em outro ambiente, mas 

próximos a M. Inicialmente, a professora tentou estabelecer um diálogo com a criança, 

mas sem sucesso, pois M estava decidido a não permitir aproximação. As primeiras 

perguntas efetuadas pela professora foram respondidas pela criança apenas com 

monossílabos ou gestos. M evitava falar o máximo possível. 

Sabendo do interesse da criança por super-heróis, a professora resolveu 

apresentar uma coleção de miniaturas desses personagens. A partir dessa atividade, M 

deixou de reservas, começou a falar, de modo desinibido, sobre cada um dos super-

heróis e vilões que conhecia de seus heróis preferidos, jogos e filmes. Após esse 

momento, a criança passou a se sentir mais segura e permitiu que a mãe e o irmão 

deixassem o ambiente de atendimento, aceitando ficar sozinho com a professora. 

 Aproveitando que a criança se mostrava mais confiante e segura, a professora 

propôs a realização de uma atividade envolvendo o reconhecimento e o registro de 

algumas palavras. Para iniciar a atividade seguinte, a professora pediu que M abrisse 

uma caixa de madeira que estava sobre mesa (na caixa havia bonecos de desenho 

animado e alguns Super-heróis, vilões e Super-heroínas) e solicitou que ele nomeasse 

todos os personagens que conhecia e em seguida relatasse os nomes dos Super-heróis 

que ele mais gostava. M nomeou 13 personagens e a professora escreveu cada um dos 

nomes em uma folha A4 usando letra bastão. Após escrever os nomes, a professora 

solicitou que M pareasse os nomes com grafias iguais. M identificou os nomes 

relatando como se estivesse lendo. Pareou Homem Aranha e Homem de Ferro e referiu: 

Homem é igual; pareou Batman e Bat Girl e anunciou: o BAT é igual, como Bat 

caverna, Bat móvel e todas as coisas do Batman; fez o mesmo com Superman e 

Supergirl e disse: Super é igual.  

Finalizada a atividade, a professora fez uma observação sobre a facilidade com 

que M havia realizado a tarefa e ele informou que apesar de não saber ler, sabia 

escrever, por isso sabia como as palavras eram escritas. Aproveitando a informação, a 

professora sugeriu a M que, utilizando cartas com letras do alfabeto, escrevesse os 

nomes dos Super-heróis ditados por ela. Ao selecionar a letra, M deveria nomeá-la. A 
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palavra ditada foi HOMEM DE FERRO. Após ouvir a palavra, M pegou as cartas e 

iniciou a atividade. A cada carta ele falava o nome da letra. Por fim, montou HOME DE 

FERO. A professora mostrou ao aluno a escrita correta e perguntou se o que ele havia 

montado estava igual. M analisou sua escrita pegou mais uma letra M e uma letra R e 

corrigiu a escrita. Finalizadas as correções, a professora finalizou o atendimento. 

A sessão foi finalizada com um agradecimento por M ter aceitado participar do 

atendimento e, e seguida, apresentou suas produções do dia. Ao encontrar a mãe e o 

irmão, M relatou que havia gostado do encontro e que gostaria de voltar para o encontro 

da semana seguinte. 

 

 Resultado e discussão 

Nessa primeira sessão, todos os objetivos foram alcançados. O vínculo com a 

criança foi iniciado, os focos de interesse foram identificados e foi possível verificar que 

a criança se enxerga como alguém que não sabe ler nada, mas que sabe escrever. Foi 

possível perceber ainda as limitações impostas pelo DPAC. 

Todo procedimento com a criança foi marcado pela necessidade de se falar mais 

lento e olhando para ele por dois motivos: M tem dificuldades de entender o que 

falamos, caso não estejamos olhando para ele; sua dicção é muito prejudicada. Faz 

trocas de fonemas (G/C; F/V; P/B; M/N; J/R); não consegue pronunciar o som do R 

entre vogais; omite fonemas. Em alguns momentos, a professora precisou pedir que ele 

repetisse frases, em outros não entendeu e, no início do atendimento, como M falava 

baixo e de cabeça baixa, a mãe teve que mediar nossa conversa. 

 Ao se tornar mais confiante, na relação estabelecida com a professora, M passou 

a falar de cabeça erguida, em tom mais alto e com mais clareza. Dessa forma, ficaram 

nítidas as dificuldades de fala da criança. Como M possui clara consciência de sua 

dificuldade de fala, isso lhe leva a apresentar inibição em falar com estranhos. Tais 

dificuldades interferem na compreensão e expressão de muitas palavras e, também, 

contribuem para dificuldades relacionais e de autoestima.  

Quanto ao estabelecimento de vínculo, esse era um dos grandes desafios do 

encontro, uma vez que a emoção e a afetividade tendem a interferir na relação do aluno 

com a aprendizagem e com o saber (Vygotsky, 1996; Charlot, 2000). Segundo 

Vygotsky (1996), o processo de internalização envolve uma série de transformações que 
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colocam em relação o social e o individual. Para o autor, todas as funções no 

desenvolvimento da criança aparecem duas vezes: primeiro, no nível social (entre as 

pessoas, na relação com o outro) e, depois no nível individual (no interior da criança, ou 

seja, intrapsicologicamente). As experiências vivenciadas com o outro marcam e 

conferem aos objetos um sentido afetivo, determinando, dessa forma, a qualidade do 

objeto internalizado; por isso a qualidade, afetiva e emocional, da relação com o outro 

se faz tão importante para a aprendizagem. Quão melhor for a relação professor x aluno, 

melhor será a qualidade da aprendizagem da criança. É nesse sentido que o 

estabelecimento de vínculo com a criança se mostra fundamental para o sucesso do 

trabalho a ser realizado no acompanhamento psicopedagógico. A identificação do foco 

de interesse da criança traz a possibilidade da construção de instrumentos que despertem 

o interesse e participação genuína nas atividades interventivas, melhorando, assim, a sua 

autopercepção quanto àcapacidade de aprendizagem. 

Em relação às limitações da criança, foi possível observar que ela apresenta, 

conforme descrevem Schettini, Rocha e Almeida (2011), as dificuldades típicas de 

crianças com DPAC: inabilidade em discernir e produzir fonemas; as limitações para 

identificar, distinguir e usar os grafemas; problemas de expressão e compreensão da 

linguagem oral, o que corrobora o diagnóstico. Dessa forma, considerando que a 

aquisição da linguagem envolve não apenas a fala, mas também a produção e a 

compreensão de informação, o encontro seguinte foi direcionado a conhecer as 

competências do aluno em relação aos conhecimentos mais básicos do processo de 

leitura e escrita e suas limitações fonológicas. 

 

4.1.2 Sessão 02 – Avaliação das habilidades de leitura e escrita. 

 Data: 06 de abril de 2017 

 

Com base nas informações coletadas na sessão anterior, foram preparadas 

atividades com o objetivo de verificar habilidades da criança relacionadas ao processo 

de leitura e escrita. 
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Objetivos 

• Identificar as habilidades da criança relacionadas ao processo de leitura e 

escrita, tais como: identificação e reconhecimento das letras do alfabeto, a 

relação fonema/grafema das letras do alfabeto, escrita espontânea de 

palavras, leitura de palavras simples, lateralidade e formas geométricas. 

• Conhecer as limitações fonológicas da criança.  

 

 Material utilizado 

• Folhas em branco de Papel A4. 

• Lápis de cor, lápis de escrever, borracha. 

• Letras do alfabeto em EVA. 

• Miniaturas de super-heróis. 

• Blocos lógicos. 

• Venda para olhos. 

• Cola e tesoura. 

• Folha impressa com atividade de figura-fundo. 

 

 Procedimento 

 M chegou bem-disposto e falante, cumprimentou a professora espontaneamente 

e, ao ser convidado a entrar, se despediu da mãe e do irmão ainda na porta. Fomos para 

a mesa para que as atividades do dia e seus respectivos objetivos fossem apresentados.  

A primeira atividade proposta ao aluno foi que ele desenhasse sua família. M 

mostrou-se resistente e disse que não sabia desenhar. Pediu para fazer outra coisa. 

Como M mostrou-se resistente em desenhar sua família, uma atividade de percepção 

sensorial tátil foi proposta. O objetivo dessa tarefa era verificar se a criança era capaz de 

evocar, mentalmente, as formas e as letras do alfabeto apenas pelo uso do tato, a tarefa 

se propunha, também, verificar a capacidade de M de realizar associações. 

Para a primeira atividade, a criança teve os olhos vendados. Inicialmente, lhes 

foram oferecidas formas geométricas. A primeira forma a ser oferecida foi um triângulo. 

M tocou analisou e preciso de alguns segundos para referir que a forma era um triângulo 

[tiângulo]. A segunda forma apresentada foi um quadrado pequeno e M não mostrou 

dificuldade em identificá-lo. Em seguida, lhe foi entregue um quadrado maior, M 
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identificou a forma, informando que aquilo também era um quadrado [kadado], então a 

professora voltou a colocar em sua mão o quadrado menor e solicitou que M dissesse 

qual das formas era maior. O aluno não teve dificuldades em distinguir as formas pelo 

tamanho. Depois, ele foi questionado sobre qual das formas estava em sua mão direita, 

mais uma vez respondeu corretamente. A mesma atividade foi realizada com o triângulo 

e M não demonstrou dificuldades. A terceira forma a ser apresentada foi o retângulo. M 

informou que conhecia a forma, mas não sabia seu nome. Então, perguntei se ele 

conhecia algum objeto com aquela forma. Ele informou que aquela era a forma de uma 

caixa [caissa] de papelão igual à caixa do boneco que havia lhe presenteado na semana 

anterior [nas palavras de M: naquele ontem] e também igual a uma caixa de sapato. 

Informei a M que ele estava correto e que o nome da forma era retângulo. Ele assentiu e 

repetiu o nome da forma. Logo depois, a professora lhe entregou dois círculos, ele tocou 

as formas com cuidado e informou que eram círculos [cículo]. A professora perguntou 

qual círculo estava em sua mão direita e M respondeu corretamente que era o pequeno. 

A professora voltou a entregar-lhe um retângulo e perguntou se ele sabia qual forma era 

aquela. M respondeu que era aquela que ele não sabia o nome, mas que a forma 

entregue pela professora era a grande. A professora informou novamente que era um 

retângulo. M repetiu o nome, concentradamente, como se quisesse guardá-lo. No 

entanto, quando questionado novamente sobre o nome da figura M não soube 

responder. Durante a identificação das figuras geométricas, a criança foi solicitada a 

comparar as figuras quanto ao tamanho e não teve dificuldades em diferenciar as 

maiores das menores (grande/pequeno) e também quando a lateralidade, o que estava 

em sua mão direita ou esquerda ou qual das mãos ele segurava determinada figura. M 

não teve dificuldades aparentes em relação àlateralidade ou quanto àcomparação de 

tamanhos. 

Após a apresentação das formas, a apresentação das letras foi iniciada. As letras 

foram apresentadas aleatoriamente, para evitar que a criança recorresse àmemória 

sequencial do alfabeto e, dessa forma, identificasse apenas as que realmente ele 

conhecesse. M identificou corretamente mais de 80% das letras e, ao ser solicitado, fez 

a associação de cada letra com uma palavra. M informou não saber o nome das letras K, 

W e Y. Para a letra K, o menino informou que essa era a letra que ficava depois do J 

[ssota] e antes do L, mas que ele não sabia o nome dela e que não conhecia nenhuma 
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palavra escrita com ela. Ao identificar o J, o aluno anunciou que jacaré [ssacaré] se 

escrevia com essa letra. Em relação à letra Q, ele cometeu um erro de associação. Ao 

tocar a letra, M falou que aquele era um Q de rato. Retruquei e pedi que ele falasse o 

nome da letra e depois a palavra rato. M seguiu o comando, percebeu o erro de 

associação, caiu na gargalhada e disse: Q de queijo [“queixo”] o R é de rato. O menino 

teve dificuldades, também, com a letra H. De início referiu não se lembrar do nome, em 

seguida a associou a palavra Helicóptero (o interessante é que apesar dos problemas de 

fala, o aluno não teve dificuldades com a pronúncia da palavra helicóptero). Durante a 

atividade, foi possível perceber que M apresenta dificuldades significativas com a 

pronúncia dos fonemas P/B/D/T, para ele a pronúncia é a mesma para todas as letras. A 

criança apresenta a mesma dificuldade com os fonemas F/V; X/J [M fala queijo ao invés 

de queixo]; C/G (pronúncia os dois com o som de G); O Z é pronunciado como Cê. 

(para ele zebra é cêbra). 

Após a identificação da letra, iniciamos a identificação de miniaturas de super-

heróis. Foram apresentadas 6 miniaturas de super-heróis (Homem Aranha, Capitão 

América, Batman, Batgirl, Homem de Ferro e Hera) e M acertou todas. Ao finalizar a 

atividade com a venda, M perguntou se podia escrever os nomes dos super-heróis. 

Concordei e letras de EVA foram disponibilizadas. M escreveu o nome de cinco dos 

Super-heróis. Todos os nomes foram escritos com algum tipo de erro (HOMEM 

ARANHA = HOM3 ARAA; BAT GIRL= BAS COL; HOMEM DE FERRO – HOM3 

DE FERO; HERA – ERA; CAPITÃO AMÉRICA = CAPI AMELICA). O menino 

apresentou dificuldades com fonema NH e o omitiu da palavra aranha; espelhou a letra 

“E” na palavra homem. Após M finalizar seu registro, apresentei-lhe as palavras 

corretas, mas apena a palavra FERRO foi corrigida. 

No final das atividades, a aluno foi convidado, novamente, a desenhar sua 

família e concordou. M desenhou três bonecos e os identificou como: o menino 

prodígio (o irmão); o Elias (o pai), a Tina (a mãe). Ao ser indagado sobre o motivo de 

chamar o irmão de menino prodígio, M informou que era porque gostava de provocar o 

irmão, mas que o irmão não sabia que era chamado assim. O desenho inicial de M foi 

composto apenas com três membros. O irmão, o pai e a mãe, então a professora 

perguntou se o desenho estava completo e a criança respondeu que sim. Diante da 

resposta, a professora solicitou que a criança colocasse os nomes das pessoas do 
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desenho. Após M nomear os desenhos, a professora leu os nomes e perguntou se não 

faltava ninguém naquela família. M informou que não, o que levou a professora ainsistir 

sobre os membros da família. Por fim, a criança aceitou se desenhar. O desenho foi 

revisitado mostrando a criança que a família só estava completa com a presença dele. 

Contudo, como a criança mostrou claro desinteresse pelo assunto, buscando trazer 

outros para serem discutidos e começou a demonstrar cansaço, a sessão foi finalizada. 

 

 Resultado e discussão 

Os resultados das atividades realizadas, nessa sessão, evidenciaram algumas 

competências da criança em relação ao sistema de escrita alfabética. A criança mostrou 

conhecer a maior parte das letras do alfabeto e conseguir relacionar palavras com as 

letras por elas iniciadas. A atividade possibilitou, ainda, que a professora, identificasse: 

todas as trocas fonológicas realizadas pela criança, seu nível de conhecimento em 

relação ao alfabeto (identificação e reconhecimentos das letras; relação 

fonema/grafema) e algumas de suas dificuldades na produção da escrita espontânea. As 

atividades evidenciaram, também, a dificuldade fonológica da criança mostrando que 

ela apresenta problemas com: discriminação auditiva (não percebe, por exemplo, que a 

palavra “vaca” é diferente de “faca”); memória fonológica (habilidade para processar, 

manter e recuperar a informação verbal) e produção fonológica (articulação das 

palavras). Além das questões relacionadas ao sistema de escrita, foram realizadas 

atividades que possibilitaram àprofessora verificar que a criança não apresenta 

problemas com a lateralidade e conhece a maioria das formas geométricas simples.  

Observou-se que os problemas de leitura e produção da escrita, apresentados 

pelo aluno, se relacionam diretamente com seus problemas fonológicos. Estudos 

nacionais e internacionais (Alégria & Mousty, 1996; Capovilla, 1999; Maluf & Barrera, 

1997) sobre esta temática têm mostrado evidências da existência de uma relação 

positiva entre o desenvolvimento da consciência fonológica e a aprendizagem de leitura 

e de escrita. Eles revelam que a consciência da fala tem uma estrutura fonêmica 

necessária para a aquisição da leitura, pois permite à criança utilizar um sistema 

generativo para converter ortografia em fonologia, permitindo, assim, a leitura de 

qualquer palavra regular que envolva a correspondência grafo-fonêmica. Tais estudos 
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sugerem que é o processo fonológico que permitirá à criança, posteriormente, realizar a 

leitura com significado.  

Diante dos dados apontados pelos estudos sobre as relações entre a 

aprendizagem da linguagem escrita, consciência fonêmica e consciência fonológica 

deduz-se que se a criança que apresenta dificuldades nessas áreas, com o caso do aluno 

deste estudo, apresentará, também, dificuldades no desenvolvimento da competência 

leitora. Conclui-se, então, que auxiliar a criança, participante deste estudo, no 

desenvolvimento de uma leitura competente e fluente, requer um trabalho voltado para 

o desenvolvimento de sua consciência fonêmica e fonológica.  

Contudo, o prazo de realização do acompanhamento para fins deste trabalho é 

muito exíguo, por isso, após o resultado da primeira avaliação psicopedagógica, optou-

se, por centrar esforços em desenvolver habilidades básicas para o desenvolvimento da 

competência leitora. Assim as intervenções referentes aos atendimentos desse estudo 

tiveram como foco principal a melhoria da consciência fonológica da criança. Para fins 

deste estudo, a aquisição da leitura será encarada como uma consequência da melhoria 

das habilidades de consciência fonêmica e de consciência fonológica.  

 

4.1.3 Sessão 03 – Avaliação da consciência fonológica 

 Data: 16 de abril de 2017 

Na sessão anterior, ficou evidente a dificuldade de processamento fonológico da 

criança. Como a consciência fonológica depende da qualidade do processamento 

fonológico, optou-se por investigar o nível de consciência fonológica de M antes de 

iniciar qualquer intervenção relativa ao processo de leitura e escrita.  

Com base nas informações coletadas na sessão anterior, foram preparadas 

algumas atividades para avaliar o nível de consciência fonológica do aluno. Essas 

atividades foram baseadas nos estudos de Muluf e Barrea (1997), Capovilla e Capovilla 

(2000) e Capovilla, Marcilio e Capovilla (2004). 

 

Objetivos 

• Identificar o nível de consciência fonológica da criança. 

Verificar se a criança é capaz de perceber que... 
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� uma série de duas ou mais palavras podem começar pelo mesmo som 

inicial; 

� duas palavras podem compartilhar um som ou um mesmo grupo de sons 

no final das palavras; 

� as palavras são formadas por segmentações fonêmicas (sílabas). 

 

Material utilizado 

• 4 Lâminas de figuras cujos nomes começam com a mesma letra. Lâmina 1: letra 

P (pé – porta – pato – bota – dado); Lâmina 2: letra M (mala – mola – mulher – 

navio – remo); Lâmina 3: letra J (janela; jaca; jumento; cajá; feijão); Lâmina 4: 

Letra R (rato; régua; rio; carro; aranha). 

• 01 folha contendo as palavras: sala, bolo, gato, folha pedra e 4 lâminas cada uma 

contendo 5 figuras.  

• 06 pares de figuras cujos nomes terminam com o mesmo som (aranha/piranha; 

minhoca/pipoca; caminhão/canhão; pé/café; pilha/ilha; carro/jarro); 

• 06 figuras individuais cujos nomes eram monossílabos, dissílabos ou trissílabos; 

• 20 botões de plástico grandes.  

 

Procedimento 

 M chegou bem-disposto, despediu-se da mãe e do irmão com tranquilidade e já 

se dirigiu à mesa perguntando o que iríamos fazer. A criança foi conduzida para a mesa 

de trabalho e as atividades do dia e seus respectivos objetivos foram apresentados.  

 A professora explicou que M participaria de um desafio de figuras e palavras. 

Seria um jogo de quatro fases e, cada vez que uma fase fosse superada, a professora 

explicaria a seguinte.  

A primeira fase da atividade tinha como objetivo verificar o nível de 

competência de M em identificar palavras que começam com o mesmo som 

consonantal. Foram apresentadas para a criança lâminas de figuras cujos nomes 

começavam com a mesma letra. Nessa fase, M precisava identificar, em cada lâmina 

apresentada, quais figuras começavam com a mesma letra. Em cada lâmina, havia 

trêsfiguras iniciadas pela mesma consoante e duas por consoantes diferentes.   
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A lâmina era apresentada e a professora se certificava de que M conhecia cada 

figura representada e que sabia nomear cada uma delas. Após as lâminas serem 

apresentadas, a professora solicitava que M mostrasse quais figuras da lâmina 

começavam com a letra P (figuras: pé – porta – pato – bota – dado); com a letra M 

(figuras: mala – mola – mulher – navio – rena); com a letra J (figuras: janela; jaca; 

jumento; cajá; feijão) Lâmina 4: Letra R (figuras: rato; régua; rio; carro; aranha). Essa 

primeira atividade não ofereceu grandes dificuldades. M cometeu um único erro na 

lâmina da letra R ao apontar a palavra aranha. Contudo, ao ser solicitado a falar a 

palavra, o menino se corrigiu de imediato. O erro cometido por ele pareceu estar mais 

associado àimpulsividade do que ao desconhecimento.  

Na 2ª fase, M deveria identificar, em cada lâmina apresentada, contendo cinco 

figuras, qual figura começava com a mesma sílaba da palavra ditada pela professora.  

De início, a professora apresentou cada lâmina se certificando que M sabia o nome de 

cada figura. A primeira palavra ditada foi SALA. A lâmina apresentada continha os 

seguintes desenhos: sapo, cachorro, luva, pipa; a segunda palavra ditada foi BOLO. As 

figuras da lâmina eram: boné, sorvete, bala, coelho, leão; a terceira palavra foi GATO. 

Na lâmina, eram apresentadas as figuras: pilha, bala, vaso, lápis, garrafa; a palavra 

seguinte foi FOLHA. Na lâmina as figuras eram: porco, meia, lixo, fogo, sofá; a última 

palavra citada foi PEDRA. As figuras da lâmina eram: garfo, pena, leite, anel, selo. A 

cada palavra ditada, era solicitado que a criança falasse em voz alta os nomes das 

figuras da lâmina em análise. Em seguida a professora repetia a palavra ditada e 

perguntava qual figura da lâmina iniciava com o mesmo som da palavra ditada. M 

apresentou bastante dificuldade. Por mais de uma vez, as palavras ditadas tiveram que 

ser repetidas.   

Na 3ª fase, M deveria analisar 12 figuras, identificar aquelas cujos nomes 

rimavam e formar pares. Antes de a criança iniciar a atividade, a professora apresentou 

cada gravura se certificando que M. sabia o nome de cada uma delas. Para se certificar 

que a criança havia entendido a proposta, a professora formou um par de figuras e 

explicou o que é uma rima. Contudo, M apresentou muita dificuldade com a atividade e 

a sua realização só foi possível com o auxílio da professora.  

Na última fase da atividade, M deveria identificar o número de sílabas de 

algumas palavras. Para essa atividade, foram apresentadas seisfiguras e a professora se 
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certificou de que o menino soubesse o nome de cada uma. A cada figura apresentada, a 

professora solicitava que M falasse o nome da figura em voz alta. Em seguida, a 

professora entregou, ao menino, vinte botões de plástico e explicou a atividade. M 

deveria escolher uma figura, falar seu nome pausadamente e em voz alta e separa uma 

ficha para cada pedacinho da palavra citada. M não obteve sucesso nessa atividade. 

Com a mediação da professora, M conseguiu realizar, com sucesso, as palavras 

dissílabas. 

Resultado e discussão 

 O desempenho de M nas atividades de consciência fonológica confirmou as 

suspeitas iniciais de dificuldades nos níveis mais básicos da consciência fonológica. 

Dessa forma, tendo como base os estudos que sugerem uma correlação positiva entre 

consciência fonológica e aquisição da leitura e da escrita (Maluf, 2003; Santamaria, 

Leitão & Assencio-Ferreira, 2004; Capovilla, Marcilio & Capovilla, 2004) e os dados 

da avaliação psicopedagógica do aluno (da anamnese à aplicação das provas 

fonológicas), optou-se por concentrar os atendimentos da criança no desenvolvimento 

dessas.  

Devido ao tempo reduzido, propôs-se como foco central do trabalho com o aluno 

o desenvolvimento das habilidades básicas da competência fonológica. A saber: rima, 

aliteração e consciência silábica. As atividades de intervenção foram construídas com o 

intuito de fomentar, na criança, o desenvolvimento de competências, de consciência 

fonêmica e fonológica2 que possam embasar e favorecer a aquisição da leitura e da 

escrita. 

 

4.2. Intervenção Psicopedagógica 

 

4.2.1 Sessão 04 – Intervenção psicopedagógica – Trabalhando Rimas. 

 Data: 24 de abril de 2017 

 
Na sessão anterior, ficou evidente que M apresenta dificuldade de leitura de base 

fonológica, ou seja, de consciência e codificação fonológica. A codificação 

                                                           
2Com intuito de agilizar a evolução do aluno na superação de suas dificuldades, foi solicitado, a mãe da 
criança, um horário com a fonoaudióloga que o acompanha. O objetivo do encontro era alinhar os 
atendimentos para que o aluno pudesse se beneficiar o máximo possível dos dois atendimentos. 
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fonológica diz respeito à habilidade de ler por meio da tradução das letras ou grupos de 

letras em seus sons correspondentes.  

Os problemas mais significativos apresentados pelo aluno residem na 

dificuldade em converter alguns fonemas-grafemas e de juntar os sons parciais em uma 

palavra completa. Os níveis básicos da consciência fonológica (rima, aliteração e 

consciência silábica), também, não estão sedimentados. Dessa forma, as intervenções 

com o aluno foram todas voltadas ao desenvolvimento da consciência fonológica, a 

partir dos níveis mais básicos dessa competência, e ao trabalho de correspondência 

fonema-grafema. 

Com base nas informações coletadas na terceira sessão, foram preparadas 

atividades com objetivo de trabalhar a competência de formação e compreensão de 

RIMAS. Partindo do pressuposto de as pessoas estabelecem vínculo e laços afetivos a 

partir dos estímulos vivenciados no ambiente que compartilham e que o prazer e a 

afetividade são condições necessárias para a aprendizagem, as atividades a serem 

desenvolvidas com a criança foram construídas considerando seu foco de interesse (Os 

super-heróis). 

 

 Objetivos 

� Estimular o desenvolvimento da codificação fonológica (relação fonema x 

grafema). 

� Estimular o desenvolvimento da consciência fonológica. 

� Estimular o desenvolvimento de habilidades que possibilitem a criança a... 

• perceber que palavras diferentes possuem partes sonoras iguais; 

• comparar as palavras quanto às semelhanças; 

• identificar a sílaba como unidade fonológica; 

• compreender que as palavras são compostas por unidades sonoras; 

• perceber que palavras diferentes podem possuir partes sonoras iguais, no 

final; 

• perceber a diferença que cada letra tem um som específico. 

 

Materiais a serem utilizados 

� cartelas com nomes dos super-heróis; 
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� bonecos de super-heróis; 

� cartelas com gravuras dos super-heróis e de coisas cujo os nomes rimam 

com os dos super-heróis;  

� fichascom letras do alfabeto; 

� músicado Toquinho “Os Super-Heróis” e Letra impressa; 

� aparelhode som; 

� caixade Lápis de cor. 

Procedimentos 

M chegou no horário. Estava bem-disposto e curioso para saber o seria realizado 

na sessão. Seguiu direto para a mesa de trabalho e pediu para começar logo. A mesa 

havia sido organizada com o material de trabalho, algumas miniaturas de super-heróis (a 

criança adora super-heróis) e placas com os nomes dos super-heróis. Após M se 

acomodar, a professora explicou o objetivo da atividade do dia: compreender o que são 

rimas e conhecer algumas delas. 

Para a primeira atividade, a professora solicitou que M identificasse todos os 

super-heróis colocando ao lado de cada miniatura a placa com seu respectivo nome. Na 

mesa havia oito miniaturas (homem-Aranha; Hulk; Mulher-Maravilha; Batman; Thor, 

Homem de Ferro; Hera; Gavião- Arqueiro) e M as nomeou corretamente sem 

demonstrar nenhum tipo de dúvida ou insegurança. 

Finalizada a identificação das miniaturas, a professora informou que eles 

ouviriam uma música que tem como tema os super-heróis e perguntou se M conhecia 

alguma música assim. A criança informou que conhecia, mas não sabia cantar. Então, a 

professora o convidou a ouvir a música que ela havia escolhido. Após escutar a música 

(Os Super-Heróis de Toquinho), M a achou muito engraçada, pois a letra faz referência 

a situações em que os super-heróis passaram por algum tipo de constrangimento ou 

aperto por conta de seus poderes. A música foi repassada mais uma vez. Em seguida, a 

professora leu a letra da música para M e solicitou que ele identificasse, no texto, os 

nomes dos super-heróis citados e depois marcasse com lápis os nomes identificados. No 

momento seguinte, a professora releu a letra da música chamando atenção, em cada 

estrofe, para as palavras que terminavam com o mesmo som. Feito isso, a professora 

releu cada estrofe destacando uma palavra específica. Depois, solicitou que M apontasse 

quando a professora lesse uma palavra que terminasse com o mesmo som da palavra 
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que havia sido destacada. M apresentou dificuldades em relacionar as palavras que 

rimavam, mas com a mediação da professora a atividade foi realizada. Por fim, a 

professora colocou a música novamente e solicitou que M acompanhasse com ela pelo 

papel (letra da música). Finalizada a execução da música, a professora leu estrofe a 

estrofe, reforçando a pronúncia das palavras que rimavam e solicitando que M 

circulasse as palavras que terminavam com o mesmo som. A atividade, feita com 

mediação, foi realizada com sucesso. 

Em um segundo momento, a professora propôs um jogo de rima. Em um 

tabuleiro foram colocadas 20 figuras (objetos e animais) organizadas em cincocolunas 

de quatrolinhas. Do lado, foi colocada uma pilha de figuras de super-heróis (Mulher 

Maravilha; Gavião Arqueiro; Homem Aranha; Hera; Falcão; Corvo; Mulher Gato; 

Demolidor; Viúva Negra) com as imagens viradas para baixo. O jogo continha as 

seguintes regras: 1) iniciava o Jogo quem conseguisse a maior pontuação no dado; 2) 

cada jogador, na sua vez, deveria retirar uma carta do monte de figuras de super-heróis, 

identificar a palavra em destaque no nome do super-herói e, em seguida, buscar no 

tabuleiro o maior número de figuras que rimassem com o nome do super-herói de sua 

carta, dentro do tempo da ampulheta. Ganhava o jogo quem conseguisse mais cartas. 

 O jogo contou com duas partidas e apesar de ter obtido sucesso em formar pares 

de figuras que rimavam, M perdeu nas duas rodadas do jogo. Inconformado, o menino 

quis revanche no encontro seguinte.  

Durante o jogo, a cada par que a criança fazia, lhe era solicitado que 

pronunciasse a nome das imagens que apareciam nas cartas. Nesse momento, a 

professora realizava exercícios de pronuncia correta dos fonemas com os quais o aluno 

apresentava dificuldade fonológica. 

 

Resultado e discussão 

Essa sessão foi muito divertida, pois o aluno adora super-heróis e tudo que diga 

respeito a eles. A música chamou muito sua atenção e o estimulou a buscar os nomes 

dos super-heróis e também as palavras que rimavam dentro da letra da música. 

Na identificação dos nomes dos super-heróis, o aluno não apresentou nenhuma 

dificuldade, porém para a identificação das palavras que rimavam precisou do auxílio da 

professora. Acredita-se que o aluno desenvolveu uma estratégia de aprendizagem 
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logográfica para identificação dos nomes dos super-heróis, pois ele não confunde os 

nomes e os reconhece em diferentes portadores de texto (livro, propaganda, revistinha, 

palavra isolada) e com qualquer tipo de letra, seja cursiva ou caixa alta. Para Frith 

(1985) na fase logográfica da leitura, a criança reconhece palavras familiares 

pertencentes ao seu vocabulário visual. Ela toma como referência as características 

gráficas das palavras sem tomar ciência da ordem das letras. O reconhecimento das 

palavras depende do contexto, das cores e formas do texto e o conhecimento fonológico, 

nessa fase, é secundário.  

A atividade do jogo foi bastante descontraída. O aluno ficava forçando rimas 

entre as palavras (pronunciava a palavra da carta comando e pronunciava a palavra da 

carta escolhida, atento aos sons por elas produzidos) na tentativa de ganhar pontos. Por 

conta disso, repetia as palavras, analisava e questionava sobre uma possibilidade de 

rima. A professora aproveitava o momento e reforçava a pronúncias das palavras, 

incentivando a criança a pensar sobre a semelhança de sons finais entre elas. M 

conseguiu formar algumas rimas sem nenhum auxílio, mostrando facilidade, 

principalmente, com as palavras terminadas em ÃO (Falcão/mão, melão, fogão). 

Contudo, na maioria das outras cartas precisou de mediação para estabelecer as rimas.  

Apesar do relativo sucesso da criança nas atividades, ficou clara a necessidade de 

continuar trabalhando essa competência. 

Os objetivos da sessão foram parcialmente alcançados. Ao final da atividade, foi 

possível perceber que o aluno conseguia comparar as palavras quanto às semelhanças 

dos sons; identificava a sílaba como unidade fonológica e já percebia que palavras 

diferentes podem possuir partes sonoras iguais. No entanto, a criança ainda não 

apresenta segurança para relacionar, entre si, palavras que rimam. Por isso, há a 

necessidade de atividades de rima. Contudo, acredita-se que essa é uma competência 

que será desenvolvida ao longo do acompanhamento psicopedagógico.  

Outra habilidade, que precisa de tempo e muito esforço, por parte da criança, é a 

de estabelecer relação entre a produção sonora e escrita de algumas letras. Sendo o 

Português uma língua essencialmente fonêmica, essa habilidade é de suma importância 

para que a criança consiga aprender a ler e escrever. Sendo assim, concluímos que a 

criança necessita de mais estímulo fonológico e treino das habilidades fonológicas 

associadas à leitura e àescrita. 
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4.2.2 Sessão 05– Intervenção psicopedagógica – Trabalhando rimas e 

discriminação auditiva dos fonemas. 

Data: 27 de abril de 2017  

 

Na sessão anterior, apesar da evolução de M em identificar e formar algumas 

rimas, continuou evidente que ele ainda não havia sedimentado essa competência. As 

marcantes dificuldades fonológicas da criança se apresentam como elemento que 

atrapalha a leitura de muitas palavras.  

Dada à necessidade de fortalecer as competências de identificar e estabelecer 

rimas e decodificar e compreender sons, para a quarta sessão, foram propostas 

atividades que propiciassem a discriminação auditiva de fonemas e de sílabas e também 

a construção e a identificação de rimas. 

  

 Objetivos 

� Estimular o desenvolvimento da codificação fonológica (relação fonema x 

grafema).  

� Estimular o desenvolvimento da consciência fonológica.  

� Estimular o desenvolvimento de habilidades que possibilitem a criança a... 

• perceber que palavras diferentes possuem partes sonoras iguais; 

• comparar as palavras quanto às semelhanças; 

• identificar a sílaba como unidade fonológica; 

• compreender que as palavras são compostas por unidades sonoras; 

• perceber que palavras diferentes podem possuir partes sonoras iguais, no 

final.  

 

 Material utilizado 

� Jogo da Rima: cartas com figuras cujos nomes rimam (minhoca/pipoca; 

janela/panela/fivela; aranha/piranha/picanha/ariranha/montanha; sol/caracol; 

abelha/telha; mão/mamão/caminhão/violão/leão/gavião/pão; bola/mola/cola; 

ilha/pilha; castelo/martelo; café/pé; cadeira/pulseira ...); cartas com palavras 

que rimam com os nomes das figuras Trilha, dado e 02 carrinhos. 
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� Jogo da trinca: 7 cartas dos super-heróis (Homem-aranha; Viúva-negra; 

Falcão; Mulher-maravilha; Corvo; Gavião-Arqueiro; Demolidor); 21 

cartas (picanha, ariranha, pamonha; uva, luva, chuva; mão, caminhão, fogão; 

ilha, pilha, presilha; ovo, polvo, novo; chuveiro, banheiro, chaveiro; secador; 

coador, odor) de palavras com a sílaba final escrita de uma cor diferente do 

resto da palavra; ampulheta. 

 

Procedimento 

M chegou bem-disposto e foi direto para a mesa mexer nas cartas de super-

heróis. A professora aproveitou para explicar as atividades do dia. A primeira atividade 

foi o jogo da rima. Para a realização do jogo, as cartelas de figuras foram organizadas 

sobre a mesa deforma que o aluno conseguisse visualizar todas as figuras. As cartas das 

palavras foram colocadas em uma pilha, viradas para baixo. A trilha foi retirada do 

monte ou cada ao lado das gravuras. Antes de iniciar o jogo, as regras foram colocadas 

para M. A professora explicou que aquele seria um jogo de trilha, ganharia o jogador 

quem chegasse primeiro ao final da trilha. Para andar na trilha, era preciso jogar o dado 

e verificar o valor retirado no dado. Em seguida, o jogador deveria pegar uma carta na 

pilha, ler a palavra em voz alta e em seguida procurar nas cartas dispostas na mesa 

gravuras cujos nomes rimassem com a palavra retirada da pilha. Ao identificar as cartas 

que rimavam com a palavra em mãos, o jogador deveria somar a quantidade que havia 

tirado no dado com a quantidade de cartas identificadas na mesa e andar o total na 

trilha. Ex.: Se o jogador tirasse quatro, no dado, e conseguisse identificar duas gravuras 

cujos nomes rimassem com a palavra retirada da pilha, ele andaria seis casas. Para que 

M fosse estimulado a buscar rimas, mesmo na vez da professora, outra regra foi 

acrescentada ao jogo. Caso M conseguisse identificar rimas na vez de jogo da 

professora, ele levaria um ponto por cada palavra identificada. A regra funcionou e M 

participou ativamente de todo o jogo. Foram jogadas três partidas e, com a vantagem da 

regra adicional, M ganhou todas.  

Durante o jogo, o aluno foi levado a ler todas as palavras retiradas da pilha 

(cartas de comendo) e cada nome das figuras das cartas era pronunciado pela professora 

para que o aluno os repetisse em seguida. O aluno falava os nomes das cartas da mesa e 

confrontava com a palavra da carta de comando até encontrar seus pares. Algumas 
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vezes, na primeira rodada do jogo, a professora teve que falar, repetidas vezes, os nomes 

das figuras confrontando os sons finais para que M conseguisse identificar as rimas. 

Contudo, na última rodada, M já realizou o jogo com mais autonomia. Falava a palavra 

de referência e ia falando os nomes das gravuras da mesa e dando, a exemplo da 

professora, maior entonação na sílaba final da palavra em busca de equivalência dos 

sons. Ao final do jogo, M já mostrava melhor consciência da relação entre sons 

semelhantes (rimas). 

A segunda atividade do dia foi o jogo de trinca. O jogo consistia em formar 

grupos de três cartas: uma de super-herói e três de palavras que rimassem com a carta 

do super-herói. As cartas foram organizadas em duas pilhas, uma das cartas de palavras 

e uma das cartas de super-heróis e a regras explicadas ao aluno. Para o jogo da trinca, os 

participantes deveriam seguir as seguintes regras: O primeiro jogador inicia pegando 

uma carta e descartando outra. O segundo jogador decide se pega a carta do monte ou a 

carta deixada pelo jogador anterior. No caso de fazer essa última opção, só poderá 

retirar a última carta jogada no monte, e não as que estiverem abaixo dela no monte. O 

jogo prossegue até que um dos jogadores faça uma trinca com três cartas de figuras 

cujos nomes rimam. Ganha o jogo que faz a primeira trinca. Antes de iniciar o jogo, as 

cartas de palavras foram lidas com o aluno. A primeira partida do jogo foi realizada para 

que o aluno entendesse como se jogava. M teve dificuldades iniciais de compreender o 

jogo, contudo, após compreender, a brincadeira fluiu bem.  

Na primeira rodada, o aluno pegou a carta do Super-herói Demolidor e a 

professora da Viúva-negra. A primeira trinca foi formada pela professora. Mais duas 

jogas foram realizadas e M ganhou as duas. Na segunda jogada, o aluno tirou a carta da 

Mulher-Maravilha e formou a trinca com dois descartes da professora e uma retirada do 

monte. Na última jogada, M tirou a carta do Corvo e formou a trinca com cartas 

descartadas pela professora. O objetivo do jogo era que o aluno reconhecesse o máximo 

de rimas possíveis, por isso a professora descartava propositadamente as cartas que 

supunha que o aluno necessitava para formar suas trincas. Ao se deparar com as cartas 

de palavras, o aluno era incitado a ler a palavra pronunciando a última sílaba com mais 

intensidade. Dessa forma, a professora ajudava o aluno a decifrar as palavras para que 

ele identificasse a rima e pronunciasse adequadamente os fonemas. Ler os nomes dos 

Super-heróis é muito tranquilo para o aluno. Ele tem esses nomes guardados na 
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memória. Já a leitura das outras cartas precisou ser auxiliada pela professora. No 

entanto, as cartas se diferenciavam pela cor final das palavras e esse código ajudava o 

aluno a compreender que elas pertenciam ao mesmo grupo de rimas, então, o trabalho 

cognitivo da criança se centrava em ler a palavra, pronunciando da melhor maneira 

possível os fonemas, e perceber que elas finalizavam com o mesmo som. 

 

Resultado e discussão 

Nessa sessão, M demostrou melhor apropriação do conceito de rima. Mostrou ter 

entendido que para rimarem as palavras precisam ter os sons das últimas sílabas iguais. 

Ele se apropriou da estratégia de mediação da professora (repetir as palavras 

intensificando a pronúncia da sílaba final) para realizar, sem apoio, a tarefa de 

identificar as palavras que rimavam entre si.  

O nível de leitura do aluno ainda é muito precário, por isso ele faz uso da 

memória fotográfica e da leitura logográficapara realizar as atividades. Essa habilidade, 

observada em relação ao aprendizado dos nomes dos super-heróis e outras palavras que 

lhe são mais familiares, também, foi utilizada para guardar algumas palavras do jogo da 

trinca. A cor do final das palavras funcionou com ferramenta para o aluno identificar as 

palavras. Contudo, muitas vezes, ao começar a ler a palavra, ainda na primeira sílaba, 

ele já se apressava em dizer o restante da palavra sem se preocupar em ler o restante das 

sílabas. Esse comportamento o levava a cometer erros (trocar a palavra) e a professora o 

alertava sobre a necessidade de conhecer toda a palavra para depois anunciá-la. 

Estabelecer a conexão fonema/grafema para uma criança com processamento 

auditivo severamente alterado, como é o caso de M, é algo difícil e penoso, mas 

essencial para sua reabilitação. Por isso, as palavras utilizadas no jogo da trinca foram 

escolhidas cuidadosamente com o intuito de trabalhar algumas dificuldades fonológicas 

da criança (ex.: lh/nh; v/f; p/b; d/t). Durante a brincadeira, a pronúncia correta dos 

fonemas era reforçada. No entanto, o caráter lúdico do jogo e boa interação com a 

professora tornavam a atividade menos penosa e até aprazível. 

Ao final da sessão, o aluno demonstrava apropriação do conceito de rima e 

buscava pronunciar, da forma mais correta possível, as palavras que lhe estavam sendo 

apresentadas. M tem demonstrados progressos, ainda tímidos, mas consistentes em 

relação à leitura de palavras simples e de pequenas frases. 
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4.2.3 Sessão 06 – intervenção psicopedagógica – Estimulando a consciência 

fonêmica e silábica. 

 Dia: 04 de maio de 2017  

 

Na sessão anterior, foi possível verificar uma significativa evolução do aluno na 

capacidade de definir e identificar rimas. Tendo como base sua evolução nessa 

competência, a sexta sessão foi planejada com o intuito de consolidar a competência 

adquirida na sessão anterior e trabalhar novas competências. Assim, na sexta sessão, as 

atividades com rimas continuaram. No entanto, o foco do atendimento foi o trabalho em 

consciência silábica e consciência fonêmica. 

 

 Objetivos 

� Estimular o desenvolvimento da codificação fonológica (relação fonema x 

grafema).  

� Estimular o desenvolvimento de habilidades que possibilitem a criança a... 

• fazer análise fonológica e estrutural da palavra (identificar o número de 

vezes que se abre a boca para falar a palavra); 

• identificar o número de sílabas e o número de letras de uma palavra. 

 

 Material utilizado  

• Exercício impresso (atividade de 03 questões: 01 de completar palavras; 

01 de identificar a letra inicial; 01 de escrever a palavra a partir da 

gravura). 

• Cartelas com figuras cujos nomes são palavras com números de sílabas 

diferentes (foca, formiguinha, pai, passarinho, fogão, liquidificador, 

criança, telefone, trem) e fichas com os nomes das figuras.  

• Jogo da rima utilizado na sessão anterior. 

 

 Procedimento 

A exemplo dos encontros anteriores, M chegou no horário. Contudo, se despediu 

da mãe e do irmão ainda na porta do elevador. A cada encontro, M. se mostrava mais 
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seguro e à vontade com a professora. Antes de iniciar, a professora explicou a M as 

atividades que seriam realizadas no encontro. 

A sessão foi iniciada pela resolução do exercício impresso. O exercício trazia 

três diferentes desafios. O primeiro consistia em completar palavras com as letras 

faltantes. O aluno deveria identificar a palavra a partir das dicas da professora, dizer a 

palavra em voz alta e identificar as letras omissas. A primeira dica a ser repassada para 

o aluno foi a de que todas as palavras eram nomes de animais. Ao analisar a primeira 

estrutura (cavalo (c_v_l_)), M sugeriu que a letra oculta seria a letra “o”. Diante de sua 

sugestão, a professora solicitou que ele completasse a palavra e depois fizesse a leitura 

dela. M completou a palavra, soletrou sílaba por sílaba, pensou sobre a palavra gerada e 

concluiu: “covolo”. “Covolo” não existe, é cavalo. A professora questionou sobre o que 

deveria mudar na palavra escrita por ele e o aluno refez seu registro informando que iria 

trocar a letra “O” da sílaba “Co” por “A” e formar cavalo. A professora solicitou que M 

lesse a palavra novamente e questionou o que significava a palavra cavalo. O aluno leu 

a palavra sem dificuldades e explicou que cavalo era um animal; na análise da segunda 

estrutura (galinha (g_l_h_)), M. apresentou significativa dificuldade devido à presença 

do dígrafo nh. O aluno não conseguia formular uma hipótese de palavra por não 

entender como seria o som do nh. A professora precisou recorrer a outras dicas. 

Primeiro informou que era um animal com penas e M arriscou passarinho. A professora 

solicitou que o aluno verificasse a primeira letra da palavra e questionou se passarinho 

começava com a referida letra. M analisou e respondeu que não, então a professora 

solicitou que M pensasse sobre as características do animal, citadas por ela: animal com 

penas, que põe ovos e seus filhotes são pintinhos. M deduziu que a palavra seria galinha 

e completou corretamente a estrutura. No intuito de auxiliar o aluno a identificar uso do 

dígrafo NH e a pronunciar corretamente o fonema, a professora apresentou outras 

palavras escritas com NH e trabalhou a fonética e o emprego desse dígrafo; a terceira 

estrutura (pato (p_t_)) não ofereceu dificuldades e o aluno, apenas com a análise das 

letras, deduziu qual era a palavra; a última estrutura (pássaro (pá__a_o)) ofereceu 

grande dificuldade ao aluno. A presença do dígrafo SS trouxe confusões para suas 

construções de hipóteses, pois elas não consideravam o uso de dois esses, nem a 

fonética do SS. O aluno só conseguiu completar essa estrutura com a intervenção direta 

da professora. Para que M conseguisse completar corretamente a estrutura, a professora 
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precisou trabalhar a diferença fonética do S para o SS. Nesse momento, foi necessário 

trabalhar a pronúncia dos fonemas e a escrita de palavras com S e com SS. A resolução 

da primeira questão foi muito rica, pois possibilitou trabalhar uma das maiores 

dificuldades do aluno: a identificação e uso de dígrafos. 

 A segunda questão do exercício propunha a identificação da letra inicial das 

palavras. Foram apresentadas cinco figuras. Os nomes das figuras estavam escritos sem 

a letra inicial da palavra (_ibélula; _hapéu; _artaruga, _apagaio;_rvore). O aluno 

resolveu a questão sem grandes dificuldades. Após completar as palavras, a professora 

apresentou tarjetas com as mesmas palavras escritas e pediu que M realizasse a leitura 

delas. M lia, sílaba a sílaba, a cada palavra e, depois, falava a palavra decifrada 

(libélula=libelúla; chapéu=sapéu; tartaruga=dataruga; papagaio=cacagaio; 

árvore=árrrvore). A leitura das palavras deixou evidente a dificuldade fonológica de M, 

por isso, a cada palavra que o aluno lia, a professora reforçava a pronúncia correta dos 

fonemas e das sílabas e solicitava que ele repetisse a palavra. A resolução da questão 

deixou evidente que o aluno não apresenta dificuldades em identificar a letra inicial das 

palavras e que seu nível de leitura ainda é muito básico, centrado na leitura silabada. 

A última questão do exercício propunha que o aluno escrevesse os nomes das 

figuras apresentadas na questão (casa, carro, bebê, telefone, boneca, menino, pé, pá, 

caracol). Ao se deparar com as figuras, M declarou que sabia ler e escrever o nome de 

cada uma, por que já conhecia e tinha escrito outras vezes. M registrou o nome de cada 

figura e só cometeu um erro na palavra caracol ao trocar o L pela vogal U.  

Após terminar o exercício da folha impressa, a professora apresentou a atividade 

seguinte que consistia em associar figuras a seus respectivos nomes. Na mesa, foram 

organizadas 10 gravuras (foca, formiguinha, pai, passarinho, fogão, liquidificador, 

criança, telefone, trem, caminhão) de um lado e 10 fichas de palavras do outro. A tarefa 

do aluno era encontrar o nome de cada figura e formar pares. Nas primeiras palavras 

(pai, foca, telefone) M fez uma leitura rápida e silenciosa. Nas demais palavras, realizou 

leitura silabada para decifrar as palavras, porém as decifrou sem mostrar dificuldades. 

Nas palavras simples e curtas, o aluno não encontrou dificuldades e a correta associação 

com a figura correspondente ocorreu com bastante fluidez. Entretanto, nas palavras 

mais longas e que apresentavam dígrafos (LIQUIDIFICADOR, FORMIGUINHA, 

PASSARINHO), o aluno apresentou dificuldades para ler e recorreu àsoletração e 
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repetição das sílabas, sendo necessária a mediação da professora para que ele 

conseguisse pronunciar, decodificar e compreender a palavra lida. Após essa primeira 

fase, a professora solicitou que o aluno identificasse o número de letras de cada palavra, 

o que ele fez sem dificuldades.  

Logo após, a professora solicitou que o aluno fechasse os olhos, ouvisse 

atentamente as palavras lidas por ela e, em seguida, informasse o número de sílabas das 

palavras. Para essa atividade, a professora utilizou o toque como instrumento de 

mediação. Para cada sílaba pronunciada, a professora tocava o braço do aluno. A 

estratégia permitiu que ele conseguisse contar e identificar o número de sílabas dessas 

palavras. O exercício foi repetido mais duas vezes com outras estratégias: bater palma a 

cada sílaba falada e bater a caneta na mesa a cada sílaba falada pela professora.  

 Nessa atividade, além da identificação do número de sílabas e letras de uma 

palavra, a professora trabalhou também a pronúncia correta e corrente dos fonemas 

isolados e nas palavras, além do conceito de dígrafo. Para finalizar o atendimento, ela 

propôs uma partida do jogo de rimas. Esse jogo é uma atividade que diverte o aluno e 

lhe proporciona momentos de descontração e alegria. Nessa partida, especificamente, M 

não apresentou dificuldades significativas em formar os pares que rimavam, o que fez o 

jogo ser ainda mais divertido. Para identificar os pares, ele fez uso da estratégia 

ensinada pela professora em atendimentos anteriores, pronunciava as palavras em voz 

alta se concentrando na última sílaba de cada palavra. O aluno conseguiu vencer todas 

as partidas jogadas, o que lhe trouxe grande satisfação. 

 

 Resultado e discussão 

No atendimento dessa sessão, ficou ressaltada a dificuldade do aluno em lidar 

com palavras longas e palavras que possuem dígrafo. Ficou evidenciado, também, que o 

aluno apresenta dificuldades intensas na leitura de palavras nãofamiliares e que a 

dificuldade com os dígrafos está associada asua limitação fonológica. Outro ponto que 

chamou a atenção foi o esforço que o aluno precisa fazer para reconhecer as palavras 

ainda não gravadas por sua memória lexical. Como estratégia para manter as sílabas já 

decifradas na memória de trabalho, ele recorre ao ato de repetição dos sons para não os 

perder definitivamente; como consequência de toda essa concentração despendida no 

reconhecimento das palavras, a criança acaba apresentando prejuízos na compreensão 
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do que foi lido. Quanto maior a palavra, maior o prejuízo. Esse comportamento reforça 

a importância do treino fonológico, pois a melhoria dessa habilidade permitirá à criança, 

posteriormente, realizar a leitura com significado.  

Apesar das dificuldades ressaltadas, o atendimento, também, evidenciou 

competências a serem consideras como progressos significativos no caminho do 

aprendizado da leitura. No decorrer das atividades, constatou-se que o aluno já mostra 

segurança em ler e escrever palavras simples e também aquelas que já fazem parte de 

sua memória lexical (aqui cabe trazer a hipótese de que o aluno faz uso da leitura 

logográfica como estratégia para driblar suas dificuldades fonológicas); tem consciência 

silábica bem desenvolvida, ou seja, identifica, corretamente, o número de letras e sílabas 

das palavras independente do número de sílabas e consegue reconhecer e fazer rimas 

com bastante facilidade. A criança continua demonstrando evolução na leitura de 

palavras soltas. 

 

4.2.4 Sessão 07– intervenção psicopedagógica – Alinhando informações e 

procedimentos com a fonoaudióloga. 

 Data:09 de maio de 2017 

 

 A sessão 07 foi utilizada para que a professora tivesse um momento com a 

fonoaudióloga da criança. O encontro aconteceu no mesmo dia e horário que a criança 

faz o atendimento. A mãe suprimiu o atendimento do irmão de M, que também faz 

acompanhamento fonoaudiológico, para que essa conversa pudesse ocorrer. 

 No encontro, a fonoaudióloga relatou que acompanhava M há pouco tempo, 

pouco mais de ummês e por isso não teria muito a falar sobre os progressos da criança. 

A professora deixou claro que estava ali porque desejava alinhar seu trabalho ao 

trabalho da fonoaudióloga. A profissional deixou claro que os problemas de M são 

considerados graves e que ela estava centrando esforços em ajudar a criança a distinguir 

os fonemas das letras, principalmente os fonemas que ela chamou de surdo 

(P/B/D/T/G/C). A professora deixou claro que estava trabalhando no sentido de 

desenvolver e fortalecer as habilidades de consciência fonológica de M e a 

fonoaudióloga aprovou a medida. Assim, ficou acertado que enquanto a fonoaudióloga 

trabalha os fonemas das letras isoladamente, os atendimentos com a psicopedagoga se 



55 
 

 
 

centrarão na consciência fonológica. Ficou acertado, ainda, que as duas profissionais 

manterão contato, via e-mail, sobre as atividades desenvolvidas com o aluno. A 

fonoaudióloga fornecerá à professora quais fonemas deverão ser reforçados a cada 

semana. 

 

4.2.5 Sessão 08 – intervenção psicopedagógica – Fortalecendo a consciência 

silábica e estimulando a consciência de palavra. 

 Data: 11 de maio de 2017  

Na sexta sessão, as dificuldades de M com palavras longas ficaram bem 

evidentes, por isso a oitava sessão foi planejada com o intuito de trabalhar a 

consciênciasilábica por meio de exercícios de composição e decomposição de palavras. 

Foram realizadas atividades como contar o número de sílabas, identificar a sílaba inicial 

e medial ou final de uma determinada palavra. Conforme solicitação da fonoaudióloga 

foram trabalhados os fonemas C/G. 

 

 Objetivos 

� Fortalecer a consciência silábica. 

� Fortalecer a consciência fonêmica. 

� Estimular o desenvolvimento de habilidades que possibilitem a criança a... 

• identificar a sílaba como unidade fonológica.  

• segmentar palavras em sílabas.  

• separar e contar as sílabas orais das palavras e comparar palavras quanto 

ao tamanho.  

 

 Material utilizado 

• Folha de exercício impresso. 

• Jogos de sílabas: aprendendo a soletrar (jogo com 12 cartelas, divididas como 

um quebra cabeça de colunas, com nomes de animais).  

•   Jogo de sílabas: soletrando (jogo de 28 cartelas e uma roleta. O jogador gira 

roleta e deve soletrar corretamente o nome da figura onde a roleta parar).  

• Jogo da rima. 
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 Procedimento 

M chegou no horário combinado portando quatro carrinhos. Ao ser indagado 

sobre os carrinhos, informou que eram para ser usados no jogo de rimas. A professora 

solicitou que M pusesse os carrinhos na mesa, que na hora do jogo eles seriam 

utilizados. Em seguida, apresentou-lhe as atividades do dia. A sessão foi iniciada com 

uma atividade em folha. Essa atividade era composta de trêsquestões: aprimeira questão 

continha seisfiguras (bicicleta, caderno, tartaruga, tamanduá, peixe, sofá, pá), 

acompanhadas de seispequenos círculos. O aluno deveria falar o nome da figura em voz 

alta e, em seguida, pintar a quantidade de círculos correspondente àquantidade de 

sílabas da palavra. Nessa questão, M não apresentou dificuldades em fazer o que a 

questão pedia, ao contrário, resolveu com agilidade e rapidez. A dificuldade enfrentada 

pelo aluno relacionou-se com a fonética do X na palavra peixe (pronunciada, por ele, 

“peisse”).  Na segunda questão, o aluno deveria montar palavras a partir de um código 

que convertia figuras em sílabas. As figuras do código não apresentavam relação com as 

sílabas que elas representavam; por isso, o aluno precisava ler a sílaba que a figura 

representava ( =CA; =TE; =JI; =LA; =RI; =GO; =PE) e após 

a decodificação formar as palavras: peteca, lago, jipe gorila, perigo e tala. Essa questão 

também não ofereceu grandes dificuldades, M compreendeu facilmente o que deveria 

ser realizado. A cada palavra decifrada, a professora solicitava que o aluno lesse a 

palavra e questionava sobre o número de letras e o número de sílabas de cada uma 

delas. Como o aluno apresenta leitura silabada e se utiliza da silabação como meio para 

compreender a palavra, a professora solicitou que ele lesse a palavra duas vezes. Uma 

vez em voz alta, depois lesse apenas com os olhos e só falasse a palavra quando 

conseguisse decifrá-la e anunciá-la de maneira fluida (ex.: para a palavra PETECA, ele 

deveria falar peteca e não pe-te-ca, ou seja, a silabação deveria ser feita em silêncio). M 

não apresentou dificuldade em seguir o comando da professora para as palavras peteca, 

tela, jipe. No entanto, nas palavras lago, gorila, perigo ele solicitou ajuda para o fonema 

G informando que confundia (o som) da letra G com a letra C. O auxílio prestado ao 

aluno precisou ser tanto na grafia quanto no fonema, pois ele faz a mesma pronúncia 

para o C e o G. O mesmo ocorre como R que ele pronúncia como “RR”. Então, as 
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palavras gorila e perigo apresentaram dupla dificuldade e a professora precisou 

trabalhar a pronúncia desses fonemas dentro das palavras. Para M gorila = corrila e 

perigo=perrico. Na intervenção, a professora pediu que o aluno fizesse o movimento das 

letras, C e G, passando o dedo sobre letras de EVA, de olhos vendados e, durante o 

exercício, o nome e a pronúncia do grafema eram trabalhados. Em relação ao R, a 

dificuldade do aluno foi trabalhada a partir da análise semântica de palavras escritas 

com R e RR. Foram apresentadas ao aluno as palavras carro/caro, trabalhada a 

pronúncia e o significado de cada uma das palavras. A última questão do exercício 

trazia 10 figuras (fivela, faca, lata, jacaré, janela, foca, foguete, jipe, livro, navio) e um 

conjunto de sílabas. O aluno deveria recortar as sílabas e colar nos quadradinhos abaixo 

da figura para formar seus respectivos nomes. O aluno apresentou dificuldades apenas 

na palavra foguete, mais uma vez, o dígrafo se mostrou um empecilho. 

 Na atividade seguinte, a professora propôs um jogo de reconstrução de palavras.   

Foram entregues ao aluno 12 cartelas com nomes e a figura de animais (baleia, sapo, 

borboleta, cobra, pato, polvo, tamanduá, tucano, jacaré, tartaruga, pavão, golfinho). As 

cartelas estavam recortadas em tiras de modo que cada letra da palavra ficava em uma 

tira e foram entregues ao aluno com as tiras embaralhadas. Ele deveria montar as 

cartelas, uma a uma, para formar o nome de um animal. M realizou a reestruturação das 

palavras com relativa facilidade, apresentando um pouco de dificuldade, apenas, nas 

palavras golfinho, por não saber onde posicionar o L e tartaruga, por posicionar o 

primeiro R junto ao outro R da palavra. Para essas palavras, a professora reforçou a 

pronúncia realçando as sílabas nas quais residia a dificuldade do aluno. A cada palavra 

organizada por M, a professora solicitava que ele lesse a palavra formada e em seguida 

questionava sobre o número de letras e o número de sílabas. Como estratégia para 

identificar o número de sílabas da palavra, M batia a ponta do dedo na mesa, conforme 

sugerido pela professora. Com exceção da palavra PAVÃO, que o aluno pronunciava 

“pa-vã-ú”, tendo dificuldade, mesmo com a intervenção da professora, de entender que 

a pronúncia era “pa-vão”, a estratégia permitiu que M fosse bem-sucedido na atividade.  

A última atividade da sessão foi um jogo de soletração e escrita de palavras. 

Aproveitando os carrinhos trazidos por M, a professora adaptou o jogo original para um 

jogo de corrida de carros. Para essa brincadeira, foram usadas 28 cartas com figuras de 

diversos tipos de coisas (milho, peixe, coruja, rato, bolo, mamadeira, mala, nuvem, gato, 
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macaco, meia, cenoura, coelho, pipoca, flor, livro, estrela, jornal, mesa, parafuso, 

peteca, urso, banana, ovelha, lua, porco, caracol). As cartas foram colocadas empilhadas 

sobre a mesa com a imagem virada para baixo. O jogador, na sua vez, jogava o dado e 

via quantas casas teria chance de avançar. A professora retirava a carta da pilha e 

mostrava para o aluno; ele deveria dizer o nome da figura, escrever em uma folha e 

depois soletrar e dizer quantas sílabas a palavra tinha. Para estimular o aluno a escrever 

todas as palavras e tornar o jogo desafiador, foi criada uma regra específica: na vez da 

professora, ela só andaria a quantidade de pontos tirados no dado se o aluno cometesse 

algum erro de registro ou soletração. A cada palavra escrita pelo aluno, a professora 

mostrava a carta com o registro correto da palavra e o próprio aluno corrigiaseu erro se 

necessário fosse. Por ter cometido poucos erros de registro e de soletração, M não 

permitiu que a professora avançasse muito e, assim, ganhou o jogo. 

As dificuldades fonológicas de M e sua consciência sobre elas ficaram nítidas 

nessa atividade. Para escrever palavras com as letras C/G; F/V, que não fazem, ainda, 

parte de sua memória léxica, o aluno solicitou, ajuda informando que sabia a palavra, 

mas não sabia a letra a ser utilizada. O mesmo apelo foi utilizado para as palavras com 

dígrafos nh; lh; en/em; an/am e l/u no final da palavra. Para auxiliá-lo, a professora 

realizava a pronúncia das palavras enfatizando o fonema e solicitava que M repetisse 

sua fala. As dificuldades aconteceram diante das palavras: milho, coelho, ovelha, 

nuvem, caracol, jornal e flor. Para escrever as palavras, M sempre as pronunciava em 

voz alta, várias vezes, buscando, a cada sílaba construída, a próxima a ser registrada. 

Quando havia erro de pronúncia, a professora repetia a palavra para o aluno, ressaltando 

as sílabas com a pronúncia correta. A estratégia garantiu que ele obtivesse sucesso na 

maioria dos registros, porém, na palavra “cenoura”, a hipótese de escrita do aluno foi 

“senora”. No momento em que a professora apresentou a escrita correta da palavra, M 

mostrou decepção por não ter percebido a presença da vogal “U” e por ter não conseguir 

saber que deveria usar a letra C ao invés de S. Após falar a palavras algumas vezes, 

pediu para registrá-la “sem olhar”. Fez o registro e vibrou por ter acertado. A professora 

aproveitou para trabalhar outras palavras com a mesma dificuldade. Tendo a palavra 

CENOURA como modelo, registrou em uma folha as palavras: tesoura, vassoura, 

lavoura e manjedoura. Repetiu a pronúncia das palavras junto com M e depois pediu 

que ele circulasse a sílaba comum em todas as palavras.  
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Resultado e discussão 

Os resultados da sétima sessão reforçaram o bom desempenho do aluno em 

consciência silábica e que suas maiores dificuldades residem nos problemas 

fonológicos/fonéticos. O bom desempenho no registro das palavrasfoi, de certa forma, 

condizente com a expectativa da professora, pois apesar da dificuldade de leitura, o 

aluno encontra-se em um nível avançado da construção da escrita. M já está na transição 

entre o nível silábico e o nível alfabético e, segundo a literatura da área, as habilidades 

de consciência silábica estão presentes, no leitor, desde o primeiro nível de construção 

da escrita. Apesar de contraditório, pois se espera que uma criança que saiba escrever 

também saiba ler, o comportamento de M corrobora os dados da Avaliação Nacional de 

Alfabetização-ANA, 2014. De acordo com a avaliação, apesar da maior parte das 

crianças dos primeiros anos do ensino fundamental apresentarem nível precário de 

leitura, elas se apresentam num nível elevado da escrita. 

 O bom desempenho de M nas atividades dessa sessão vai ao encontro da tese, 

defendida por especialista, de que para chegar a uma hipótese silábica quantitativa (um 

dos primeiros níveis da construção da escrita), a criança precisa ter desenvolvida não só 

as habilidades de separar e contar as sílabas orais das palavras, mas também de 

comparar palavras quanto ao tamanho (Brasil, 2012). Ferreiro (1997) ressalta que à 

medida que a criança se aproxima da escrita alfabética, a sua capacidade de análise do 

oral também lhe permite análises de pedaços cada vez menores do que é falado.  

O desenvolvimento da consciência silábica – que é a capacidade que a criança 

adquire de analisar as palavras em sílabas –é uma habilidade importante dentro do 

desenvolvimento da consciência fonológica. Sim-Sim (1998) ressalta que a consciência 

silábica, em especial a capacidade de segmentação e manipulação silábica, é essencial 

para o sucesso na aquisição da leitura e da escrita.  
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4.2.6 Sessão 09 – intervenção psicopedagógica – Sedimentando as habilidades 

de consciência fonológica. 

 Data:18 de maio de 2017 

 Os resultados dos atendimentos realizados até a oitava sessão evidenciaram os 

progressos do aluno nos níveis do desenvolvimento de alguns das habilidades de 

consciência fonológica. Como o objetivo do trabalho com o aluno é melhorar essa 

competência, essa sessão foi planejada com objetivo de sedimentar as habilidades 

trabalhadas até aquele momento e aprimorar a habilidade de segmentação e 

manipulação silábica. Dessa forma, foram propostas atividades envolvendo rima, 

aliteração, reestruturação de palavras e consciência silábica. Como o trabalho da 

fonoaudióloga continuava centrado nos fonemas surdos e também no F/V, palavras com 

esses fonemas foram deliberadamente encaixadas na atividade. 

 

 Objetivos  

• Estimular o desenvolvimento da consciência fonológica. 

• Possibilitar a sedimentação dos conhecimentos básicos em consciência 

fonológica: rima, aliteração, reestruturação de palavras e consciência 

silábica. 

 Material utilizado 

� Atividade impressa.  

� Letra impressa das músicas A casa e Formiguinha.  

� Computador para apresentação dos vídeos das músicas “A casa” de 

Vinicius de Moraes e “Formiguinha”(música infantil).  

� Jogo das rimas de palavras (12 cartelas de palavra, seiscartelas de 

figuras; doisdados; doiscarrinhos de super-heróis). 

 

 Procedimento 

M chegou no horário marcado, algo o incomodava, parecia chateado, mas não 

quis conversar sobre o assunto. Quando foi indagado se algo o estava chateando, ele 

desconversou e pediu para começar as atividades. A professora iniciou, apresentado as 

atividades do dia e esclarecendo os objetivos.  Em seguida, iniciou as atividades com 

um exercício impresso. O exercício era composto por cinco itens. O primeiro consistia 



61 
 

 
 

em organizar letras para formar o nome das figuras (crocodilo, golfinho, pinguim e 

caranguejo). Essa atividade não exigia habilidade leitora, apenas a habilidade de 

reconstrução de palavras. Para auxiliar o aluno, lhe foram oferecidos os grupos de letras 

em EVA. Tal estratégia facilitou seu trabalho, pois permitiu que ele manipulasse as 

letras concretamente; o segundo item da atividade consistia em ligar um desenho ao seu 

respectivo nome (dado, lápis, pipa, tubarão, borboleta, caracol). Essa atividade exigia 

certo nível de leitura, contudo, o aluno não mostrou dificuldades, pois essas eram 

palavras que ele já conhecia. Para a realização do item, a professora solicitou que 

eleusasse a estratégia de ler a palavra em silêncio quantas vezes precisasse e só 

pronunciasse em voz alta quando descobrisse o que estava escrito. O aluno conseguiu 

aplicar a estratégia nas palavras mais simples, mas precisou recorrer àsilabação em voz 

alta para as palavras: tubarão, borboleta. Apesar da leitura silabada para as palavras 

mais longas, M executou a atividade com facilidade. 

O terceiro item solicitava que o aluno completasse as palavras com as letras que 

faltavam. Para realizar essa atividade, a professora solicitou que o aluno, com base na 

figura, falasse a palavra em voz alta e, em seguida, analisasse quais letras estavam 

faltando e completasse a palavra. M apresentou dificuldade com a palavra BANANA 

por causa da nasalização do A. Para que ele identificasse que a letra faltante era o N, foi 

preciso que a professora falassepausadamente cada sílaba sem nasalizar o segundo A, 

pois sons nasais estão entre as dificuldades fonológicas do aluno. O quarto item 

apresentou um desafio, a produção espontânea de palavras. Para tanto, trazia algumas 

figuras para que o aluno escrevesse seus nomes. As figuras escolhidas traziam palavras 

já trabalhadas com o aluno e tinham por objetivo confrontá-lo com algumas de suas 

dificuldades fonológicas (F/V;C/G), que estavam sendo trabalhadas pelas demais 

profissionais que o acompanhavam (fonoaudióloga, professora). Como esperado, M 

apresentou dificuldades com a palavra PAPAGAIO (o aluno fala “CACAGAIO”), mas 

não teve dificuldades com as demais. Mesmo a palavra CHAVE que traz a dificuldade 

do fonema do dígrafo CH ser igual ao da letra X, ele acertou. O último item da atividade 

consistia na identificação do número de sílabas das palavras apresentadas. O item trazia 

desde palavras monossílabas até palavras polissílabas. Porém, a atividade não ofereceu 

nenhuma dificuldade ao aluno. Para realizá-lo, M recorreu à estratégia de bater o dedo 

na mesa para identificar as sílabas das palavras. O cumprimento da primeira atividade 



62 
 

 
 

do dia foi relativamente rápido, apesar de M realizá-la sem muita energia. A tristeza do 

início da sessão ainda se fazia presente. 

A segunda atividade do dia consistia na análise de duas músicas: “A casa” de 

Vinicius de Moraes e “Formiguinha” (música do universo infantil). Finalizada a 

primeira atividade, a professora perguntou se M conhecia a música que falava de uma 

casa engraçada e se ele gostaria de ouvi-la. O aluno respondeu que não conhecia e que a 

professora podia cantar. A professora explicou que ela colocaria um vídeo no 

computador e M se mostrou mais empolgado. A professora colocou o vídeo e na 

primeira vez M apenas escutou balbuciando algumas palavras de vez em quando. 

Finalizado o vídeo, ele falou que conhecia a música, mas não sabia cantar direito. A 

partir da queixa de M, a professora propôs que eles treinassem a letra da música para 

que ele pudesse escutar e cantar junto com o vídeo. A letra da música foi lida para o 

aluno três vezes. Na primeira vez, enquanto lia, a professora chamava a atenção para as 

palavras que rimavam. Na segunda, a professora explicou ao aluno que ela iria ler a 

letra da música e cada vez que fizesse uma pausa ele deveria falar a palavra que deveria 

completar a frase, utilizando uma palavra que rimasse com a última lida. Esse exercício 

foi feito por três vezes até que M se mostrasse seguro, pois, apesar de falar as palavras 

corretamente, ele demonstrava insegurança. Logo depois, a professora pediu que M 

lesse a letra da música e completasse as palavras que estavam faltando. Pediu que ele se 

lembrasse de como a música era cantada, pois isso lhe ajudaria a ler as palavras mais 

facilmente. A estratégia funcionou e, durante a leitura, poucas intervenções foram 

necessárias. Finalizada a leitura, a professora repassou a música (o vídeo era 

apresentado com a letra), e o aluno conseguiu cantar boa parte dela. Em seguida, o 

mesmo exercício foi realizado com a música da Formiguinha. Contudo, o fato da letra 

da música ser mais simples e apresentar mais repetições facilitou a atividade. O aluno 

tanto identificou as rimas com mais facilidade, como leu a letra com mais agilidade, 

pois recorreu a mesma estratégia ensinada na música anterior. Por vezes, ao invés de ler, 

ele cantarolava um pedacinho da música e era chamado a se concentrar na leitura das 

palavras. A riqueza dessa atividade foi a de proporcionar ao aluno a certeza de que ele 

também conseguia ler. Ao final da atividade, M já havia deixado e expressão de tristeza 

de lado e chegou a referir: “Olha, até que já sei ler”. 
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As atividades do dia foram finalizadas com o jogo da rima. Como o aluno já 

dominava as cartas do jogo, a professora trocou algumas cartas de figuras por cartas de 

palavras. Essa estratégia deu um pouco mais de trabalho para ele, por forçá-lo a buscar a 

relação entre as cartas por meio da pronúncia das palavras. M não apresentou 

dificuldades no jogo, mas perdeu a primeira partida (a professora conseguiu mais pontos 

nos dados em suas jogadas) e pediu para jogar mais uma vez para ter a oportunidade de 

ganhar da professora. A pesar de seu esforço e agilidade, M perdeu a segunda partida 

também. Nessa sessão, não foi possível continuar jogando pois, a mãe do aluno chegou 

para buscá-lo. Contudo, M declarou que queria revanche no próximo encontro. Durante 

o jogo, M mostrou segurança em formar os pares que rimavam levando a professora a 

inferir que essa competência está estabelecida e se fortalece a cada exercício.  

 

 Resultado e discussão 

As atividades realizadas na oitava sessão mostraram que o aluno, apesar de suas 

dificuldades de fala, tem conseguido evoluir no desenvolvimento das habilidades 

básicas de consciência fonológica e que ele tem se apropriado das estratégias 

trabalhadas, ao longo dos atendimentos, para enfrentar as dificuldades de leitura e 

escrita.  

Um ponto que chama atenção é o uso que o aluno faz da leitura logográfica para 

ler e escrever palavras de seu interesse particular ou que são mais presentes em seu 

cotidiano. Nessa sessão, foi possível observar o uso dessa estratégia quando do registro 

da palavra CHAVE.  Por suas dificuldades com dígrafos, era esperado que escrevesse 

“XAVE" ou “XAFE”, no entanto, ele fez o registro correto da palavra. Esse 

comportamento corrobora a tese de que ele recorre àmemória lexical ao escrever 

algumas palavras, ou seja, já gravou a forma escrita de algumas palavras e.no momento 

de escrevê-las, usa a rota lexical, ao invés da fonológica, para evocá-las, isto é, busca na 

memória a imagem da palavra. O aluno parece ter construído um caminho alternativo 

para guardar palavras (ex.: a palavra carro e os nomes de alguns super-heróis dos quais 

é fã, entre outras), visto que sua dificuldade fonológica o impede de guardar pela via 

que é a natural de crianças que não apresentam a mesma limitação dele (a decodificação 

fonológica). 
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O desempenho apresentado por M nas atividades sugere que tanto a habilidade 

de rima como de consciência silábica estão se sedimentando a cada dia e tais 

habilidades têm alicerçado seusavanços na aquisição da leitura. M tem conseguido ler 

algumas palavrassem fazer uso da silabação, em geral aquelas nas quais não encontra 

barreiras fonológicas, ou seja, ele está começando a ganhar fluência na leitura.  

 

 

4.2.7 Sessão 10 – intervenção psicopedagógica – Fechando um ciclo. 

 Dia: 25 de maio de 2017 

 

 A nona sessão foi a última realizada com o aluno para fins deste trabalho. O 

objetivo inicial do acompanhamento com acriança era trabalhar as habilidades de 

consciência fonológica com o intuito de favorecer o desenvolvimento da competência 

leitora. O trabalho realizado com M também se prestou a auxiliar o acompanhamento 

fonoaudiológico e melhorar a consciência fonêmica da criança. Nesta última sessão, as 

atividades foram planejadas com a finalidade de fortalecer as habilidades trabalhadas 

durante os atendimentos anteriores.  

 

 Objetivos 

� Estimular a consciência fonêmica. 

� Fortalecer as habilidades básicas da consciência silábica. 

� Estimular o desenvolvimento de habilidades que possibilitem a criança a... 

• Reestruturar frases e palavras. 

• Ler palavras longas com maior fluidez.  

 

 Material utilizado 

• Jogo Olho Vivo (um tabuleiro, dois super-heróis, dois dados, 12 cartas com 

comandos de tarefas que envolvem as habilidades fonológicas; umacartela de 

palavras; 10 botões cinza), umaampulheta. 

• Cartelas de palavras (O Homem-Aranha subiu no telhado; A roupa do Homem 

de Ferro brilha; Gosto da Mulher-Maravilha).  
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• Cartelas de sílabas (mar-te-lo; la-ço; ar-ma-du-ra; fle-cha; es-cu-do; lan-ter-na; 

ca-pa-ce-te; más-ca-ra).  

• Jogo da rima. 

 

Procedimento 

M chegou mais cedo ao atendimento, queria mostrar que comprou o boneco do 

Homem de Ferro do Lego. Trouxe também o boneco do Thor (que a professora havia 

lhe presenteado). Segundo o aluno, os bonecos eram para o jogo de rima. M cobrou a 

revanche do jogo da sessão anterior e declarou que com o Homem de Ferro ele era 

imbatível. De início, o jogo da rima não estava planejado, mas a professora fez o 

encaixe da atividade, deixando como um bônus, no final do atendimento. 

Após a conversa sobre as intenções da criança, a professora o conduziu a mesa e 

explicou as atividades do dia. A primeira atividade consistia na organização de frases. 

Essa atividade visava trabalhar a consciência de palavras. Então, a professora colocou 

sobre a mesa trêsgrupos de palavras desorganizadas e explicou ao aluno que cada grupo 

representava uma frase. Ela explicou que falaria a frase e mostraria ao aluno qual o 

grupo de palavras deveria ser utilizado para formar a frase ditada por ela. O aluno 

deveria, então, montar a frase. A primeira frase ditada foi: O HOMEM-ARANHA 

SUBIU NO TELHADO. M logo pegou a palavra Homem-Aranha e colocou perto dele. 

Sem dizer nenhuma palavra montou O Homem-Aranha subiu telhado. A professora 

alertou que nenhuma palavra deveria ficar de fora e ditou novamente a frase solicitando 

que o aluno prestasse atenção para saber onde a palavra que havia sido deixada de lado 

deveria se encaixar. M conseguiu encaixar a preposição no lugar certo. Em seguida, a 

professora pediu que M. lesse a frase e foi mostrando cada palavra e pedindo que ele 

pronunciasse cada uma delas. Na palavra telhado, a professora trabalhou, conforme 

orientado pela fonoaudióloga (tocando partes do rosto e da garganta), a emissão e 

percepção correta dos sons do t/d e do lh (para M, telhado=dê á do). O mesmo 

procedimento foi realizado nas frases: A ROUPA DO HOMEM DE FERRO BRILHA e 

GOSTO DA MULHER-MARAVILHA. O aluno não mostrou dificuldades em 

organizar as palavras e montar as frases. Contudo a professora precisou chamar atenção 

para o encaixe da preposição nas frases. Na frase do Homem de Ferro foram trabalhados 

os sons do R/RR, do BR e do LH. Na frase da Mulher-Maravilha foram trabalhados os 
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sons do R e do LH. Essa foi uma atividade relativamente fácil quanto ao objetivo e 

mostrou que o aluno não apresenta dificuldades significativas quanto àhabilidade de 

consciência da palavra ou reestruturação de frases. A riqueza da atividade mostrou-se na 

oportunidade de se trabalhar a vocalização os fonemas os quais o aluno apresenta 

dificuldade e a leitura de frases curtas. Nessa atividade, o aluno leu todas as frases que 

montou sem demonstrar dificuldades de compreensão de seu significado. 

A segunda atividade consistia em organizar sílabas para formar palavras. As 

sílabas foram colocadas sobre a mesa, organizadas por grupos, e a professora explicou 

que cada grupo formava uma palavra. A tarefa era organizar as sílabas de cada grupo 

para formar uma palavra. Essa atividade ofereceu muita dificuldade para o aluno. De 

início, M mexeu nas cartas da palavra CAPACETE, organizou aleatoriamente e 

perguntou se estava certo. A professora perguntou se ele sabia qual palavra deveria 

formar e ele respondeu que não. A professora leu a junção de sílabas feita por M 

(TECECAPA) e perguntou se aquela era alguma palavra conhecida dele. M respondeu 

que não e, a professora explicou que a junção das sílabas deveria formar uma palavra 

conhecida. Ela pediu que o aluno organizasse as sílabas da palavra laço. M organizou e 

a professora o ajudou a ler a palavra e mostrou que organizadas daquele jeito as sílabas 

haviam formado uma palavra conhecida. O mesmo deveria ser feito com as outras. O 

aluno analisou as sílabas por um tempo e declarou que não ia conseguir, pois que 

precisava de ajuda. Para auxiliá-lo, a professora pôs, ao lado de cada conjunto de 

sílabas, a figura do objeto cujo nome deveria ser formado. Em seguida, pediu que M 

falasse o nome de cada objeto e sugeriu que ele pronunciasse cada sílaba que fosse 

necessária para formar a palavra. A estratégia funcionou e o aluno conseguiu formar 

todas as palavras sem dificuldades. 

A terceira atividade visava trabalhar as habilidades de rima, aliteração e 

consciência silábica. No jogo Olho Vivo, o aluno deveria localizar em uma cartela a 

resposta da carta comando (duas palavras que rimam com RATO; duaspalavras 

iniciadas com a letra M; umapalavra de três sílabas; duaspalavras que rimam MOLA; o 

nome de um super-herói; umnome de fruta; umapalavra com duas sílabas; uma palavra 

com a sílaba NE no meio; uma palavra iniciada igual Jaca; uma palavra formada por 

uma sílaba; avance três casas, volte trêscasas);cada resposta correta dava ao aluno o 

direito de caminhar no tabuleiro a quantidade de pontos tirados no dado. Cada resposta 
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errada era a professora quem caminhava no tabuleiro. A carta de comando era retirada 

da pilha de cartas sobre a mesa e lida por ele com o auxílio da professora, se necessário. 

O aluno tinha o tempo da ampulheta para localizar em sua cartela a resposta correta, 

cada resposta correta deveria ser preenchida com um botão. Ao localizar a palavra, ele 

deveria ler em voz alta. Essa estratégia foi utilizada com intuito de trabalhar a leitura da 

criança e auxiliá-la na pronúncia correta dos fonemas. O jogo foi bem divertido e 

Mconseguiu dar as respostas corretas e ganhar o jogo, apesar de, no início do jogo, 

necessitar de um tempo mais longo, e de dicas da professora para a localização das 

respostas (ex.: procure na última linha). A cartela de respostas foi construída com 

palavras de fácil leitura para que o aluno tivesse o máximo de autonomia para localizar 

as respostas. Da mesma forma, as ordens das cartas de comando também traziam frases 

curtas e simples para facilitar a leitura e a compreensão da criança. 

Para finalizar a sessão e satisfazer a expectativa do aluno, uma partida do jogo 

de rima foi executada. O jogo, com objetivo de trabalhar a leitura e o treino fonológico, 

foi executado com figuras e palavras. M ganhou a partida e ficou satisfeito em ter 

superado a professora. 

 

Resultado e discussão 

O desempenho do aluno nas atividades dessa sessão conseguiu evidenciar os 

avanços que foram alcançados por ele ao longo do atendimento psicopedagógico. 

Dentre as habilidades desenvolvidas, podem ser observadas: o domínio da habilidade de 

rima, aliteração e consciência silábica; a melhoria da consciência fonêmica de algumas 

letras (ex.: F/V e R/RR); o reconhecimento de que os grupos consonantais ch, lh e nh 

formam um único som (são dígrafos); a segurança para solicitar ajuda para emitir a 

pronúncia correta dos fonemas os quais têm dificuldades. O aluno também começou a 

analisar os fonemas com os quais apresenta dificuldades para pronunciar (ex.: G/C, 

T/D) e a solicitar auxílio para emitir o som correto na hora de falar a palavra a ser lida; a 

ler palavras simples com fluência (ex.: casa, rato, boneca, bola, ferro sapato, panela) e a 

ler e compreender frases curtas, mesmo se utilizando da silabação. Além disso, 

aprendeu a escrever palavras simples e até frases curtas com segurança (seus erros são 

os típicos de crianças em processo de alfabetização). As evoluções de M corroboram as 

ideias de Salgado e Capellini (2004) que sugerem que os estágios iniciais da consciência 
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fonológica, envolvendo a consciência de rima, aliteração e segmentação, contribuem 

para o desenvolvimento de habilidades mais complexas, como a manipulação e a 

transposição fonêmica e contribuem, assim, para a aquisição da leitura e da escrita. 
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V- Discussão geral dos resultados da intervenção psicopedagógica 

 

Esse trabalho baseou-se na hipótese de que a dificuldade de aprendizagem de 

leitura e de escrita da criança ancorava-se nos problemas de processamento fonológico 

resultantes do Déficit do Processamento auditivo. No intuito de auxiliar a criança na 

construção de competências que possibilitassem a aquisição da leitura, buscou-se 

construir uma linha de atendimento voltada para o desenvolvimento da competência 

fonológica, pois, de acordo com pesquisas nacionais e internacionais, componentes 

simples da consciência fonológica auxiliam na aquisição de habilidades iniciais de 

leitura, e essas, por sua vez, facilitam o desenvolvimento de componentes fonológicos 

mais complexos e, assim, sucessivamente. 

Nas sessões de avaliação, buscou-se conhecer as competências da criança em 

relação à leitura e à escrita e também seu nível de consciência fonológica. Os resultados 

das atividades mostraram que a criança possuía um nível de consciência fonológica 

precário e que os problemas de leitura e de produção da escrita se relacionavam 

diretamente com os problemas fonológicos. 

Nas sessões de intervenção, foram realizadas atividades voltadas a estimular o 

desenvolvimento das habilidades básicas da consciência fonológica (rima, aliteração, 

consciência silábica e consciência da palavra), além de exercícios para auxiliar na 

discriminação de fonemas.  Apesar de a criança se mostrar bastante tranquila e 

interessada nas atividades, desde a primeira intervenção, as evoluções quanto aos 

objetivos foram se tornando mais palpáveis a partir do 3º encontro de intervenção. A 

partir do quarto encontro, já era possível perceber segurança nas ações da criança e 

também a construção de estratégias próprias para driblar dificuldades fonológicas e 

conseguir ler e escrever palavras de seu interesse. 

Acredita-se que a busca de parceria com a fonoaudióloga do aluno contribuiu 

significativamente para que ele evoluísse mais rápido no desenvolvimento das 

competências de consciência fonológica, pois, como foi combinado com a profissional, 

as atividades realizadas nas sessões de acompanhamento psicopedagógico eram 

planejadas buscando reforçar o trabalho por ela realizado. O contrário também ocorria, 
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ou seja, além de trabalhar as dificuldades de produção e identificação de fonemas, a 

fonoaudióloga também trabalhava a consciência fonológica da criança. 

O foco do atendimento de M era o desenvolvimento e o fortalecimento das 

habilidades fonológicas. Acredita-se que parte desse objetivo foi alcançado, uma vez 

que a criança alçou o último atendimento demonstrando ter adquirido as habilidades 

básicas dessa competência. Contudo, essas habilidades ainda precisam ser aprimoradas. 

Dessa forma, recomendamos que a criança permaneça em atendimento até que ganhe 

fluência na habilidade leitora.  
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VI - Considerações Finais 

 

De acordo com Vygotsky (1994), o ambiente é crucial para o desenvolvimento e 

para a evolução do gênero humano, ou seja, nosso desenvolvimento, apesar de obedecer 

a heranças biológicas, é moldado pelas forças sociais e culturais do ambiente no qual 

estamos inseridos. Nesse sentido, é papel da escola, como principal aparelho social de 

desenvolvimento cultural, proporcionar condições que possibilitem, indistintamente, o 

desenvolvimento de todos os alunos. Para o autor, se o ambiente, no caso a escola, não é 

propício ao desenvolvimento de todos, então devemos transformá-lo a fim de 

possibilitar que todos desenvolvam o máximo de suas potencialidades. Ao se referir a 

todos o autor referia-se inclusive a crianças com deficiência física ou mental. Vygotsky 

(1983) defendia a tese de que diante de um defeito o organismo cria alternativas, 

caminhos de rodeio, para superá-lo. Entretanto, este processo não ocorre apenas por 

meio de uma compensação orgânica, mas também de uma compensação social. 

Como base na tese de Vygotsky (1983), buscou-se oferecer ao aluno 

instrumentos que o ajudassem a construir caminhos alternativos para a aprendizagem da 

leitura e da escrita. Como a criança apresentava intensas dificuldades fonológicas, 

decorrentes do Déficit de Processamento Auditivo, optou-se por trabalhar as 

competências da consciência fonológica, pois, segundo Capovilla e Capovilla 

(2002),boas habilidades fonológicas são preditoras de bons leitores; além disso, de 

acordo com Alegria, Leybaert e Mousty, (1997) e Capovilla, Dias e Montiel, (2007) 

níveis elementares de consciência fonológica propiciam o desenvolvimento de níveis 

elementares de leitura e escrita que, por sua vez, propiciam o desenvolvimento de níveis 

mais complexos de consciência fonológica, e assim por diante, em uma interação 

recíproca.  

A proposição de atividades que partiam do universo de interesse da criança 

permitiu a elaboração dos conceitos subjacentes e favoreceram a maturação de funções 

mentais adormecidas. Dessa forma, a criança pôde evoluir de uma inabilidade quase que 

total em relação às competências específicas de consciência fonológica para o domínio 

dessas competências. Associada a melhoria da consciência fonológica, percebeu-se 

significativa evolução na competência leitora. Nas últimas sessões já era possível 
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perceber maior segurança da criança para ler palavras simples, frases curtas e até 

pequenos textos. Além disso, a habilidade de escrita também mostrava evoluções. No 

início dos atendimentos, a criança se sentia segura para escrever somente palavras 

gravadas em sua memória léxica. Com o passar dos atendimentos, o aluno começou a 

ter consciência da relação entre os sons das letras e a construção das palavras e passou a 

utilizar a habilidade fonológica/fonêmica para construir sua escrita. Esse 

comportamento corrobora a tese de Ferreiro e Teberosky (1995) de que a aprendizagem 

da escrita requer conhecimentos sobre o sistema de regras da escrita, pois exigem do 

sujeito uma reflexão a respeito das características gerais da escrita e valida, também, as 

ideias de Frith (1985) em relação ao aprendizado da leitura. 

Todo o trabalho com a criança foi realizado levando em consideração suas 

potencialidades e buscando evidenciar, para o próprio sujeito, sua capacidade de 

aprendizagem, pois como colocam Schettini, Rocha e Almeida (2011), por não 

entenderem o que estão errando, crianças com DPAC costumam se retrair e desenvolver 

comportamento tímido e inseguro.  

As atividades desenvolvidas com a criança foram planejadas para favorecer seu 

sucesso e realçar sua capacidade de realização. Para tanto, o jogo foi escolhido como 

um dos principais instrumentos de mediação da aprendizagem, pois além de seu caráter 

lúdico, ele propicia a elaboração de conceitos e possibilita a construção de uma atitude 

positiva perante os erros, uma vez que a criança pode corrigi-los, de forma natural, no 

decorrer de sua atuação. Essa estratégia pedagógica não só auxiliou na aquisição de 

novas competências, como auxiliou no desenvolvimento da autoconfiança. Ganhando 

ou perdendo, o aluno sempre demonstrava prazer em realizar as atividades. A cada novo 

jogo, M aprimorava as competências trabalhadas e lançava mão das estratégias, outrora, 

aprendidas para alcançar os resultados que desejava.  

O prazer em aprender desperta na criança o desejo de continuar aprendendo, 

conduz ao sucesso escolar e minimiza a possibilidade de fracasso. Segundo Charlot 

(2000), o sucesso e fracasso escolar estão diretamente relacionados com a vontade de 

aprender. Para o autor, aprender implica em um desejo, um projeto, uma perspectiva, 

uma busca de realização. É aqui que a escola desempenha um papel fundamental na 

relação do sujeito com o saber. Por isso, na relação estabelecida na sala de aula, o 
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professor precisa ter o entendimento de que ensinar não é simplesmente transferir 

conhecimento, mas possibilitar momentos de construção e reelaboração do saber. 
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