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Objetivos

• Apresentar as principais contribuições da Ciência 
da Leitura.

• Discutir as fases do desenvolvimento da leitura

• Apresentar e discutir a importância da 
consciência fonológica na alfabetização.

• Expor algumas estratégias de ensino e atividades 
que favorecem o desenvolvimento da consciência 
fonológica e de outras habilidades 
metalinguísticas.



Ciência 
da 

Leitura

Psicologia 
Cognitiva

Neurociência 
Cognitiva

Linguística 
Cognitiva

O que é Ciência da Leitura?

Maluf & Cardoso-Martins (2013)



Como funciona o alfabeto?

• POSDAVA

• NEZEMA

• LEXTO

• TEÕES

• RAZENCO

• CHUDA

MFGUVSB

LEITURA



Sistemas alfabéticos de escrita

• Representam a língua falada no nível dos sons 
individuais ou fonemas

• Exemplos: 

– Inglês

– Português

– Espanhol

– Italiano

Treiman (2011)



Sistemas alfabéticos de escrita 
podem ser difíceis de aprender

–Os fonemas são abstratos
•Crianças podem apresentar dificuldades para analisar 
palavras faladas em fonemas

–Ligações entre fonemas e letras podem ser 
complexas

•Alguns fonemas têm mais de uma possível forma de 
representação escrita

•Alguns fonemas são escritos com sequências de duas letras 
(dígrafos)

Treiman (2011)



Para aprender a ler as crianças 
devem

• Entender que as letras são símbolos que 
representam os sons da fala;

• Discriminar as formas visuais das letras (d, p, 
b, q);

• Discriminar os sons da fala (vaca, faca);

• Aprender a manipular os sons da fala de uma 
forma consciente;



Habilidade 
Específica

Habilidades 
Gerais

Leitura

Componentes do processamento na 
leitura 



Fatores envolvidos na aquisição da 
linguagem escrita

• Ambientais: exposição a materiais escritos, 
ensino de linguagem escrita, professores.

• Linguísticos: granularidade do idioma, 
regularidades e irregularidades ortográficas.

• Perceptuais: percepção auditiva dos sons das 
palavras, percepção visual das letras

• Afetivo e motivacionais: atração ou repulsa por 
materiais de escrita, exemplos de leitores.

• Cognitivos: habilidades metaliguísticas, 
memória, inteligência.



Como as pessoas leem palavras:

• Por Decodificação:
Fonemas são as menores unidades sonoras; Grafemas são símbolos que representam esse 

sons.

CASA tem 4 grafemas e 4 fonemas

CHUVA tem 5 letras mas apenas  4 fonemas e 4 grafemas – CH – U – V – A

Princípio Alfabético = Correspondência Grafema-Fonema – CASA = /kaza/

Princípio  Semiográfico = CASA = “Casa” e igual a

Princípio Fonográfico = CASA = /kasa/

Permite a leitura de:

Não-palavras (XHSRKV) 

e Pseudopalavras (RABLADIRO)

10

Adaptado de Ehri (2011)



Como as pessoas leem palavras:

• Por Analogia:  p ato  gr ato c  ão p  ão
gelad eira  torn eira

• Por predição: contexto e letras
• No hospital trabalham muitos médicos e en…

• Os alunos não gostam muito de fazer li…

• Por Reconhecimento Automatizado/ Memória/Visão

• Gato   “Gato ”

Adaptado de Ehri (2011)



12

Palavras familiares versus não familiares

Não familiares e Pseudopalavras (Nunca lidas antes) –
Usam estratégias de leitura:

• Por decodificação
• Por analogia
• Por predição

Palavras familiares (já lidas antes) – Recuperação 
imediata da memória.

• Por reconhecimento automatizado.

Obs: Todas as palavras depois de treinadas são 
armazenadas e lidas por reconhecimento automatizado.

Adaptado de Ehri (2011)



Leitura de palavras por memória
• Processo de formação de conexões

Grafia
Significados

Cola

Pronúncia

Conhecimento do sistema grafema-fonema 
fornece a cola conectando a grafia à 
pronúncia na memória

Adaptado de Ehri (2011)



Exemplos de conexões para
palavras com grafia regulares

P A R A CH  U  V   A

/p/-/a/-/r/-/a/ /ch/-/u/-/v/ -/a/

C  A  RR  O N  A  SC  E

/c/-/a/-/R/-/o/ /n/-/a/-/s/-/e/ 

Adaptado de Ehri (2011)



Exemplos de conexões para
palavras com grafia irregulares

A  QU*  I  L  O H* O  R  A

/a/-/q/-/i/-/l/-/o/ /o/ - /r/ - /a/

T  Á  X  I R O  S A

/t/-/a/-/k/-/s/ -/i/ /r/ - /o/ - /z/ - /a/

* Letras “silenciosas” Adaptado de Ehri (2011)



Teoria das fases da leitura automatizada 
de palavras

• Teoria de fases (Ehri) é uma teoria influente
dentro da perspectiva da Ciência da Leitura.

• As crianças progridem ao longo de fases de
desenvolvimento durante as quais elas
demonstram uma habilidade crescente para
mapear os sons das palavras em letras
apropriadas para representá-los

Adaptado de Treiman (2011)



Teoria das fases da leitura automatizada 
de palavras

Fase 1:  Pré-Alfabética
Uso de conexões visuais, não alfabéticas

Fase 2:  Alfabética Parcial
Uso parcial de conexões letra-som

Fase 3:  Alfabética Completa
Uso completo de conexões grafema-fonema

Fase 4:  Alfabética Consolidada
Use de conexões multi-letras para sílabas, afixos.

Exemplos:  -MENTE, -IN, PEDR-, ÃO-; IN – FELIZ – MENTE
Adaptado de 

Ehri (2011)



Fase pré-alfabética

•A escrita da criança constitui uma fileira de 
letras que não têm relação com os sons das 
palavras.

•Escrevem palavras com letras arbitrárias, 
pseudo-letras ou letras memorizadas

•As conexões são visuais e não envolvem 
relações letra-som. 

– Ex: hs para “boneca”

Ehri (2011)



XEPSI
LOOK

Pistas Visuais Usadas Para Ler Palavras
Na Fase Pré-alfabética

Cores e logo para
ler McDonalds

Cores e logo –
Leem errado como Pepsi

Olhos como pistas visuais para
olhar “LOOK”

dog
Cauda como

pista visual

camel
Duas corcovas como

pistas visuais

Adaptado de Ehri (2011)



Fase alfabética parcial

• A criança começa a usar os sons de algumas letras para 
estabelecer as conexões entre as grafias e as 
pronúncias.

• Beneficia-se dos nomes das letras. Ex.: B (bê), T (Tê), BB 
(Bebê).

• Faz confusões entre palavras com grafias semelhantes 
(Ex.: lendo bala ou bola como bebê).

• Escrita inventada. 

Ehri (2011)



Fase alfabética parcial

BNC

OCA
SO

Siccherino (2013)



Fase alfabética completa

• A criança aprende a ler palavras de memória, 
de modo automatizado, formando conexões 
completas entre grafemas na escrita e 
fonemas na pronúncia.

• As letras são escolhidas unicamente com base 
no som 

• As palavras novas passam a ser lidas por 
decodificação de modo mais eficiente.

Ehri (2011)



Fase alfabética completa

Siccherino (2013)



Fase alfabética consolidada

• Existe uma aumento progressivo nas palavras lidas 
por reconhecimento automatizado

• As crianças começam a considerar outros fatores 
além da fonologia para sua escrita como as questões 
morfológicas

• Passam a utilizar unidades maiores para a leitura 
como estud, que facilitará a leitura de estudar, 
estudante, estudos.

Ehri (2011)



• prefixo

IN

• raiz

FELIZ
• sufixo

MENTE



Desvendando o mistério da escrita e a 
leitura em espelho

Herdamos, de nossa evolução, um mecanismo de
invariância visual para simetrizar em espelho:

Essa generalização em espelho deve ser “desaprendida”
quando aprendemos a ler (Dehane, 2012).

Um estágio de espelho parece existir praticamente em
todas as crianças no decorrer da aprendizagem da leitura
e da escrita.



A reinvenção do bustrofédon



Desvendando o mistério da escrita e a 
leitura em espelho

Nós aprendemos a ler justamente com a área cerebral que
reconhece melhor as imagens em espelho!

Não causa espanto que tenhamos tantas dificuldades com 
as letras p,q, b,d.

Não há nenhuma relação com a dislexia.



Cognição, metacognição e 
metalinguagem

• Cognição = Processos do funcionamento mental e
seus produtos

• Metacognição = Conhecimentos dos processos e
conhecimentos de como regular esses processos.
Ex. Eu aprendo melhor ouvindo.

• Metalinguagem = Reflexão deliberada e
intencional sobre a linguagem



Metacognição

• Flavell (1977)

• Conhecimento e controle ativo sobre nossos
próprios processos cognitivos envolvidos na
aprendizagem

– Desenvolvimento de plano de ação

– Monitoramento de plano de ação

– Avaliação de plano de ação



Habilidades Implícitas e Explícitas

Habilidades
Epilinguísticas

Habilidades
Metalinguísticas: 

Fonológica, lexical, 
morfossintática

Consciência
pragmática e 

Textual 

Aprendizagem Explícita
= Linguagem Escrita

Aprendizagem Implícita
= Linguagem Oral

Ensino 

sistemático



O que é consciência fonológica?

• Como exatamente, pode-se apoiar a 
consciência fonológica na sala de aula da pré-
escola ou da primeira série?

• Como a Consciência fonológica se relaciona 
com a aprendizagem da linguagem escrita?

Adams, Lundberg e Beeler (2006)



Consciência fonológica

• É habilidade de refletir sobre características
sonoras das palavras e manipular os sons da
fala de forma consciente, tais como sílabas e
rimas.

• Diversas pesquisas revelam que a consciência
fonológica é o melhor preditor para a
aquisição da leitura e escrita.

Adams, Lundberg e Beeler (2006)



Habilidades metalinguísticas

• Consciência Fonológica

• Consciência Lexical

• Consciência Silábica

• Consciência de rimas e ataques 

• Consciência Fonêmica

• Consciência Sintática

• Consciência Morfológica

• Consciência Morfossintática

• Consciência Pragmática

• Consciência Textual



A importância da consciência fonológica

• Antes que possam ter qualquer compreensão
do princípio alfabético, as crianças devem
entender que aqueles sons associados às
letras são precisamente os mesmos sons da
fala.

• Nem a noção de que a linguagem falada é
composta de sequências de fonemas surge de
forma natural ou fácil em seres humanos.

Adams, Lundberg e Beeler (2006)



Estratégias de ensino

• Muitas das atividades que há tempos são
desfrutadas pelas crianças em idade pré-
escolar, envolvendo rima, ritmo, escuta e sons,
são ideais para esse propósito.

• Com uma compreensão teórica adequada
essas atividades podem ser otimizadas para
favorecer o desenvolvimento da consciência
fonêmica e fonológica.

Adams, Lundberg e Beeler (2006)



Consciência Lexical

• Quantas palavras tem nas frases?
• Uma menina triste.
• Eu gosto de crianças.
• Papai comprou um sapato preto
• Amanhã irei visitar minha vó.
• A manhã está linda.
• A fala é um fluxo de fonemas coarticulados, é preciso 

aprender a separar em unidades.
• Hipersegmentação versus hiposegmentação

(A bacaxi a zedo)              (agente vaina escola)
• Unidade de Análise é a palavra.



Consciência silábica 

Compreende a habilidade de segmentar a
palavra em sílabas e aglutinar sílabas para
formar palavras.

Unidade de análise é a sílaba.

Puliezi e Sargiani  (2012)



Consciência silábica 

Segmentação (separar uma palavra em sílabas)

Bater palmas para casa sílaba ouvida

Pato     

Ler a palavra e dividi-la em sílabas

PA TO

Puliezi e Sargiani  (2012)



Consciência silábica 

Síntese (união de sílabas para formar palavras)

Puliezi e Sargiani  (2012)



• Localização da(s) sílaba(s) inicial, medial ou final em 
uma palavra.

Encontre a palavra             dentro da palavra BOTAFOGO

Encontre a palavra             dentro da palavra PORTARIA

• Diga a sílaba que aparece repetida em cada palavra.

Papagaio – farofa – fofoca – arara – caneca

• Diga qual sílaba está no meio da palavra ouvida

Camelo – chupeta – macaco- cebola

Consciência silábica 

Puliezi e Sargiani  (2012)



Exclusão (subtração de sílabas na palavra).

Tire uma sílaba de cada palavra para encontrar 
uma nova palavra.

RODAPÉ

CASACO

SAPATO

SOLDADO

Consciência silábica 

Puliezi e Sargiani  (2012)



Escore composto pela quantidade de respostas corretas

(1 ponto para cada resposta certa). Escore máx.=15.

Segmentação Silábica

Puliezi e Sargiani  (2012)



Consciência de unidades intra-silábicas
(rimas e ataques)

Corresponde à consciência de que as
palavras podem ser divididas em unidades que
são maiores que um fonema individual, mas
menores que uma sílaba.

Unidades de análise: aliteração (ataque) e rima.

Exemplo: BALÃO: BA (ataque) – LÃO (rima)

B (ataque) – A (rima) e L (ataque) e ÃO (rima)

Puliezi e Sargiani  (2012)



Consciência de unidades intra-silábicas
(rimas e ataques)

Circule as palavras que terminam  com ÃO

Circule as palavras que se iniciam com ES

Puliezi e Sargiani  (2012)



janela      – bolo – panela

pipa       – caneta    – chupeta

Intruso de Rima

http://www.google.com.br/imgres?imgurl=http://www.unitedplanners.com.br/wp-content/uploads/2008/09/janela.png&imgrefurl=http://www.unitedplanners.com.br/?tag=observacao&usg=__ryHW_1tEWWpuxhH3rLTMEnU8ruM=&h=362&w=585&sz=356&hl=pt-BR&start=8&um=1&itbs=1&tbnid=U52Tk6HMw6ujaM:&tbnh=84&tbnw=135&prev=/images?q=janela&um=1&hl=pt-BR&sa=X&rls=com.microsoft:pt-br:IE-SearchBox&tbs=isch:1
http://www.google.com.br/imgres?imgurl=http://www.unitedplanners.com.br/wp-content/uploads/2008/09/janela.png&imgrefurl=http://www.unitedplanners.com.br/?tag=observacao&usg=__ryHW_1tEWWpuxhH3rLTMEnU8ruM=&h=362&w=585&sz=356&hl=pt-BR&start=8&um=1&itbs=1&tbnid=U52Tk6HMw6ujaM:&tbnh=84&tbnw=135&prev=/images?q=janela&um=1&hl=pt-BR&sa=X&rls=com.microsoft:pt-br:IE-SearchBox&tbs=isch:1
http://www.google.com.br/imgres?imgurl=http://www.andi.org.br/noticias/articlefiles/1498-BoloLeve.jpg&imgrefurl=http://www.andi.org.br/noticias/anmviewer.asp?a=1498&z=21&usg=__jNTH_vQ6iXyBdyblwoZjka-uAi4=&h=765&w=876&sz=74&hl=pt-BR&start=5&um=1&itbs=1&tbnid=og-famZXttLs4M:&tbnh=128&tbnw=146&prev=/images?q=bolo&um=1&hl=pt-BR&rls=com.microsoft:pt-br:IE-SearchBox&tbs=isch:1
http://www.google.com.br/imgres?imgurl=http://www.andi.org.br/noticias/articlefiles/1498-BoloLeve.jpg&imgrefurl=http://www.andi.org.br/noticias/anmviewer.asp?a=1498&z=21&usg=__jNTH_vQ6iXyBdyblwoZjka-uAi4=&h=765&w=876&sz=74&hl=pt-BR&start=5&um=1&itbs=1&tbnid=og-famZXttLs4M:&tbnh=128&tbnw=146&prev=/images?q=bolo&um=1&hl=pt-BR&rls=com.microsoft:pt-br:IE-SearchBox&tbs=isch:1
http://www.google.com.br/imgres?imgurl=http://miudoscriativos.files.wordpress.com/2009/01/panela.jpg&imgrefurl=http://miudoscriativos.wordpress.com/2009/01/&usg=__Rf83cZDgG3SWws8dx6vA1EUGlwU=&h=380&w=337&sz=30&hl=pt-BR&start=1&um=1&itbs=1&tbnid=06epKD85sOD0VM:&tbnh=123&tbnw=109&prev=/images?q=panela&um=1&hl=pt-BR&sa=X&rls=com.microsoft:pt-br:IE-SearchBox&tbs=isch:1
http://www.google.com.br/imgres?imgurl=http://miudoscriativos.files.wordpress.com/2009/01/panela.jpg&imgrefurl=http://miudoscriativos.wordpress.com/2009/01/&usg=__Rf83cZDgG3SWws8dx6vA1EUGlwU=&h=380&w=337&sz=30&hl=pt-BR&start=1&um=1&itbs=1&tbnid=06epKD85sOD0VM:&tbnh=123&tbnw=109&prev=/images?q=panela&um=1&hl=pt-BR&sa=X&rls=com.microsoft:pt-br:IE-SearchBox&tbs=isch:1
http://www.google.com.br/imgres?imgurl=http://conjectura.files.wordpress.com/2009/04/pipa.jpg&imgrefurl=http://conjectura.wordpress.com/2009/04/21/as-5-melhores-brincadeiras-de-infancia/&usg=__Mi1n0xcT8aeE0KSM52GYij9Cf4I=&h=487&w=425&sz=128&hl=pt-BR&start=1&um=1&itbs=1&tbnid=f6MZWxmFEZFv7M:&tbnh=129&tbnw=113&prev=/images?q=pipa&um=1&hl=pt-BR&rls=com.microsoft:pt-br:IE-SearchBox&tbs=isch:1
http://www.google.com.br/imgres?imgurl=http://conjectura.files.wordpress.com/2009/04/pipa.jpg&imgrefurl=http://conjectura.wordpress.com/2009/04/21/as-5-melhores-brincadeiras-de-infancia/&usg=__Mi1n0xcT8aeE0KSM52GYij9Cf4I=&h=487&w=425&sz=128&hl=pt-BR&start=1&um=1&itbs=1&tbnid=f6MZWxmFEZFv7M:&tbnh=129&tbnw=113&prev=/images?q=pipa&um=1&hl=pt-BR&rls=com.microsoft:pt-br:IE-SearchBox&tbs=isch:1
http://www.google.com.br/imgres?imgurl=http://teste.versameta.pt/lojalapis/images/bic.jpg&imgrefurl=http://teste.versameta.pt/lojalapis/&usg=__L0N0EigaEHgjOPhuZzw3aGcEmx4=&h=220&w=295&sz=8&hl=pt-BR&start=3&um=1&itbs=1&tbnid=IbHsXbtqP_NIdM:&tbnh=86&tbnw=115&prev=/images?q=caneta&um=1&hl=pt-BR&rls=com.microsoft:pt-br:IE-SearchBox&tbs=isch:1
http://www.google.com.br/imgres?imgurl=http://teste.versameta.pt/lojalapis/images/bic.jpg&imgrefurl=http://teste.versameta.pt/lojalapis/&usg=__L0N0EigaEHgjOPhuZzw3aGcEmx4=&h=220&w=295&sz=8&hl=pt-BR&start=3&um=1&itbs=1&tbnid=IbHsXbtqP_NIdM:&tbnh=86&tbnw=115&prev=/images?q=caneta&um=1&hl=pt-BR&rls=com.microsoft:pt-br:IE-SearchBox&tbs=isch:1
http://www.google.com.br/imgres?imgurl=http://3.bp.blogspot.com/_KRaWIifFHHw/SDM52qYjfdI/AAAAAAAAACQ/F_6bvDrNPi4/s320/chupeta_g.gif&imgrefurl=http://oralface.blogspot.com/&usg=__-9VAnttEMyHBpw3nWNVVUlrZYs0=&h=116&w=128&sz=3&hl=pt-BR&start=8&um=1&itbs=1&tbnid=UFpwlrPFb0v9QM:&tbnh=82&tbnw=91&prev=/images?q=chupeta&um=1&hl=pt-BR&sa=X&rls=com.microsoft:pt-br:IE-SearchBox&tbs=isch:1
http://www.google.com.br/imgres?imgurl=http://3.bp.blogspot.com/_KRaWIifFHHw/SDM52qYjfdI/AAAAAAAAACQ/F_6bvDrNPi4/s320/chupeta_g.gif&imgrefurl=http://oralface.blogspot.com/&usg=__-9VAnttEMyHBpw3nWNVVUlrZYs0=&h=116&w=128&sz=3&hl=pt-BR&start=8&um=1&itbs=1&tbnid=UFpwlrPFb0v9QM:&tbnh=82&tbnw=91&prev=/images?q=chupeta&um=1&hl=pt-BR&sa=X&rls=com.microsoft:pt-br:IE-SearchBox&tbs=isch:1


Consciência Fonêmica

• Conhecimento e habilidade de manipular 
intencionalmente os menores sons das 
palavras, isto é, os fonemas.

• O nome das letras facilita 

esta aprendizagem.

• Unidade de análise: fonemas
Puliezi e Sargiani  (2012)



banana – menina  - bola

colher – vaca – verde

Intruso de Fonema Inicial

Puliezi e Sargiani  (2012)

http://www.google.com.br/imgres?imgurl=http://cafufpr.files.wordpress.com/2008/09/bola_futebol.gif&imgrefurl=http://cafufpr.wordpress.com/2008/09/&usg=__y9OK64p5ZHcSBsFB_2J7WmyqFFI=&h=379&w=350&sz=49&hl=pt-BR&start=1&um=1&itbs=1&tbnid=3bG6tGfrpAel6M:&tbnh=123&tbnw=114&prev=/images?q=bola&um=1&hl=pt-BR&rls=com.microsoft:pt-br:IE-SearchBox&tbs=isch:1
http://www.google.com.br/imgres?imgurl=http://cafufpr.files.wordpress.com/2008/09/bola_futebol.gif&imgrefurl=http://cafufpr.wordpress.com/2008/09/&usg=__y9OK64p5ZHcSBsFB_2J7WmyqFFI=&h=379&w=350&sz=49&hl=pt-BR&start=1&um=1&itbs=1&tbnid=3bG6tGfrpAel6M:&tbnh=123&tbnw=114&prev=/images?q=bola&um=1&hl=pt-BR&rls=com.microsoft:pt-br:IE-SearchBox&tbs=isch:1


Atividades - Relação entre letras e sons

• Veja a seguinte letra:  

S

O nome dessa letra é ÉSSE, o som dela é igual ao 
do barulho de uma serpente.

Você sabe imitar o barulho da serpente?

Puliezi (2013)



Atividades - Relação entre letras e sons

SAPO                       SERPENTE                  SINO                         S0L                          SUSTO

Agora que você já conhece o som da letra S, 
vamos ver como esse som fica com outras 
vogais.

Puliezi (2013)



Atividades - Relação entre letras e sons

• Agora preste atenção no primeiro som de 
cada palavra. Circule as palavras que 
começam pelo som S.

Puliezi (2013)



Outras relações entre letras e sons

Puliezi (2012)





Para aprender a ler as crianças devem

• Entender que as letras são símbolos que 
representam os sons da fala;

• Discriminar as formas visuais das letras (d, p, 
b, q);

• Discriminar os sons da fala (vaca, faca);

• Aprender a manipular os sons da fala de uma 
forma consciente;
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