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INTRODUÇÃO 

O presente trabalho constitui o resultado de uma investigação pedagógica de tipo 

investigação-ação, desenvolvida no âmbito da unidade curricular da Prática de Ensino 

Supervisionada do Mestrado em Educação Pré-Escolar e Ensino do 1.º Ciclo do Ensino Básico. Esta 

unidade curricular encontra-se organizada de forma a proporcionar experiências de prática educativa 

em contextos reais, sendo seu propósito possibilitar o desenvolvimento e a construção de 

conhecimentos profissionais conscientes e informados, sustentados numa prática de investigação 

pedagógica. 

A realização do Relatório de Estágio Profissional foi muito importante visto ser um elemento 

fundamental e indispensável na nossa formação, pois o mesmo permite aos futuros profissionais de 

educação analisar e refletir de forma sustentada as práticas vivenciadas e/ou observadas. Tal como 

afirma Zeichner (1993), “o processo de compreensão e melhoria do seu ensino deve começar pela 

reflexão sobre a sua própria experiência” (p. 17). 

A implementação deste projeto centrou-se em três momentos distintos: um primeiro de 

diagnóstico, com a aplicação de um questionário e de dois ditados; o momento do desenrolar do 

estudo, que teve como base atividades de cariz lúdico, centradas no jogo e na escrita de palavras; e 

um último momento da repetição da aplicação dos ditados, para melhor compreender a evolução das 

aprendizagens dos alunos, na escrita de sílabas de estrutura CCV (consoante-consoante-vogal), ou 

seja, sílabas de ataque ramificado. A escolha deste tema surgiu das observações realizadas, uma vez 

que os alunos em questão cometiam muitos erros ortográficos, particularmente em palavras com 

sílabas com a estrutura referida, inclusive em palavras com as quais contactavam diariamente, como 

era o caso de Expressão Plástica.  

O problema de investigação estava, assim, diretamente relacionado com a consciência 

fonológica, nomeadamente a consciência intrassilábica, pelo que o desenvolvimento desta 

competência se nos afigurou como via para melhorar o desempenho ortográfico dos alunos. 

Definimos então, como objetivo principal, a diminuição dos erros ortográficos cometidos pela turma, 

treinando a consciência intrassilábica e despertando nos alunos interesse para a área de Português. 

No Capítulo 1 deste trabalho apresentamos o Quadro de Referência Teórico, onde 

abordamos os conceitos fundamentais na análise dos dados recolhidos: consciência fonológica 

(consciência silábica, consciência intrassilábica, consciência fonémica e consciência da palavra), 

tarefas de treino da consciência fonológica, leitura, escrita, erro ortográfico e tipologia do erro 

ortográfico. 
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De seguida, no Capítulo 2, enquadramos teoricamente a investigação realizada, fazendo 

referência ao problema que originou a investigação, às questões a que pretendemos responder, ao 

paradigma do estudo, ao desenho do estudo, aos instrumentos de recolha de dados, à forma como 

eles foram aplicados e aos momentos da sua aplicação. Nesse capítulo, fazemos ainda uma breve 

caraterização da instituição envolvida e dos participantes do nosso estudo. Apresentamos ainda um 

quadro onde mostramos sucintamente as atividades que realizámos, fazendo referência aos objetivos 

específicos de cada uma delas. 

No Capítulo 3, apresentamos os resultados do nosso estudo. Aqui mostramos sucintamente 

os dados analisados, analisando os resultados obtidos tendo em conta o Quadro de Referência 

Teórico, e apresentando evidências empíricas, tais como fotografias e excertos da escrita realizada 

pelos alunos, nos momentos de ditado.  

No último capítulo, o Capítulo 4, apresentamos as considerações finais, onde se encontram 

as respostas às questões de investigação, uma breve reflexão acerca da investigação realizada e sobre 

o contributo que a mesma nos proporcionou, enquanto futuros profissionais de educação. 

Finalmente, deixamos algumas sugestões para investigações futuras. 
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CAPÍTULO 1. QUADRO DE REFERÊNCIA TEÓRICO 

 Este capítulo tem como objetivo apresentar uma abordagem teórica de referência 

relativamente ao tema em estudo, para que este seja compreendido e assim a ação seja sustentada. 

Aqui analisaremos o conceito de consciência fonológica, de unidades fonológicas, a 

importância da escrita e da leitura para o treino da consciência fonológica e a tipologia dos erros 

ortográficos.  

 

1.1 Consciência Fonológica 

Entendendo-se por consciência “conhecimento imediato da própria atividade psiquica”
1
, e por 

fonologia “disciplina que estuda e descreve os sons como unidades distintas (fonemas) e a sua 

função no sistema linguístico”
2
, passemos ao conceito de consciência fonológica. 

Segundo Rios (2011) “o conceito de consciência fonológica pode ser definido como a 

habilidade metalinguística complexa que envolve a capacidade de refletir sobre a estrutura 

fonológica da linguagem oral” (p. 26). Este conceito inclui a consciência de que a fala pode ser 

dividida em unidades menores e de que estas podem ser manipuladas. É o tipo de conhecimento 

linguístico que nos permite dizer, por exemplo, que uma palavra rima com outra, que existem 

palavras maiores e outras menores ou quantas sílabas tem uma palavra. 

Turnmer & Rohl (1991, cit. por Silva, 2002) dizem-nos que o conceito de consciência 

fonológica está associado, genericamente, “à capacidade para conscientemente manipular (mover, 

combinar ou suprimir) os elementos sonoros das palavras orais” (p. 5). Esta capacidade desenvolve-

se de forma relativamente lenta nas crianças. Ainda segundo Silva (2002), “as modalidades mais 

elementares da consciência fonológica abrangem a sensibilidade às sílabas, rimas e fonemas iniciais 

das palavras” (p. 5). 

Este trabalho deve ter início em idade pré-escolar, sendo que é no 1.º Ciclo que as 

aprendizagens obtidas antes se assimilam. Se forem detetadas dificuldades por parte dos alunos, estas 

devem ser combatidas com tarefas de treino, para assim a resolução ser mais fácil e eficaz. 

Como nos diz Rios (2011) fazendo referência a vários autores, como Gombert (1990), 

Goswami e Bryant (1990), Gillon (2004), Veloso (2003) e Alves Martins (1996), “existem três 

formas possíveis de consciência fonológica: a consciência silábica, a consciência intrassilábica e a 

consciência fonémica” (p. 31). No entanto, vários são os autores que além destas três formas de 

                                                           
1
 Dicionário da Língua Portuguesa (2013 - 2015) 

2
 Dicionário da Língua Portuguesa (2014, p. 378) 
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consciência fonológica fazem referência a outra, a palavra, como sendo uma “capacidade básica 

essencial à compreensão de que um continuum sonoro é constituído por unidades linguísticas 

menores, as frases, e que estas, por sua vez, são constituídas por palavras” (Rios, 2011, p. 31) e, por 

isso, tornou-se importante acrescentar a consciência da palavra. Uma vez que a mesma é uma 

capacidade fundamental ao desenvolvimento da consciência fonológica e à aprendizagem da leitura e 

da escrita. (Freitas et al., 2007 e Adams et al., 2006 cit. por Rios, 2011). 

Importa, então, explicar cada uma delas. 

 

1.1.1 Consciência Silábica 

Antes de iniciarmos a explicação deste conceito, é importante definir sílaba, que segundo 

Azeredo et al. (2007) “é uma sequência de sons cujo núcleo 
3
 é uma vogal ou um ditongo” (p. 60), 

ou seja, a cada grupo de sons pronunciados numa só emissão de voz, por exemplo, a palavra gota 

está dividida em grupos de fonemas pronunciados separadamente, go-ta e cada um desses grupos é 

uma sílaba. 

A consciência silábica diz respeito à capacidade de identificar e manipular as sílabas de uma 

palavra. Esta é a primeira forma de reflexão sobre a linguagem oral, que as crianças desenvolvem 

desde a idade pré-escolar. Como nos diz Rios (2011), “a análise das primeiras tentativas de escrita 

das crianças em idade pré-escolar permite identificar a sílaba como unidade fonológica que lhes 

permite refletir sobre a estrutura fonológica da língua” (p. 34). As crianças têm tendência para 

representar, intuitivamente, o número de unidades fonológicas em representação da sílaba, usando o 

número de carateres para representar essas mesmas unidades, como por exemplo: 

  

 

 

 

Figura 1. Tentativa de escrita de crianças de idade pré-escolar.  

Freitas e Santos (2001, p. 83) 

 

Freitas (1993 cit. por Rios, 2011, p. 35) diz-nos que: 

As primeiras produções das crianças assumem, preferencialmente, um formato silábico em prol de um 

formato segmental, ou seja, embora a extensão das primeiras palavras seja reduzida à produção de 

uma ou duas sílabas, o formato fonético dominante não corresponde a um só som, mas a um grupo de 

sons – CV (consoante – vogal) ou CVCV (consoante – vogal – consoante – vogal) – que tendem a 

obedecer ao padrão silábico universal (CV). 

 

                                                           
3
 Entende-se aqui núcleo como a parte central de alguma coisa; centro  
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Posto isto, “a sílaba é, assim, a primeira unidade linguística com constituência interna a ser 

usada pela criança no processo de aquisição de uma língua natural” (Freitas e Santos, 2001, p. 59). 

 

1.1.2 Consciência Intrassilábica 

A consciência intrassilábica remete para a capacidade de identificar e manipular as unidades 

ou constituintes que formam a sílaba, internamente. Esta é mais complexa e de difícil entendimento 

por parte dos alunos, tornando-se mais lenta a aprendizagem, pois segundo vários autores Treiman & 

Zukowski (1991, cit. por Freitas & Santos, 2001) Alves Martins, 1996a; Alves Martins (1996b cit. 

por Rios 2011) “esta surge numa fase que medeia o desenvolvimento da consciência silábica e o 

desenvolvimento da consciência fonémica” (p. 36). Esta consciência surge por volta da entrada no 1.º 

Ciclo, depois da consciência silábica, uma vez que é necessário que haja uma maior maturidade 

linguística. A consciência intrassilábica e a consciência fonémica são de desenvolvimento mais lento. 

A consciência intrassilábica diz respeito à “capacidade de manipular grupos de sons dentro da sílaba” 

(Freitas, et, al., 2007, p. 11). 

 

 Constituintes Intrassilábicos 

Os constituintes intrassilábicos dizem respeito aos segmentos que constituem internamente 

uma sílaba, ou seja, a organização dos sons no interior da sílaba. Rios (2011) diz-nos que “segundo o 

modelo de organização interna da sílaba, o modelo “Ataque-Rima”, proposto por Selkirk (1984 cit. 

por Mateus & Andrade, 2000) e adaptado ao português europeu por Mateus e Andrade (2000), a 

sílaba encontra-se hierarquicamente organizada em constituintes silábicos” (p. 36). 

 

Figura 2. Modelo “Ataque-Rima” proposto por Selkirk (1984, citado e adaptado ao Português Europeu por 

Mateus & Andrade, 2000) 

 

Segundo este modelo, a sílaba (σ) ramifica em ataque (A) e Rima (R) e esta, por sua vez, 

ramifica em Núcleo (Nu) e Coda (Cd). 

Segundo Rios (2011), “o ataque é o constituinte silábico que domina as consoantes que 

iniciam a sílaba, podendo ser simples ou ramificado” (p.37). Quando é preenchido por dois 

segmentos (ex: pra-to) é um ataque ramificado, quando é preenchido por um segmento é simples (ex: 
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pa-no) e, pode ainda ser um ataque vazio, como em _a-pito. A estrutura mais frequente no português 

europeu é o ataque simples (Freitas & Santos, 2001). Os três tipos de ataque tanto podem ocorrer no 

início como no interior ou no fim da palavra. 

Já a Rima pode ramificar em Núcleo e Coda (ex: paz ou na-tal) ou pode ser apenas 

constituída pelo Núcleo, sendo esta uma Rima não ramificada (ex: pá ou lo-bo). Segundo Freitas & 

Santos (2001, p. 25), o Núcleo é constituído por vogais ou vogal e é de preenchimento obrigatório, 

podendo ser não ramificado, isto é, ser preenchido apenas por um segmento (ex: fa-ca ou por-ta), ou 

ser ramificado, quando é preenchido por dois segmentos (mão ou mãe). A Coda é constituída pela 

consoante que se siga ao Núcleo (pas-to, mel-ga, la-vrar), não sendo de preenchimento obrigatório. 

Segundo Freitas & Santos (2001): 

As tarefas que exigem a identificação de Ataque e Rima são mais simples do que aquelas que exigem 

a identificação de unidades menores da sílaba, como a Coda, um constituinte da Rima. Da mesma 

forma, parece ser mais fácil para uma criança identificar uma consoante num Ataque simples do que a 

mesma consoante num Ataque ramificado (p. 80). 

 

Para Freitas, Alves & Costa (2007) a consciência intrassilábica refere-se à capacidade de 

manipular grupos de sons dentro da sílaba. “Se a criança substituir o grupo consonântico [pɾ] por p 

na sílaba pr da palavra prato, para criar uma nova palavra (pato), está a treinar a sua consciência 

intrassilábica” (p. 11). 

 

1.1.3 Consciência Fonémica 

Para Rios (2011), “a consciência fonémica refere-se à capacidade de analisar as palavras ao 

nível dos fonemas que as constituem” (p. 38). Para tal, é necessário o reconhecimento de que uma 

palavra é, na verdade, um conjunto de fonemas (Freitas, 2004). 

Este nível de consciência ocupa o topo das escalas do desenvolvimento da consciência 

fonológica, dado o caráter complexo que exige este tipo de tarefas. Como referem Sim-Sim et al. 

(2008), somente nas idades escolares é que as crianças começam a manifestar sucesso em tarefas de 

consciência fonémica. Neste sentido, a autora afirma que as tarefas mais fáceis de concretizar são as 

de identificação de fonemas iniciais e finais comuns em palavras diferentes, seguindo-se-lhes as 

tarefas de síntese e de segmentação fonémica e, por último, as de manipulação fonémica. A autora 

refere que o sucesso nas tarefas de manipulação fonémica está intrinsecamente dependente da 

aprendizagem da leitura e da escrita. 

Freitas et al. cit. por Rios (2011), sugerem que existe uma “ordem pela qual os segmentos 

fonémicos devem ser estimulados” e esta “ordem está diretamente relacionada com a facilidade com 

que as crianças identificam os sons” (p. 39). Assim as palavras usadas em tarefas de identificação de 
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fonemas devem encontrar-se organizadas de acordo com a seguinte ordem, segundo os mesmos 

autores “Fricativas vozeadas [v, z, Ʒ], fricativas não vozeadas [f, s, ʃ], laterais [l, ɫ, ʎ], vibrantes [ɾ, 

R], consoantes nasais [m, n, ɲ], oclusivas vozeadas [b, d, g] e oclusivas não vozeadas [p, t, k]” (p. 

27). 

 

1.1.4 Consciência da Palavra 

Segundo Rios (2011), a “consciência da palavra reporta-se à capacidade de segmentação da 

linguagem oral (continuum sonoro) em palavras” (p. 32), isto é, em unidades linguísticas dotadas de 

conteúdo semântico. 

A capacidade que as crianças manifestam em segmentar as frases em palavras, no início da 

aprendizagem da leitura, encontra-se fortemente correlacionada com o seu posterior desempenho na 

leitura (Viana e Teixeira, 2002). Este conhecimento é de extrema importância uma vez que, na fase 

de iniciação da leitura, é ele que permite que a criança compreenda que a palavra oral corresponde a 

uma palavra escrita. 

Freitas et al., (2007) destacam, relativamente à consciência da unidade palavra, a dificuldade 

de uma criança na segmentação da expressão “os amigos”, processando o som final do determinante 

“os”, ou seja, o som [z], como sendo parte integrante da palavra amigos, isto é, “zamigos” (p. 9). 

Alguns alunos podem ter dificuldades em palavras com caraterísticas de um composto, como é o 

caso de sete anões, que segundo Freitas et al., (2007, cit. por Rios, 2011) os alunos têm tendência 

para unir, ou seja, tornar as duas unidades lexicais numa só, fazendo uma aglutinação (“setanões”). 

Tunmer e Bowey (1984, cit. por Barbeiro, 1999) consideram que a divisão da linguagem oral 

em palavras constitui um indicador significativo na previsão do êxito na aprendizagem da leitura. 

 

1.2 O Treino da Consciência Fonológica 

A consciência fonológica pode ser testada e/ou estimulada através de várias tarefas, que 

podem apresentar maior ou menor grau de complexidade. Segundo Coimbra (1997, cit. por Freitas, 

2004), as tarefas de consciência fonológica podem ser simples ou complexas. Entende-se por tarefa 

simples aquela que exige somente a realização de uma operação seguida de resposta, como por 

exemplo, segmentação de uma palavra em sílabas (bola → bo-la). Já as tarefas complexas são 

aquelas que exigem a realização de duas (ou mais) operações. Por exemplo, as tarefas de substituição 

de fonemas, que requerem que o aluno guarde uma unidade na memória enquanto é feita uma nova 

operação de identificação da palavra resultante, como no caso seguinte: “se na palavra doce for 

substituído o som [s] por [z], como fica a palavra?”. 
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Mas, existem outros aspetos que estão implicados na organização de tarefas de consciência 

fonológica. A partir de Freitas (2004), foi possível reuni-los: 

a) O tipo de unidades (sílaba, constituintes da sílaba, fonema e/ou palavra); 

b) A posição na sílaba em que as unidades estão inseridas, considerando o modelo “Ataque-

Rima” referido anteriormente; 

c) A posição que a unidade sonora ocupa na palavra (inicial, medial, final) 

d) A quantidade de operações cognitivas exigidas; 

e) O tipo de operação – identificação, produção, transposição, síntese e segmentação. 

 

 O nível de complexidade das tarefas também é referido por alguns autores como determinante 

para o sucesso na concretização da tarefa e no desempenho da consciência fonológica. Sim-Sim 

(2008) afirma que os tipos de tarefas mais fáceis de concretizar no nível de consciência fonémica são 

as de identificação de fonemas iniciais e finais comuns em palavras diferentes, seguidamente as 

tarefas de segmentação fonémica e, por último, as de manipulação fonémica.  

 De acordo com Freitas, Alves e Costa (2007): 

. . . deverá começar-se pelo treino da consciência silábica, que todas as crianças possuem naturalmente 

à entrada na escola. A consciência intrassilábica e a consciência fonémica devem ser estimuladas em 

contexto letivo, antes e durante o processo de iniciação da criança ao uso do código alfabético. Ainda 

que a capacidade de isolar sons da fala pareça determinar fortemente o processo de alfabetização, 

admite-se que este constitui igualmente uma consequência do mesmo, pelo que consciência fonémica 

e aprendizagem da leitura e da escrita são aspetos entendidos como mutuamente dependentes” (p. 4). 

 

 Em síntese, as habilidades de consciência fonológica podem ser estimuladas ou avaliadas 

através de diferentes tarefas, que devem partir sempre de um nível de complexidade mais simples 

para um mais complexo – nível silábico, intrassilábico e fonémico (Freitas, Alves e Costa, 2007; 

Sim-Sim, 2008). Existem também outros fatores que é importante ter em conta para o desempenho 

nas tarefas, como idade, capacidade metacognitiva, escolarização e ainda a adequação do tipo de 

tarefa às exigências fonológicas do indivíduo. 

 

1.3 A Consciência Fonológica e a Aprendizagem da Leitura e da Escrita 

A aprendizagem da leitura e da escrita exige das crianças que elas percebam que as letras são 

a representação de unidades da oralidade, ou seja, a grafia é a codificação da linguagem oral. 

Nos códigos alfabéticos as letras representam os segmentos fonéticos, o que permite, através 

de um número limitado de letras, representar por escrito todas as palavras da língua em questão. 

(Rios, 2011) Assim, segundo Sim-Sim, Silva e Nunes (2008) “o domínio do código alfabético 
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obriga, não apenas à compreensão de que a linguagem escrita representa unidades da linguagem oral, 

mas também à apreensão de que as unidades codificadas são exatamente os fonemas” (p. 53).    

Segundo Freitas et al., (2007, cit. Rios, 2011) “a aprendizagem da leitura e da escrita requer, 

tal como o próprio nome indica, um processo formal de ensino/aprendizagem, no qual estão 

envolvidas competências cognitivas, psicolinguísticas, perceptivas, espácio-temporais, grafomotoras 

e afetivo-emocionais” (p. 43). É sabido que um bom domínio da linguagem oral constitui uma das 

bases mais importantes para a aprendizagem da leitura e da escrita. Sabe-se que muito antes do 

ingresso na escola, a criança já estabeleceu proximidade com os sons da sua língua materna, quer 

pelo gosto que manifesta pelas rimas, quer pela apreciação que faz sobre a forma de falar de algumas 

pessoas, etc., por isso, um dos aspetos mais importantes na aprendizagem da leitura e da escrita, 

“consiste na capacidade de reflexão sobre a fonologia da linguagem oral, incluindo a capacidade de 

segmentação do continuum sonoro em frases, das frases em palavras e em sílabas e destas em 

fonemas” (Rios, 2011, p. 43). 

Segundo Alves e Martins (1994, cit. Rios, 2011): 

Para se aprender a ler num dado sistema de escrita, tem que se ser capaz de pensar na fala de uma 

forma explícita e de tomar consciência de que ela é composta por uma sucessão de unidades 

fonológicas de nível correspondente ao que é representado pelo código escrito (p. 43). 

 

O alfabeto pretende representar graficamente os fonemas da linguagem oral, ainda que essa 

representação seja por vezes ambígua ou imperfeita. Para que essa representação seja concretizada, é 

necessária a “capacidade de dirigir a atenção para a estrutura fonológica da linguagem oral, ao ponto 

de se conseguir identificar e manipular os seus segmentos, sejam palavras, sílabas ou fonemas” 

(Rios, 2011, p. 43).  

O desenvolvimento da consciência fonológica é fundamental, na medida em que fomenta não 

só o desenvolvimento das competências do uso da língua, como também constituí uma ferramenta 

essencial no processo de aprendizagem da leitura e da escrita. Sim-Sim et al., (2008) dizem-nos que 

esta aprendizagem “exige que as crianças desenvolvam conceitos sobre o código escrito enquanto 

um sistema que representa unidades da linguagem oral” (p. 53). Grande parte da nossa vida depende 

da leitura e da escrita e as pessoas que leem e escrevem mais depressa têm uma vantagem clara em 

relação às outras (Morais, 1997). 

 

1.4 A Leitura e a sua Aprendizagem 

Morais (1997) considera que ler é “a capacidade de reconhecimento das palavras escritas, 

identificando a sua forma ortográfica e associando-a ao seu significado e pronúncia” (p. 107). 

Martins (2000) e Pereira (1995) acrescentam que a leitura se baseia na identificação dos detalhes 



MESTRADO DE QUALIFICAÇÃO PARA A DOCÊNCIA EM                                                                                                        

EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR E ENSINO DO 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO 

10 
 

grafémicos e fonémicos. Estes autores são citados por Carvalho (2011), para quem estas definições 

parecem ser as mais completas e nas quais é possível identificar as operações mentais e as 

disposições afetivas ou mesmo as atitudes requeridas pelo ato de ler (pp. 23-24). 

 Segundo Carvalho (2011), “ler é o processo pelo qual extraímos significado das palavras 

escritas” (p. 23). Ainda para o mesmo autor, ler é, ao mesmo tempo, fruto e motor do 

desenvolvimento do indivíduo, possibilitando e potenciando muitas outras aprendizagens. Para 

aprender uma língua cuja escrita seja alfabética, como é o português, é crucial “aprender o código 

alfabético e conseguir automatizar o procedimento de conversão grafo-fonológica” (p. 34). O 

conhecimento do princípio alfabético é fundamental na leitura, pois permite reconhecer a maior parte 

das palavras conhecidas e é indispensável à identificação de palavras novas. Lesgold, Resnick & 

Hammond (1985, cit. Carvalho, 2011) fizeram investigações que “mostram que a rapidez com que os 

alunos do 1.º ano de escolaridade identificavam as palavras permitia prever muito bem o nível de 

compreensão das frases no 3.º ano” (p. 34). 

 

1.5 A Escrita e a sua Aprendizagem  

Martins e Niza (1998) dizem-nos que a aprendizagem da escrita não se pode confundir com o 

domínio de um conjunto de habilidades motoras ou de outros pré-requisitos que se treinam antes de 

se começar a escrever, correspondendo antes à prática efetiva da escrita. “Aprende-se a escrever, 

escrevendo” (p. 160). Ainda segundo as mesmas autoras, a escrita não tem de ser entendida, 

exclusivamente, como um produto acabado, mas também como um processo no qual têm de ser 

resolvidos múltiplos problemas que vão desde encontrar o que se quer dizer à forma como se quer 

escrever. Barbeiro (2007) diz-nos que “a forma caligráfica das letras representa um desafio de 

aprendizagem não apenas pelas formas em si, mas também pela necessidade de estabelecer a ligação 

entre elas na escrita manual das palavras” (p. 27). 

Segundo Silva (1997), “a aprendizagem da linguagem escrita parece requerer capacidades 

explícitas de análise da fala, nomeadamente ser capaz de perceber que as palavras orais são 

constituídas por uma sucessão de componentes fonéticos, os quais são as unidades representadas pelo 

código alfabético” (p. 283), daí a importância do treino da consciência fonológica para a melhoria da 

ortografia, visto que é necessário codificar graficamente os sons. 

A escrita, segundo Martins e Niza (1998), é “uma atividade de comunicação que desempenha 

funções sociais de acordo com as necessidades e finalidades de quem escreve e de quem lê” (p. 160). 
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1.5.1 Etapas de Desenvolvimento da Ortografia 

Segundo Barbeiro (2007) a chegada à escrita tem por detrás de si um percurso no qual “a 

descoberta do princípio alfabético constituí um marco fundamental, mas que pode ser levado até 

fases mais remotas, que surgem bastante antes da escolaridade e da aprendizagem formal da escrita” 

(p.30). Por isso, Martins e Niza (1998) sistematizam esse percurso anterior ao domínio da escrita, em 

três fases: 

a) escrita pré-silábica; 

b) escrita silábica; 

c) escrita com fonetização. 

A fase pré-silábica está relacionada com as primeiras conquistas em relação à escrita, onde é 

encontrada a diferenciação entre o desenho e a escrita, consiste na capacidade de distinguir a 

ilustração do texto escrito e na produção estabelece a diferenciação entre a “grafia desenho”, que 

pretende representar a forma do objeto, e a “grafia-forma-qualquer, que não guarda com o objecto 

senão uma relação de pertinência, produto da atribuição, adquirindo a capacidade de simbolizar em 

virtude de um acto de relacionar feito pelo sujeito, e não por uma semelhança figurativa com o 

objecto” (Ferreiro, 1897 cit. por Barbeiro, 2007, p. 31). Esta fase carateriza-se pelo facto de a escrita 

ainda não ser uma representação da oralidade. Aqui a variação do número de letras pode estar 

relacionada com as propriedades dos próprios objetos. 

A fase silábica carateriza-se por ser uma representação da linguagem oral, pela “ligação do  

número de grafias ao número de sílabas da palavra” (Barbeiro, 2007, p. 32). No entanto, as letras ou 

outras grafias desenhadas pelas crianças não correspondem necessariamente a uma das letras/sons da 

sílaba, podendo ser mobilizada uma letra qualquer. Segundo Martins & Niza (1998) “em certos 

casos, a mesma palavra é escrita de formas diferentes segundo surge no momento inicial ou dentro 

da frase, noutros a escrita mantém-se” (p. 73). A ligação da escrita à linguagem oral leva ao contato 

com os segmentos fónicos que a constituem, “em vez da arbitrariedade na escolha das letras, adopta-

se a representação de um dos elementos da sílaba” (Barbeiro, 2007, p. 32). 

Na fase da escrita com alfabetização a representação pode continuar a ser a sílaba, esta é 

representada por uma letra correspondente a um dos seus segmentos fónicos. O caminho para que as 

crianças descubram o princípio alfabético está em curso e é percorrido a ritmos diferentes, 

dependendo das crianças. Segundo Barbeiro (2007) “alguns vão já além da sílaba, na sua 

representação em determinados pontos da palavra, mas podem ainda deixar sons por representar” (p. 

33). A fonetização da escrita, conduz à descoberta do princípio alfabético. 
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1.6 O Erro Ortográfico 

 O facto de o erro ortográfico ser considerado como algo a evitar, como a “manifestação de 

uma aprendizagem que não atingiu os objetivos”, não nos deve impedir de procurar as incorreções 

dos alunos e o que elas podem revelar (Barbeiro, 2007, p. 103).  

Pinto (1998 cit. por Barbeiro, 2007) coloca em contraste estas duas perspetivas face ao erro 

ortográfico: 

O erro pode ter leituras distintas e não é possível dizer-se que este já exista quando o aprendente ainda 

desconhece o alvo que se pretende atingir. Uma das leituras está relacionada com a visão clássica da 

falha e constituí objeto de “censura” com vista a melhores desempenhos de acordo com a norma 

ortográfica estabelecida e transmitida aos aprendentes. A outra leitura do erro encontra-se porventura 

menos vulgarizada. Trata-se, com efeito, de uma via que nos permite penetrar no modo como a escrita 

se pode revelar um objeto em construção a partir dos conhecimentos que a criança possui no 

momento. (p. 103) 

 

A segunda perspetiva não pretende desculpabilizar os erros cometidos pelos aprendentes, mas 

sim orientar para a compreensão do processamento que eles efetuam e assim encontrar neles pistas 

para estratégias a adotar com vista ao desenvolvimento da aprendizagem, a partir do que o aluno já 

aprendeu. 

Veloso (2003) considera que as produções escritas da criança revelam o conhecimento ainda 

não consolidado de todas as convenções ortográficas normativas da sua língua e proporcionam 

formas indiretas de caraterização do conhecimento fonológico das crianças. Essas produções 

revelam, por um lado, a assimilação de certos princípios básicos da escrita alfabética, por outro, o 

desconhecimento de aspetos ainda não ensinados/aprendidos da norma ortográfica. 

A análise e categorização do erro ortográfico permite estabelecer um referencial objetivo para 

perceber que tipos de erros são mais frequentemente produzidos pelos aprendentes, identificar os 

processos cognitivos que estão na sua origem, e facilitar o estabelecimento de estratégias com vista à 

sua recuperação (Azevedo, 2000, cit. por Fernandes, 2008). 

 

1.6.1 Tipologia do Erro Ortográfico 

A competência ortográfica é uma capacidade específica da competência linguística que 

implica o desenvolvimento do conhecimento do princípio alfabético, que decorre de um ambiente de 

aprendizagem formal, explícita e intencional. Segundo Barbeiro (2007), a competência ortográfica 

consiste: 
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. . . na capacidade do sujeito escrever as palavras, de acordo com as normas estabelecidas pela 

comunidade a que pertence. Essas normas seguem como princípio de base o princípio alfabético, ou 

seja, a unidade tomada como base para a representação escrita é o fonema. Todavia, tal princípio é 

actualizado ou levado à prática tendo em conta, designadamente, factores e regras contextuais, 

morfológicos e etimológicos (p. 33). 

 

 

Existem propostas diversificadas de categorização do erro ortográfico de diferentes autores 

(para uma revisão destas propostas, ver Barbeiro, 2007, p. 104). De entre elas, salientamos a de 

Sousa (1999), que é usada na análise do erro ortográfico dos alunos de 2.º ano de escolaridade. Este 

grupo contempla três categorias: a Classe I, das palavras fonética e graficamente incorretas, a Classe 

II, das palavras foneticamente corretas, mas graficamente incorretas e a Classe III, destinada a outros 

casos.  

Na categoria de erros de Classe I estão incluídos os erros de adição, de omissão, de 

substituição e de troca de posição ou inversão. Na Classe II estão incluídos a substituição de 

maiúsculas/minúsculas, as grafias homófonas, as omissões ou adições de sons mudos e os erros de 

divisão/aglutinação. Na Classe III, estão incluídos os erros que resultam de perda de sinal auditivo 

que afetam a palavra no seu todo, tornando-a irreconhecível, omissa ou levando à sua substituição 

por outra. 
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CAPÍTULO 2. PROBLEMATIZAÇÃO E METODOLOGIA 

 Neste capítulo justificam-se as metodologias de investigação, os objetivos do estudo e as 

técnicas de recolha da informação. Para isso, recorreu-se à investigação qualitativa, tendo sido 

utilizado o método da investigação-ação. Segundo Bogdan & Biklen (1994), “Na investigação 

qualitativa a fonte directa de dados é o ambiente natural, constituindo o investigador o instrumento 

principal” (p. 47). O papel do investigador é de extrema importância, uma vez que ele se envolve no 

ambiente de investigação e necessita de ser imparcial para conseguir observar com clareza os 

acontecimentos. Segundo Sousa & Baptista (2011): 

 A investigação qualitativa centra-se na compreensão dos problemas, analisando os comportamentos, 

as atitudes ou os valores. Não existe uma preocupação com a dimensão da amostra nem com a 

generalização de resultados, e não se coloca o problema de validade e da fiabilidade dos instrumentos, 

como acontece com a investigação quantitativa (p. 56). 

  

 Qualquer que seja a investigação, ela deverá ser sempre concebida como um processo que 

tende para a objetividade. No presente trabalho, para além de pretendermos revelar uma determinada 

realidade, procurámos não nos afastar da objetividade necessária à sua realização. A investigação 

qualitativa é descritiva. Os dados recolhidos não são “obtidos” através de números, mas através de 

palavras. 

De acordo com Bogdan & Biklen (1994): 

A palavra escrita assume particular importância na abordagem qualitativa, tanto para o registo de 

dados como para a disseminação dos resultados […] Ao recolher dados escritos, os investigadores 

qualitativos abordam o mundo de forma minuciosa […] Nada é considerado como um dado adquirido 

e nada escapa à avaliação (p. 49). 

 
Estes métodos têm como objetivo descrever e interpretar, e não apenas avaliar para 

compreender o fenómeno em estudo. Assim, foi  avaliado o desempenho ortográfico dos alunos, com 

a finalidade de perceber se eles obtiveram melhorias na forma como escreviam ou não, pelo que o 

objetivo do estudo foi contribuir para melhorar a ortografia dos alunos envolvidos. 

. 
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2.1 PROBLEMA, OBJETIVOS DO ESTUDO E QUESTÕES DE 

INVESTIGAÇÃO 

 Tal como nos dizem Sousa & Baptista (2011) “num estudo qualitativo, como é o caso de uma 

investigação em Educação, o problema poderá surgir através da revisão da literatura ou através da 

experiência ou vivências do investigador” (p. 21). 

 Assim sendo, passamos a enunciar o problema que nos propomos investigar e/ou melhorar. 

  

2.1.1 Problema 

Colocou-se-nos a questão de o treino da consciência fonológica, em articulação com a escrita 

e a leitura, ser ou não relevante para melhorar os resultados dos alunos no domínio da ortografia, 

nomeadamente na redução do número de erros ortográficos apresentados. Interessámo-nos, 

sobretudo, pelas situações em que há encontros consonânticos, concretamente nos casos em que a 

segunda consoante é um <r> ou um <l>. 

Alguns alunos revelaram dificuldades ao nível da ortografia e muitos dos erros que davam 

estavam naturalmente relacionados com a consciência fonológica, uma vez que as crianças têm 

tendência para escrever conforme falam, isto é, para fazer uma utilização puramente fonética da 

escrita. Por outras palavras, é comum os alunos utilizarem as letras que mais direta ou 

frequentemente representam os sons das palavras que pretendem escrever, em vez dos grafemas que 

a norma ortográfica obriga a utilizar. Apesar de a escrita ser uma codificação dos sons da fala, é 

necessário mostrar aos alunos que as regras ortográficas nem sempre permitem que a escrita seja 

imediatamente fonética, na medida em que têm que ser respeitadas convenções que, em muitos 

casos, são de base etimológica.  

Por outro lado, é sabido que, durante o processo de aquisição da língua materna, no caso do 

português, as crianças tendem a uniformizar a estrutura das sílabas de acordo com a estrutura mais 

frequente e previsível: CV. De facto, como a maior parte das sílabas é constituída por sílabas deste 

tipo (por exemplo, pato, bola, janela, menino), as sílabas com estrutura CCV (por exemplo, as 

primeiras sílabas das palavras preto, flor, crocodilo, dragão, entretido) e são por vezes mal 

interpretadas pelas crianças, o que se reflete na forma como elas grafam essas palavras, quando 

aprendem a escrever: ora introduzindo uma vogal entre as duas consoantes (pereto, felor), ora 

deslocando a segunda consoante para a posição final de sílaba (corcodilo, dargão), ora suprimindo 

essa consoante (entetido). Todos estes problemas foram obsevados por nós, ao analisarmos as 

produções escritas dos alunos, pelo que este assunto se nos afigurou digno de investigação. 
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2.1.2 Objetivos do Estudo 

Perante a problemática identificada, definiram-se os seguintes objetivos de estudo: 

 Compreender o nível de consciência fonológica esperado em alunos do 1.º Ciclo do Ensino 

Básico; 

 Desenvolver nos alunos o gosto pela aprendizagem da forma escrita das palavras; 

 Incentivar à procura da escrita correta de palavras; 

 Desenvolver a consciência fonológica dos alunos, concretamente ao nível da consciência 

intrassilábica; 

 Desenvolver a consciência intrassilábica dos alunos, concretamente no que respeita às 

sílabas com ataque ramificado; 

 Melhorar a ortografia dos alunos; 

 Mostrar aos alunos que a área de Português também pode ser uma área divertida. 

 

2.1.3 Questões de Investigação 

Atendendo a estes objetivos emergiram as seguintes questões de investigação: 

 1. Qual o nível de consciência fonológica em alunos do 2.º ano do Ensino Básico?  

2. Qual o grau de consciência intrassilábica de alunos do 2.º ano do Ensino Básico? 

3. Estará a consciência fonológica associada aos erros ortográficos? 

 4. Qual a influência do treino da consciência intrassilábica para a melhoria da ortografia? 

 

2.2 PARADIGMA 

Para Kuhn (1970, cit. por Moreira, 2007) um paradigma designa uma “perspetiva teórica 

partilhada e reconhecida pela comunidade científica de uma determinada disciplina” (p. 18). Esta 

perspetiva, ou paradigma, orienta a investigação, permitindo identificar os fatores relevantes a 

estudar, formular problemas e selecionar os métodos e técnicas de investigação necessárias. 

Ao realizar-se uma investigação, é de extrema importância a escolha das metodologias que o 

investigador deve adotar, sendo que as questões de investigação são levantadas após a identificação 

do problema. Esta investigação centra-se na melhoria da ortografia, recorrendo ao treino da 

consciência fonológica e a atividades de leitura e escrita. É essencial que os alunos tenham contacto 

com as palavras bem escritas para depois poderem escrevê-las corretamente. Posto isto, podemos 

afirmar que vamos utilizar uma abordagem interpretativa. Segundo Erikson (1986, cit. por Lessar-
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Hébert, Goyette e Boutin, 2005) “o objecto da investigação social interpretativa é a acção e não o 

comportamento” (p. 39). 

A abordagem interpretativa é vista por Guba (1990, cit. Aires, 2011) como “um conjunto de 

crenças que orientam a ação” (p. 18). Como tal, esta investigação assenta na perspetiva de que a 

leitura e o treino da consciência fonológica dos alunos melhoram a sua ortografia, ou seja, as suas 

capacidades de leitura e, consequentemente as suas capacidades de escrita. 

 

2.3 DESENHO DO ESTUDO 

 Esta investigação é uma investigação-ação uma vez que o investigador está envolvido na sua 

pesquisa. Bogdan & Bicklen referem que a “investigação-acção é um tipo de investigação aplicada 

no qual o investigador se envolve activamente na causa da investigação” (1994, p. 293). Assim, é 

importante compreender os termos associados a esta metodologia, sendo que investigar consiste em 

“fazer pesquisa detalhada e metódica sobre algo, ou o conjunto de estudos e pesquisas sobre um 

tema, geralmente de caráter científico”
4
 e ação é o “ato de agir; atuação”

5
. 

 Segundo Sousa & Baptista (2011)  

A investigação-ação é participativa e colaborativa, no sentido em que implica todos os intervenientes 

no processo. O investigador não é um agente externo que realiza a investigação com pessoas, é um co-

investigador com e para os interessados nos problemas práticos e na melhoria da realidade. (p. 65) 

  

Os mesmos autores (2011, p. 65) afirmam que a investigação-ação se desenvolve numa 

espiral de ciclos: 

 

 

 

 

  

 

 

 

Figura 3. Espiral de Ciclos da Investigação-ação 

 

Tal como nos mostra a espiral apresentada acima, este ciclo não tem um começo nem um 

final, pois o processo é contínuo e funciona por ciclos, ou seja, pode partir-se da observação para a 

                                                           
4
 Dicionário da Língua Portuguesa (2014, p. 457) 

5
 Dicionário da Língua Portuguesa (2014, p. 22) 
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planificação e depois para a reflexão, mas também se pode começar pela reflexão, passar para a ação, 

em seguida observar e por último planificar.  

Sendo este um método de pesquisa em que o investigador se envolve na causa da 

investigação, é esperado que este verifique o seu trabalho, identifique o problema e tente superá-lo, 

adotando estratégias e práticas para que consiga obter bons resultados. 

 Uma investigação-ação pode não ser dada por terminada, pois a sua principal caraterística 

assenta no fato de o investigador pretender compreender o problema. Tal como nos dizem Kemmis e 

McTaggart (1988): 

A investigação-acção significa planificar, actuar, observar e reflectir mais cuidadosamente, mais 

sistematicamente e mais rigorosamente do que é geralmente feito na vida quotidiana; significa utilizar 

as relações entre esses diferentes momentos do processo como fonte tanto de melhoria como de 

conhecimento. (p. 16) 

 

 Pressupõe-se que façamos uma reflexão sobre os dados levantados, antes, durante e depois da 

investigação, sendo importante no final ter um tempo para assentar ideias e melhor poder refletir. É 

importante que o investigador se deixe envolver ativamente em todo o processo e que o problema 

levantado possa ser pertinente e revele importância, pois tal como nos dizem Bogdan & Bliken 

(1994), “A investigação-ação está sempre preocupada com questões importantes” (p. 294). 

 Com esta investigação era esperado que os alunos melhorassem as suas capacidades de 

escrita, através de atividades de consciência fonológica e de leitura de palavras isoladas, nas quais 

possam ser confrontados com as palavras corretamente escritas para depois poderem escrevê-las, 

fazendo uma recordação visual das mesmas.  

 

2.4 PARTICIPANTES 

 A presente investigação foi desenvolvida na valência de 1.º Ciclo do Ensino Básico, com uma 

turma de 2.º ano numa instituição particular, de orientação católica. Este estudo realizou-se durante o 

período de prática pedagógica e teve a duração de um semestre. Abaixo encontram-se as 

caraterizações da instituição e da turma em questão. 

 

 2.4.1 Caraterização da Instituição 

 A instituição situa-se na freguesia de Carnide, no extremo norte do concelho de Lisboa sendo 

uma das maiores freguesias, em extensão e em população. É uma instituição que assenta nos 

princípios Franciscanos, tendo sido instituída pela Ordem Portuguesa Franciscana. Oferece ensino 

misto, desde a Educação Pré-Escolar até ao final do 3.º Ciclo do Ensino Básico. Todos os ciclos de 

ensino se encontram na mesma instituição, distribuídos por pisos ou alas. Todos os espaços são 
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amplos e de fácil acesso tanto a alunos como a agentes educativos. A formação das turmas de 1.º 

Ciclo tem por base algumas exigências, como dar prioridade aos alunos que já frequentavam a 

instituição na educação pré-escolar. Neste caso concreto, as duas turmas de 1.º ano resultam de uma 

combinação de alunos existentes no ano anterior nas salas dos 5 anos.  

Segundo o Projeto Educativo (2013-2015), a instituição tem como missão “garantir o 

desenvolvimento da dimensão académica dos alunos, bem como, promover, animar, e estimular uma 

educação integral assente em princípios, tais como: o bem, que se dá gratuitamente; a sabedoria, que 

ilumina a ciência; o amor vivido na liberdade; a comunhão, que torna possível a vida” (p. 3). 

  

2.4.2 Caraterização da Turma 

Esta era uma turma mista, com alunos de 7 anos, pertencentes ao 2.º ano de escolaridade. Era 

constituída por 26 alunos, 13 do sexo masculino e outros 13 do sexo feminino. Todos os alunos 

transitaram do pré-escolar para o 1.º Ciclo vindos da instituição, excetuando dois alunos, um que 

chegou à instituição apenas no 1.º ano e outro que chegou no 2.º ano. A dinâmica da turma 

evidenciava muito empenho, interesse, participação e uma boa capacidade e ritmo de trabalho. 

Os alunos desta turma sabiam esperar pela sua vez para falar, colocando o dedo no ar e 

questionando a professora sempre que tinham alguma dificuldade, ficando muitas vezes impacientes 

por quererem participar. Era uma turma calma, atenta e cumpridora, cujos membros gostavam de 

aprender e eram bastante curiosos. No entanto havia dois ou três alunos bastante desatentos, que 

perdiam a concentração muito facilmente e que, por isso, se desorientavam nas tarefas que 

realizavam. Os alunos eram muito educados, recebendo todos os visitantes com respeito e cortesia. 

Sabiam respeitar as regras da instituição e da sala de aula apresentadas pela professora titular. Esta, 

mesmo assumindo um papel de liderança, tentava sempre contemplar as escolhas dos alunos e 

envolvê-los nas decisões mais importantes, dando-lhes um papel de atores participantes no ato 

educativo, no processo de ensino-aprendizagem. 

Através do projeto curricular de turma, foi possível constatar que a turma elegeu a área 

curricular da Matemática como a sua favorita. Será importante salientar que a professora titular se 

licenciara 10 anos atrás e estava desde então a trabalhar na instituição. É formada em Professores do 

1.º e 2.º Ciclo, variante de Matemática e Ciências, sendo notório o seu gosto pelas áreas que estudou 

e notando-se também nos alunos tendência para a escolha das mesmas. Ao nível da Matemática, os 

alunos apresentavam dificuldades na resolução de problemas, pelo que esta era uma matéria à qual a 

professora dava especial atenção para tentar combater essas fragilidades. Contudo, as fragilidades 

reveladas pelos alunos poderiam advir de dificuldades de interpretação, o que permite relacioná-las 
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com fragilidades ao nível do Português. Isto mesmo foi constatado por nós e pela professora, ao 

observarmos os momentos de atividade. 

Os alunos revelavam défices na área do Português, nomeadamente ao nível da escita. Eram 

alunos que cometiam alguns erros ortográficos, errando na escrita de palavras com as quais estavam 

em contacto diariamente. Por exemplo, alguns alunos escreviam “pregunta” em vez de pergunta; ou 

“ovu” em vez de ovo; “esquerver” em vez de escrever. Já ao nível da leitura, as dificuldades não 

eram tão visíveis, mais ainda havia alguns alunos que soletravam as palavras.  

 

2.5 INSTRUMENTOS DE RECOLHA DE DADOS 

Um dos aspetos fulcrais de uma investigação é o modo como o investigador recolhe os dados, 

o que se prende com os instrumentos que irá utilizar. Segundo Lessar-Hébert, Goyette & Boutin 

(2005), o investigador deve escolher vários instrumentos de registos de dados, de acordo com o que 

será observado. Na nossa investigação, os instrumentos usados foram: observação participante, 

protocolos dos alunos, checklists, relatórios diários ou notas de campo, registo fotográfico, análise 

documental, conversas informais, questionário e o ditado. Aqui pretendemos contextualizá-los, para 

que seja facilitada a compreensão da sua utilização. O processo de recolha de dados permitiu-nos 

recolher informações importantes para a nossa investigação, para que pudéssemos responder às 

questões levantadas inicialmente. 

 

2.5.1 Observação / Observação Participante 

Segundo Estrela (1984), “fala-se de observação participante quando, de algum modo, o 

observador participa na vida do grupo por ele estudado” (p. 31). Podemos assumir que a observação 

feita neste estudo é uma observação participante, uma vez que estivemos no terreno com os alunos, 

quatro vezes por semana, tentando recolher o maior número de dados possível para tornar fiável a 

nossa investigação. 

Sousa & Baptista (2011, p. 88) referem que a observação pode ter recurso a três métodos de 

recolha de dados: 

 Métodos Categoriais: As unidades de observação estão pré-definidas, através de grelhas 

de observação previamente construídas. 

 Métodos Descritivos: Extensa descrição dos acontecimentos que o investigador já 

observou e registou, acrescentando-lhe a sua reflexão. 
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 Métodos Narrativos: Registo escrito dos dados numa linguagem corrente do quotidiano, 

que se pode fazer no momento da observação de um acontecimento ou num desenrolar de 

um conjunto de acontecimentos. 

 

Ainda segundo os mesmos autores (2011): 

A observação participante é uma técnica de investigação qualitativa adequada ao investigador que 

pretende compreender, num dado meio social, um fenómeno que lhe é exterior e que lhe vai permitir 

integrar-se nas actividades/vivências das pessoas que nele vivem, realizando desta forma o trabalho de 

campo. (p. 89) 

 

Assim, o investigador vivencia as situações e experiências e faz o registo dos acontecimentos, 

num relatório diário ou escrevendo notas de campo, de acordo com a sua perspetiva e com as 

pesquisas que efetua em paralelo. Neste nosso estudo, a observação participante foi sendo feita ao 

longo da ação, em todos os momentos de aprendizagem, para melhor sustentar a mesma e para 

permitir a reflexão sobre as aulas lecionadas, por forma a perceber o desenrolar das atividades 

realizadas e as aprendizagens dos alunos. Podemos afirmar que utilizámos caraterísticas dos três 

métodos de observação, uma vez que alguns acontecimentos foram descritos no momento da sua 

ocorrência, outros apenas mais tarde, havendo ainda alguns relativamente aos quais fora previamente 

estabelecido aquilo que era necessário observar, para depois procedermos ao preenchimento das 

checklists. 

 

2.5.2 Checklists 

A checklist serve para tornar os resultados e/ou a evolução das aprendizagens mais fáceis de 

análise uma vez que nela são apresentados os objetivos e a forma como cada aluno chegou ou não a 

eles.  

Antes de se iniciar o estudo, foi construída uma checklist (anexo 1) que visava avaliar o 

desempenho dos alunos nas produções escritas para melhor compreender onde é que cometiam mais 

erros. Ao percebermos que a maioria dos erros eram foneticamente incorretos, sentimos a 

necessidade de avaliar as produções dos alunos tendo por base apenas esse tipo de erros (anexo 2), 

uma vez que iríamos fazer incidir o nosso estudo sobre a consciência intrassilábica e tencionávamos 

avaliar os ditados, com os quais iríamos iniciá-lo, com recurso a essa segunda checklist. Após a 

aplicação dos primeiros ditados, sentimos que a segunda checklist criada não contemplava todos os 

tipos de erros que os alunos cometiam e, por isso, foi necessário construirmos uma terceira (anexo 

3), tendo por base os erros que íamos observando. Esta última apenas avaliava as sílabas em estudo, 
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ou seja, sílabas CCV. No decorrer das atividades, foram ainda construídas outras checklists que 

avaliavam os objetivos propostos para cada dinâmica trabalhada em sala de aula.  

 

2.5.3 Protocolos dos alunos 

Os protocolos dos alunos dizem respeito a fichas de trabalho e/ou ditados realizados, 

utilizados com o objetivo de perceber a evolução dos alunos e o melhoramento da sua escrita. Só 

avaliando deste modo a sua ortografia seria possível verificar se os erros inicialmente cometidos 

foram ou não alterados ou extintos. Os mesmos foram sendo recolhidos, sempre que eram usados e, 

analisados por nós, para melhor compreender a evolução dos alunos. Os resultados dos mesmos 

foram sendo colocados em checklists, onde era assinalado, por nós, se os alunos conseguiam ou não 

atingir os objetivos, com maior ou menor facilidade / dificuldade. 

 

2.5.4 Relatórios Diários ou Notas de Campo 

Depois de voltar de uma sessão de investigação, é comum que o investigador escreva o que 

aconteceu (Bogdan & Bliken, 1994), uma vez que é necessário registar os acontecimentos mais 

importantes e, em seguida pensar sobre eles. Mesmo aqueles que pareçam de menor importância, 

podem constituir dados cruciais para a investigação. As notas de campo podem assumir, assim, um 

papel de extrema relevância numa investigação. 

Ainda segundo os mesmos autores (1994), as notas de campo são “o relato escrito daquilo 

que o investigador ouve, vê, experiencia e pensa no decurso da recolha” (p. 150). O documento onde 

constam as notas de campo designa-se Relatório Diário, uma vez que o mesmo permite analisar 

detalhadamente as estratégias, intervenções, interações e ainda a realização das tarefas, tendo, no 

final, um espaço dedicado à reflexão por parte do investigador. No nosso estudo este relatório era 

realizado no final de cada atividade e nele colocávamos todas as informações que achávamos 

relevantes, após termos refletido sobre a prática e termos pensado em como os alunos se envolveram 

ou não nas atividades. 

 

2.5.5 Registos Fotográficos 

A fotografia interessou-nos especialmente devido ao facto de se tratar de uma forma 

relativamente acessível e exata de registar acontecimentos. “A importância fundamental reside no 

próprio objecto, pelo qual pretendemos mostrar objectivamente o que ele representa, ou o que se 

passa ou ocorre” (Langford, 2002, p. 20). Como nos referem Bogdan & Bliken (1994), o 
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investigador tem uma relação muito próxima com uma máquina fotográfica. Aliada a uma 

observação participante, esta pode ter um papel muito importante na recolha de dados. 

Existem pormenores na observação que nos podem escapar e o registo fotográfico permite-

nos fazer uma verificação posterior e mais atenta para procurar alguns vestígios de um 

acontecimento ou pormenor ao qual possamos não ter dado a devida atenção. Assim, Bogdan & 

Bliken (1994) afirmam que “as fotografias tiradas pelos investigadores no campo fornecem-nos 

imagens para uma inspeção intensa posterior que procura pistas sobre relações e atividades” (p. 189). 

Os registos fotográficos foram feitos nos momentos de atividade, aos trabalhos realizados 

pelos alunos, como forma de comprovar os resultados obtidos e melhorar a obtenção dos mesmos, 

ajudando a fazê-lo de forma consciente e refletida. Dado que as atividades eram de cariz lúdico, 

durante os jogos poderiam ter escapado pormenores importantes, daí a utilização da máquina 

fotográfica como complemento da observação participante. O registo fotográfico aconteceu no 

decorrer de todas as atividades, com a devida autorização dos Encarregados de Educação dos alunos 

envolvidos no estudo (anexo 4). 

 

2.5.6 Análise Documental 

 Torna-se importante a consulta dos documentos da instituição, tanto para caraterizá-la como 

para poder compreender em que meio a instituição se insere, sendo também importante a consulta de 

documentos de turma, como o Projeto Curricular, que permitiu constatar que os alunos elegeram a 

Matemática como a sua área de conteúdo favorita, sendo o Português área pouco referida, e portanto 

das que os alunos gostavam menos (isto no ano anterior, uma vez que o documento ainda não se 

encontrava atualizado). Segundo Sousa & Baptista (2011), “A análise documental constitui-se como 

uma técnica importante na investigação qualitativa – seja complementando informações obtidas por 

outras técnicas, seja através da descoberta de novos aspectos sobre um tema ou problema” (p. 89). 

 Esta análise foi realizada por nós no início do estudo e, no decorrer do mesmo, sempre que 

achámos necessário e útil. Os dados recolhidos pela professora cooperante relativamente a 

dificuldades de escrita dos alunos também foram consultados, no início e no decorrer do estudo, pois 

a mesma por vezes também fazia um levantamento dos erros que eram mais comuns em alguns 

alunos, quando fazia ditados de palavras. 

 

2.5.7 Conversas Informais 

No decorrer da investigação, o investigador vai passando algum tempo no terreno, o que lhe 

permite aumentar o contacto com as pessoas envolvidas na investigação, neste caso com os alunos, 
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possibilitando assim uma relação de confiança. O contato estabelecido foi quase diário, uma vez que 

o investigador estava no contexto escolar quatro dias por semana. Assim, este contacto permitiu que 

houvesse conversas informais, que não foram planeadas, mas que acabaram por acontecer e 

permitiram ter acesso a várias experiências dos alunos e conhecer as dificuldades que iam sentindo. 

As conversas informais com a professora cooperante também ajudaram a caraterizar a turma e a 

avaliar a sua evolução. As mesmas aconteceram em contexto escolar ao longo de todo o processo. 

 

 2.5.8 Questionário  

Num questionário, são colocadas questões aos participantes da investigação com o objetivo 

de recolher informações relativas a um tema de interesse para os investigadores, através de questões 

de resposta aberta ou fechada, direcionadas para o assunto que se pretende esclarecer. 

 Foi aplicado um questionário direcionado para a área curricular de Português no qual se pedia 

aos alunos que revelassem os seus gostos relativamente à mesma, para assim se poder adequar a 

investigação aos seus gostos pessoais, motivando-os para a aprendizagem. 

 Segundo Sousa & Baptista (2011), “é importante ter em conta o que se quer e como se vai 

avaliar, devendo haver rigor na selecção do tipo de questionário a aplicar de forma a aumentar a 

credibilidade do mesmo” (p. 91). Concretamente no nosso estudo, pretendíamos perceber qual o 

interesse que os alunos tinham relativamente à área do Português, uma vez que o Projeto Curricular 

de Turma não estava atualizado, não constando as opiniões de uma das alunas que apenas entrara na 

turma em 2014. Era importante perceber se o baixo interesse pelo Português se mantinha ou não. 

 Neste caso, o questionário (anexo 5) aplicado foi do tipo misto, uma vez que havia respostas 

de caráter aberto e respostas de caráter fechado. A fonte direta dos dados foi o ambiente natural dos 

alunos (sala de aula). Como nos dizem Bogdan & Biklen (1994): 

Os investigadores qualitativos frequentam os locais de estudo porque se preocupam com contexto. 

Entendem que as acções podem ser melhor compreendidas quando são observadas no seu ambiente 

habitual de ocorrência. Os locais têm de ser entendidos no contexto da história das instituições a que 

pertencem […] Para o investigador qualitativo divorciar o acto, a palavra ou o gesto do seu contexto é 

perder de vista o seu significado […] Ao apreender as perspectivas dos participantes, a investigação 

qualitativa faz luz sobre a dinâmica interna das situações, dinâmica esta que é frequentemente 

invisível par o observador exterior. (pp. 48-51) 

 

Neste estudo, o questionário foi construído, como já foi referido, para aferir o interesse que os 

alunos têm pela área do Português, tendo sido aplicado no dia 10 de dezembro. O mesmo 

apresentava questões de resposta fechada e apenas duas questões de resposta aberta. Outro dos 

objetivos da aplicação deste questionário era tentarmos perceber o que os alunos gostavam mais e 
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menos de fazer relacionado com a área, para tentar incidir sobre aquilo de que eles menos gostavam, 

com estratégias atrativas, por forma a motivar a turma para a aprendizagem. 

 

2.5.9 Ditado 

O ditado é frequentemente utilizado como forma de avaliar a competência ortográfica, pois 

incide sobre os reais conhecimentos das regras ortográficas. Segundo Carvalho (2009) “O ditado e o 

treino ortográfico são estratégias utilizadas pelos professores para avaliar a escrita do aluno do ponto 

de vista ortográfico, bem como para promover a aprendizagem da escrita correta das palavras” (p. 2). 

Vale ressaltar que o ditado e o treino ortográfico são duas atividades distintas. De acordo com 

Simões (2006, cit. Carvalho, 2009), o treino ortográfico é visto como um exercício enquanto o ditado 

se configura como uma tarefa. Na visão da autora, o treino ortográfico corresponde a atividades mais 

repetitivas orientadas para a fixação das convenções ortográficas, já os ditados estabelecem uma 

finalidade avaliativa no percurso do domínio ortográfico. 

Neste estudo o ditado foi aplicado, inicialmente, como instrumento de diagnóstico, dado que 

visava recolher informações acerca do desempenho dos alunos na escrita de sílabas CCV, mesmo 

inseridas em palavras desconhecidas. No final, foi aplicado para aferir a evolução dos alunos e para 

melhor compreendermos se as atividades contribuíram ou não para a diminuição dos erros. Contudo, 

como o ditado não presta apoio aos alunos, foi feita uma atividade de registo dos erros cometidos, 

por parte dos alunos, e outra que envolvia a escrita correta das palavras, em frases. Foram aplicados 

quatro ditados: dois no início do mês de janeiro e dois no final do mesmo mês. Os ditados aplicados 

no início e no fim eram iguais, relacionados com sílabas CCV, sendo que num a segunda consoante 

era um <r> e no outro um <l>. Nós ditamos os textos (anexo 6) e os alunos redigiram-nos, sendo que 

no final os ditados foram recolhidos e analisados por nós. Após a nossa correção, foram entregues 

aos alunos para que eles trabalhassem sobre os erros cometidos. 

 

 

2.6 TRATAMENTO E ANÁLISE DOS DADOS 

Segundo Sousa & Baptista (2011), o tratamento e análise dos dados corresponde ao “processo 

de decomposição de um todo nos seus elementos, procedendo posteriormente à sua examinação – de 

forma sistemática – parte por parte” (p. 106). Trata-se da etapa em que se registam, analisam e 

interpretam os dados. Após a recolha de informação, o investigador precisa de proceder à sua 

seleção. Se não for possível analisar toda a informação recolhida, é importante que consigamos 

selecionar a informação mais relevante, para permitir dar resposta às questões colocadas 
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inicialmente. As observações participantes, os relatórios diários e os protocolos dos alunos foram 

sujeitos à análise do seu conteúdo, sendo que os últimos foram analisados tendo em conta grelhas de 

avaliação (checklists), usadas para perceber o tipo de erros cometidos pelos alunos.  Os ditados 

foram sujeitos a correções e, de seguida à análise do conteúdo, no sentido em que fizemos uma 

recolha dos erros cometidos nas sílabas que estavam a ser alvo de avaliação. Esses dados constam de 

checklists, mas estas não são apresentadas com objetivos sendo antes apresentadas com tipos de erros 

que os alunos cometiam. 

Quanto ao questionário, foi realizada uma análise descritiva do mesmo, sendo que às questões 

de resposta fechada foi realizada uma análise estatística simples, como pode ser observado em anexo 

(7) tendo-se procedido a uma análise de conteúdo das duas questões de resposta aberta, ou seja, dos 

registos escritos. 

 

 

2.7 PROPOSTA DE INTERVENÇÃO 

Atendendo aos objetivos propostos para o estudo e às observações realizadas, foi-nos 

permitido perceber que a prática pedagógica deveria incidir sobre o treino da consciência 

intrassilábica dos sons [r] e [l]. Optámos por iniciar o nosso estudo com a aplicação de dois ditados, 

cada um com incidência num dos sons presentes em posição final de ataque ramificado. O ditado 

permite o treino da consciência fonológica, uma vez que exige que os alunos façam a 

correspondência entre os sons e as letras que os representam. No caso dos ataques ramificados, esta 

correspondência é unívoca, isto é, só admite uma interpretação, contando que o professor pronuncie 

de forma clara e natural a sequência de duas consoantes, sem introduzir entre elas, artificialmente, 

um som vocálico (por exemplo, dizendo plástico e não “pelástico”).  

O estudo teve início no mês de janeiro, com dois ditados, retirados do Caderno de Ditados de 

Freitas (2009). Este instrumento foi usado no início e no fim da investigação, para se puderem 

comparar os dados recolhidos no início com os dados recolhidos no final, a fim de perceber qual foi 

a evolução dos alunos. Além destes dois momentos foram realizadas quatro atividades, de cariz 

lúdico, recorrendo a jogos de grupo e/ou turma que envolveram a escrita de palavras isoladas como 

forma de treinar a consciência intrassilábica e ter contacto com as palavras escritas corretamente. 
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Quadro 1- Prática Educativa 

Atividades Objetivos Específicos 

Ditado ( Sílabas CCV – letra <r> ) 

Planificação, Relatório Diário e Materiais em 

Anexo (8) 

- Escrever corretamente sílabas CCV; 

- Escrever corretamente palavras com sílabas CCV em 

situação de ditado. 

 
Ditado ( Sílabas CCV – letra <l> ) 

Planificação, Relatório Diário e Materiais em 

Anexo (8) 

Correção dos erros cometidos no ditado 

e inclusão da forma correta em frases 

Planificação, Relatório Diário e Materiais em 

Anexo (9) 

- Transcrever corretamente palavras com sílabas CCV; 

- Elaborar e escrever uma frase simples. 

Jogo “Dado de Imagens” 

Planificação, Relatório Diário e Materiais em 

Anexo (10) 

- Escrever corretamente palavras com sílabas CCV (bl, cl, 

pl, fl, gl, tl e/ou br, cr, pr, fr, gr e tr); 

- Identificar palavras com sílabas CCV; 

- Pensar em palavras com sílabas CCV. 

Jogo “Palavras e Imagens”  

Ficha de Consolidação 

Planificação, Relatório Diário e Materiais em 

Anexo (11) 

- Escrever corretamente palavras com sílabas CCV, em 

que a segunda consoante seja um <r> ou um <l>;; 

- Identificar sílabas CCV, em que a segunda consoante 

seja um <r> ou um <l>; 

- Associar uma imagem a uma palavra. 

Ficha de consolidação 

Ditado de Palavras 

Planificação, Relatório Diário e Materiais em 

Anexo (12) 

- Escreve corretamente sílabas CCV, onde a segunda 

consoante é um <r> ou um <l>; 

- Formar frases com palavras que contenham sílabas 

CCV, onde a segunda consoante é um <r> ou um <l>; 

- Escrever corretamente, em situação de ditado, pelo 

menos 25 palavras com sílabas CCV, de uma lista de 30. 

Ditado ( Sílabas CCV – letra <r> ) 

Planificação, Relatório Diário e Materiais em 

Anexo (13) 

 

- Escrever corretamente sílabas CCV; 

- Escrever corretamente palavras com sílabas CCV em 

situação de ditado. 
Ditado ( Sílabas CCV – letra <l> ) 

Planificação, Relatório Diário e Materiais em 

Anexo (13) 

Nota: Os objetivos específicos foram definidos tendo em conta os descritores de desempenho apresentados nas Metas de 

Aprendizagem de Português do 1.º Ciclo do Ensino Básico. 
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1.ª atividade- Correção dos erros cometidos no ditado e inclusão da forma correta em frases 

Consistiu na análise dos erros cometidos nos ditados. Os alunos observaram as correções 

feitas por nós e escreveram frases com duas das palavras envolvidas, para poderem escrevê-las 

corretamente e integrá-las em frases, dado que essa estratégia facilita a memorização ortográfica. 

 

2.ª atividade- Jogo “Dado de Imagens” 

Tratou-se de uma atividade dinâmica com um dado de imagens, em que os alunos foram 

individualmente ao centro da sala lançar o dado. A imagem que calhava na face voltada para cima 

tinha um encontro consonântico, por exemplo, <cl> clarinete e os alunos tinham de dizer outra 

palavra com as mesmas consoantes juntas, e escrevê-la no quadro corretamente. 

 

3.ª atividade- Jogo “Palavras e Imagens”  

Consistiu num jogo de palavras. Os alunos tinham cartões, com quatro imagens cada um, e 

nós tínhamos um saco com cartões onde constavam as palavras correspondentes às imagens. Quando 

retirávamos uma palavra, o aluno que tinha a imagem correspondente deveria levantar-se e tentar 

escrevê-la corretamente no quadro. Se a escrevesse corretamente, poderia levar a palavra para a sua 

mesa e colocá-la junto da imagem; caso errasse na grafia, a palavra voltaria para o saco. Ganhava o 

aluno que escrevesse mais palavras corretas e, consequentemente, que preenchesse o seu cartão em 

primeiro lugar. 

 

4.ª atividade- Ficha de consolidação e Ditado de Palavras 

Foi a realização de uma ficha de consolidação de conhecimentos, na qual os alunos 

observavam muitas palavras com encontros consonânticos e, depois, praticavam a escrita de outras. 

No final, foi realizado um ditado de palavras cujo objetivo era que os alunos acertassem em 25 das 

30 palavras ditadas. 

 

 

As intervenções foram pensadas para serem dinâmicas, uma vez que assim possibilitam aos 

alunos criar representações visuais, pois muitas das palavras que vão sendo escritas por eles foram 

observadas nos jogos realizados, em objetos que os alunos manipularam. Foram usados jogos, pois 

os mesmos surgem como elemento facilitador das aprendizagens, motivando os alunos. Segundo 

Almeida (1994): 
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A educação lúdica, na sua essência, além de contribuir e influenciar na formação da criança e do 

adolescente, possibilitando um crescimento sadio, um enriquecimento permanente, integra-se ao mais 

alto espírito de uma prática democrática enquanto investe em uma produção séria do conhecimento. A 

sua prática exige a participação franca, criativa, livre, crítica, promovendo a interação social e tendo 

em vista o forte compromisso de transformação e modificação do meio (p. 41). 

 

Com estas intervenções esperava-se que os alunos melhorassem o seu nível de proficiência na 

escrita, mais concretamente na escrita de sílabas CCV, cuja segunda consoante é um <r> ou um <l>.  
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CAPÍTULO 3. RESULTADOS 

 Neste capítulo serão apresentados os resultados do nosso estudo, tendo em conta aquilo que 

abordámos no  Quadro de Referência Teórico e aquilo que observámos. Referir-nos-emos aos 

resultados obtidos no início e no final do estudo, para que seja mais fácil a compreensão da evolução 

da turma. 

  

3.1 QUESTIONÁRIO 

O primeiro momento de diagnóstico consistiu na aplicação de um questionário, em dezembro, 

que visava perceber o interesse dos alunos pela área curricular de Português. No mesmo, os 

resultados foram claros: grande parte da turma preferia a Matemática em detrimento do Português, 

revelando nas questões de resposta aberta não gostar de escrever, tendo preferência pela leitura. 

 

 

Gráfico 1. Área de conteúdo preferida     Gráfico 2. Tarefa que os alunos gostam mais 

 

 Como é mostrado na análise
6
 aqui apresentada, os alunos revelam não ter como preferência a 

escrita, tendo sido, por isso, que nos propusemos trabalhar a mesma de forma dinâmica, para que os 

alunos pudessem perceber que escrever pode ser uma atividade divertida, sendo essencial para 

muitas das nossas atividades. Assim, todos os jogos envolveram a escrita e, para a sua realização, foi 

crucial que os alunos escrevessem corretamente.  

O questionário foi construído com o intuito de aferir as preferências dos alunos, tendo em 

conta os dados recolhidos pela professora cooperante no ano anterior, e de perceber se as 

preferências se mantinham ou tinha havido alterações. De facto, neste ano houve menos alunos a 

escolher o Português como área favorita.  

                                                           
6
 Para uma análise mais pormenorizada dos questionários consultar o anexo (7 e 14). 

4 

15 14 

Português Matemática Outras

Qual a Área de Conteúdo de que 

gostas mais? 

18 

7 

Ler Escrever

Das duas tarefas, qual a que gostas 

mais? 
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Este instrumento tornou-se fundamental para a definição do nosso estudo, uma vez que nos 

deu a resposta de que precisávamos “que tipo de erros vamos fazer incidir o nosso estudo?” uma vez 

que os alunos cometiam muitos erros ortográficos.  

 

 

 

 

 Figura 4. Grafia do aluno Exp. Plástica.                           Figura 5. Grafia do aluno Expressão Plástica. 

 

 

  

 

 

 

Os erros que mais imediatamente mereceram a nossa atenção relacionavam-se com o facto de 

muitos alunos revelarem tendência para eliminar sequências de duas consoantes, tanto em posição de 

Ataque (isto é, nas sílabas com ataque ramificado) como nos casos de sequência Coda-Ataque (ou 

seja, em que uma sílaba terminada em consoante era seguida de outra iniciada por consoante). Ao 

representar Expressão Plástica alguns alunos escreveram “expressão palástica” ou “experssão 

pelástica”; houve ainda um aluno que em vez de escrever, escreveu “esquerver”; outro aluno, ao 

invés de escrever manuscrito, escreveu “manoesquerito”. Assim, e após levantamento dos erros 

ortográficos cometidos pelos alunos no preenchimento do questionário (anexo 15), definimos o 

âmbito do nosso estudo, consciência intrassilábica relacionada com a presença das consoantes <l> e 

<r> em posição final de Ataque. No que respeita à capacidade de manipulação de sons dentro da 

sílaba, alguns alunos não foram capazes de colocar as duas consoantes juntas: transferiram a segunda 

consoante para a Coda da sílaba respetiva (“Experssão”), ou inseriram uma vogal entre as duas 

consoantes, formando duas sílabas (“Pelástica”). Concluímos, assim, que os alunos manifestavam 

tendência para uniformizar a estrutura das sílabas (criando sílabas CV em vez de CCV), separando os 

ataques ramificados. 

 

 

 

 

 

Figura 6. Grafia do aluno Expressão Plástica e Inglês.  

 

Figura 7. Grafia do aluno escrever.  
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3.2  RESULTADOS INICIAIS 

Ditados de Consciência Intrassilábica 

Inicialmente começamos por construir uma checklist para posteriormente analisarmos os 

primeiros ditados que serviriam de diagnóstico, uma vez que o objetivo era perceber como é que os 

alunos se encontravam a este nível antes de iniciarmos as atividades de treino. Os ditados aplicados 

foram dois, “A trovoada” e “O Pluto” selecionados do Caderno de Ditados, 6-8 anos de Freitas 

(2009). Estes foram selecionados por serem curtos, por contemplarem as sílabas necessárias para a 

avaliação e por apresentarem palavras conhecidas e desconhecidas pelos alunos, o que permitia 

perceber as reais dificuldades da turma. Os ditados foram aplicados com um dia de intervalo, em 

ambos os casos os textos foram lidos por nós de forma calma, tentando acompanhar o ritmo de 

escrita dos alunos, e da forma mais clara possível, tendo havido palavras que foram repetidas várias 

vezes, consoante as solicitações da turma. O que acabou por ajudar os alunos na compreensão da 

forma escrita das palavras, uma vez que as mesmas foram pronunciadas por nós, mais que uma vez.  

Após o término dos dois ditados, passámos à analise dos erros cometidos e então percebemos que a 

checklist ainda não contemplava todos os tipos de erros que haviam sido cometidos pelos alunos 

(anexo 2). Assim, foi necessário construir uma nova checklist, na qual os erros dos alunos eram 

avaliados consoante sete critérios. É importante salientar que esta checklist apenas avaliava as sílabas 

relevantes para o nosso estudo (CCV) e não propriamente palavras completas. No quadro abaixo 

encontram-se os critérios usados e alguns exemplos de cada um deles. 

 

Quadro 2. Critérios para a avaliação de erros ortográficos em sílabas com a estrutura CCV 

Descrição Exemplo Palavra 

Escreve corretamente a sequência “clarão” clarão 

Introduz uma vogal entre as consoantes “belusa” blusa 

Substitui uma das consoantes “blicínias” glicínias 

Substitui uma vogal por outra “Plodo” Pluto 

Omite uma das consoantes “licínias” glicínias 

Transfere a 2.ª consoante para a posição de coda “entertida” entretida 

Utiliza uma combinação de grafemas inválida “celarão” clarão 

Nota: Aplicam-se dois critérios nos casos em que as sequências apresentam dois tipos de erros. 
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3.2.1 Ditado da consoante <r> como segundo segmento de Ataque 

 Este foi o primeiro ditado a ser aplicado à turma e os resultados encontram-se em anexo, 

juntamente com alguns exemplos das produções dos alunos (anexo 16). Nesta tarefa, havia sete 

sílabas. Sete alunos não cometeram qualquer erro e onze cometeram apenas um erro. Os restantes (8) 

cometeram mais do que dois erros, tendo havido um aluno a cometer seis erros e dois a cometer 

cinco. A maioria dos erros prendeu-se com o facto de os alunos substituírem a vogal da sílaba em 

causa (por exemplo, “truvuada” em vez de trovoada). No entanto, essa substituição não implicou 

propriamente uma falha ao nível da consciência fonémica, pois estava foneticamente correta (uma 

vez que foi usado o grafema <u>, que corresponde exatamente ao fonema [u]). Em certos casos, a 

vogal foi substituída por uma outra com valor fonémico efetivamente distinto (por exemplo 

“trevoada” em vez de trovoada), mas esse erro deve-se provavelmente à tendência que leva muitos 

falantes a pronunciarem algumas palavras de forma distinta do que a norma culta ou a grafia sugerem 

(comparável à pronúncia de “menistro” por ministro). Como mostra o exemplo, houve ainda alunos 

que introduziram uma vogal entre as consoantes. 

 

 

Figura 8. Introdução de uma vogal entre as consoantes            Figura 9. Substituição de uma vogal por outra 

 

 Houve alunos que também fizeram transferências da segunda consoante para a posição de 

coda, como pode ser observado abaixo. 

 

 

Figura 10. Transferência da 2.ª consoante para a posição de coda 

Os erros foram recolhidos e analisados, tendo sido possível prever que os alunos teriam 

maiores dificuldades no segundo ditado, algo que se veio a confirmar. A nossa previsão baseou-se no 

facto de, neste primeiro ditado, ter sido incluída a palavra clarão (cuja primeira sílaba apresenta 

ataque ramificado, mas em que a segunda consoante é <l> e não <r>). Muitos (9) foram os alunos 

que a escreveram de forma incorreta, sendo os erros mais comuns a substituição de uma das 

consoantes e a introdução de uma vogal entre ambas. 

 

 

Figura 11. Substituição de uma consoante e introdução de uma vogal 
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3.2.2 Ditado da consoante <l> como segundo segmento de Ataque 

 Este foi o segundo ditado aplicado à turma e os resultados encontram-se em anexo, 

juntamente com alguns exemplos das produções dos alunos (anexo 17). Neste havia dez sílabas a 

avaliar. Aqui os erros cometidos foram em maior número, sendo que apenas um aluno não cometeu 

qualquer erro, dois alunos cometeram apenas um erro e cinco alunos cometeram dois erros. Nesta 

tarefa, como foi referido, sentimos que os alunos tiveram mais dificuldades, mesmo considerando 

que o texto foi lido por nós antes da sua realização para que os alunos pudessem colocar questões 

relacionadas com o significado de algumas palavras, tal como sucedeu no ditado da consoante <r>. 

Durante a tarefa, foram muitos os alunos que iam pedindo para repetirmos as palavras. Houve 

mesmo um aluno que cometeu dez erros, outro cometeu nove e ainda outro cometeu oito. O erro 

mais frequente, a nível ortográfico, foi a substituição da vogal (por exemplo, “Peloto” em vez de 

Pluto). Porém este erro ortográfico não corresponde propriamente a uma falha no âmbito da 

consciência fonémica, porque as letras utilizadas pelas crianças, erradamente, para representar a 

vogal podem, noutros contextos, representar aqueles sons (em muitos casos, o grafema <o> pode ter 

o som [u]). Houve casos em que introduziram uma vogal entre as duas consoantes. 

 

 

 

Figura 12. Substituição de uma vogal por outra     Figura 13. Introdução de uma vogal entre as 

consoantes e substituição da vogal por outra 

  

 

 

Figura 14. Introdução de uma vogal entre as consoantes  

  

Tal como no ditado da consoante <r> neste havia também uma palavra relacionada com o 

outro texto que foi alvo de avaliação, a palavra entretida. Metade da turma (13 alunos) escreveu-a 

corretamente, a outra metade (13 alunos) cometeu erros, sendo o erro mais comum a transferência da 

segunda consoante para a posição de coda. 

 

 

 

Figura 15. Transferência da 2.ª consoante para a posição de coda. 
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Em suma, os alunos revelaram ter poucos conhecimentos acerca da consciência intrassilábica, 

como era esperado após a aplicação do questionário. Os erros ortográficos cometidos foram vários, 

tendo sido necessário criar critérios específicos, para os podermos avaliar e categorizar, como foi 

explicado no ponto 3.2, mais concretamente no quadro 2. As tarefas de ditado serviram para avaliar a 

escrita dos alunos do ponto de vista ortográfico, de forma a perceber como estavam a este nível, 

sendo esta uma avaliação de caráter diagnóstico. Foi importante perceber a capacidade que os alunos 

têm em associar os sons aos grafemas correspondentes e, perceber que ainda são realizadas muitas 

trocas, mostrando que a transposição que fazem dos fonemas para os grafemas, em alguns casos, 

ainda não é feita corretamente, como pudemos constatar através da análise cuidada destes dois 

primeiros ditados. 

 

3.3  RESULTADOS FINAIS 

3.3.1 Ditado da consoante <r> como segundo segmento de Ataque 

Em comparação com os ditados aplicados no início do nosso estudo, houve uma evolução 

bastante significativa, uma vez que foram muitos (19) os alunos que não cometeram qualquer erro
7
.  

Note-se que, dos 26 alunos, foram 25 os que realizaram este último ditado, dado que um dos 

alunos não pôde estar presente, por motivos de saúde. No entanto, é importante referirmos que, na 

primeira aplicação, esse aluno não cometeu qualquer erro, sendo dos que cometem menos erros de 

ortografia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3- Evolução do 1.º Ditado e do 2.º Ditado da consoante <r> 

                                                           
7
 Os resultados encontram-se em anexo, bem como alguns exemplos das produções dos alunos 

(anexo 18). 
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 Conforme se pode observar no gráfico acima, a evolução da turma foi bastante significativa, 

uma vez que, na segunda aplicação, grande parte da turma não cometeu qualquer erro. Os alunos que 

cometeram mais erros na primeira aplicação do ditado cometeram entre um a três erros, ou zero, 

nesta última aplicação. 

 

3.3.2 Ditado da consoante <l> como segundo segmento de Ataque 

 Neste ditado é ainda mais notória a evolução da turma: na primeira aplicação os erros foram 

muitos e nesta segunda a maioria da turma apenas cometeu um erro, tendo sido o erro mais comum a 

substituição de uma vogal por outra. Neste ditado, tal como no da consoante <r>, houve alunos que 

não cometeram qualquer erro (11) e muitos que cometeram apenas um erro (9). Pudemos constatar 

que apenas cinco alunos cometeram mais do que um erro
8
. O aluno que não realizou a primeira 

aplicação do ditado da consoante <r> também não realizou a segunda (pelos mesmos motivos), mas 

é possível que nesta ocasião não repetisse os dois erros que cometeu na primeira aplicação. Houve 

ainda um outro aluno que, pelos mesmos motivos do anterior, também não participou na última 

recolha. Este aluno cometeu 10 erros em 10 sílabas, tendo alguns problemas de aprendizagem, e 

estando a ser sinalizado como disléxico. 

 É importante percebermos a evolução da turma, na diminuição dos erros cometidos e, no caso 

de alguns alunos, na anulação de erros cometidos. 

 

Gráfico 4- Evolução do 1.º Ditado para o 2.º Ditado da consoante <l> 

                                                           
8
 Os resultados encontram-se em anexo, bem como alguns exemplos das produções dos alunos 

(anexo 19). 
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 Conforme podemos observar na aplicação inicial todos os alunos cometeram erros (exetuando 

um), tendo o número de erros sido distribuído, ou seja, destacam-se os dois e quatro erros, mas estes 

números não são elevados, tendo em conta que são 26 alunos. Tal como na aplicação final da letra 

<r> aqui também houve uma evolução significativa, sendo que na aplicação final do ditado, 11 

alunos não cometeram qualquer erro e 9 cometeram apenas um erro, o que são números aceitáveis, 

tendo em conta que eram 10 sílabas e o elevado número de erros observado na aplicação inicial.  

 

3.4 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

Após o nosso estudo consideramos que os alunos já são capazes de reconhecer a existência de 

sílabas CCV, e que são capazes de manipulá-las de forma autónoma. Silva (2002) afirma que “as 

modalidades mais elementares da consciência fonológica abrangem a sensibilidade às sílabas, rimas 

e fonemas iniciais das palavras” (p. 5), e isso foi visível no decorrer das tarefas, uma vez que, quando 

nos jogos realizados os alunos tinham de pensar em palavras com sílabas CCV, mencionaram sempre 

palavas cuja sílaba inicial tinha esse conjunto de sons, mesmo depois de os termos incentivado a 

dizer também palavras que tivessem sequências de consoantes noutras sílabas, além da primeira. Isto 

revela que os alunos estavam mais atentos às sílabas e aos sons iniciais, o que também foi bastante 

visível nas fichas de trabalho, nas quais os alunos tinham de assinalar as sílabas CCV. Nessas fichas, 

alguns alunos assinalaram apenas aquelas que se encontravam no início das palavras (v. anexo 20). 

O nosso estudo centrou-se na melhoria da ortografia através de tarefas de consciência 

intrassilábica, ou seja, de tarefas em que os alunos foram levados a refletir sobre a estrutura interna 

das sílabas. Tal como foi referido no Quandro de Referência Teórico, quando são detetadas 

dificuldades ao nível da consciência fonológica, ou seja, ao nível da manipulação dos sons da fala, 

devemos iniciar atividades de treino da mesma. Foi exatamente isso que fizemos, tendo como 

objetivo principal a diminuição dos erros ortográficos através do apuramento da consciência 

intrassilábica.  

Podemos então afirmar que o treino da consciência intrassilábica, por meio de jogos e de 

escrita repetida de palavras, contribuiu para que houvesse uma diminuição dos erros ortográficos. 

Apesar de terem sido descritas, no Quadro de Referência Teórico, várias tarefas que podem ser feitas 

para o treino da consciência fonológica, nem todas foram aplicadas, uma vez que esta era uma turma 

com baixo interesse pela área de Português e era importante cativar os alunos para a área. Na 

tentativa de mostrar que a mesma também pode ser trabalhada através de dinâmicas de grupo, e não 

descurando as tarefas que devem ser desempenhadas individualmente, tentámos que as 

aprendizagens fossem centradas em atividades de cariz lúdico, com recurso a materiais que os alunos 

pudessem manipular tentando que se sentissem motivados. Essa foi a razão pela qual várias tarefas 
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descritas no enquadramento teórico não terem sido aplicadas. As atividades envolveram a escrita e a 

leitura de palavras, para que os alunos fizessem a ponte entre os sons e os grafemas, percebendo que 

a escrita codifica a oralidade. 

Martins e Niza (2008) afirmam que os alunos aprendem a escrever escrevendo e foi nisso que 

a nossa ação se concentrou. Tentámos colocar os alunos em contacto com a escrita, sendo os próprios 

a escrever conforme sabiam, em seguida a ler aquilo que escreveram e depois a tentarem perceber 

onde estaria, ou não, o erro. Assim, foram eles a corrigi-lo, melhorando a leitura de palavras isoladas 

e treinando a escrita de palavras com sílabas CCV. Ao serem confrontados com aquilo que queriam 

dizer, os alunos tiveram de pensar na relação entre os sons e os grafemas, para depois poderem 

escrever as palavras adequadamente. 
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CAPÍTULO 4- CONSIDERAÇÕES FINAIS 

No presente capítulo, expomos uma discussão avaliativa e reflexiva em torno do trabalho 

apresentado nos capítulos anteriores, reportando-nos aos nossos objetivos pedagógicos iniciais e às 

questões que pretendíamos ver respondidas. 

Relativamente à primeira questão de investigação, Qual o nível de consciência fonológica em 

alunos do 2.º ano do Ensino Básico?, é esperado que, no 2.º ano do Ensino Básico, os alunos já 

demonstrem um bom domínio a este nível, sendo capazes de percecionar palavras como um conjunto 

de sílabas, que por sua vez são constituídas por fonemas, sabendo ainda que os grafemas servem para 

os representar. No entanto, antes de iniciarmos o nosso estudo, isso não era visível, pelo contrário, 

alguns alunos revelavam dificuldades em fazer corresponder alguns fonemas a grafemas, 

nomeadamente no que respeita a sílabas CCV.  

A aplicação do questionário mostrou-nos que deveríamos trabalhar a temática com a turma, 

pois embora as metas curriculares possam ser trabalhadas de forma transversal, esta é uma meta a ser 

trabalhada entre o 1.º e o 2.º ano de escolaridade. O estudo da consciência fonológica é recorrente, 

pela sua importância enquanto competência metalinguística, mas também enquanto mecanismo 

facilitador de aprendizagens posteriores, relacionadas designadamente com a aprendizagem formal 

da leitura e da escrita (Silva, 2003). Embora o processo de alfabetização se inicie apenas no 1.º Ciclo 

do Ensino Básico, o desenvolvimento da consciência fonológica ocorre desde muito cedo, através de 

experiências proporcionadas às crianças nos seus contextos de vida. Logo, é esperado que os alunos 

de 2.º ano de escolaridade já estejam familiarizados com os sons da fala e sejam capazes de 

manipulá-los e representá-los graficamente. Como foi descrito no Enquadramento Teórico, existem 

quatro formas possíveis de consciência fonológica, e esta consciência desenvolve-se por fases, ou 

seja, os alunos estão inicialmente mais sensíveis às sílabas, rimas e fonemas iniciais das palavras 

(Silva, 2002) e a turma foi revelando isso mesmo, nas atividades que realizava com a professora 

cooperante e que nós íamos tendo oportunidade de observar. 

 Numa das vertentes da consciência fonológica, a consciência intrassilábica, foram detetadas 

dificuldades, nomeadamente ao nível dos ataques ramificados. Daí ser possível perceber que a turma 

ainda não tinha bem desenvolvida esta vertente da consciência fonológica, que diz respeito à 

“capacidade de manipular grupos de sons dentro da sílaba” (Freitas et al, 2007, p. 11). É esperado 

que esta consciência seja adquirida após a consciência silábica, uma vez que a aprendizagem da 

mesma pressupõe que haja uma maior maturidade linguística, ou seja, à entrada para o 1.º Ciclo do 

Ensino Básico. Assim sendo, respondendo à segunda questão de investigação, Qual o grau de 
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consciência intrassilábica de alunos do 2.º ano do Ensino Básico?, podemos dizer que os alunos 

revelaram bastantes dificuldades no que diz respeito aos encontros consonânticos na posição inicial 

da sílaba, que se refletia nas suas recorrentes incorreções ortográficas ao representarem sílabas com a 

estrutura CCV. O facto de terem dificuldades em codificar graficamente os fonemas que ouviam 

levou-nos a concluir que seria desejável tentar apurar a sua consciência fonológica. 

 O desenvolvimento da consciência fonológica encontra-se intimamente relacionado com a 

aprendizagem da leitura e da escrita, pelo que se salienta a importância de promover estas 

competências até à entrada no 1.º Ciclo, como forma de prevenir dificuldades futuras no processo de 

aprendizagem da associação grafema-fonema (leitura) e fonema-grafema (escrita) (Sim-Sim, 1998). 

No entanto, nem todas as crianças têm a oportunidade de adquirir e desenvolver estas competências. 

Há lacunas significativas que poderão passar despercebidas ao nível da Educação Pré-Escolar, a ser 

identificadas tardiamente, aquando o ingresso no 1.º Ciclo do Ensino Básico, sendo nesta altura que 

podem emergir dificuldades ao nível da leitura e da escrita, com repercussões a vários níveis, 

nomeadamente no sucesso escolar. 

 Por isto, e com base em vários autores destacados no Enquadramento Teórico, podemos 

responder afirmativamente à terceira questão de investigação Estará a consciência fonológica 

associada aos erros ortográficos?, ou seja, um aluno que não tenha bem adquirida a consciência 

fonológica ou uma das suas vertentes, não será um aluno proficiente ao nível da leitura e da escrita. 

Isto foi, também, constatado através do nosso estudo, por meio da análise da ocorrência inversa: após 

o treino da consciência intrassilábica, os alunos passaram a cometer menos erros, sendo possível 

então responder à última questão de investigação Qual a influência do treino da consciência 

intrassilábica para a melhoria da ortografia?, as atividades de treino melhoram as capacidades de 

escrita dos alunos, uma vez que eles passam a conseguir fazer a associação do fonema ao grafema 

correspondente, melhorando assim o seu desempenho ortográfico. 

Esta investigação foi um enorme desafio para nós, uma vez que no início não nos sentíamos à 

vontade com a temática selecionada, embora essa fosse a que deveríamos trabalhar com a turma em 

questão, por ter sido a dificuldade que foi sentida por nós. Hoje sentimos que esta escolha foi 

bastante benéfica, não só porque conduziu a uma melhoria na aprendizagem por parte dos alunos, 

mas também porque nos permitiu aprofundar conhecimentos acerca do tema, que é de extrema 

importância no contexto da aquisição e da aprendizagem da língua materna, uma vez que a 

consciência fonológica é um dos preditores do sucesso da aprendizagem da leitura e da escrita. 
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Consideramos que o presente estudo contribuiu para o aprofundamento do conhecimento 

sobre a relação entre a consciência fonológica e as suas habilidades de leitura e escrita, tendo sido 

possível verificar que as atividades de treino contribuem para a diminuição dos erros ortográficos, 

quando estes estão relacionados com a utilização de grafemas que correspondem aos fonemas das 

palavras, como sucede no caso dos ataques ramificados em início de sílaba.  

Contudo, e no que respeita às limitações deste estudo, admitimos que poderiam ter sido 

aplicados os testes mencionados no Enquadramento Teórico, para perceber se os resultados seriam 

diferentes, uma vez que as atividades aplicadas a esta turma foram direcionadas para a ludicidade, 

por meio de jogos e dinâmicas de grupo e/ou individuais, para tentar que a turma se sentisse 

motivada para a aprendizagem. Neste contexto, é de referir que o Programa Nacional de Ensino do 

Português tem como uma das suas principais preocupações o treino da consciência fonológica no 1.º 

Ciclo, e neste seguimento foram desenvolvidas duas brochuras informativas sobre a temática que 

contêm atividades que podem ser trabalhadas em contexto de sala de aula. Estas atividades 

incentivam o treino da consciência fonológica centrada no domínio da oralidade e da escrita (Freitas 

et al., 2007; Duarte, 2008). Assim sendo, são dois instrumentos úteis para professores, de forma a 

que possamos agir de forma informada e atualizada. 

No que se refere à prática educativa, inicialmente aplicámos um questionário, no sentido de 

podermos determinar a direção que deveríamos seguir. As respostas que obtivemos com esta 

aplicação permitiram-nos perceber que a área de Português era a área preterida da maior parte dos 

alunos. Findo o nosso estudo, sentimos que poderíamos ter aplicado o mesmo questionário à turma, 

para aferirmos se houve ou não alterações quanto ao interesse dos alunos pela área. No entanto, ao 

longo das atividades fomos sentindo que os alunos passaram a encarar a área como uma área 

importante, que ajuda os alunos na comunicação, tanto oral como escrita.  

A prática decorreu de forma bastante positiva e agradável, os alunos foram-se envolvendo de 

forma clara e espontânea, houve momentos em que colocavam questões bastante adequadas e 

pertinentes, revelando que pensavam sobre a temática que estava a ser trabalhada. Perguntaram, por 

exemplo, como “é possível termos três consoantes juntas?” ou “existem letras com o som igual, 

como é que eu sei qual é que devo usar?”, o que revelou o seu interesse pela reflexão sobre a língua e 

a sua progressiva capacidade para a elaboração metalinguística, no âmbito da qual se desenvolveu a 

sua consciência fonológica. Ainda assim, sentimos que esta poderia e deveria ser uma temática 
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trabalhada ao longo do ano letivo, passando da consciência intrassilábica para o treino da consciência 

fonémica, por forma a articular e dar continuidade às várias vertentes da consciência fonológica.  

Terminamos neste momento uma etapa de extrema importância na nossa formação enquanto 

futuros educadores e professores, mas tencionamos manter-nos em constante formação e atualização, 

para podermos ensinar os alunos de forma consciente e sustentada, promovendo momentos em que 

também possamos aprender com eles. Embora se possa pensar que os docentes sabem tudo, essa é 

uma ideia errada, pois todo o ser humano aprende com a experiência e a busca do saber, e nós não 

somos diferentes, aprendemos todos os dias com os nossos alunos e com os nossos colegas de 

profissão, de forma genuína e espontânea. 
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