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RESUMO
A aprendizagem da linguagem escrita é influenciada pelo domínio da linguagem oral,
das habilidades do processamento fonológico e outras habilidades como letramento,
princípio alfabético e processos perceptuais auditivos e visuais. Pensando nisso, um
grupo de alunas do curso de Fonoaudiologia elaborou um material instrucional com
o objetivo de estimular essas habilidades, apontadas pela literatura como
importantes para o processo de alfabetização. Posteriormente o material se
transformou em livro e foi intitulado como “Conte com a Fono! Histórias e atividades
para crianças em fase de alfabetização”. Em prol da melhoria do livro e avaliação
deste por profissionais que poderão fazer uso do mesmo, o presente trabalho se
propôs a realizar três estudos: Estudo 1: Materiais instrucionais para estimulação de
linguagem oral e/ou escrita em crianças: revisão integrativa; Estudo 2: Avaliação e
adequação de um livro voltado para estimulação da linguagem escrita; e Estudo 3:
Aplicabilidade e efeitos do livro “Conte com a Fono!” em professores de escolas
municipais. O Estudo 1 investigou a existência e as características de materiais
instrucionais voltados à estimulação de linguagem por meio de uma revisão
integrativa. O Estudo 2 se propôs a avaliar o livro do ponto de vista estético, por
designers; quanto à linguagem, por professores bacharéis em letras e do ponto de
vista do conteúdo abordado, por fonoaudiólogos. Além disso, também teve o
propósito de, ao final, adequar o material a partir dos apontamentos dos
profissionais participantes. Já o Estudo 3 teve o intuito de averiguar os efeitos da
leitura do livro na construção de conhecimento teórico e prático sobre habilidades
importantes para o desenvolvimento de linguagem escrita, em professores de
primeiro ciclo (1º ao 3º ano do Ensino Fundamental) de escolas públicas. Os relatos
dos três estudos encontram-se a seguir. O livro “Conte com a Fono!”, resultado final
deste trabalho encontra-se disponível no site da Universidade de São Paulo e é de
acesso gratuito.

Palavras-chave: Fonoaudiologia. Alfabetização. Materiais de Ensino.

ABSTRACT
Written language learning is influenced by oral language, phonological processing
abilities, and other skills such as literacy, alphabetic principle, and auditory and visual
perceptual processes. With that in mind, a group of Speech-language Therapy
majors designed instructional materials aimed to simulate those skills, which are
considered by literature as an important aspect for the literacy process. Later, those
materials became a book called, “Conte com a Fono! Histórias e atividades para
crianças em fase de alfabetização” (“Count on the Speech-language Pathologist!
Stories and activities for children developing literacy,” in Portuguese). In order for the
book to be improved and assessed by professionals who can use it, this research
proposed three studies:

Study 1: Instructional materials for oral and/or written

language stimulation in children: integrative review; Study 2: Assessment and
adjustment of a book aimed at stimulating written language; and Study 3:
Applicability and effects of the book "Conte com a Fono!" on municipal school
teachers. Study 1 investigated the existence and characteristics of instructional
materials aimed at language stimulation through an integrative review. Study 2
proposed an assessment of the book a) by designers regarding its design visual
aspects, b) by Portuguese teachers regarding its language, and c) by speechlanguage pathologists regarding its content. Besides, Study 2 also aimed to adjust
the material taking into account the participating professionals' opinions. On the other
hand, Study 3 aimed to investigate how reading the book would impact the building
of theoretical and practical knowledge on important skills for the development of
written language in public elementary school teachers (1st to 3rd-grade). The reports
of the three studies are as follows. The book "Conte com a Fono!" which is the
ultimate result of this research, is available on the University of São Paulo website
and is free of charge.

Keywords: Speech, Language and Hearing Sciences. Literacy. Teaching Materials.

LISTA DE QUADROS

Quadro 1 - Artigos encontrados classificados dentro dos critérios de inclusão ... 36

Quadro 2 - Avaliação da estética do livro realizada pelos profissionais da área
do Design .......................................................................................... 58

Quadro 3 - Resumo das características dos professores de EP.......................... 94

Quadro 4 - Resumo das características dos professores de EF ............................ 106

Quadro 5 - Avaliação do conteúdo por EF ............................................................. 113

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Figura 1

- Fluxograma dos resultados encontrados em cada etapa do
processo de seleção dos artigos a partir do cruzamento das
palavras-chave .................................................................................. 34

Figura 2

- Aspectos da Linguagem que devem ser considerados na
elaboração do material educativo em saúde ..................................... 50

Figura 3

- Aspectos da Ilustração que devem ser considerados na elaboração
do material educativo em saúde........................................................ 51

Figura 4

- Aspectos do Layout que devem ser considerados na elaboração do
material educativo em saúde............................................................. 52

LISTA DE TABELAS
Tabela 1 - Avaliação da estética do livro por GB................................................ 59
Tabela 2 - Avaliação do prefácio do livro por GB ............................................... 60
Tabela 3 - Avaliação da apresentação do livro – parte 1 e parte 2 por GB ........ 60
Tabela 4 - Avaliação do capítulo 1 por GB. ........................................................ 60
Tabela 5 - Avaliação do capítulo 2 por GB. ........................................................ 60
Tabela 6 - Avaliação do capítulo 3 por GB. ........................................................ 61
Tabela 7 - Avaliação do capítulo 4 por GB. ........................................................ 61
Tabela 8 - Avaliação do capítulo 5 por GB. ........................................................ 61
Tabela 9 - Avaliação do capítulo 6 por GB. ........................................................ 61
Tabela 10 - Avaliação do capítulo 7 por GB. ........................................................ 62
Tabela 11 - Avaliação do capítulo 8 por GB. ........................................................ 62
Tabela 12 - Avaliação da estética por GF. ........................................................... 64
Tabela 13 - Avaliação do capítulo 1 (coerência do texto e conteúdo) por GF. ..... 65
Tabela 14 - Avaliação do capítulo 2 (coerência do texto e conteúdo) por GF. ..... 65
Tabela 15 - Avaliação do capítulo 3 (coerência do texto e conteúdo) por GF. ..... 65
Tabela 16 - Avaliação do capítulo 4 (coerência do texto e conteúdo) por GF. ..... 65
Tabela 17 - Avaliação do capítulo 5 (coerência do texto e conteúdo) por GF. ..... 66
Tabela 18 - Avaliação do capítulo 6 (coerência do texto e conteúdo) por GF. ..... 66
Tabela 19 - Avaliação do capítulo 7 (coerência do texto e conteúdo) por GF....... 66
Tabela 20 - Avaliação do capítulo 8 (coerência do texto e conteúdo) por GF. ..... 66
Tabela 21 - Avaliação do capítulo 1 (clareza e coesão) por GF. .......................... 67
Tabela 22 - Avaliação do capítulo 2 (clareza e coesão) por GF. .......................... 67
Tabela 23 - Avaliação do capítulo 3 (clareza e coesão) por GF. .......................... 67
Tabela 24 - Avaliação do capítulo 4 (clareza e coesão) por GF. .......................... 67
Tabela 25 - Avaliação do capítulo 5 (clareza e coesão) por GF. .......................... 68
Tabela 26 - Avaliação do capítulo 6 (clareza e coesão) por GF. .......................... 68
Tabela 27 - Avaliação do capítulo 7 (clareza e coesão) por GF. .......................... 68
Tabela 28 - Avaliação do capítulo 8 (clareza e coesão) por GF. .......................... 68
Tabela 29 - Avaliação pré e pós apresentação do livro em relação ao conceito
de Letramento (Capítulo 1) por EP. .................................................. 98

Tabela 30 - Avaliação pré e pós apresentação do livro em relação ao conceito
de Princípio Alfabético (Capítulo 2) por EP. ...................................... 98
Tabela 31 - Avaliação pré e pós apresentação do livro em relação ao conceito
de Consciência fonológica (Capítulo 3) por EP. ................................ 98
Tabela 32 - Avaliação pré e pós apresentação do livro em relação ao conceito
de Acesso ao léxico (Capítulo 4) por EP. .......................................... 98
Tabela 33 - Avaliação pré e pós apresentação do livro em relação ao conceito
de Memória (Capítulo 5) por EP. ....................................................... 99
Tabela 34 - Avaliação pré e pós apresentação do livro em relação ao conceito
de Processos perceptuais (Capítulo 6) por EP.................................. 99
Tabela 35 - Avaliação pré e pós apresentação do livro em relação ao conceito
de Compreensão leitora (Capítulo 7) por EP..................................... 99
Tabela 36 - Avaliação pré e pós apresentação do livro em relação ao conceito
de Escrita (Capítulo 8) por EP. .......................................................... 99
Tabela 37 - Avaliação pré e pós apresentação do livro em relação a elaboração
da atividade de Letramento (Capítulo 1) por EP. .............................. 100
Tabela 38 - Avaliação pré e pós apresentação do livro em relação a elaboração
da atividade de Princípio Alfabético (Capítulo 2) por EP. .................. 100
Tabela 39 - Avaliação pré e pós apresentação do livro em relação a elaboração
da atividade de Consciência fonológica (Capítulo 3) por EP. ............ 100
Tabela 40 - Avaliação pré e pós apresentação do livro em relação a elaboração
da atividade de Acesso ao léxico (Capítulo 4) por EP....................... 101
Tabela 41 - Avaliação pré e pós apresentação do livro em relação a elaboração
da atividade de Memória (Capítulo 5) por EP.................................... 101
Tabela 42 - Avaliação pré e pós apresentação do livro em relação a elaboração
da atividade de Processos perceptuais (Capítulo 6) por EP. ............ 101
Tabela 43 - Avaliação pré e pós apresentação do livro em relação a elaboração
da atividade de Compreensão leitora (Capítulo 7) por EP. ............... 101
Tabela 44 - Avaliação pré e pós apresentação do livro em relação a elaboração
da atividade de Escrita (Capítulo 8) por EP....................................... 102

Tabela 45 - Satisfação quanto à linguagem e conteúdo por EP........................... 102
Tabela 46 - Avaliação pré e pós apresentação do livro em relação ao conceito
de Letramento (Capítulo 1) por EF. ................................................... 108
Tabela 47 - Avaliação pré e pós apresentação do livro em relação ao conceito
de Princípio Alfabético (Capítulo 2) por EF. ...................................... 108
Tabela 48 - Avaliação pré e pós apresentação do livro em relação ao conceito
de Consciência fonológica (Capítulo 3) por EF. ................................ 108
Tabela 49 - Avaliação pré e pós apresentação do livro em relação ao conceito
de Acesso ao léxico (Capítulo 4) por EF. .......................................... 108
Tabela 50 - Avaliação pré e pós apresentação do livro em relação ao conceito
de Memória (Capítulo 5) por EF. ....................................................... 109
Tabela 51 - Avaliação pré e pós apresentação do livro em relação ao conceito de
Processos perceptuais (Capítulo 6) por EF........................................109
Tabela 52 - Avaliação pré e pós apresentação do livro em relação ao conceito
de Compreensão leitora (Capítulo 7) por EF. .................................... 109
Tabela 53 - Avaliação pré e pós apresentação do livro em relação ao conceito
de Escrita (Capítulo 8) por EF. .......................................................... 109
Tabela 54 - Avaliação pré e pós apresentação do livro em relação a elaboração
da atividade de Letramento (Capítulo 1) por EF................................ 110
Tabela 55 - Avaliação pré e pós apresentação do livro em relação a elaboração
da atividade de Princípio Alfabético (Capítulo 2) por EF. .................. 110
Tabela 56 - Avaliação pré e pós apresentação do livro em relação a elaboração
da atividade de Consciência fonológica (Capítulo 3) por EF. ............ 110
Tabela 57 - Avaliação pré e pós apresentação do livro em relação a elaboração
da atividade de Acesso ao léxico (Capítulo 4) por EF. ...................... 111
Tabela 58 - Avaliação pré e pós apresentação do livro em relação a elaboração
da atividade de Memória (Capítulo 5) por EF. ................................... 111
Tabela 59 - Avaliação pré e pós apresentação do livro em relação a elaboração
da atividade de Processos perceptuais (Capítulo 6) por EF. ............ 111
Tabela 60 - Avaliação pré e pós apresentação do livro em relação a elaboração
da atividade de Compreensão leitora (Capítulo 7) por EF. ............... 111

Tabela 61 - Avaliação pré e pós apresentação do livro em relação a elaboração
da atividade de Escrita (Capítulo 8) por EF....................................... 112
Tabela 62 - Avaliação da linguagem por EF......................................................... 112

LISTA DE ABREVIATURA E SIGLAS
ACS

Agentes Comunitários de Saúde

APAE

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais

APROTE

Análise de Produção Textual

BVS

Biblioteca Virtual em Saúde

CEP

Comitê de Ética em Pesquisa

EDUSP

Editora da Universidade de São Paulo

ESF

Estratégia Saúde da Família

FOB

Faculdade de Odontologia de Bauru

ISBN

International Standard Book Number

NAPEM

Núcleo de Aperfeiçoamento Profissional da Educação Municipal

PET

Programa de Educação Tutorial

TCLE

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido

TEA

Transtorno do Espectro Autista

USP

Universidade de São Paulo

SUMÁRIO
1

INTRODUÇÃO ...................................................................................... 19

2

ESTUDO 1 - Materiais instrucionais para estimulação de
linguagem oral e/ou escrita em crianças: revisão integrativa ......... 25

2.1

REVISÃO DE LITERATURA - ESTUDO 1 ............................................ 27

2.2

PROPOSIÇÃO - ESTUDO 1 ................................................................. 31

2.2.1

Objetivos Gerais .................................................................................... 31

2.2.2

Objetivos Específicos ............................................................................ 31

2.3

MATERIAIS E MÉTODOS - ESTUDO 1 ................................................ 32

2.3.1

Casuística .............................................................................................. 32

2.3.2

Método .................................................................................................. 32

2.4

RESULTADOS - ESTUDO 1 ................................................................. 34

2.5

DISCUSSÃO - ESTUDO 1 .................................................................... 38

2.6

CONCLUSÃO - ESTUDO 1 ................................................................... 41

3

ESTUDO 2 - Avaliação e adequação de um livro voltado para
estimulação da linguagem escrita ..................................................... 45

3.1

REVISÃO DE LITERATURA - ESTUDO 2 ............................................ 47

3.2

PROPOSIÇÃO – ESTUDO 2................................................................. 53

3.2.1

Objetivos Gerais .................................................................................... 53

3.2.2

Objetivos Específicos ............................................................................ 54

3.3

MATERIAIS E MÉTODOS – ESTUDO 2 ............................................... 54

3.3.1

Aspectos Éticos ..................................................................................... 54

3.3.2

Casuística .............................................................................................. 54

3.3.3

Materiais ................................................................................................ 55

3.3.4

Método .................................................................................................. 56

3.3.5

Análise de dados ................................................................................... 56

3.4

RESULTADOS - ESTUDO 2 ................................................................. 57

3.4.1

Avaliação dos aspectos gráficos por GD ............................................... 57

3.4.2

Avaliação dos aspectos textuais por GB ............................................... 58

3.4.3

Avaliação da coerência, coesão e clareza do texto por GF................... 63

3.4.4

Adequação do material .......................................................................... 69

3.5

DISCUSSÃO - ESTUDO 2 .................................................................... 71

3.6

CONCLUSÃO - ESTUDO 2 ................................................................... 74

4

ESTUDO 3 - Aplicabilidade e efeitos do livro “Conte com a fono”
em professores de escolas municipais ............................................. 77

4.1

REVISÃO DE LITERATURA – ESTUDO 3............................................ 79

4.1.1

Linguagem oral: desenvolvimento e importância para alfabetização .... 79

4.1.2

Fatores de risco para alfabetização....................................................... 81

4.1.3

O papel do professor ............................................................................. 85

4.1.4

Habilidades subjacentes à alfabetização............................................... 87

4.1.5

Benefícios da narração de histórias e atividades lúdicas ...................... 90

4.2

PROPOSIÇÃO - ESTUDO 3 ................................................................. 91

4.2.1

Objetivos Gerais .................................................................................... 92

4.2.2

Objetivos Específicos ............................................................................ 92

4.3

MATERIAIS E MÉTODOS - ESTUDO 3 ................................................ 92

4.3.1

Aspectos Éticos ..................................................................................... 92

4.3.2

Casuística .............................................................................................. 92

4.3.3

Estudo Piloto (EP) ................................................................................. 94

4.3.3.a

Recrutamento dos participantes e local de realização das atividades... 94

4.3.3.b

Procedimentos....................................................................................... 94

4.3.3.c

Análise dos dados do EP ...................................................................... 96

4.4.a

RESULTADOS DO EP .......................................................................... 97

4.4.a.1

Avaliação dos conhecimentos prévios e posteriores à apresentação
do livro para professores do EP ............................................................ 97

4.4.a.2

Resultados do nível de satisfação dos professores do EP .................... 102

4.4.a.3

Modificações realizadas a partir do EP ................................................. 104

4.3.4

Estudo Final (EF)................................................................................... 105

4.3.4.a

Recrutamento dos participantes e local de realização das atividades... 105

4.3.4.b

Procedimento ........................................................................................ 106

4.3.4.c

Análise de dados do EF ........................................................................ 107

4.4.b

RESULTADOS DO EF .......................................................................... 107

4.4.b.1

Avaliação dos conhecimentos prévios e posteriores à apresentação
do livro para professores do EF............................................................. 107

4.4.b.2

Resultados do nível de satisfação dos professores do EF .................... 112

4.4.b.3

Complementação dos capítulos a partir das avaliações e depoimentos
dos profissionais do EF ......................................................................... 114

4.5

DISCUSSÃO - ESTUDO 3 ................................................................... 115

4.6

CONCLUSÃO – ESTUDO 3 .................................................................. 119

REFERÊNCIAS ..................................................................................... 123

APÊNDICES.......................................................................................... 143

ANEXOS ............................................................................................... 161

1 INTRODUÇÃO

19

1 Introdução

1 INTRODUÇÃO

A aprendizagem da linguagem escrita é grandemente influenciada pelo
domínio da linguagem oral e das habilidades do processamento fonológico
(PEDOTT, 2016). Além disso, outras habilidades são consideradas de extrema
importância para a alfabetização como: letramento (SOARES, 2004; MACEDO,
ALMEIDA e TIBÚRCIO, 2017), princípio alfabético (SCHERER, 2007; OLIVEIRA,
GERMANO e CAPELLINI, 2016) e processos perceptuais auditivos e visuais
(GOLBERT e SILVEIRA, 1988).
A estimulação de tais habilidades ao longo da primeira infância e anos iniciais
de alfabetização tem se mostrado eficaz para potencializar o desenvolvimento
linguístico tanto de crianças que não apresentam alterações ou queixas (CAMPOS,
2017) como em crianças com alterações de linguagem oral ou escrita (SALGADO e
CAPELLINI, 2008; FREIRE, 2014; WOLF, 2016).
O período entre o nascimento e os três anos de idade (a chamada primeira
infância) e o período entre os três até os seis anos (idade pré-escolar) representam
grande importância para o desenvolvimento humano (MARTINS, 2009; MELLO,
2007). Entretanto, muitas vezes as medidas de estimulação começam a acontecer
bem mais tarde, e apenas voltadas a crianças para as quais se constatou a
presença de dificuldades; quando seriam também extremamente relevantes para
crianças sem alterações, que teriam suas habilidades linguísticas potencializadas
(FADINI e CAPELLINI, 2011).
Apesar das medidas de estimulação, acima citadas, poderem ser traduzidas
em atividades facilmente inseridas em brincadeiras simples de serem realizadas no
cotidiano e sem custos, o brincar não tem sido visto como uma atividade com a
importância que deveria ter, nem na escola tampouco em casa.
No ambiente escolar, nos contra turnos escolares e em projetos assistenciais,
cada vez mais cedo são privilegiadas atividades acadêmicas sem que previamente
se tenha permitido que a criança desenvolva suas aprendizagens auditivas, visuais,
cognitivas e motoras, as quais são básicas para a aprendizagem de conteúdos
escolares,

especialmente

para

a

alfabetização,

invertendo

a

ordem

das

aprendizagens e impossibilitando algumas delas (MARCELINO e HAMER, 2011;
GIROTTO, 2008; WERNECK, 1997).
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1 Introdução

A literatura apresenta algumas variáveis que interferem na estimulação de
linguagem por parte da família, como: o baixo nível socioeconômico e a baixa
escolaridade dos pais, os quais têm sido elencados como fatores de risco para o
desenvolvimento da linguagem (GURGEL, et al., 2014).
Uma medida importante para prevenir atrasos de linguagem e potencializar os
ganhos das interações nesses ambientes seria apresentar as habilidades
importantes de serem estimuladas para os adultos que ocupam esses espaços,
assim como a relevância dessas habilidades para o desenvolvimento da criança e
também propostas práticas de atividades que sejam possíveis na rotina e não os
sobrecarreguem.
Formas de acessar esses adultos que fazem parte do universo das crianças
seriam: a realização de rodas de conversa, de oficinas e a produção e
disponibilização de materiais que apresentem as habilidades importantes de serem
desenvolvidas (teoria) e propostas de estimulação (prática), em linguagem simples,
acessível e que possam ser compreendidos e postos em prática por qualquer
pessoa que conviva com as crianças, sem a necessidade de formação acadêmica
específica (BOLSONI-SILVA, 2006; BOLSONI-SILVA, 2008).
As intervenções presenciais para adultos (pais, professores, etc) parecem ser
mais efetivas do ponto de vista da possibilidade de retirada de dúvidas e adequação
da linguagem especificamente para os membros do grupo, por outro lado, os
materiais instrucionais escritos têm o potencial de alcançar mais pessoas e de se
perpetuar, diferente de encontros presenciais que são realizadas para pequenos
grupos e são efêmeros.
Após estas reflexões, este trabalho se propôs a realizar três estudos.
O Estudo 1 investigou a existência e as características de materiais
instrucionais voltados à estimulação de linguagem, para tanto foi realizada uma
revisão de literatura integrativa a qual versou sobre a existência de livros, cartilhas
ou outros materiais, cujo propósito fosse fomentar e/ou facilitar a estimulação da
linguagem oral e/ou escrita de crianças com idades entre de 06 e 12 anos, com ou
sem qualquer tipo de alterações. Esta revisão está relatada em detalhes no Estudo 1
desta dissertação.
O Estudo 2 se propôs a avaliar um livro, idealizado com o intuito de
apresentar algumas das habilidades importantes de serem estimuladas com vistas
ao desenvolvimento da linguagem escrita, em linguagem simples, cujo título é
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“Conte com a Fono! histórias e atividades para crianças em fase de alfabetização”*,
do ponto de vista estético, por designers; quanto à linguagem, por professores
bacharéis em letras e do ponto de vista do conteúdo abordado, por fonoaudiólogos.
Além disso, teve o propósito de, ao final, adequar o material a partir dos
apontamentos dos profissionais participantes.
Ao analisar o produto final do estudo 2: o livro, acreditou-se que o mesmo
poderia ter potencial para ser utilizado por pessoas que convivem com as crianças
em diferentes espaços (no ambiente escolar, em projetos sociais, em casa) de forma
independente, sem a necessidade do intermédio de um profissional especializado, o
que permitiria alcançar mais crianças. Por isso, o Estudo 3 se propôs a iniciar a
investigação dessa possibilidade, averiguando os efeitos da leitura do material na
construção de conhecimento sobre os conceitos apresentados no livro, com
professores de escolas públicas atuantes no ensino fundamental I (1º ao 3º ano).
Para tanto foram realizados encontros nos quais os capítulos foram lidos pelos
professores e seus conhecimentos prévios e posteriores à apresentação de cada um
deles foram avaliados.
O material final, livro, o qual objetiva fomentar a estimulação de habilidades
importantes para a aprendizagem da leitura e da escrita pode ser utilizado por
quaisquer pessoas que convivam com crianças em fase de alfabetização, está
disponível no site da Universidade de São Paulo, e é de acesso gratuito.

*

A primeira versão do livro foi organizada como trabalho coletivo das alunas do programa PETFonoaudiologia (2016), a saber: Caroline Pascon, Cinthia Procópio da Silva, Larissa Menegassi Sarro,
Priscila de Assis Bastos, com a colaboração da Fonoaudióloga Ariadnes Nobrega de Oliveira, sob
orientação da Profa. Dra. Aline Roberta Aceituno da Costa. As mesmas foram, além de
organizadoras, autoras de capítulos, os quais escreveram em parceria entre si e com auxílio de
coautores.
** O material pode ser acessado pelo link: http://petfonoaudiologia.fob.usp.br/conte-com-a-fono/.
*** O estudo 1 foi submetido para publicação na revista “Distúrbios da Comunicação” e o Estudo 2 foi
submetido para publicação na revista “CEFAC”.

ESTUDO 1
Materiais instrucionais para estimulação de linguagem oral
e/ou escrita em crianças: revisão integrativa
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2. Estudo 1 - Materiais instrucionais para estimulação de linguagem oral e/ou
escrita em crianças: revisão integrativa

RESUMO

Introdução: os materiais instrucionais são uma alternativa para a disseminação de
informações à população em geral por serem, geralmente, de baixo custo, com
potencial para ter grande alcance e ser duradouro. Já que os cenários onde as
crianças mais convivem nos primeiros anos de vida são o escolar e o familiar, seria
de grande valia a existência de materiais com linguagem simples, voltados para à
utilização nestes espaços, que incluam atividades práticas a serem realizadas com
as crianças, as quais, além de poderem ser diretamente aplicadas, possam
funcionar como modelo para o desenvolvimento de novas atividades com os
mesmos objetivos pelo adulto. Objetivo: Investigar, na literatura científica, o perfil de
materiais instrucionais desenvolvidos especificamente para crianças de 06 a 12
anos, com a finalidade de fomentar e/ou facilitar a estimulação da linguagem oral
e/ou escrita e investigar se esses materiais trazem benefícios para a aprendizagem
dos escolares. Materiais e métodos: trata-se de uma revisão integrativa, que
utilizou a base de dados BVS e as palavras-chave: material instrucional, livro,
cartilha, estimulação, fonoaudiologia, infantil e linguagem. Resultados: foram
identificados 65 artigos e apenas 2 atenderam aos critérios de inclusão. Um deles
utilizou audiolivros com crianças disléxicas e o outro elaborou dois materiais (um
livro de imagens e um vídeo animado) com o objetivo de estimular a narrativa de
crianças. Ambos se mostraram benéficos para seus usuários. Conclusão: Foi
possível concluir que se faz necessário mais estudos nessa área, visto que foi
encontrado um número limitado de estudos que abordam o tema em questão. Os
estudos encontrados se mostraram hábeis a cumprir o papel de estimulação,
mostrando que materiais instrucionais, sejam eles em formato de livros físicos,
vídeos ou em áudio podem ser benéficos para os escolares que fazem uso deles.

Palavras-chave: Materiais de Ensino. Linguagem. Literatura de Revisão como
Assunto.
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ABSTRACT

Introduction: Instructional materials are an alternative for sharing information to the
general population as they are usually low-cost, can reach several people, and can
last a long time. In their early years of life, children spend more time in school and
family environments, so it would be very useful if there were simple-language
materials to be used in such spaces including practical activities with children, which
could be directly applied to them and also serve as a model for adults to develop new
activities with the same goals. Objective: To investigate in the scientific literature the
profile of instructional materials developed with the purpose of encouraging and/or
facilitating the stimulation of oral and/or written language in children from 6 to 12
years old, and to investigate whether these materials bring benefits to
schoolchildren's learning. Materials and Methods: This is an integrative review
carried out on the BVS database using the following keywords in Portuguese:
instructional material, book, booklet, stimulation, speech-language pathology, child,
and language. Results: Sixty-five articles were identified, but only two met the
inclusion criteria. One of them used audiobooks with dyslexic children and the other
created two materials (one image book and one animated video) to stimulate
children's narrative skills. Both proved to be beneficial to their users. Conclusion:
This study concluded that more studies are necessary for this field since a limited
number of studies approaching the subject was found. The studies found proved to
successfully stimulate skills, showing that instructional materials–whether physical
books, videos, or audio–may be beneficial to schoolchildren.

Keywords: Teaching Materials. Language. Review Literature as Topic.
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2.1 REVISÃO DE LITERATURA – ESTUDO 1
Os materiais instrucionais, os quais podem ser compreendidos como: textos
que apresentam o relato (de forma planejada quanto à seleção e à sequência de
informações e preocupação com a linguagem adequadas ao público-alvo), de
conteúdos sobre temas específicos, são uma alternativa para a disseminação de
informações à população em geral (SILVA, 2016).
Três características relevantes desses materiais são: o baixo custo, o
potencial para ter grande alcance e a qualidade de ser duradouro, diferente de
outras formas de disseminação de informações como a realização de oficinas,
cursos e encontros que levam o conhecimento presencialmente, porém, para um
número restrito de pessoas, em um momento historicamente específico e efêmero
(AXT, 1991).
Além desses aspectos, que justificam o potencial dos materiais instrucionais
para educação e promoção da saúde da população, nota-se ainda o fato de
poderem abordar temas práticos, como a prevenção, o tratamento e o cumprimento
de tarefas (SILVA, BEZERRA e BRASILEIRO, 2017), e nestes casos, poderem ser
consultados em situações reais como complemento a atividades presenciais.
É possível encontrar, na literatura científica, estudos que dizem respeito a
materiais instrucionais, sejam eles físicos ou e-books, que oferecem a pais,
cuidadores e/ou diferentes profissionais, orientações a respeito de diversos temas
dentro das áreas da saúde e da educação. Como exemplos é possível citar algumas
pesquisas que refletem sobre o desenvolvimento de material instrucional e relatam a
elaboração dos mesmos, para pais, familiares, educadores e/ou profissionais da
saúde.
Fracolli e Chiesa (2010), por exemplo, produziram uma cartilha intitulada:
“Toda hora é hora de cuidar” que tem o objetivo de estimular o desenvolvimento da
criança por suas respectivas famílias e profissionais da área da saúde que integram
a equipe da Estratégia Saúde da Família (ESF). O instrumento de educação em
saúde elaborado nesse projeto descrevia ações que deveriam ser realizadas pelas
famílias e após sua avaliação concluiu-se que a cartilha viabilizou o diálogo sobre
temas relacionados ao desenvolvimento infantil entre pais e agentes comunitários de
saúde (ACS), fato bastante importante já que os ACS são profissionais treinados e
capacitados para promover saúde e se aproximar da comunidade, contribuindo para
fortalecer a educação em saúde.
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É possível citar também o material de Martinez, et al (2007) que elaboraram
um guia de orientação e acompanhamento do desenvolvimento no primeiro ano de
vida do infante para pais de bebês pré-termo. O material foi desenvolvido com base
na demanda e necessidade de pais e profissionais envolvidos nos processos de
estimulação de bebês pré-termo, portanto, continha diversas informações a respeito
do desenvolvimento do bebê distribuídos nos quatro primeiros trimestres de vida
além da importância de calcular a idade corrigida para acompanhamento dos
marcos do desenvolvimento. O estudo concluiu que o guia poderia ser utilizado por
diferentes profissionais da área da saúde e por pessoas que desenvolvem atividades
educativas para pais.
Outro estudo (GUIMARÃES, et al., 2015) relata a elaboração de uma cartilha
intitulada como "Guia de orientações ao desenvolvimento de crianças de 0 a 6
anos", a qual tem a finalidade de auxiliar professores de creches, fisioterapeutas e
pais e/ou cuidadores na estimulação das crianças de zero a seis anos a
apresentaram o curso típico do desenvolvimento motor.
A revisão integrativa de Silva, Bezerra e Brasileiro (2017) que investigou na
literatura materiais educativos desenvolvidos (impresso ou on-line) direcionados
para

promoção,

prevenção

ou

intervenção

sobre

o

desenvolvimento

neuropsicomotor da criança, encontrou oito artigos que avaliaram ou aplicaram
cartilhas educativas e programas terapêuticos em formatos de folhetos educativos.
O tema dos materiais encontrados abordava a promoção, prevenção ou intervenção
sobre o desenvolvimento neuropsicomotor da criança. O estudo mostrou que os
materiais encontrados na literatura foram elaborados para orientar pais e
profissionais da saúde a respeito da estimulação do desenvolvimento infantil e
ainda, que cumprem seu papel se mostrando eficientes.
Oliveira (2009) elaborou um material no formato de CDROM enfocando o
processo de desenvolvimento da linguagem e suas alterações, importância da
linguagem oral para a escrita e o papel do professor na estimulação e identificação
das possíveis alterações. O recurso didático foi desenvolvido a fim de capacitar
professores da educação infantil e ensino fundamental.
Uma breve revisão narrativa da literatura permitiu constatar a existência de
materiais desenvolvidos com a finalidade de orientar pais, familiares e profissionais a
respeito de diversos temas dentro da área da saúde e educação, já que uma forma
de buscar maximizar as possibilidades de exposição das crianças a situações de

29

Estudo 1

estimulação é a construção de estratégias que alcancem os adultos presentes no
cotidiano das crianças.
A possível justificativa para se ter tantos materiais de orientação elaborados
para famílias é, portanto, o fato de a mesma ter papel fundamental e diretamente
relacionado ao desenvolvimento da criança, sendo responsável por promover um
ambiente facilitador para que a criança possa desenvolver suas potencialidades
(CARVALHO, LEMOS e GOULART, 2016).
Além disso, nota-se que alguns dos materiais criados são específicos para
professores, já que outro contexto importante no qual as crianças passam grande
parte da infância é o contexto escolar. Assim, a disseminação de conhecimento aos
profissionais que trabalham em escolas e creches contribui bastante para a evolução
do infante, por permitir a integridade e o desenvolvimento físico, psicológico,
intelectual e social da criança (BRASIL, LEI Nº 9.394/96).
Tendo em vista a importância de manter familiares e profissionais,
principalmente professores de creches e escolas, atualizados em relação ao
desenvolvimento

saudável

e

práticas

de

estimulação

para

aquisição

e

desenvolvimento da linguagem, são feitos diversos estudos que elaboram materiais
para esse público.
Por outro lado, a revisão narrativa apontou também que, em geral, os
materiais instrucionais relatados apresentavam conteúdos teóricos sobre marcos do
desenvolvimento, alterações, sinais de alerta e alguns apresentavam estratégias de
estimulação, porém, que são menos comuns materiais próprios para as crianças,
que apresentem atividades práticas para serem realizadas por elas.
Materiais voltados para os transtornos do espectro autista (TEA) são
exemplos disso, são muitas as cartilhas para pais as quais são descritas na literatura
científica, porém, em geral, são teóricas para os cuidadores e não apresentam
atividades a serem realizadas pelas crianças (AZEREDO, RODRIGUES e MANSUR,
2015; LEAL, 2014; MELLO, 2007; BRASIL, 2000; NUNES, PAIVA e MARQUES,
2016).
A necessidade de abordar novos modelos de intervenção que possam ajudar
na estimulação de crianças com dificuldades de aprendizagem é evidenciada no
trabalho de Bernardo, Bernardo e Herrero (2005). O estudo objetivou verificar a
efetividade de programas computadorizados utilizados em crianças com dificuldades
de aprendizagem e comparar com tratamentos tradicionais. Entre os tipos de
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tratamentos estudados viu-se que o computadorizado abre novos caminhos de
intervenção, sendo assim, o surgimento de novas tecnologias pode significar um
avanço

alternativo

para

a

intervenção

de

escolares

com problemas

de

aprendizagem. Nesse sentido, se faz necessário mais pesquisas nessa área,
mostrando as diferentes abordagens que podem ser utilizadas na intervenção de
crianças que possuem dificuldades em aprender.
Além disso, crianças que não apresentam déficits também podem se
beneficiar de materiais instrucionais que estimulam linguagem oral e escrita, pois
potencializarão as possibilidades da criança. Por exemplo, todas as crianças com
desenvolvimento típico têm a possibilidade de narrar histórias curtas aos 4 anos,
porém, a riqueza de vocabulário, a complexidade das frases e orações, a utilização
de qualidades e detalhes na narrativa, provavelmente, estarão presentes em
discursos de crianças que vivem em ambientes estimuladores (MARCELINO e
HAMER, 2011).
Já que os cenários onde as crianças mais convivem nos primeiros anos de vida
são o escolar e o familiar, seria de grande valia a existência de materiais de baixo
custo e linguagem simples, voltados para a utilização nestes espaços, que incluam
atividades práticas a serem realizadas com as crianças, as quais, além de poderem
ser diretamente aplicadas, podem funcionar como modelo para o desenvolvimento de
novas atividades com os mesmos objetivos pelo adulto.
Devido à relevância destes materiais, o presente estudo se propôs a realizar
um levantamento de dados sobre a existência, as características e o conteúdo de
materiais instrucionais, como livros e cartilhas, voltados à estimulação de
habilidades de letramento e alfabetização, que sejam próprios para as crianças, teve
o propósito também, de investigar seus alcances, benefícios e possíveis entraves.
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2.2 PROPOSIÇÃO – ESTUDO 1
Este capítulo apresentará os objetivos que permeiam este Estudo, o qual
utilizou o método de revisão integrativa da literatura para reunir e sintetizar os
achados disponíveis na literatura científica brasileira sobre um tema específico
(MENDES, SILVEIRA e GALVÃO, 2008).

2.2.1 Objetivos Gerais
Realizar revisão integrativa sobre o perfil de materiais instrucionais que
fomentam e/ou facilitam a estimulação da linguagem oral e/ou escrita desenvolvidos
especificamente para crianças e investigar a existência e o conteúdo de relatos
sobre os efeitos desses materiais.

2.2.2 Objetivos Específicos
I - Verificar a existência de relatos de materiais instrucionais, na literatura
científica, que tenham a finalidade de fomentar e/ou facilitar a estimulação da
linguagem oral e/ou escrita de crianças, de 06 a 12 anos, com ou sem qualquer tipo
de alterações.
II - Verificar se esses materiais trazem benefícios para a aprendizagem dos
escolares que os utilizaram.
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2.3 MATERIAIS E MÉTODOS – ESTUDO 1
2.3.1 Casuística
O Estudo 1 trata-se de uma revisão integrativa com o intuito de agrupar
artigos científicos que abordam o tema: materiais instrucionais e estimulação de
linguagem oral e/ou escrita em crianças. Para isso foi realizada uma busca na base
de dados da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS).

Critérios de inclusão
Para serem incluídos nos resultados deste estudo, os critérios utilizados
foram os seguintes:
O estudo poderia abordar qualquer tipo de material instrucional infantil
(cartilha, livro, folder, etc), online ou físico. O material deveria apresentar como
objetivo: estimular linguagem oral e/ou escrita. O público-alvo do material
instrucional deveria ser: crianças com idades entre 6 até 12 anos, com ou sem
qualquer tipo de alteração de linguagem e/ou desenvolvimento. Foram incluídos
artigos em português, inglês ou espanhol.
Critérios de exclusão
Não foram considerados nesta pesquisa os estudos encontrados duplicados,
artigos de revisão, relatos de caso e artigos que não estavam disponíveis para
acesso na íntegra.
2.3.2 Método
Para a revisão integrativa utilizou-se como estratégias de busca a base de
dados Biblioteca Virtual em Saúde. A BVS foi escolhida, pois a mesma abrange
fontes de informação da área da saúde em mais de 36 bases de dados
(internacionais, nacionais, especializadas e educacionais), além de ser operada em
3 idiomas (português, inglês e espanhol).
Foram selecionadas as seguintes palavras-chave para a pesquisa: “material
instrucional” (instructional material), “livro” (book), “cartilha” (booklet), “estimulação”
(stimulation), “fonoaudiologia” (speech therapy), “infantil” (infant) e “linguagem”
(language). Os termos foram cruzados entre si formando várias combinações.
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As combinações de palavras-chave efetuadas foram as seguintes:
Material instrucional (instructional material) x estimulação (stimulation) x
fonoaudiologia (speech therapy);
Material instrucional (instructional material) x estimulação (stimulation) x
infantil (infant);
Material instrucional (instructional material) x estimulação (stimulation) x
linguagem (language);
Livro (book) x estimulação (stimulation) x fonoaudiologia (speech therapy);
Livro (book) x estimulação (stimulation) x infantil (infant);
Livro (book) x estimulação (stimulation) x linguagem (language);
Cartilha (booklet) x estimulação (stimulation) x fonoaudiologia (speech
therapy);
Cartilha (booklet) x estimulação (stimulation) x infantil (infant);
Cartilha (booklet) x estimulação (stimulation) x linguagem (language).
A busca foi realizada com as palavras em dois idiomas: português e inglês.
Para seleção, optou-se por não limitar o ano de publicação a fim de coletar o
máximo de estudos. Uma primeira seleção dos artigos buscou aqueles que
respeitavam os critérios de inclusão e exclusão a partir da análise do título e do
resumo e posteriormente, foi realizada uma análise mais criteriosa a partir da leitura
dos artigos na íntegra. Os artigos selecionados foram, então, analisados. Os
resultados estão apresentados a seguir.
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2.4 RESULTADOS – ESTUDO 1
Mediante cruzamentos das palavras-chave foram encontrados, inicialmente,
65 artigos, sendo 14 artigos encontrados a partir das palavras-chave em português e
15 no idioma inglês (MEDLINE n=55; LILACS n=7; Index Psicologia - Periódicos
técnicos científicos n=2; CUMED n=1). Ao analisar particularmente cada um, avaliouse o título, resumo e, por vezes, foi realizada uma leitura mais aprofundada do texto,
quando esses itens não eram suficientes para inferir sua adequação em relação aos
critérios de inclusão e exclusão.
O fluxograma abaixo ilustra a seleção dos estudos (figura 1) e a relação do
cruzamento das palavras-chave utilizadas.

Figura 1 - Fluxograma dos resultados encontrados em cada etapa do processo de seleção dos
artigos a partir do cruzamento das palavras-chave.
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As palavras-chave foram combinadas de diversas formas e algumas
combinações não contemplaram nenhum estudo:
Material instrucional (instructional material) x estimulação (stimulation) x
fonoaudiologia (speech therapy);
Material instrucional (instructional material) x estimulação (stimulation) x
linguagem (language);
Cartilha (booklet) x estimulação (stimulation) x fonoaudiologia (speech
therapy);
Material instrucional (instructional material) x estimulação (stimulation) x
infantil (infant);
Livro (book) x estimulação (stimulation) x fonoaudiologia (speech therapy).
Verificou-se que 15, do total de 65, eram artigos duplicados, 47 não se
enquadravam nos critérios de inclusão, sendo 5 revisões de literatura e 3 se
enquadravam, porém, não foi possível ter acesso a 1 texto na íntegra, por ser um
artigo antigo datado de 1992, por isso foi excluído, restando apenas 2 artigos que
estavam dentro da metodologia de busca.
O quadro 1 mostra os artigos que contemplavam o tema proposto e se
enquadravam nos critérios de inclusão.
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Título/
Autores
The effects
of
audiobooks
on the
psychosocial
adjustment of
preadolescents
and
adolescents
with dyslexia.
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Periódico/
Ano/ País
Dyslexia

Material
elaborado/
Utilizado
Audiolivros
(história,
geografia,
ciência,
literatura e
ficção)

Objetivo

Avaliar os
benefícios que o
uso de
audiolivros
(livros escolares
e livros de
vários gêneros,
gravados em
mídia digital)
podem trazer
para préadolescentes e
adolescentes
com dislexia.

Metodologia

40 adolescentes (11 a
16 anos) com dislexia
2009
divididos em dois
grupos: 20 participantes
Inglaterra
no grupo controle (uso
de livros normais) e 20
no grupo experimental
(uso de audiobooks).
Todos os voluntários
fizeram testes de leitura
e responderam sobre
vida escolar e inclusão
social antes e depois do
Milani, A.;
Lorusso,
treino com os
M.L.;
audiolivros. Seus
Molteni, M.
respectivos pais e
professores também
responderam os
questionários.
The effect of
The South
Apresentaç Investigar se um 20 crianças da 3ª série
(8 a 9 anos) de classe
método de
two different
African
ão visual
socioeconômica média,
journal of
dinâmico
apresentação
visual
sem problemas de
visual dinâmico
presentation
communica (vídeo
linguagem e de audição
(apresentação
animado) e
modalities on tion
de vídeo
foram distribuídas em
the
disorders
apresentaç
dois grupos (10 crianças
animado sem
narratives of
ão estática
tiveram apresentação
som) provoca
mainstream
visual (livro
2013
de livro de imagens sem
melhores
grade 3
de
palavras e 10 tiveram
imagens)
narrativas do
children.
Africa do
apresentação de vídeo
que um método
Sul
animado). Todas as
de
Klop, D.;
crianças foram
apresentação
Engelbrecht,
submetidas a avaliações
estática visual
L.
de narrativas depois de
(livro de
terem visto a
imagens sem
apresentação dinâmica
palavras).
ou estática.
Quadro 1 - Artigos encontrados classificados dentro dos critérios de inclusão.

Principais
resultados
Após 5 meses de
treinamento, o grupo
experimental mostrou
melhora significativa
na precisão da leitura,
com redução de
desconforto e de
problemas emocionalcomportamental,
melhoria no
desempenho escolar e
maior motivação e
envolvimento nas
atividades escolares

Depois de medidos os
desempenhos
narrativos de cada
criança viram que
ambas as
modalidades de
apresentação visual
suscitaram narrativas
de quantidade e
qualidade
semelhantes em
termos de variáveis de
micro e
macroestrutura que
foram investigadas.

O estudo de Milani, Lorusso e Molteni (2010) não elaborou nenhum material
específico, mas gravou áudios, por leitores voluntários, de livros de diferentes
matérias como história, geografia, ciência, literatura e uma ficção. Os audiolivros
foram utilizados por 20 adolescentes, com idades entre 11 e 16 anos,
diagnosticados com dislexia do desenvolvimento.
Os adolescentes do grupo experimental receberam os audiolivros e deveriam
ouvi-los para estudar as matérias em questão. Para monitor o uso dos áudios eram
realizadas entrevistas por telefone pelos pesquisadores para com os participantes.
Após cinco meses de uso da mídia digital observou-se que o grupo experimental
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apresentou significativa melhora na acurácia da leitura, redução de distúrbios
emocionais-comportamentais, melhora no desempenho escolar e maior motivação
nas atividades escolares. Os resultados mostram que o uso de audiolivros são
materiais instrucionais benéficos para adolescentes que apresentam um distúrbio da
linguagem escrita.
O estudo de Klop e Engelbrecht (2013) desenvolveu dois materiais diferentes,
um livro de imagens sem palavras e um vídeo animado, sem som para estimular a
narrativa de crianças. Os pesquisadores elaboraram uma história original com cinco
sequências ilustradas por um profissional. A história continha diferentes locais (casa,
jardim, hospital), diferentes personagens (crianças, vizinho, médico) e eventos (ficar
entediado dentro de casa, brincar com bola, pegar uma bola no telhado, descobrir
um ninho de pássaro, se machucar, ser tratado por um médico) que seriam
familiares para as crianças do estudo (sul-africanas provindas de áreas suburbanas).
O livro de imagens continha 15 ilustrações coloridas criadas para transmitir as
emoções e intenções dos personagens, posicionadas 1 por página e sem palavras
de acompanhamento. Os planos de fundo foram mantidos simples para não desviar
a atenção do espectador.
O vídeo animado, de 2 minutos, utilizou as mesmas sequências de imagens
do livro e a animação foi realizada por um designer gráfico. O vídeo foi transmitido
por um computador com tamanho semelhante ao do livro. Na animação os
personagens se moviam mostrando suas emoções e intenções.
Para fazer uso desses materiais foram selecionadas 20 crianças de 8 a 9
anos, que compuseram dois grupos diferentes (cada um com 10 crianças). Um
grupo recebeu o livro de imagens enquanto o outro assistiu ao vídeo animado. O
estudo mostrou que ambos os grupos tiveram benefícios em relação a narrativa.
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2.5 DISCUSSÃO – ESTUDO 1
Este estudo realizou uma busca na literatura objetivando investigar a
existência de artigos científicos que abordassem a estimulação de linguagem oral
e/ou escrita a partir do desenvolvimento e/ou uso de materiais instrucionais, ou seja,
cartilhas, folders, livros, vídeos ou áudios voltados diretamente para as crianças e
não apenas de orientação teórica para pais e profissionais. Para isso foi realizado a
revisão integrativa na base de dados BVS.
Os achados na busca evidenciaram que são escassos os artigos que
abordam essa temática com a inclusão de atividades voltadas às crianças.
Esperava-se que a encontrar mais trabalhos com o tema explicitado, porém, apesar
da utilização de uma combinação de sete palavras-chave diferentes, não se ter
limitado o ano de publicação e terem sido aceitos estudos em três idiomas
diferentes, não foi possível encontrar um grande número de artigos que abordassem
o desenvolvimento de materiais instrucionais e sua utilização na estimulação de
linguagem oral e/ou escrita em crianças.
Entretanto, é preciso levar em consideração que o estudo em questão se
ateve exclusivamente para a idade de 6 a 12 anos, o que fez com que a pesquisa
ficasse restrita aos anos escolares. Essa faixa etária foi escolhida para esse estudo,
pois é a partir dos seis anos que as crianças começam a se alfabetizar e o objetivo
da busca era justamente investigar a existência de materiais que estimulam além da
linguagem oral, mas também a linguagem escrita.
Além disso, a presente revisão se preocupou em saber se os materiais
encontrados traziam benefícios para seus usuários. Foi possível verificar a partir da
análise de dois artigos que trabalhavam com materiais instrucionais que ambos
relatam benefícios em relação à linguagem oral e escrita.
O estudo de Milani, Lorusso e Molteni (2010) abordou a criação de audiolivros
para crianças com dislexia de desenvolvimento, mostrando significativa melhora
para os voluntários do grupo experimental. Apesar de o estudo não ter elaborado
nenhum tipo específico de material, sua metodologia foi eficiente para estimular
crianças com problemas de leitura utilizando gravações de livros escolares, e ainda
se mostrou inédita já que não havia evidências na literatura de estudos científicos
que atestassem a utilidade de audiolivros nas melhorias da leitura e bem-estar social
e emocional em crianças com dislexias. Essa metodologia diferenciada do estudo,
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por meio de áudios de livros escolares, pode inspirar para futuras pesquisas e
estimulações.
O material digital foi gravado por voluntários e, portanto, é necessário que
alguém, com leitura fluente, faça essa decodificação para que outras pessoas
possam utilizá-las. Pensando no Brasil, um professor poderia facilmente realizar
essa gravação e enviá-las para seus alunos, para que eles possam usufruir do
material e estudar com mais entusiasmo e dedicação, como mostra a pesquisa em
questão. As gravações também podem ser feitas por outros profissionais da escola,
ou ainda, por pais e cuidadores que se interessam em auxiliar a vida acadêmica das
crianças.
É importante notar que o público deste estudo é o de crianças que
apresentam um diagnóstico que prevê dificuldades para aprender a ler (Dislexia) e,
portanto, vem ao encontro do que a literatura apresenta: em geral os materiais
medidas de estimulação são aplicados com crianças que já estão apresentando
dificuldades. Assim, seria interessante investigar o impacto do uso desse material
com crianças que não apresentam dificuldades, como uma outra via de estimulação,
a auditiva, na busca de prevenir e potencializar o desenvolvimento linguístico
(FADINI e CAPELLINI, 2011).
No outro estudo encontrado, de Klop e Engelbrecht (2013) foram elaborados
dois tipos de materiais exclusivos para a pesquisa, um livro ilustrativo sem palavras
escritas que traziam cinco sequências diferentes e um vídeo animado com as
mesmas imagens e sequências de aproximadamente dois minutos. Ambas
metodologias mostraram benefícios para a estimulação da narrativa mostrando a
importância dos livros e vídeos.
Foi possível verificar que ambos materiais são de fácil manuseio e por isso,
não é necessário nenhum tipo de treinamento para utilizá-los. Dessa forma, qualquer
pessoa que se interesse em estimular a narrativa de crianças poderia manipular os
materiais. Entretanto, o estudo em questão não disponibilizou o livro com imagens
coloridas e tampouco o vídeo, o que dificulta o uso.
O número restrito de relatos ressalta a necessidade de desenvolver materiais
instrucionais para crianças dessa faixa etária e ainda, aplicá-los, avaliá-los e relatálos para a comunidade científica. Isso devido ao potencial para impactar o
desenvolvimento infantil que estes materiais possuem o que seria de grande valia
para qualquer criança e em especial para aquelas de baixo nível socioeconômico,
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que não tem as mesmas oportunidades de estimulação do que as crianças de níveis
socioeconômicos mais altos (ANDRADE, et al, 2005).
O estudo de Colmar (2013), por exemplo, evidenciou que crianças
economicamente desfavorecidas obtiveram melhoras significativas nas habilidades
de linguagem depois que seus respectivos pais fizeram um treinamento simples de
estimulação. Santos e Farago (2015) também expuseram a importância da
estimulação da linguagem a partir de rodas de conversas, narração de histórias,
leitura, música e dramatizações.
Esses estudos evidenciam a importância da estimulação e capacitação de
pessoas que possuem contato com as crianças, como pais, professores e atuantes
de projetos sociais para que esses possam estimulá-las.
Sabendo da importância da estimulação com crianças, sejam elas
neurotípicas ou com algum problema orgânico, socioeconômico ou ambiental é
essencial que estejam disponíveis em escolas, projetos sociais, bibliotecas
municipais e internet materiais que possam contribuir para isso.
Tais materiais devem ser de fácil entendimento com linguagem simplificada,
ilustrações que chamam a atenção do leitor e que ajudem na explicação do que está
sendo falado (MOREIRA, NÓBREGA e SILVA, 2003).
Já que o número de artigos encontrados foi muito baixo se faz necessário
realizar mais estudos nessa área a fim de sanar dúvidas: como é feito o trabalho
coletivo com crianças? Quais os benefícios que o material pode trazer? Quem pode
aplicar? Onde pode ser aplicado? Para qual público? Para qual faixa etária?
Esse estudo evidenciou o fato de que há raras descrições na literatura
científica sobre o desenvolvimento de materiais instrucionais que possam ser
utilizados para a estimulação da linguagem a partir dos seis anos. O que significa
que materiais que por ventura estejam sendo desenvolvidos e disponibilizados não
encontram um suporte para o seu desenvolvimento em textos científicos, e seu
potencial também não tem sido avaliado cientificamente.
Apesar disso, é importante notar que os dois únicos materiais encontrados
nesta busca, foram avaliados como positivos quanto a apresentar benefícios para
seus usuários, como é sugerido pela literatura que discute a utilização de materiais
instrucionais em saúde, de forma mais ampla (FRACOLLI e CHIESA, 2010; SILVA,
BEZERRA e BRASILEIRO, 2017).
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Um limite deste estudo, além da restrição da idade, anteriormente
mencionada e justificada, é a investigação apenas em bases de dados de periódicos
que abarcam artigos científicos. Uma hipótese é a de que esses materiais podem ter
sido desenvolvidos no interior de teses e dissertações e não terem sido relatados em
artigos científicos devido ao formato dos mesmos, o que faria com sua visibilidade
fique restrita a bancos de dados de bibliotecas de universidades.
Por fim, o Estudo 1 levantou diversas dúvidas, citadas acima, que necessitam
de respostas e para isso novas pesquisas devem ser realizadas, além do
investimento em materiais instrucionais, tão importantes para estimular crianças com
riscos para desenvolvimento de déficits na linguagem oral e/ou escrita.

2.6 CONCLUSÃO – ESTUDO 1
A presente revisão integrativa buscou encontrar estudos que abordam a
estimulação de linguagem oral e/ou escrita a partir do uso de materiais instrucionais
direcionados especificamente para crianças. Foi possível concluir que se faz
necessário mais estudos nessa área, visto que foi encontrado um número limitado
de estudos que abordam o tema em questão e com isso, muitas dúvidas pairam no
ar.
Em contrapartida, os estudos encontrados se mostraram hábeis a cumprir o
papel de estimulador, mostrando que materiais instrucionais, sejam eles em formato
de livros físicos, vídeos ou em áudio são bastante benéficos para os escolares que
fazem uso deles.
Recomenda-se, portanto, mais estudos que elaborem e avaliem materiais
instrucionais que estimulam linguagem oral e/ou escrita em crianças.

ESTUDO 2
Avaliação e adequação de um livro voltado para
estimulação da linguagem escrita
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3. Estudo 2 - Avaliação e adequação de um livro voltado para estimulação da
linguagem escrita
RESUMO
Introdução: Elaborar materiais didáticos para crianças e/ou adultos que sirvam
como instrumento de educação em saúde é uma grande responsabilidade, por isso
é necessária fundamentação em teorias sólidas e reconhecidas, utilização de
linguagem compatível com o nível sociocultural do público-alvo, além de ser
necessário que a apresentação e a qualidade do conteúdo sejam avaliadas. O livro
“Conte com a Fono!” foi desenvolvido com o intuito de estimular habilidades
subjacentes à linguagem escrita e para ser utilizado foi necessária uma avaliação
por diferentes profissionais. Objetivo: Avaliar e adequar possíveis apontamentos em
relação aos aspectos estéticos, coerência, coesão e clareza da escrita e do
conteúdo do livro “Conte com a Fono!” por diferentes profissionais. Materiais e
métodos: fizeram parte deste estudo 03 designers, 03 professores bacharéis em
letras e 03 fonoaudiólogas. Todos responderam questionários feitos especificamente
para essa pesquisa em função de avaliar o livro elaborado. Os designers avaliaram
os aspectos estéticos e visuais; os bacharéis em letras avaliaram a coerência e
clareza dos textos e os fonoaudiólogos avaliaram o conteúdo. Os itens dos
questionários variavam entre ruim, regular, bom, muito bom e excelente.
Resultados: Os designers tiveram opiniões divergentes em relação à estética,
concordando apenas 2 vezes em 15 itens. Alguns tópicos foram classificados como
ruins (duas vezes) e regulares (dez vezes) mostrando que alguns aspectos visuais
precisavam ser adequados. Nenhum dos professores marcaram as opções ruim e
regular, e o índice de concordância entre as opções bom, muito bom e excelente foi
de 86 vezes em 139 oportunidades, mostrando que a coerência e clareza dos textos
estavam adequados e poucas modificações eram necessárias. Já os fonoaudiólogos
analisaram a coerência, clareza e concisão dos conteúdos e classificaram o livro
como excelente, já que marcaram essa opção 180 vezes em 192 oportunidades. A
partir das respostas dos questionários, foram realizadas diversas adequações ao
livro, principalmente em relação à estética. Os comentários dos profissionais foram
bastante importantes para apontar equívocos. Conclusão: o livro necessitava de
alterações em todos os níveis avaliados e essas modificações foram realizadas.
Além disso, o estudo mostrou que as avaliações por profissionais são muito
importantes para elaborar um material didático de qualidade.
Palavras-chave: Materiais de ensino. Educação. Recursos Materiais em Saúde.
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ABSTRACT
Introduction: Creating teaching materials for children and/or adults that work as an
instrument for health education is a great responsibility, so it is necessary to base the
study on solid and recognized theories and use language appropriate to the target
audience’s social and cultural level. Besides, content presentation and quality should
be assessed. Conte com a Fono (“Count on the Speech-Language Pathologist!” in
Portuguese) is a book developed to stimulate skills related to written language, and,
before it could be used, different professionals needed to assess it. Objective: To
assess and adapt potential items regarding aesthetic aspects, coherence, cohesion,
and clarity in writing and content of Conte com a Fono by different professionals.
Materials and Methods: Three designers, three Portuguese teachers, and three
speech-language pathologists were part of this study. They all answered
questionnaires made specifically for this research in order to assess the book
created. The designers assessed the aesthetic and visual aspects, the Portuguese
teachers assessed the coherence and clarity in writing, and the speech-language
therapists evaluated the content. The questionnaire answers were poor, fair, good,
very good, and excellent. Results: The designers' opinions diverged on aesthetics,
only agreeing twice among 15 items. Some topics were classified as poor (twice) and
regular (ten times), which showed that some visual aspects needed to be adjusted.
None of the teachers chose poor or regular, and the good, very good, and excellent
options were chosen 86 times among 139 opportunities. That showed coherence and
clarity in writing were appropriate, and few modifications were needed. On the other
hand, speech therapists assessed coherence, clarity, and conciseness of the content
and classified the book as excellent as they marked this option 180 times among 192
opportunities. Through the answers of the questionnaires, several adjustments were
made to the book, mostly regarding its aesthetics. The professionals' comments were
very important for pointing out errors. Conclusion: The book needed some changes
in all items assessed, and the changes were made. Besides, the study showed that
assessment by professionals is very important for creating high-quality teaching
materials.

Keywords: Teaching Materials. Education. Material Resources in Health.
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3.1 REVISÃO DE LITERATURA - ESTUDO 2
Comunicação em saúde tem sido compreendida como o estudo e uso de
métodos com a finalidade de informar e influenciar as decisões individuais e
coletivas de forma a beneficiar a saúde da população (MOREIRA, NÓBREGA e
SILVA, 2003).
Há registros da utilização de diversos meios como materiais educativos, que
podem ser: folders, folhetos, panfletos, cartilhas, livretos, entre outros, tanto
tangíveis como virtuais. A proposta desses materiais é proporcionar à população
informações a respeito da promoção e prevenção de saúde, além das modalidades
de tratamento e autocuidados (BERNIER, 1996).
A elaboração desses materiais didáticos para crianças e adultos, de forma
que

sirvam

como

instrumento

de

educação

em

saúde

é

uma

grande

responsabilidade pela finalidade que se propõem: nortear decisões e fazeres no
cotidiano das pessoas, por isso é necessário que sejam fundamentados em teorias
sólidas e cientificamente reconhecidas (COOK e COOK, 2011; MONTEIRO e
VARGAS, 2006).
Materiais didáticos que contenham orientações e propostas para pais acerca
da estimulação da linguagem infantil, por exemplo, podem ser uma alternativa de
grande impacto no desenvolvimento das crianças, já que elas passam a maior parte
do tempo no ambiente familiar, o qual, por isso, será decisivo para o alcance de
suas potencialidades.
Isto significa que bons materiais instrucionais podem funcionar como
favorecedores da relação entre crianças e seus cuidadores, impactando no
desenvolvimento de habilidades importantes para a aprendizagem escolar e
desenvolvimento de habilidades sociais, e a longo prazo, funcionará como
prevenção para problemas de aprendizagem e emocionais (FUMEGALI, 2016;
GONÇALVES, 2012; MACANA e COMIM, 2015).
Por isso, é possível inferir que seria de extrema importância permitir que toda
população tivesse acesso a tais informações, de forma a disseminar conhecimentos
sobre estimulação de linguagem em crianças, sem que seja necessária a presença
constante de um profissional, o que seria impossível por questões financeiras, éticas
e logísticas, além de interferir em situações nas quais as aprendizagens devem
ocorrer naturalmente (MARTINS, FRANCO e CALDANA, 2015; ECHER, 2005).
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Nesse sentido se faz necessário o uso de tecnologias à distância como
páginas na internet, cartilhas, folders, etc. A internet é um grande aliado para
fornecer materiais de qualidade já que é uma grande fonte de informações na rede
mundial de comunicação (PREGER, 2005) e tem a possibilidade de atingir grande
parte da população com baixos custos (CORRÊA, et al. 2012), por outro lado, o
acesso a materiais tangíveis não depende de acesso à rede nem de aparatos
tecnológicos (OLIVEIRA, 2009; CORRÊA, et al. 2012; CORRÊA, et al. 2013;
BLASCA, et al. 2015; CORRÊA, et al. 2015; MARTINS, FRANCO e CALDANA,
2015).
Para que o material tenha êxito, alcance seus objetivos, é consenso na
literatura, a necessidade de que educadores em saúde busquem desenvolver
materiais cujo conteúdo seja abordado de forma bem planejada, buscando o fácil
entendimento, com linguagem simples, objetivando clareza ao transmitir a
mensagem, centrada no receptor da mensagem. Além do uso de imagens,
infográficos, esquemas, e textos flexíveis para pessoas com diferentes níveis
educacionais e socioeconômicos já que contrariamente à informação oral, o material
escrito é estático e fixo, portanto, é necessário que esteja em um nível que possa
ser compreendido pela maioria dos leitores (MOREIRA, NÓBREGA e SILVA, 2003;
PROTHEROE, ESTACIO e SAIDY-KHAN, 2015; CORRÊA, et al. 2013; SILVA,
2016).
Wen (2003) ressalta a importância de desenvolver estratégias lógicas e
coerentes em linguagem compatível com o nível sociocultural do público-alvo para
garantir que os objetivos desejados sejam contemplados. Nesse sentido, os autores
reforçam que se faz necessário utilizar linguagem simplificada e imagens didáticas
que facilitem o entendimento do que se quer dizer aos leitores.
Moult, Franck e Brady (2004) também destacam a necessidade de se ter
linguagem acessível, com a tradução de termos técnicos, enfatizando que quanto
mais simples o nível da leitura, maior a probabilidade de compreensão teórica e, por
conseguinte, maior a probabilidade de engajamento em atividades práticas, de
acordo com a proposta focada no material, pela população alvo.
Além disso, para que o material seja considerado útil e vantajoso é necessário
que a apresentação e a qualidade do conteúdo sejam avaliadas, além dos aspectos
visuais e adequação ao público (MARTINS, FRANCO e CALDANA, 2015).
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Freimuth, Linnan e Potter (2000) apontam que programas eficazes de
comunicação em saúde dependem da clareza e precisão da mensagem a ser
apresentada e da base científica utilizada como suporte, ou seja, as fontes utilizadas
como base devem ser confiáveis e relevantes.
O Simply Put: a guide for creating easy-to-understand materials (CENTERS
FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION, 2010) demonstra o passo a passo
que deve ser seguido para desenvolver um material de comunicação de saúde, são
eles:
1º identificar o público-alvo e definir os principais pontos de interesse a serem
abordados.
2º compreender quais as necessidades e interesses do púbico alvo e
conhecimento que possuem sobre o assunto.
3º Determinar os principais conceitos com base no conhecimento do público
para que sejam recebidos de maneira adequada.
4º Projetar um rascunho do material.
5º Realizar uma pré testagem do material para com seu público-alvo.
6º Ajustar o rascunho a partir do feedback do público.
7º Publicar e distribuir os materiais.
8º Avaliar a satisfação e compreensão do público.

Levando em consideração a importância dos materiais instrucionais a serem
utilizados a distância para estimulação da linguagem por pais e profissionais não
técnicos no assunto, e a necessidade de que estes materiais sejam elaborados com
quesitos científicos, o presente estudo se propôs, especificamente, a avaliar e
adequar um material educativo (livro) voltado à estimulação de linguagem escrita
com vistas a publicá-lo como livro em dois formatos: impresso e e-book.
Diversos autores (NATIONAL CANCER INSTITUTE, 1992; BERNIER, 1996;
ZIMMERMAN, et al., 1996; ALIAGA, 2010) afirmam que três aspectos são
extremamente importantes e devem ser considerados para a produção de um
material, são eles: linguagem, layout e ilustração.
O estudo de Moreira, Nóbrega e Silva, (2003) mostrou em seu estudo os
diversos aspectos da linguagem, ilustração e layout que devem ser considerados na
elaboração do material educativo em saúde, exemplificados na figura abaixo,
retirada diretamente do artigo em questão.
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Fonte: Adaptado de Moreira, Nóbrega e Silva (2003, p. 186)

Figura 2 - Aspectos da Linguagem que devem ser considerados na
elaboração do material educativo em saúde.

Portanto, destaca-se a importância de utilizar de fontes científicas confiáveis,
baseadas em evidências, para escrever o texto, necessidade de que o conteúdo
seja apropriado ao contexto socioeconômico e cultural do público-alvo; apresentar a
mensagem de forma clara, objetiva, em ordem temporal, exibir os benefícios que o
leitor poderá ter; estruturar as frases com estilo conversacional e selecionar palavras
curtas, fáceis de entender e sempre que possível evitar expressões científicas,
elaborar mensagens adequadas a cada grupo e incluir interação com o leitor, como
o uso de perguntas e reflexões no meio do texto (MOREIRA, NÓBREGA e SILVA,
2003).
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Fonte: Adaptado de Moreira, Nóbrega e Silva (2003, p. 187)

Figura 3 - Aspectos da Ilustração que devem ser considerados na
elaboração do material educativo em saúde.

Moreira, Nobrega e Silva (2003) apontam que as ilustrações, ou seja, os
desenhos, imagens e

símbolos

são importantes

como

complemento

das

informações escritas e permitem que o leitor compreenda o texto já que sua função
é despertar maior interesse e reforçar redundando a informação que está sendo
apresentada.
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Fonte: Adaptado de Moreira, Nóbrega e Silva (2003, p. 187)

Figura 4 - Aspectos do Layout que devem ser considerados na elaboração
do material educativo em saúde.

Em relação ao layout e design pode-se afirmar que são importantes para
atrair e aumentar o tempo de atenção dos leitores e para isso, um profissional
capacitado da área do design é fundamental para organizar e diagramar o material
de acordo com as regras citadas.
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3.2 PROPOSIÇÃO – ESTUDO 2
Em concordância com a literatura científica, que aponta a importância dos
materiais instrucionais e enfatiza a necessidade destes materiais serem avaliados e
adequados antes de se realizar a aplicação, este estudo se propõe a finalizar,
avaliar e adequar um livro cuja primeira versão foi desenvolvida com a finalidade de
estimular linguagem em crianças em fase de alfabetização.
O livro foi desenvolvido por um grupo de quatro alunas Caroline Pascon,
Cinthia Procópio da Silva, Larissa Menegassi Sarro e Priscila de Assis Bastos da
graduação em Fonoaudiologia da Faculdade de Odontologia de Bauru da
Universidade de São Paulo como trabalho coletivo final do Programa de Educação
Tutorial (PET) do qual faziam parte (finalizado em 2016). As alunas foram orientadas
pela Profa. Dr. Aline Roberta Aceituno da Costa (orientadora desta dissertação) na
elaboração do livro. Uma das alunas é a autora desta dissertação.
O objetivo que norteou a elaboração do livro era desenvolver um material que
abordasse, em linguagem acessível, o tema das habilidades consideradas
importantes para a aquisição da leitura e escrita para crianças em fase de
alfabetização, a ser utilizado por pais, professores ou cuidadores. Para tanto
seguiram algumas etapas: 1) revisão de literatura sobre o tema; 2) Seleção e
sistematização do conteúdo a ser abordado; 3) definição do formato comum aos
capítulos; 4) desenvolvimento do conteúdo pelos membros da equipe e posterior
correção dos coautores.
Ao final, foi elaborado um material para crianças em idade escolar que
contemplava oito temas considerados importantes para a aquisição de linguagem
escrita, divididos em oito capítulos. Todos os capítulos apresentavam a mesma
estrutura: um texto introdutório, para pais/profissionais em geral, uma história infantil
que abordava o tema do capítulo e uma série de atividades sobre o mesmo.

3.2.1 Objetivos Gerais
Avaliar e adequar possíveis apontamentos em relação aos aspectos estéticos,
coerência, coesão e clareza da escrita e do conteúdo abordado em um livro
elaborado para estimular habilidades subjacentes à linguagem escrita.
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3.2.2 Objetivos Específicos
I - Avaliar a adequação dos aspectos visuais ou estética das imagens e textos
do livro por 03 profissionais da área do design.
II - Avaliar a adequação dos aspectos textuais por 03 professores, bacharéis
em letras.
III - Avaliar a coerência, coesão e clareza do texto por 03 fonoaudiólogas,
atuantes na área de linguagem escrita.
IV - Finalizar o livro adequando os aspectos apontados pelos designers,
bacharéis em letras e fonoaudiólogos.

3.3 MATERIAIS E MÉTODOS – ESTUDO 2

3.3.1 Aspectos Éticos
Esta pesquisa foi submetida a análise do Comitê de Ética em Pesquisa
(CEP) da Faculdade de Odontologia de Bauru da Universidade de São Paulo
(FOB/USP) e foi aprovado sob o parecer número 67547917.0.0000.5417 (Anexo
A). Após a aprovação do CEP iniciou-se a seleção e convite aos profissionais que
fariam parte dos estudos.

3.3.2 Casuística
Os participantes foram 9 profissionais de três áreas do conhecimento. Sendo
03 designers, 03 professores bacharéis em letras e 03 fonoaudiólogas atuantes na
área da linguagem escrita. Todos foram convidados para participar da pesquisa por
meio de cartas convite e/ou redes sociais. Os participantes foram distribuídos em 3
grupos, descritos a seguir:
Grupo de designers (GD): formado por 3 profissionais com graduação em
design e experiência na área de diagramação e ilustração.
Grupo de bacharéis em letras (GB): formado por 3 professores com
bacharelados em letras.
Grupo

de

fonoaudiólogos

(GF):

formado

por

3

profissionais

fonoaudiólogos atuantes da área de linguagem escrita.
Os profissionais do design, bacharéis em letras e fonoaudiólogos foram
selecionados por conveniência, dentro dos critérios anteriormente elencados e
foram orientados sobre o propósito da avaliação e da necessidade de adequação
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do material para aplicação e, portanto, de análise cuidadosa de profissionais de
suas áreas específicas.

Critérios de inclusão
Assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE (Apêndice
A).
Ter a formação acadêmica na área de design e experiência com diagramação de
livros (para os designers).
Ter a formação em letras - bacharelado (para os bacharéis em letras) e estar
atuando na área.
Ter a formação em fonoaudiologia e ser atuante da área de linguagem escrita
(para os fonoaudiólogos).

Critérios de exclusão
A recusa em responder os questionários.
Não entregar os questionários dentro do prazo determinado.

3.3.3 Materiais
O instrumento de avaliação utilizado para o GD foi elaborado pela própria
pesquisadora a fim de verificar os aspectos visuais e estética das imagens e textos
do livro como apontados pela literatura com relevantes conforme Moreira, Nobrega,
Silva (2003) e Silva (2016) (Apêndice B). O questionário objetivou avaliar o
desempenho das imagens (tamanho, cores), fontes (tipos e tamanhos), margens,
espaçamento entre as linhas, bordas e disposição dos textos e figuras. Os
profissionais tinham um espaço para realizarem comentários, caso quisessem.
O questionário utilizado para GB também foi elaborado pela pesquisadora,
neste caso o intuito foi classificar a coerência e clareza do texto de cada capítulo
individualmente (Apêndice C). Sendo assim, o prefácio, as duas partes da
apresentação e as três partes de cada capítulo (introdução, história e atividades)
foram analisados em relação à ideia central, relação entre o título e conteúdo,
encadeamento de ideias, adequação à proposta e nível de linguagem.
As questões para o GF foram adaptadas a partir do PROTOCOLO - ANÁLISE
DE PRODUÇÃO TEXTUAL (APROTE) elaborado por Santos e Hage (2015)
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(Apêndice D). Cada capítulo foi avaliado individualmente quanto coerência, clareza,
concisão e conteúdo.
As escalas de todos os questionários poderiam ser classificadas como: ruim,
regular, bom, muito bom ou excelente correspondendo respectivamente às notas 1,
2, 3, 4 e 5. Foi reservado um espaço para observações.

3.3.4 Método
A seleção dos participantes ocorreu por conveniência (COZBY, 2003).
Inicialmente, as pesquisadoras divulgaram o perfil dos participantes que procuravam
para o estudo, entre profissionais da universidade, que indicaram pessoas que
caberiam nos critérios de inclusão e exclusão. Foi então realizado convite e
confirmação da adequação em relação aos critérios
A participação no estudo se deu, então, a partir da leitura e assinatura do
termo de Consentimento Livre e Esclarecido, por estes convidados.
Então, a versão digital do livro e do questionário, específico de cada uma das
áreas, foi enviado via e-mail. Foi solicitado aos participantes que devolvessem os
questionários preenchidos em até quinze dias.

3.3.5 Análise de dados
Foram realizadas duas análises dos dados. A primeira disse respeito à
concordância entre os juízes e a segunda foi a compilação e análise do conteúdo
das indicações de parâmetros avaliados como ruim ou regular por um ou mais juízes
para o encaminhamento das modificações.
Para aferir a concordância entre juízes, foi calculada a porcentagem de
concordância absoluta (percentage of absolute agreement), técnica que consiste em
calcular o número de vezes em que os avaliadores concordam e dividir pelo número
total de avaliações (varia entre 0 e 100%). Os parâmetros foram os indicados por
Stemler (2004) e Matos (2014), segundo os quais o valor de 75% é considerado o
mínimo de concordância aceitável, já valores a partir de 90% são considerados
altos.
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3.4 RESULTADOS – ESTUDO 2
Para melhor visualização e análise dos dados, os resultados foram divididos
em etapas, correspondentes aos objetivos da pesquisa.
3.4.1 Avaliação dos aspectos gráficos por GD
O material foi avaliado por três designers que responderam ao questionário
elaborado especificamente para essa pesquisa (Apêndice B).
Perfil dos avaliadores
A seguir serão descritos a formação e áreas de atuação dos profissionais
designers (D1, D2 e D3).
D1- Designer freelancer atuante em diagramação de livros e materiais, com
experiência em ilustrações e pinturas. Trabalho com criação de logos e vetores.
D2- Designer freelancer diretor de criação com experiência em ilustrações e
pinturas, comunicação e marketing e diagramação de livros e materiais em geral.
D3- Profissional bacharelado em arquitetura e urbanismo, graduação técnica
em design gráfico, com experiência em desenho, pintura, Designer/Marketing
Digital e profissional freelancer.
Análise dos questionários
As possibilidades de resposta para cada item variaram entre ruim, regular,
bom, muito bom e excelente e os três profissionais tiveram opiniões divergentes em
relação aos diferentes itens pesquisados, como é possível ver no Quadro 2.
Os juízes concordaram em 2 de 15 vezes, e, portanto, em 13% das
oportunidades, não atingiram o mínimo de concordância de 75% conforme a
literatura (porcentagem de concordância absoluta) quando se analisou as respostas
para cada um dos 5 itens.
Quando se analisa o índice de seleção dos itens bom, muito bom e excelente
(como um conjunto) versus ruim e regular (como outro conjunto), já que esses
últimos foram considerados como indicadores de necessidade de aperfeiçoamento
do material, a porcentagem de concordância se mantém em 13%.
Seis itens foram apontados como “bom”, “muito bom” ou “excelente” por todos
os

avaliadores,

40%

dos

tópicos,

sendo

estes:

tamanho

da

imagem

capa/contracapa; tamanho das imagens coloridas; tamanho das imagens pretas e
brancas, cor da fonte, cor das páginas e bordas das páginas.
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Nenhum item foi apontado como ruim ou regular pelos três avaliadores. Em 6
itens apenas um dos avaliadores apontou regular ou ruim e em 3 itens dois
avaliadores apontaram como regular ou ruim. Sendo que em 12 itens, 80%, dois ou
três dos avaliadores apontaram como bom, muito bom ou excelente.
Os profissionais da área do design não realizaram comentários.

Imagem capa/contracapa (no
geral)
Imagens coloridas (geral)
Imagens pretas e brancas (no
geral)
Tamanho da imagem
capa/contracapa
Tamanho das Imagens coloridas
Tamanho das imagens pretas e
brancas
Tipo de fonte
Tamanho da fonte
Cor das fontes
Tamanho da margem
Espaçamento entre linhas
Cor das páginas
Bordas das páginas
Disposição do texto

Ruim

Regular

Bom

Muito
bom

Excelente

0%

67%

0%

33%

0%

Vezes em que
os avaliadores
concordaram
(análise de
concordância)
-

0%
0%

33%
33%

33%
33%

33%
33%

0%
0%

-

0%

0%

0%

100%

0%

X

0%

0%

67%

33%

0%

-

0%

0%

0%

0%

X

0%
0%
0%
33%
0%
0%
0%
33%

67%
33%
0%
33%
33%
0%
0%
0%

100
%
0%
33%
0%
0%
33%
33%
67%
33%

33%
33%
67%
33%
0%
67%
33%
33%

0%
0%
33%
0%
33%
0%
0%
0%

-

Disposição das figuras
0%
33%
0%
33%
33%
Quadro 2 – Avaliação da estética do livro realizada pelos profissionais da área do Design.

-

3.4.2 Avaliação dos aspectos textuais por GB
O material foi avaliado por três bacharéis em letras que responderam ao
questionário elaborado especificamente para essa pesquisa (Apêndice C).

Perfil dos avaliadores
A seguir serão descritos a formação e áreas de atuação dos professores bacharéis
em letras (B1, B2, B3).
B1- Professora com bacharel e licenciatura graduada em Letras Português,
Francês e Inglês, com ênfase em Literaturas Estrangerias Modernas. Atuação em
Educação de línguas estrangeiras. Atualmente é professora e corretora de
redação.
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B2- Professora com bacharel e licenciatura graduada em Letras Português e
Inglês, especialização em Gestão Escolar, especialização em Gestão para o
sucesso escolar e graduação em Pedagogia, mestrado em Ciências na área de
concentração de Processos e Distúrbios de Comunicação no programa de
Fonoaudiologia, atualmente é coordenadora de área de língua estrangeira moderna
inglesa e diretora da divisão de projetos e pesquisas educacionais na secretaria de
educação.
B3- Professora com bacharel e licenciatura graduada em Letras Português e
Inglês e graduação em Pedagogia, especialista em Educação Fundamental, pósgraduação em Educação Especial e Letramento e Alfabetização, professora da
prefeitura municipal de Bauru.
Análise dos questionários
Os bacharéis em letras analisaram a estética, coerência e clareza do
conteúdo do texto. Os itens das questões variavam entre ruim, regular, bom, muito
bom e excelente, porém nenhum dos profissionais marcou as opções ruim e regular,
sendo que a maioria assinalou os itens bom, muito bom e excelente como é possível
ver nas Tabelas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11.
Portanto, quando se analisa o índice de seleção dos itens bom, muito bom e
excelente (como um conjunto) versus ruim e regular (como outro conjunto), a
porcentagem de concordância entre os juízes é de 100% para o conjunto “bom,
muito bom ou excelente”. O índice de concordância entre as três opções do conjunto
(bom ou muito bom ou excelente) foi de 63%, já que os participantes selecionaram a
mesma opção em 85 de 135 oportunidades.
A análise da estética foi realizada pelos professores apenas quanto ao
conhecimento, mas não foi levada em consideração no cálculo acima, já que essa
análise não era o foco principal da análise.
Tabela 1 - Avaliação da estética do livro por GB.
Estética
Escore
Imagens
Fonte
Bom
67%
0%
Muito bom
0%
0%
Excelente
33%
100%
Total
100%
100%

Margens
0%
67%
33%
100%

Livro no todo
0%
67%
33%
100%
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Tabela 2 - Avaliação do prefácio do livro por GB.
Prefácio
Escore
Muito bom

Ideia
central
33%

Relação título e
conteúdo
0%

Ideias
encadeadas
33%

Adequação à
proposta
33%

Nível
linguagem
67%

Excelente

67%

100%

67%

67%

33%

Tabela 3 - Avaliação da apresentação do livro – parte 1 e parte 2 por GB.
Apresentação parte 1
Escore
Muito bom

Ideia
central
0%

Relação título e
conteúdo
0%

Ideias
encadeadas
0%

Adequação à
proposta
0%

Nível
linguagem
33%

Excelente

100%

100%

100%

100%

67%

Apresentação parte 2
Bom
Muito bom

0%
33%

33%
0%

33%
0%

33%
0%

33%
0%

Excelente

67%

67%

67%

67%

67%

Adequação à
proposta
100%

Nível
linguagem
100%

33%

33%

67%

67%

Tabela 4 – Avaliação do capítulo 1 por GB.
Cap.1- introdução
Escore
Excelente

Ideia
central
100%

Relação título e
conteúdo
100%

Ideias
encadeadas
100%

Muito bom

33%

0%

Excelente

67%

100%

Bom
Muito bom

33%
0%

0%
33%

0%
33%

33%
0%

33%
0%

Excelente

67%

67%

67%

67%

67%

Cap.1- história
67%
33%
Cap.1 – atividades

Tabela 5 – Avaliação do capítulo 2 por GB.
Cap.2- introdução
Escore
Bom

Ideia
central
0%

Relação título e
conteúdo
0%

Ideias
encadeadas
0%

Adequação à
proposta
0%

Nível
linguagem
33%

Muito bom

33%

33%

33%

33%

0%

Excelente

67%

67%

67%

67%

67%

Cap.2- história
Muito bom

67%

67%

67%

67%

67%

Excelente

33%

33%

33%

33%

33%

100%

100%

Cap.2- atividades
Excelente

100%

100%

100%
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Tabela 6 – Avaliação do capítulo 3 por GB.
Cap.3- introdução
Escore
Muito bom
Excelente

Ideia
central
0%
100%

Relação título e
conteúdo
0%
100%

Ideias
encadeadas
0%
100%
Cap.3- história

Adequação à
proposta
0%
100%

Nível
linguagem
33%
67%

Muito bom
Excelente

33%
67%

33%
67%

33%
67%
Cap.3- atividades

33%
67%

33%
67%

Excelente

100%

100%

100%

100%

Adequação à
proposta
100%

Nível
linguagem
100%

67%
33%

67%
33%

100%

100%

100%

Tabela 7 – Avaliação do capítulo 4 por GB.
Cap.4- introdução
Escore
Excelente

Ideia
central
100%

Relação título e
Ideias
conteúdo
encadeadas
100%
100%
Cap.4- história

Muito bom
Excelente

0%
100%

67%
33%

Excelente

100%

100%

67%
33%
Cap.4- atividades
100%

Tabela 8 – Avaliação do capítulo 5 por GB.
Cap.5- introdução
Escore
Excelente

Ideia
central
100%

Relação título e
conteúdo
100%

Ideias
encadeadas
100%

Adequação à
proposta
100%

Nível
linguagem
100%

Cap.5- história
Muito bom

0%

0%

33%

0%

33%

Excelente

100%

100%

67%

100%

67%

100%

100%

Adequação à
proposta
100%

Nível
linguagem
100%

Cap.5- atividades
Excelente

100%

100%

100%

Tabela 9 – Avaliação do capítulo 6 por GB.
Cap.6- introdução
Escore
Excelente

Ideia
central
100%

Relação título e
Ideias
conteúdo
encadeadas
100%
100%
Cap.6- história

Bom
Muito bom
Excelente

0%
33%
67%

33%
0%
67%

33%
0%
67%
Cap.6- atividades

33%
0%
67%

0%
33%
67%

Excelente

100%

100%

100%

100%

100%
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Tabela 10 – Avaliação do capítulo 7 por GB.
Cap.7- introdução
Escore
Excelente

Ideia
central
100%

Relação título e
conteúdo
100%

Ideias
encadeadas
100%

Adequação à
proposta
100%

Nível
linguagem
100%

Cap.7- história
Muito
bom
Excelente

33%

33%

33%

33%

33%

67%

67%

67%

67%

67%

100%

100%

Cap.7- atividades
Excelente

100%

100%

100%

Tabela 11 – Avaliação do capítulo 8 por GB.
Cap.8- introdução
Escore
Excelente

Ideia
central
100%

Relação título e
conteúdo
100%

Ideias
encadeadas
100%

Adequação à
proposta
100%

Nível
linguagem
100%

100%

100%

100%

100%

Cap.8- história
Excelente

100%

100%

100%
Cap.8- atividades

Excelente

100%

100%

100%

GB considerou o livro como bom, muito bom e excelente. Alguns comentários
apontaram erros de português já que o texto ainda não tinha sido revisado por um
profissional qualificado, também apresentaram sugestões em relação a melhoria da
estética. Todos os comentários foram considerados para aperfeiçoamento do livro.
Nos comentários também foi possível identificar elogios.
Comentários

ilustrativos

do

teor

das

observações

realizadas

pelos

professores, os quais foram levados em consideração na adequação do material,
encontram-se abaixo:
B2: “Acredito que a capa deve ter cores mais fortes, evidenciando força nos
argumentos que estão dentro do livro.”
B2: “Seria pertinente fazer uma revisão de todo o texto, já que algumas partes
apresentam erros ortográficos.”
B3: “Introdução clara, coesa e coerente com a proposta.” (Apresentação parte 1)
B1: “O texto favorece a compreensão e traz excelentes considerações sobre a
prática da leitura.” (Apresentação parte 2)
B1: “As pausas, em meio às histórias, encontram-se muito bem colocadas e servem
devidamente ao propósito de verificar a compreensão das crianças, bem como de
estimular a imaginação, o raciocínio e a memória relacionada a conhecimentos
prévios e do que acabou de ser lido.” (Capítulo 1)
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B1: “A história se mostra coerente com o objetivo de despertar a
atenção/consciência das crianças com relação aos sons e a divisão silábica das
palavras.” (Capítulo 3)
B1: “O texto explicativo traz situações experienciadas por todos em algum momento
da vida: esse diálogo com o interlocutor é de suma importância, pois tem como
consequência a identificação e a melhor compreensão do leitor, especialmente se
este for leigo.” (Capítulo 4)
B1: “A história ilustra muito bem algumas das situações em que a memória se
mostra importante e cumpre com o objetivo didático que propõe.” (Capítulo 5)
B1: “Quanto aos exercícios: o texto menciona uma metáfora, seria interessante
colocar um exercício sobre isso também, para verificar se os alunos/ as crianças
compreendem esse conceito e se conhecem essa palavra.” (Capítulo 7)
B2: “Parabéns pelo material, com certeza será precioso para o professor e para a
criança também.”
B3: “Amei a forma como organizou os capítulos, estou encantada com o material,
em especial com as atividades, os objetivos podem ser facilmente identificados.
Parabéns!”

3.4.3 Avaliação da coerência, coesão e clareza do texto por GF
O material foi avaliado por três fonoaudiólogos (F1, F2, F3) atuantes em
linguagem escrita que responderam ao questionário baseado no instrumento
APROTE (SANTOS E HAGE, 2015) (Apêndice D).

Perfil dos avaliadores
F1- Fonoaudióloga atuante em linguagem escrita na instituição social que
promove atenção integral à pessoa com deficiência intelectual e múltipla (APAE),
fez prática profissionalizante em atendimento a pessoas com dificuldade de
aprendizagem e possui formação continuada em Transtorno do Espectro Autista.
F2- Fonoaudióloga doutora com ênfase em transtornos de aprendizagem,
especialista em linguagem, atuante em linguagem escrita em clínica, professora do
curso de pós-graduação em Psicopedagogia e membro de grupo de estudos e
pesquisas em escrita e leitura.
F3- Fonoaudióloga doutora em Educação Especial e pós-doutorado em
Psicologia, graduada em Letras, atuante em linguagem escrita, professora do curso
de graduação em fonoaudiologia, membro de grupo de estudos e pesquisas em
escrita e leitura.
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Análise dos questionários
Os fonoaudiólogos analisaram a coerência, clareza e concisão dos conteúdos
abordados nos oito capítulos do material, além da estética. Os itens das questões
variavam entre ruim, regular, bom, muito bom e excelente, entretanto nenhum dos
profissionais marcou as opções ruim e regular, assinalando 100% das vezes os itens
bom, muito bom e excelente como é possível ver nas Tabelas abaixo (de 12 a 28).
O índice de concordância entre a opção excelente foi de 93,7%, já que os
participantes selecionaram a mesma opção em 180 de 192 oportunidades. A análise
da estética foi feita pelos fonoaudiólogos apenas a nível de conhecimento, mas não
foi levada em consideração no cálculo acima, já que essa análise não era o foco
principal da análise.
Os locais de comentários dentro dos questionários permitiram que os
profissionais pudessem se expressar livremente, revelando as sugestões e
considerações em relação ao conteúdo.
A Tabela 12 mostra a opinião dos fonoaudiólogos em relação a estética do
livro.
Tabela 12 - Avaliação da estética por GF.
Estética
Escore

Imagens

Fonte

Margens

Livro no todo

Muito bom

33,3%

0%

0%

33,3%

Excelente

66,6%

100%

100%

66,6%

Total

100%

100%

100%

100%

As Tabelas 13 a 20 mostram a opinião dos fonoaudiólogos em relação a
coerência do texto e do conteúdo.
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Tabela 13 - Avaliação do capítulo 1 (coerência do texto e conteúdo) por GF.
Cap.1- introdução
Escore
Muito bom
Excelente

Ideia
central
0
100%

Relação título
Ideias
e conteúdo
encadeadas
0
0
100%
100%
Cap.1- história

Excelente

100%

100%

Excelente

100%

100%

100%
Cap.1 – atividades
100%

Adequação à
proposta
0
100%

Nível
linguagem
33,3%
66,6%

100%

100%

100%

100%

Tabela 14 - Avaliação do capítulo 2 (coerência do texto e conteúdo) por GF.
Cap.2- introdução
Escore
Bom
Muito bom
Excelente

Ideia
central
0
0
100%

Relação título
Ideias
e conteúdo
encadeadas
33,3%
33,3%
33,3%
33,3%
33,3%
33,3%
Cap.2- história

Bom
Excelente

0
100%

0
100%

Excelente

100%

100%

0
100%
Cap.2 – atividades
100%

Adequação à
proposta
33,3%%
0
66,6%

Nível
linguagem
0
0
100%

33,3%
66,6%

0
100%

100%

100%

Tabela 15 - Avaliação do capítulo 3 (coerência do texto e conteúdo) por GF.
Cap.3- introdução
Escore
Muito bom
Excelente

Ideia
central
0
100%

Relação título
Ideias
e conteúdo
encadeadas
33,3%
0
66,6%
100%
Cap.3- história

Excelente

100%

100%

Excelente

100%

100%

100%
Cap.3 – atividades
100%

Adequação à
proposta
0
100%

Nível
linguagem
0
100%

100%

100%

100%

100%

Tabela 16 - Avaliação do capítulo 4 (coerência do texto e conteúdo) por GF.
Cap.4- introdução
Escore
Muito bom

Ideia
central
0

Relação título
e conteúdo
33,3%

Excelente

100%

66,6%

Excelente

100%

100%

Excelente

100%

100%

Ideias
encadeadas
0

Adequação à
proposta
0

Nível
linguagem
0

100%
Cap.4- história

100%

100%

100%
Cap.4 – atividades

100%

100%

100%

100%

100%
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Tabela 17 - Avaliação do capítulo 5 (coerência do texto e conteúdo) por GF.
Cap.5- introdução
Escore
Muito bom
Excelente

Ideia
central
0
100%

Relação título
Ideias
e conteúdo
encadeadas
33,3%
0
66,6%
100%
Cap.5- história

Excelente

100%

100%

Excelente

100%

100%

100%
Cap.5 – atividades
100%

Adequação à
proposta
0
100%

Nível
linguagem
0
100%

100%

100%

100%

100%

Tabela 18 - Avaliação do capítulo 6 (coerência do texto e conteúdo) por GF.
Cap.6- introdução
Escore
Muito bom
Excelente

Ideia
central
0
100%

Relação título
Ideias
e conteúdo
encadeadas
33,3%
0
66,6%
100%
Cap.6- história

Excelente

100%

100%

Excelente

100%

100%

100%
Cap.6 – atividades
100%

Adequação à
proposta
0
100%

Nível
linguagem
0
100%

100%

100%

100%

100%

Tabela 19 - Avaliação do capítulo 7 (coerência do texto e conteúdo) por GF.
Cap.7- introdução
Escore
Bom
Excelente

Ideia
central
0
100%

Excelente

100%

Excelente

100%

Relação título e
Ideias
conteúdo
encadeadas
33,3%
0
66,6%
100%
Cap.7- história
100%
100%
Cap.7 – atividades
100%
100%

Adequação à
proposta
0
100%

Nível
linguagem
0
100%

100%

100%

100%

100%

Tabela 20 - Avaliação do capítulo 8 (coerência do texto e conteúdo) por GF.
Cap.8- introdução
Escore
Muito bom
Excelente

Ideia
central
0
100%

Relação título
Ideias
e conteúdo
encadeadas
66,6%
0
33,3%
100%
Cap.8- história

Excelente

100%

100%

Excelente

100%

100%

100%
Cap.8 – atividades
100%

Adequação à
proposta
0
100%

Nível
linguagem
0
100%

100%

100%

100%

100%
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As Tabelas 21 a 28 mostram a opinião dos fonoaudiólogos em relação a
clareza e coesão do texto redigido.
Tabela 21 - Avaliação do capítulo 1 (clareza e coesão) por GF.
Escore
Excelente
Excelente
Excelente

Capítulo 1 – Introdução
Palavras apropriadas
Vocabulário
adequado
100%
100%
Capítulo 1 – História
100%
100%
Capítulo 1 – Atividades
100%
100%

Informações
completas
100%
100%
100%

Tabela 22 - Avaliação do capítulo 2 (clareza e coesão) por GF.
Escore
Bom
Excelente
Excelente
Excelente

Capítulo 2 – Introdução
Palavras apropriadas
Vocabulário
adequado
0
0
100%
100%
Capítulo 2 – História
100%
100%
Capítulo 2 – Atividades
100%
100%

Informações
completas
66,6%
33,3%
100%
100%

Tabela 23 - Avaliação do capítulo 3 (clareza e coesão) por GF.
Escore
Excelente
Excelente
Excelente

Capítulo 3 – Introdução
Palavras apropriadas
Vocabulário
adequado
100%
100%
Capítulo 3 – História
100%
100%
Capítulo 3 – Atividades
100%
100%

Informações
completas
100%
100%
100%

Tabela 24 - Avaliação do capítulo 4 (clareza e coesão) por GF.
Escore
Excelente
Excelente
Excelente

Capítulo 4 – Introdução
Palavras apropriadas
Vocabulário
adequado
100%
100%
Capítulo 4 – História
100%
100%
Capítulo 4 – Atividades
100%
100%

Informações
completas
100%
100%
100%
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Tabela 25 - Avaliação do capítulo 5 (clareza e coesão) por GF.
Capítulo 5 – Introdução
Escore
Excelente

Palavras apropriadas

Vocabulário
adequado
100%
100%
Capítulo 5 – História

Informações
completas
100%

Excelente

100%
100%
Capítulo 5 – Atividades

100%

Excelente

100%

100%

100%

Tabela 26 - Avaliação do capítulo 6 (clareza e coesão) por GF.
Capítulo 6 – Introdução
Escore
Excelente

Palavras apropriadas

Vocabulário
adequado
100%
100%
Capítulo 6 – História

Informações
completas
100%

Excelente

100%
100%
Capítulo 6 – Atividades

100%

Excelente

100%

100%

100%

Tabela 27 - Avaliação do capítulo 7 (clareza e coesão) por GF.
Capítulo 7 – Introdução
Escore
Excelente

Palavras apropriadas

Vocabulário
adequado
100%
100%
Capítulo 7 – História

Informações
completas
100%

Excelente

100%
100%
Capítulo 7 – Atividades

100%

Excelente

100%

100%

100%

Tabela 28 - Avaliação do capítulo 8 (clareza e coesão) por GF.
Capítulo 8 – Introdução
Escore
Excelente

Palavras apropriadas

Vocabulário
adequado
100%
100%
Capítulo 8 – História

Informações
completas
100%

Excelente

100%
100%
Capítulo 8 – Atividades

100%

Excelente

100%

100%

100%
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Algumas sugestões para melhorar o material foram apresentadas pelos
fonoaudiólogos nos comentários, conforme segue:

F2: “Não há uma definição clara para letramento. Em todos os demais há uma
definição mais direta/objetiva que auxiliam o leitor na compreensão das
terminologias. Sugiro incluir tal definição.” (Capítulo 2)
F2: “Acrescentar no texto introdutório do Capítulo 4 a relação do acesso ao léxico
para com a leitura e escrita.” (Capítulo 4)
F3: “Explicar de forma mais simplificada os diferentes tipos de memória e dar maior
ênfase na estimulação da memória de trabalho fonológica, visto que é a mais
importante para o aprendizado da leitura e escrita.” (Capítulo 5)
3.4.4 Adequação do material
Após estudar a análise realizada pelos profissionais dos três grupos (GD, GB
e GF) foi possível constatar que existiam aspectos a serem refinados, corrigidos ou
refeitos, principalmente no quesito estético, o qual foi apontado por todos os grupos.
Todas as opiniões foram levadas em consideração e a partir da análise das
respostas foram feitas adequações, utilizando-se como base as orientações de
Moreira, Nóbrega e Silva (2003).
Os resultados obtidos nas análises realizadas pelos profissionais do design:
baixo nível de concordância entre os juízes (STEMLER, 2004; MATOS, 2014) e
indicação de muitos itens como ruins e regulares, ressaltaram a necessidade de
intervenção de um profissional especializado, da área do design, para realizar as
adequações com parâmetros técnicos da área específica.
As

pesquisadoras

submeteram,

então,

este

estudo

ao

1º

Edital

SANTANDER/USP/FUSP de Fomento às Iniciativas de Cultura e Extensão - Próreitoria de Cultura e Extensão Universitária (2017), e o estudo foi contemplado com
auxílio financeiro para sua execução, foi, então, possível contratar dois designers
com experiência em diagramação de livros que realizaram todas as modificações
gráficas, as quais estão relatadas a seguir:
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Modificações a partir da análise dos designers
- Desenho de nova capa e contracapa com imagens coloridas e atrativas.
- Imagens coloridas, que já haviam sido elaboradas para o material, foram
reposicionadas em lugares estratégicos, próximas ao texto aos quais faziam
referência, buscando aumentar a compreensão da relação entre texto e imagem.
- Imagens, desenhadas em preto e branco, foram redesenhadas, visto que
anteriormente tratavam-se de ilustrações retiradas da internet.
- Ilustrações redefinidas com alta qualidade e definição.
- Número da fonte do texto foi padronizado para tamanho 12 e para as partes
que precisavam de mais atenção foi usada fonte de número 14.
- Títulos colocados em negrito, tomando o devido cuidado para não deixar o
texto visualmente poluído.
- Espaçamento entre linhas utilizado foi de 1,5 cm.

Modificações a partir da análise dos bacharéis em letras
- Revisão do português por um revisor ortográfico que pontuou todos os erros
alterando-os.
- Inclusão de um exercício para melhorar a compreensão semântica da
palavra “metáfora” no capítulo 7.

Modificações a partir da análise dos fonoaudiólogos atuantes em linguagem
escrita
- Inclusão da definição de letramento no Capitulo 2: “letramento: processo no
qual se compreende os usos da linguagem escrita nas situações reais do cotidiano
(MORTATTI, 2004).”
- Acrescentada, no texto introdutório, a relação da habilidade de acesso ao
léxico com a leitura e escrita: “Essa habilidade é importante, pois é por meio dela
que acessamos as informações em nossa memória. Ao acessá-las, conseguimos
compreender as palavras durante a leitura e buscar as palavras que precisamos
durante a escrita.”
- No capítulo 5 foi realizada a explanação de todos os tipos de memória
(memória de trabalho, curto prazo e longo prazo) e a apresentação da memória de
trabalho como o assunto principal do capítulo: “Todos os tipos de memória são de
grande importância, porém a memória de trabalho fonológica é fundamental para
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aprendizagem da linguagem escrita e é sobre ela que o restante desse capítulo
versará.”

3.5 DISCUSSÃO – ESTUDO 2
Este estudo teve o propósito de avaliar e adequar um livro, cujo objetivo é
fomentar o desenvolvimento da linguagem escrita em crianças em idade escolar,
sem a necessidade da presença de um profissional especializado em linguagem,
quanto aos seus aspectos estéticos, quanto à escrita e o conteúdo abordado. Para
tanto, o material foi submetido à análise de designers, professores bacharéis em
letras e fonoaudiólogos.
A primeira versão do material, como relatado anteriormente, foi realizada por
quatro graduandas em fonoaudiologia como trabalho coletivo do Programa de
Educação Tutorial (PET-Fonoaudiologia). Para isso, foi utilizado o tutorial de Simply
Put: a guide for creating easy-to-understand materials (CENTERS FOR DISEASE
CONTROL AND PREVENTION, 2010) como base a fim de desenvolver um material
de comunicação em saúde. Primeiramente identificou-se o público-alvo (pais,
professores, atuantes de projetos sociais) e principais pontos de interesse
(habilidades necessárias para aprendizagem da leitura e escrita) a partir de um
levantamento de dados na literatura que abordasse as principais habilidades
subjacentes à alfabetização, sua importância e aplicação. Posteriormente foi
realizado uma busca na literatura a fim de verificar quais materiais com esse objetivo
já existiam.
Como o relato e a descrição de materiais que estimulam essas habilidades se
mostraram escassos em uma revisão narrativa, concluiu-se pela importância da
elaboração do mesmo e a partir de então, determinou-se os principais conceitos que
seriam abordados (escolha das oito habilidades). Depois de selecionadas as
habilidades as bolsistas escreveram a parte introdutória, histórias e atividades de
dois capítulos, cada uma, totalizando oito capítulos. A escrita dos capítulos foi
realizada com o auxílio de coautoras fonoaudiólogas atuantes em linguagem escrita.
Para criar os personagens e desenhar imagens para o material foi contratado um
ilustrador.
Apesar de apresentar-se pronto, ou seja, com todas as partes construídas,
ainda se observava a necessidade de aperfeiçoamento do texto como um todo:
aprimoramento das informações, revisão das histórias e das atividades. Assim, a
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autora deste estudo coordenou uma segunda versão do material, ou seja, a
realização de correções no sentido acima apresentado. Foram adicionados textos
introdutórios, ampliadas as informações, as histórias tiveram diversas adequações
para que o público-alvo fosse devidamente alcançado e as atividades ganharam
novo formato: acumulativo (ou seja, a cada capítulo, além das atividades voltadas ao
conteúdo do mesmo, eram apresentadas também atividades voltadas aos conteúdos
dos capítulos anteriores).
O material, que era inicialmente chamado de cartilha, foi posteriormente
chamado de livro e como aponta Martins, Franco e Caldana (2015) foi necessário
avaliar a apresentação e qualidade do conteúdo para que ele pudesse ser
considerado útil à população. Essa nova versão exigiu, portanto, avaliações e novas
adequações por outros profissionais, por esse motivo, esse Estudo se dedicou a
revisar e analisar o livro.
Por motivos éticos e autorais, todas as mudanças e versões do livro foram
enviadas às organizadoras da primeira edição e as mesmas foram solicitadas a
apresentar suas observações caso entendessem como necessário. Assim, as
mesmas permaneceram como organizadoras também da atual versão.
Como visto anteriormente, três aspectos são extremamente importantes para
a elaboração de um material instrucional: linguagem, layout e ilustração (NATIONAL
CANCER INSTITUTE, 1992; BERNIER, 1996; ZIMMERMAN, et al., 1996; ALIAGA,
2010). Por esse motivo foram convidados designers, professores bacharéis em
letras e fonoaudiólogos para analisarem esses três aspectos.
A análise das respostas dos designers, responsáveis por avaliar o layout e
ilustrações, se pareceu, a princípio, bastante confusa, já que não houve
concordância na maior parte dos itens. O que pode ocorrer, de acordo com Matos
(2014) devido ao que denominou de “ancoragem” distintas. Ou seja, o que é
avaliado como nota 1 para o juiz A é avaliado como 5 pelo juiz B, e 5 pelo A será 10
para B, de acordo com suas histórias prévias com o objeto de estudo.
Para facilitar a análise, já que a mesma implicava em medidas práticas
(adequação do material), foi realizada uma análise dividindo-se os quesitos em duas
categorias: “ruim e regular” e “bom, muito bom e excelente”.
Apesar de muitos dos quesitos terem sido avaliados como ruim ou regular, o
que já deveria ser esperado, já que as organizadoras do livro não são estudantes
nem profissionais da área específica, o fato de 12 itens, 80%, terem sido apontados
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por dois ou três dos avaliadores como bom, muito bom ou excelente indica a
razoabilidade do material, apesar da necessidade de correção por profissional
especializado.
Os professores bacharéis em letras, os quais foram solicitados a analisar a
linguagem em relação a coerência e clareza das três partes de cada capítulo
(introdução, história e atividades) verificando a ideia central, relação do título com o
conteúdo, ideias encadeadas, adequação à proposta e nível de linguagem,
apresentaram 100% de concordância quanto ao material ser classificado como
“bom, muito bom ou excelente”, sendo que nenhum item foi classificado como ruim
ou regular por nenhum dos avaliadores. A variação na seleção entre os três quesitos
(bom, muito bom ou excelente), pelos participantes, pode ter ocorrido devido ao fato
de serem qualidades bastante subjetivas e a mudança de um para outro levar em
consideração percepções muito pessoais da história de cada avaliador. Apesar de
terem avaliado o material como bom, muito bom ou excelente, esses profissionais
sugeriram algumas mudanças nas suas observações: revisão de português e
reelaboração da explicação do termo “metáfora”, as quais foram realizadas.
Já os fonoaudiólogos, além da análise em relação à linguagem escrita
empregada, também analisaram o conteúdo de todos os capítulos, verificando se o
vocabulário estava adequado, se as palavras eram apropriadas e se as informações
estavam completas. A análise das respostas dos fonoaudiólogos apresentou alto
índice de concordância. Em geral, analisaram o livro como excelente do ponto de
vista do conteúdo, o que era esperado, já que o mesmo foi escrito por alunas do
curso de fonoaudiologia e por profissionais formadas em fonoaudiologia. Ainda
assim, as fonoaudiólogas, apresentaram sugestões, as quais foram respeitadas e
incorporadas ao texto.
As análises acima apresentadas indicaram os diversos aspectos que
precisavam ser revistos e para tanto, dois profissionais da área do design foram
contratados para diagramar e adequar todos os tópicos apontados. Além disso, o
texto foi submetido a um revisor, bacharel em tradução, para adequação às normas
da língua portuguesa.
A partir de então, infere-se que este livro, cuja proposta é estimular
habilidades subjacentes à aprendizagem de linguagem escrita em crianças em fase
de alfabetização, enquadra-se no conceito de material educativo de Bernier (1996),
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ou seja, tenha sido construído a partir de evidências científicas, utilizando-se
linguagem simplificada, clara e acessível.
As alterações e revisões foram realizadas com a preocupação de organizar o
texto de maneira clara e simples, sem perder o conteúdo, visto que a literatura
mostra que esse é um ponto importante para atingir pessoas de níveis educacionais
e socioeconômicos diferentes (CORRÊA, et al. 2013).
Por esse motivo também foram desenvolvidas estratégias lógicas e coerentes
em linguagem compatível com o nível sociocultural do público-alvo (WEN, 2003)
como: apresentação da fonoaudiologia e interface com a educação; caixas de
diálogos que conversam com o leitor; imagens que ilustram os acontecimentos.
Dessa maneira, espera-se que as pessoas com acesso às informações
possam se beneficiar do material, sem que necessariamente tenham a presença de
um profissional especialista em linguagem por perto para orientar (MARTINS,
FRANCO e CALDANA, 2015). Porém, para se afirmar que o material pode ser
utilizado sem a presença do especialista, é preciso novas investigações. Uma
sugestão, portanto, é a apresentação deste livro e avaliação do seu alcance com
professores, pais e cuidadores.

3.6 CONCLUSÃO – ESTUDO 2
O estudo 2 se propôs a avaliar e adequar possíveis apontamentos em relação
aos aspectos estéticos, coerência, coesão e clareza da escrita e do conteúdo do
livro “Conte com a Fono!” por diferentes profissionais. Depois das avaliações foi
possível perceber que diversos aspectos, principalmente estéticos, necessitavam de
alterações. Era esperado que os aspectos estéticos estivessem precisando de
melhorias já que as autoras não eram profissionais da área específica. As
contribuições dos professores e fonoaudiólogos foram extremamente relevantes
para adequar o texto e o conteúdo.
Com isso, conclui-se que o livro necessitava de alterações em todos os níveis
avaliados e essas foram realizadas em prol da adequação do livro. Além disso, o
estudo mostrou que as avaliações por profissionais são muito importantes para
elaborar um material didático de qualidade.

ESTUDO 3
Aplicabilidade e efeitos do livro “Conte com a fono” em
professores de escolas municipais
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4. Estudo 3 - Aplicabilidade e efeitos do livro “Conte com a fono” em
professores de escolas municipais
RESUMO
Introdução: o desenvolvimento da linguagem escrita depende, entre outros fatores,
de um ambiente rico em estímulos, que favoreçam o desenvolvimento de linguagem
oral, de algumas habilidades específicas e da utilização de uma metodologia
adequada. Porém, a característica do ambiente em ser estimulador depende do
repertório de pessoas que estão presentes nele para interagir com as crianças. Por
isso, foi desenvolvido um material instrucional em formato de livro, com o intuito de
apresentar teoria e prática sobre estimulação dessas habilidades para pais,
professores e cuidadores. Porém, para se inferir se o mesmo auxiliaria parte desse
público, de professores, foi necessária uma avaliação por esses profissionais.
Objetivo: avaliar os efeitos do livro “Conte com a Fono!” na construção de
conhecimentos sobre conceitos voltados à estimulação de alfabetização com
professores de escolas municipais e a partir das análises dos participantes, realizar
adequações no material. Metodologia: participaram, ao todo, 35 professores do
primeiro ciclo do ensino fundamental, sendo 9 do Estudo Piloto (EP) e 26 do Estudo
Final (EF). Os dois grupos participaram de oficinas e em cada encontro eram
apresentados dois dos capítulos do livro. Era solicitado que os participantes
respondessem a duas questões antes e após a apresentação do conteúdo do
capítulo: uma sobre o que entendiam do conceito em estudo e em outra deveriam
apresentar uma atividade com a finalidade de estimular a mesma habilidade. Os
dados pré e pós leitura dos capítulos foram analisados por quatro juízes. A diferença
nas notas foi analisada estatisticamente por meio do teste de Wilcoxon, adotando
valor de p ≤ 0,05. Resultados: Para EP houve diferença significativa na
compreensão do conceito e na elaboração de atividades de cinco habilidades. Para
EF a diferença significativa foram em sete habilidades. EP permitiu verificar que
algumas adequações eram necessárias tanto nas oficinas quanto no livro e EF
mostrou que o livro precisava de mais algumas adaptações. Ambos os grupos se
mostraram satisfeitos em relação ao material. Conclusão: O livro se mostrou
benéfico para os dois grupos já que permitiu ampliar o conhecimento dos
professores quanto a diversas habilidades tratadas no livro. O material se mostrou
potencial para atingir pessoas que se interessam em estimular linguagem escrita de
crianças.
Palavras-chave: Material instrucional. Avaliação de Resultados (Cuidados de
Saúde). Professores Escolares.
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ABSTRACT

Introduction: Among other factors, the development of written language depends on
high-stimulus environments, which favor the development of oral language, some
specific skills, and the use of an appropriate methodology. However, that kind of
stimulating environment depends on people with the appropriate background to
interact with children. Therefore, an instructional material aimed at parents, teachers,
and caregivers was developed in a book format in order to present both theory and
practice on how to stimulate those skills. However, these professionals needed to
assess such material so we could find out if it would be helpful for that audience.
Objective: To assess the effects of the book Conte com a Fono! (“Count on the
Speech-Language Pathologist!” in Portuguese) regarding the building of knowledge
on concepts aimed at the literacy stimulation with teachers at municipal schools, and
to make adjustments in the material after the participants' analysis. Methods: A total
of 35 1st to 5th-grade teachers participated in the study. Nine of them belonged to the
Pilot Study (EP) and 26 to the Final Study (EF). Both groups took part in workshops,
and they were presented with two chapters of the book at each meeting. The
participants were asked to answer two questions before and after being presented to
the chapter content: one regarding their understanding of the concept being studied
and the other regarding an activity they should present to stimulate that same skill.
Data from pre- and post-reading of the chapter were analyzed by four judges. The
score difference was statistically analyzed through the Wilcoxon test with a p-value ≤
0,05. Results: For EP there was a significant difference in the understanding of the
concept and in the making of the five skill-stimulating activities. For EF there was a
significant difference in seven skills. EP showed that some adjustments were
necessary both in the workshops and in the book, and EF showed that the book
needed some changes. Both groups seemed to be satisfied with the material.
Conclusion: The book proved to be beneficial for both groups as it allowed the
teachers to improve their knowledge on different skills presented in the book. The
material has shown potential to reach people who are interested in stimulating written
language in children.
Keywords: Instructional materials. Outcome Assessment (Health Care). School
Teachers.
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4.1 REVISÃO DE LITERATURA – ESTUDO 3

4.1.1 Linguagem oral: desenvolvimento e importância para alfabetização

A aquisição de linguagem ocorre por meio da combinação de dois elementos:
capacidade biológica (fator intrínseco) e estimulação (fator extrínseco), ou seja, ela
precisa estar inserida num ambiente que a estimule de forma adequada, no qual há
contato com adultos falantes da mesma língua além de ter o aparato biológico
íntegro (LANDRY, RESCORLA e MIRAK, 1997; SMITH e SWANK, 2002;
SCHIRMER, FONTOURA e NUNES, 2004).
Segundo Ferracini, et al. (2006) o desenvolvimento da linguagem oral, além
de depender das habilidades intelectuais do indivíduo e do ambiente que o cerca,
ainda é influenciado por habilidades acadêmicas e bem-estar emocional. Por esse
motivo, é tão importante que nos primeiros anos de vida, a criança esteja cercada
por um meio social que a acolha, estimule e propicie formas dela se comunicar.
Esse período é considerado o mais importante para a aquisição e desenvolvimento
da linguagem (CARVALHO, LEMOS e GOULART, 2015).
Carvalho, Lemos e Goulart (2015), afirmam que a criança necessita de um
ambiente facilitador, no qual ela seja capaz de se desenvolver. Por isso, destaca-se
o papel da família e da escola como agente estimulador.
Um estudo de Scopel, Souza e Lemos (2012) realizou uma revisão de
literatura buscando entender qual a influência do ambiente familiar e da creche no
desenvolvimento da linguagem infantil. Os estudos encontrados nesta revisão
mostram a importância da estimulação da família para com o infante, entretanto, os
autores notaram que há falta de estudos que relacionem o desenvolvimento infantil
com o ambiente escolar.
É importante que a linguagem oral esteja bem desenvolvida na criança para
que no momento da alfabetização ela consiga aprender, seja qual for o método
utilizado (SCOPEL, SOUZA e LEMOS, 2012).
Marcuschi e Dionísio (2007) também concordam que a linguagem oral e a
linguagem escrita estão interligadas e possuem relações diretas.
(...) Além disso, a criança, o jovem ou o adulto já sabe falar com
propriedade e eficiência comunicativa sua língua materna quando entra na
escola, e sua fala influencia a escrita, sobretudo no período inicial da
alfabetização, já que a fala tem modos próprios de organizar, desenvolver e
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manter as atividades discursivas. Esse aspecto é importante e permite
entender um pouco mais as relações sistemáticas entre oralidade e escrita
e suas inegáveis influências mútuas. (MARCUSCHI e DIONISIO, 2007, p.
15)

Entretanto, defendem que não é estritamente necessário que a escola
estimule a aquisição da linguagem oral no momento que crianças, jovens ou adultos
adentram na escola, visto que esses, teoricamente, já a utilizam.
É certo que a escola existe para ensinar a leitura e escrita e estimular o cultivo da
língua nas mais variadas situações de uso. Mas como a criança, o jovem ou o adulto
já dominam a língua de modo razoável e eficiente quando chegam na escola, esta
não pode partir do nada. Isso justifica que se tenha uma ideia clara dessa
competência oral para partir dela no restante do trabalho com a língua. A escola não
vai ensinar a língua como tal, e sim usos da língua em condições reais e não triviais
da vida cotidiana. Em si não haveria necessidade de justificar o trabalho com a
oralidade em sala de aula, pois parece natural que isso deva ocorrer. (MARCUSCHI
e DIONISIO, 2007, p. 8)

É fato que a escola tem papel fundamental no ensinamento da escrita e o
deve fazer, independentemente do método utilizado. Porém, é papel da escola
também, principalmente quando se refere ao ensino infantil que a estimulação de
linguagem oral seja realizada, pois é a partir dessa que a escrita poderá ser
estabelecida de maneira adequada. Além disso, a qualquer tempo é necessário que
a escola exponha o aluno a situações que permitam o contato com a norma culta,
especialmente no que diz respeito a ampliação o seu vocabulário (léxico e
semântica), aumento da complexidade das sentenças (sintaxe) e da competência
pragmática.
O estudo de Alves, et al. (2017) aponta a importância da estimulação de
linguagem oral no ensino infantil, destacando a necessidade de um ambiente rico
em estímulos para que propicie interação entre criança-criança e criança-educador.
A criança constrói seu conhecimento no momento da interação com o meio e para
isso é necessário que exista uma pessoa intermediando essa exposição à
aprendizagem (SILVA, 2012; ALVES, et al., 2017). O educador que atende crianças
deve assisti-las como um todo, nos aspectos cognitivos, físicos e psicológicos, com
práticas pedagógicas adequadas permitindo uma boa interação com o meio para
que possa desenvolver suas potencialidades (MORGADO, 2013).
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4.1.2 Fatores de risco para alfabetização
Com ambiente facilitador e condições biológicas adequadas a criança que
apresenta desenvolvimento típico, desenvolve a linguagem oral de maneira natural
(RESCORLA e MIRAK, 1997; LANDRY, SMITH e SWANK, 2002). Entretanto, a
revisão sistemática de Gurgel, et al. (2014) mostrou que há fatores que podem
interferir nesse processo como: prematuridade, dinâmica familiar e interação com os
pais, ambiente pobre em estimulação, presença de alterações orgânicas, dieta,
problemas socioemocionais e baixo nível socioeconômico.
O estudo de Pentimonti, Justice e Kaderavek (2014) mostrou que as
competências acadêmicas, socioemocionais e comportamentais com as quais as
crianças chegam ao ensino infantil afetam diretamente a qualidade de suas futuras
experiências

educacionais

e

seu

desempenho

escolar.

Dessa

forma,

a

aprendizagem da leitura e escrita também vai estar comprometida.
A partir disso, é possível elencar alguns fatores de risco para a alfabetização,
tanto extrínsecos quando intrínsecos. Entre os fatores extrínsecos podemos citar:
baixo nível socioeconômico, baixa escolaridade familiar e fatores socioemocionais
(MAZER, BELLO e BAZON, 2009; SILVA, et al., 2014; PONTES, 2014). Como
fatores intrínsecos destacam-se os comprometimentos orgânicos.
O nível socioeconômico impacta no desempenho escolar no início da
alfabetização e quanto maior a renda da família melhores são as possibilidades de
situações com potencial para estimular o desenvolvimento acadêmico (MATIAS,
2018).
Quanto maiores os recursos do ambiente familiar, melhores serão os
desempenhos acadêmicos das crianças, além disso, os recursos culturais
(exposições

artísticas,

teatros,

cinemas,

passeios,

dentre

outros)

também

contribuem positivamente para o desenvolvimento da criança (OSTI, 2016). Famílias
com menores poderes aquisitivos não frequentam com a mesma assiduidade os
locais citados, o que reflete na formação e desenvolvimento dessas crianças.
É importante salientar que crianças provindas de escolas públicas e de níveis
socioeconômicos mais baixos possuem maior defasagem no vocabulário e
consequentemente na linguagem oral quando comparadas com crianças da mesma
faixa etária e de níveis socioeconômicos maiores. É o que mostra o estudo de
Brancalioni, et al. (2018) que teve o objetivo de comparar o desempenho em prova
de vocabulário expressivo entre pré-escolares do ensino público e privado.
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Esse achado salienta que as escolas públicas precisam investir ainda mais
em seus escolares, tanto em estimulação de linguagem oral quanto em outras
habilidades consideradas pré-requisitos para a criança aprender a ler e escrever
posteriormente no ensino fundamental.
Isso porque o nível socioeconômico está relacionado diretamente com o mau
desempenho escolar, além de causarem problemas que começam ao nascimento e
continuam até a vida adulta (BRADLEY e CORWYN, 2002).
O estudo de Medeiros, et al. (2013) mostrou que crianças, sem queixas de
fala e audição, matriculadas no primeiro ano do ensino fundamental de escolas
públicas apresentaram desempenho abaixo do esperado para os campos
semânticos “locais”, “vestuário”, “alimentos”, “formas” e “cores”. Embora o
desempenho lexical tenha sido semelhante entre as três escolas públicas, houve
diferença entre as diferentes regiões que cada uma se localizava (alta, central e
baixa). Sendo que a escola localizada na região alta teve pior desempenho e a
localizada na região baixa teve melhor desempenho, o que reflete possível
interferência de fatores socioeconômicos.
Está claro que a renda é um fator que interfere o desempenho escolar
(YILMAZ, et al., 2016; MATIAS, 2018) e por isso, crianças provindas de meios de
níveis socioeconômicas baixas são consideradas crianças de risco para desenvolver
linguagem escrita.
Além disso, a baixa escolaridade familiar também interfere negativamente na
alfabetização dos escolares (PEREIRA e WILLIAMS, 2009). Estudos apontam que a
baixa escolaridade materna tem relação direta com o desempenho acadêmico do
escolar (STEVENSON e BAKER, 1987; D’AVILABACARJI, MARTURANO e ELIAS,
2005). Isso porque a mãe, é quase sempre a figura mais presente na vida do filho e
quando essa se dedica nas atividades escolares da criança seu desempenho é
maior do que quando comparadas com crianças que não tem supervisão ou ajuda
das respectivas mães.
Ferreira e Barreira (2010) fizeram um estudo objetivando analisar as relações
entre ambiente familiar e desempenho escolar de alunos da educação infantil. Os
resultados sugerem que quanto maior a escolarização dos pais, principalmente da
mãe, que é quase sempre a figura mais presente, e quanto mais recursos culturais
mediados pelo adulto, melhor será o desempenho escolar da criança. Mostrando
que essa associação existe desde o momento da disponibilidade de brinquedos,
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livros e jornais por parte da família até a quantidade de atividades realizadas por
estes.
Portanto, o envolvimento dos pais na vida escolar de seus filhos está
relacionado ao bom desempenho. Outro dado relevante é o fato de que os pais se
envolvem mais nas atividades escolares quando as crianças são mais jovens
(STEVENSON e BAKER, 1987). Isso pode ser explicado pelo fato de que no
momento em que a criança vai crescendo e se desenvolvendo, os pais atribuem
mais responsabilidades a elas, e param de se atentar a atividades, tarefas escolares
e provas.
Além disso, o baixo desempenho escolar das crianças tem relação com o
relacionamento familiar (SOUZA, 2009; RIBEIRO, CIASCA e CAPELATTO, 2016)
mostrando que os fatores socioemocionais também interferem no processo de
ensino-aprendizagem.
O estudo de D’avilabacarji, Marturano e Elias (2005) mostrou que o baixo
desempenho escolar de crianças pode estar sendo afetado por problemas de
relacionamento entre elas e seus pais ou cuidadores, visto que essas apresentaram
mais problemas de comportamento e mais indícios de dificuldades por parte dos
pais em lidar com seus filhos. Além disso, essas crianças com maior
comprometimento escolar fazem menos passeios, compartilham menos atividades
com os pais e possuem menos variedades de brinquedos e livros quando
comparadas com crianças sem queixas escolares.
A pesquisa de Pereira e Williams (2009) também apontou que o desempenho
escolar é afetado quando a criança é vítima de violência doméstica direta ou
indiretamente. Já o estudo de Raoport e Silva (2013) apresentou alguns fatores de
risco que levam ao mau desempenho escolar, entre eles foram citadas:
vulnerabilidade social, violência física e psicológica, maus tratos e negligência por
parte da família e da escola. Assim, é possível concluir que os fatores
socioemocionais são importantes no momento de aprendizagem, já que as relações
parentais e escolares influenciam direta e/ou indiretamente na aprendizagem e no
desempenho acadêmico.
O estudo de Gurgel, 2014 elenca alguns fatores de risco que aparecem com
mais frequência na literatura a partir de sua revisão sistemática:
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Apesar da inexistência de listas descritas na literatura, o principal fator de
risco apontado nesta revisão foi a dinâmica familiar, seguido da interação
com os pais e do aconselhamento parental, do ambiente social imediato e
do estímulo dado à criança nos primeiros anos de vida. (GURGEL, et al.,
2014, p. 355)

Portanto, é bastante comum encontrar crianças pobres, com conflitos
familiares, violência e maus tratos com dificuldades de aprendizagem escolar
(MAZER, BELLO e BAZON, 2009).
Além desses citados, outro fator de risco para a alfabetização é a presença de
alterações orgânicas (JOSÉ e COELHO, 1999). Entre as alterações orgânicas mais
frequentes observadas na literatura estão: prematuridade (PEREIRA, ARAÚJO e
BRACCIALLI, 2016; RÍOS-FLÓREZ E CARDONA-AGUDELO 2016), atraso na
aquisição de linguagem (ALMEIDA, KOZLOWSKI e MARQUES, 2015), deficiência
intelectual e dislexia (CARIDÁ e MENDES, 2012).
O estudo de Ríos-Flórez e Cardona-Agudelo (2016) mostrou que a
prematuridade interfere no entendimento e discriminação da consciência fonológica.
Esses indivíduos, portanto, terão maiores dificuldades no processo de decodificação
dos grafemas e consequentemente, maiores obstáculos para se alfabetizarem, já
que a consciência fonológica é uma habilidade fundamental no processo de leitura e
escrita (SILVA e CAPELLINI, 2009). Além disso, a pesquisa de Pereira, Araújo e
Braccialli (2016) constatou que há prejuízos na integração visuo-motora e
habilidades acadêmicas em crianças prematuras e baixo peso ao nascimento.
Almeida, Kozlowski e Marques (2015) mostraram que as dificuldades de
alfabetização estão diretamente relacionadas ao histórico de atraso na aquisição de
linguagem, podendo gerar prejuízos na compreensão dos contextos dos textos e
limitar a expressão das ideias por meio da escrita.
Outro fator orgânico que influencia negativamente é a deficiência intelectual,
já que esses indivíduos apresentam dificuldades na aprendizagem devido a
problemas cognitivos, além de déficits na comunicação, linguagem, esquema
corporal e funções executivas (DSM-V, 2013).
O estudo de Pletsch e Glat (2012) evidenciou a dificuldade que os
professores de escolares regulares e especiais possuem em relação a propostas
educacionais para com alunos deficientes intelectuais. Entretanto, Cárnio e
Shimazaki (2011) apontaram em seu trabalho que é totalmente possível que
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pessoas com DI aprendam a ler e escrever, além de utiliza-las no dia a dia desde
que os educadores responsáveis forneçam uma interação de qualidade.
A dislexia é um distúrbio neurológico com disfunções nos níveis pré-frontal,
parietal e temporal inferior. Seu quadro é caracterizado por apresentar dificuldade no
desenvolvimento da consciência fonológica e, portanto, o disléxico terá dificuldades
no processo de decodificação letra-som, apresentando leitura lenta, silabada, com
bloqueios e omissões (CARIDÁ e MENDES, 2012).

4.1.3 O papel do professor
Ao levantar os diferentes fatores de risco, constata-se que a escola tem papel
fundamental de promover e oportunizar o ensino da linguagem escrita tanto para
com alunos neurotípicos quanto para alunos com necessidades especiais,
problemas ambientais e sociais (PARO, 2007; MANTOAN, 2001 PEREIRA, 2013)
Um estudo longitudinal realizado na Inglaterra comprovou a eficácia da
educação pré-escolar e a importância de sua qualidade ao observar mais de três mil
crianças entre os anos de 1997 e 2008 (TAGGART, 2011). A pesquisa destacou os
benefícios que a pré-escola trouxe aos 11 anos de idade, mostrando que o ensino
infantil possui extrema importância não só para o momento em que a criança está
vivenciando aquilo, mas também para o futuro, evidenciando os efeitos duradouros
da intervenção na pré-escola.
Crianças que permanecem por mais tempo na educação infantil apresentam
melhor desempenho escolar no ensino fundamental (FELÍCIO, TERRA e ZOGHBI,
2012; CORREIA-ZANINI, et al., 2018).
A partir dessas reflexões pode-se perceber que o ideal é proporcionar
conhecimentos teórico-práticos para os educadores, além de disponibilizar suporte a
esses profissionais responsáveis pela alfabetização de alunos com necessidades
especiais para que o ensino possa ser de qualidade (PLETSCH e GLAT, 2012).
O papel do professor é estritamente significativo dentro da sala de aula,
porém, o estudo de Costa (2017) mostrou que professores de 1º ao 5º ano provindos
de escolas públicas brasileiras não consideram a formação recebida em sua
graduação

adequada

para

ensinarem

crianças

com

algum

distúrbio

de

aprendizagem. Sendo que 76% dos professores tinham alunos com distúrbios de
aprendizagem em suas salas de aula. Dessa forma, fica evidente que é custoso lidar
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com crianças diagnosticadas já que os educadores não têm formação específica
para isso.
Fernandes e Crenitte (2008) relevaram em seu estudo que professores de 1ª
a 4ª série possuem conhecimentos superficiais em relação a distúrbios de leitura e
escrita e que o pouco conhecimento que possuem foram adquiridos em cursos e
palestras. Dessa forma, é possível concluir que a graduação de pedagogia e
formação em magistério não possuem instrução suficiente para capacitar o professor
a identificar alterações de aprendizagem.
A partir disso pode-se observar a necessidade de preparar e capacitar o
professor desde o ensino infantil até o fundamental para que esse se sinta apto a
lidar com crianças de distintas realidades e muitas vezes, acompanhadas de
diversos fatores de risco.
Estudos apontam que a detecção precoce de alterações das crianças pode e
deve ser realizada pelos professores desde que bem preparados para tal, afim de
que sejam capazes de identificar as alterações a partir de observações em sala de
aula (SIMÕES, ASSENCIO-FERREIRA, 2002).
É

importante

que

o

professor

conheça

temas

como

aquisição

e

desenvolvimento de linguagem, distúrbios da comunicação e como se dá a atuação
do fonoaudiólogo, para que possa identificar precocemente crianças que
apresentam algum grau de alteração e assim realizar o encaminhamento
(MENDONÇA e LEMOS, 2011).
O professor deve estar bem preparado para que possa identificar possíveis
alterações em seus alunos. Para isso é necessário que tenham capacitação para tal.
Uma possível solução é a distribuição de materiais que sejam autoexplicativos que
ajudem

nessa

identificação

precoce

de

possíveis

comprometimentos

na

alfabetização.
Instrumentalizar o professor para que possa estimular habilidades importantes
para a alfabetização dos alunos é um caminho importante a ser seguido e pode ser
feito por fonoaudiólogos com o objetivo de prevenir futuras alterações. Por isso é
extremamente importante a preparação desse profissional a partir de cursos,
oficinas, palestras e materiais próprios (FERNANDES e CRENITTE, 2008).
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4.1.4 Habilidades subjacentes à alfabetização
Além da linguagem oral bem estabelecida, outras habilidades devem estar
adquiridas quando a criança adentrar na escola, como a consciência fonológica,
memória de trabalho e acesso ao léxico, elementos do processamento fonológico
(GONÇALVES-GUEDIM, et al., 2017).
Alguns estudos (SCOPEL, SOUZA e LEMOS, 2012; COELHO e SETOGUTI,
2015) identificaram que o aprendizado da leitura e escrita se dá quando o escolar
apresenta fonologia adequada, bom nível de vocabulário e letramento, princípio
alfabético, além dos elementos do processamento fonológico. As funções executivas
também são consideradas importantes para que a alfabetização ocorra com sucesso
(PAZETO, SEABRA e DIAS, 2014).
Tais habilidades são adquiridas naturalmente ao longo da infância, quando a
criança se encontra num meio estimulador e possui condições biológicas
adequadas, e fortemente estimuladas no ensino infantil (PAES, 2005; GUIMARÃES,
2002).
Quando as habilidades forem estimuladas por meio de jogos lúdicos e
brincadeiras no ensino infantil favorecem o ensino de conteúdos escolares de forma
significativa e prazerosa, servindo como recurso para motivação e entusiasmo na
aprendizagem das crianças (SILVA, 2016). Essas brincadeiras e jogos, utilizadas
como estratégias de estimulação, podem e devem ser reforçados em casa e/ou
projetos sociais, principalmente quando nos referimos a crianças de risco, como
citado anteriormente. Porém, é importante que pais e professores conheçam os
objetivos das brincadeiras e seu impacto no desenvolvimento infantil, para aderirem
à realização sistemática das atividades e para poderem generalizar e realizar outras
atividades que impliquem em ganhos parecidos (ALMEIDA, DUARTE, 2003;
BALESTRIN, CIELO, 2003).
Abaixo estão elencadas as habilidades consideradas subjacentes à
alfabetização e, portanto, importantes que estejam pré-estabelecidas no ensino
fundamental.
Letramento: processo no qual se compreende os usos da linguagem escrita
nas situações reais do cotidiano (MORTATTI, 2004), ou seja, refere-se ao uso social
da escrita e se apropriar dos variados usos da escrita (TASCA e GUEDES-PINTO,
2013). Quanto mais as crianças forem expostas às experiências do uso da leitura e
escrita, melhor se dará esse processo (DORNELLES, 2011).
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Neves, Castanheira e Gouvêa (2015) consideram fundamental articular os
conceitos de brincadeira e letramento. Uma forma de incentivar a leitura e a escrita
desde cedo é expor as crianças a diferentes tipos de experiencias com atividades
reais e variadas nas quais a linguagem escrita esteja envolvida, por exemplo:
promover contato com rótulos, placas, listas, bilhetes, receitas, entre outros.
Princípio alfabético: pode ser entendido como a compreensão de que cada
letra possui um som que a representa (COSTA, et al., 2018). Para que a criança
aprenda a ler é necessário que ela compreenda o princípio alfabético utilizando as
regras de correspondência grafema-fonema para decodificar as informações
(CUNHA e CAPELLINI, 2011). A conversão de grafemas em fonemas é crucial para
o domínio do sistema escrito.
Assim, quando a criança entende que as palavras escritas são formadas de
unidades menores que as sílabas e ainda, que essas unidades podem ser
representadas por signos gráficos, ela entendeu o conceito de princípio alfabético
(PINHEIRO, 1994; MORAIS, 1996; SCLIAR-CABRAL, 2003; SANTOS e NAVAS,
2004).
Sendo assim, para que a compreensão do sistema alfabético de escrita se
realize é necessário que a criança desenvolva a consciência de que a fala
pode ser segmentada em unidades sonoras, que podem se repetir em
outras palavras e, que estas unidades têm uma representação gráfica, isto
é, há uma correspondência entre o som da fala e o grafema, apresentando
a linguagem escrita, a exigência de um nível mais alto de abstração e
elaboração, necessitando para isto de uma reflexão consciente. (CUNHA,
CAPELLINI, 2004, p. 86)

Consciência fonológica: muitos estudos apontam a importância da
consciência fonológica para a aprendizagem da leitura e escrita. Esta pode ser
definida como a capacidade de identificar, manipular, combinar e segmentar
mentalmente os sons da língua (LOPES, 2004; FREITAS, ALVES e COSTA, 2007;
CARSON, GILLON e BOUSTEAD, 2013; PEDOTT, CACERES-ASSENCO e BEFILOPES, 2017).
A consciência fonológica pode ser entendida, portanto, como a capacidade de
atentar para os sons da fala, percebendo o tamanho da palavra, formação de rimas,
sons repetidos, quebra de palavras em unidades menores e manipulação de sílabas
e fonemas (COSTA, et al., 2018).
Já

que

a

consciência

fonológica

está

altamente

correlacionada

à

aprendizagem da língua escrita é importante que sua estimulação se dê desde o
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ensino infantil, favorecendo a aprendizagem da alfabetização em anos posteriores
(SANTOS e BARRERA, 2017).
Acesso ao léxico: é definido como habilidade de obter de maneira fácil e
rápida a informação fonológica guardada na memória de longo prazo. É importante
estimular o acesso ao léxico já que esta interfere no desenvolvimento da linguagem
escrita (MOTA, ATHAYDE, MEZZOMO, 2008).
Capellini, et al. (2007) mostrou que escolares que leem conforme o esperado
para idade e escolaridade apresentam desempenho melhor na habilidade de acesso
ao léxico quando comparados com crianças com transtorno do déficit de atenção e
hiperatividade e dislexia. Isso mostra que essa habilidade é um importante prérequisito para leitura, já que é necessário que o escolar faça a codificação do que
está lendo e acesse rapidamente seu significado em sua memória de longo prazo
para que possa compreender o que foi lido e dar prosseguimento no texto de
maneira fluida.
Memória de trabalho: Mendes e Barrera (2017) afirmam em seu estudo que
a memória de trabalho é uma das habilidades que mais contribuem para o
desempenho inicial em leitura e escrita. Isso porque a compreensão da leitura
depende dessa habilidade, ou seja, do armazenamento temporário de informações
fonológicas (ANTUNES, FREIRE e CRENITTE, 2015).
Existem diversas formas de estimular a memória de trabalho em crianças,
como por exemplo, fazê-la lembrar de eventos que acabaram de acontecer, pedindo
para recontar alguma situação recente, dizer os nomes dos personagens da história
que acabou de escutar (COSTA, et al., 2018).
Ao ler algo, desde uma palavra até um texto a criança deve ser capaz de
memorizar as informações para poder assimilar e compreender o que foi lido há
pouco. Na

medida

em

que

a

memória de trabalho se

eleva,

a

fase

de alfabetização da criança também avança, dessa forma é possível concluir que
são medidas diretamente proporcionais (CARDOSO, SILVA e PEREIRA, 2013).
Processos perceptuais auditivos e visuais: a percepção auditiva e visual
são igualmente importantes para o processo de alfabetização do escolar. Isso
porque é necessário que o cérebro processe o som que foi recebido pelo sistema
auditivo (TEIXEIRA e GRIZ, 2011) e também que processe a imagem que foi
recebida pelo sistema visual. Dessa forma é possível detectar as informações
auditivas e visuais, discriminá-las, separá-las de demais estímulos, compreendê-las
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e reconhece-las (QUIROS e SCHRAGER, 1980; WARDAK, DENÈVE, HAMED,
2011).
Crianças que possuem dificuldades nos processos perceptuais tanto auditivos
quanto visuais podem apresentar problemas no momento da leitura e escrita. Salas
de aula ruidosas e com muitos estímulos visuais podem prejudicar o processo da
alfabetização (COSTA, et al., 2018).
É importante ressaltar que tais habilidades devem ser estimuladas de maneira
lúdica, já que é assim que a criança aprender, brincando.

4.1.5 Benefícios da narração de histórias e atividades lúdicas
Para a criança, o momento da história é extremamente prazeroso, divertido,
descontraído além de ser um momento de brincar com as palavras. O que mostra
que o professor deve fazer uso dessa ferramenta para ensinar e estimular a
imaginação, o gosto pela leitura, além do assunto abordado na história contada
(ANDRADE e COSTA, 2015).
O estudo de Mateus, et al. (2014) aponta que o ato de contar histórias deve
ser utilizado não somente com o intuito lúdico, mas também como metodologia
enriquecedora promovendo conhecimentos e aprendizagens múltiplas dentro de sala
de aula. Uma das finalidades da narração de histórias é favorecer o processo de
ensino-aprendizagem dentro da educação infantil, já que contribuem para o
fortalecimento de vínculos sociais, educativos e afetivos. O estudo aponta que a
narração favorece diversos aspectos: cognitivos, físicos, psicológicos, moral ou
social da criança, além disso, propicia o desenvolvimento da motricidade, raciocínio,
fortalecimento da autoestima e imaginação (MATEUS, et al., 2014). Por esses
motivos o ato de contar histórias deve se fazer presente nas escolas.
O estudo de Robbins e Ehri, (1994) constatou que a narração de histórias
para crianças não leitoras contribui para a ampliação do vocabulário das mesmas.
Fontes e Cardoso-Martins (2004) também afirmam que a leitura interativa de
histórias acarreta em melhorias no desenvolvimento da linguagem oral de crianças
com baixo nível socioeconômico.
Lopes (2016) mostrou em seu estudo que a narração de histórias é uma
estratégia importante para estimular linguagem oral e escrita em crianças de 07 a 10
anos com dificuldades de aprendizagem visto que os participantes da pesquisa
avançaram em suas hipóteses de escrita, aumentaram seu nível de leitura e
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linguagem oral depois de participarem do programa de intervenção, realizado em
quatorze sessões, utilizando recursos da literatura infantil.
A literatura aponta, portanto, que é extremamente importante estimular a
linguagem oral e escrita a partir da narração de histórias, além da socialização,
criatividade e comunicação.
No ensino infantil é bastante comum a narração de histórias associadas com
atividades pedagógicas, isto porque tal atividade favorece tanto no âmbito emocional
quanto educacional, cognitivo e social do escolar (REGATIERE, 2008; SOUZA;
BERNADINO, 2011). O ato de contar histórias pode ser aprendido naturalmente
pelas pessoas, independente de terem uma formação ou não, porém, é possível que
essa habilidade seja refinada a partir de propostas de formação e cursos
preparatórios (COSTA, et al., 2017). Esse refinamento é bastante importante para
educadores, professores, atuantes de projetos sociais e até mesmo pais que querem
incentivar e estimular seus filhos dentro de casa.
Além das histórias, jogos e brincadeiras lúdicas também favorecem o ensino
de conteúdos escolares visto que são atividades prazerosas e que fazem parte do
cotidiano das crianças (SILVA, 2016).
Embora esteja comprovada a eficácia do brincar em conjunto com estratégias
lúdicas na educação e aprendizagem das crianças, ainda existem dificuldades por
parte dos pais em reconhecer que essas ferramentas são importantes. O estudo de
Santos (2010) apontou a dificuldade de uma professora de ensino fundamental em
convencer os pais de que a ludicidade auxilia no processo de ensino aprendizagem.
As estratégias lúdicas utilizadas por professores e educadores contribuem e
enriquecem

o

desenvolvimento

intelectual,

da

linguagem,

coordenação,

autocontrole, prazer, autoconfiança e também podem contribuir para a relação entre
parcerias de grupos (OLIVEIRA, 2010).

4.2 PROPOSIÇÃO – ESTUDO 3
O Estudo 2, descrito anteriormente, apresentou a finalização e avaliação de
um livro, cujo objetivo é estimular habilidades apontadas pela literatura como
importantes para o desenvolvimento da linguagem escrita. O livro, passou a ser
intitulado como “Conte com a Fono! Histórias e atividades para crianças em fase de
alfabetização”. A escolha da frase inicial: “Conte com a fono!” foi uma tentativa de
utilizar o duplo significado da palavra Conte, fazendo hora alusão ao verbo contar no
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sentido figurado de “tenha em consideração, leve em conta” a fono, já que o material
foi desenvolvido por fonoaudiólogos, ora o sentido de contar como narrar, já que
foram escritas e disponibilizadas 8 histórias ao longo do livro. Apesar do Estudo 2
buscar adequar o livro a partir da análise de profissionais da linguagem e do design,
foi apontado, ao final do mesmo, a necessidade de investigar sua aplicabilidade e os
seus efeitos junto aos diferentes possíveis públicos. E é neste sentido que este
estudo se propõe, juntamente ao público de professores de primeiro ciclo do ensino
fundamental de escolas municipais.

4.2.1 Objetivos Gerais
Avaliar os efeitos do livro “Conte com a Fono! Histórias e atividades para
crianças em fase de alfabetização” em professores do primeiro ciclo do ensino
fundamental de escolas municipais.

4.2.2 Objetivos Específicos
I- Avaliar os conhecimentos prévios e posteriores à apresentação do livro para
35 professores de escolas municipais.
II- Verificar o nível de satisfação dos professores para com o livro.
III- Modificar nos capítulos questões que estejam causando dúvidas a partir
das avaliações e depoimentos dos profissionais.
IV- Disponibilizar o livro via impresso e online.

4.3 MATERIAIS E MÉTODOS – ESTUDO 3
4.3.1 Aspectos Éticos
Este estudo foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa
(CEP) da Faculdade de Odontologia de Bauru da Universidade de São Paulo
(FOB/USP) e foi aprovado sob o parecer número 67547917.0.0000.5417 (Anexo
A).

4.3.2 Casuística
O estudo foi realizado com dois grupos de participantes, sendo que a primeira
aplicação do procedimento foi considerada estudo piloto, já que serviu de
parâmetro para várias alterações realizadas na segunda aplicação. A primeira
aplicação será designada de agora em diante como EP (Estudo Piloto) e o grupo
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será designado GEP (Grupo do Estudo Piloto) e a segunda aplicação do
procedimento será designada EF (Estudo Final) cujo grupo será nomeado GEF
(Grupo do Estudo Final).
Participaram, ao todo, 35 professores do primeiro ciclo do ensino fundamental,
sendo 9 do EP e 26 do EF.
Grupo de professores do projeto piloto (GEP): formado por 9
professores, com graduação em pedagogia, atuantes no primeiro ciclo do ensino
fundamental da rede municipal de ensino.
Grupo de professores do estudo final (GEF): formado por 26 professores,
com graduação em pedagogia, atuantes no primeiro ciclo do ensino fundamental
da rede municipal de ensino.
A decisão sobre abordar professores do primeiro ciclo do ensino fundamental
deveu-se ao fato de que a alfabetização deve estar concluída até o terceiro ano do
ensino fundamental, conforme o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa
(BRASIL, 2012), portanto, esses professores que têm contato frequente com alunos
do primeiro ao terceiro ano poderiam analisar de maneira mais efetiva o material a
partir da vivência que têm em sala de aula.

Critérios de inclusão
Assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE (Apêndice
A).
Ter a formação em pedagogia
Ministrar aulas para turmas do primeiro ciclo do ensino fundamental.

Critérios de exclusão
Profissionais que se recusarem a responder os questionários.
Não comparecer aos encontros

A seguir serão apresentados: o método, os resultados e a discussão do
Estudo piloto (EP), já que o mesmo funcionou como medida para a tomada de
decisões que nortearam a proposta do método do Estudo Final (EF).
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4.3.3 Estudo Piloto (EP)
4.3.3.a Recrutamento dos participantes e local de realização das atividades
Inicialmente, foi realizado contato com a secretaria de educação do município,
assim como a apresentação do livro e da proposta deste Estudo. A secretaria de
educação aprovou e ofertou como um curso de extensão para os professores da
rede como uma das opções de um conjunto de cursos que estavam disponibilizando
na ocasião. Os professores interessados se inscreveram via Secretaria de Educação
e os encontros, todos presenciais, com duração de duas horas, foram realizados no
Núcleo de Aperfeiçoamento Profissional da Educação Municipal (NAPEM), do
município de Bauru, uma vez por semana, ao longo de cinco semanas.

4.3.3.b Procedimentos
Participantes:
Participaram do EP nove professoras da rede municipal de ensino, atuantes
no primeiro ciclo do Ensino Fundamental. O Quadro 3 apresenta um resumo das
características das participantes.

P1

Formação em pedagogia, pós-graduação em educação especial, neurociência e educação
infantil/ psicopedagogia

P2

Formação em pedagogia e pós-graduação em educação infantil, curso caminhos da escrita

P3

Formação em pedagogia, pós-graduação em educação especial

P4

Formação em pedagogia, pós-graduação em educação infantil

P5

Formação em pedagogia, pós-graduação em educação infantil

P6

Formação em pedagogia

P7

Formação em pedagogia, pós-graduação em educação especial

P8

Formação em pedagogia, pós-graduação em psicopedagogia, alfabetização e letramento

P9

Formação em pedagogia, pós-graduação em alfabetização e letramento

Quadro 3 – Resumo das características dos professores de EP.

Materiais
Foram utilizados:
- Livro: Conte com a Fono! histórias e atividades para crianças em fase de
alfabetização http://petfonoaudiologia.fob.usp.br/conte-com-a-fono/
- Questionários para avaliação de conhecimento sobre os temas de cada um
dos oito capítulos do livro (Apêndice E), o qual continha duas questões abertas,
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construídas com a finalidade de permitir que os professores se expressassem
livremente e evitar acertos ao acaso, prováveis em questões de múltipla escolha.
Uma das questões solicitava que o professor definisse o conceito da habilidade
tratada naquele capítulo e a outra solicitava a formulação de uma atividade
estratégica que estimulasse a habilidade em questão.

Situação e sequência de atividades:
As atividades foram realizadas em uma sala ampla, todas as professoras
participantes e as duas pesquisadoras sentavam-se em torno de uma mesa formada
pela junção de seis mesas menores. O local era grande (sala de 4 metros de largura
por cinco de comprimento) e arejado.
Cada um, dos quatro primeiros encontros, apresentou dois dos oito capítulos
cada (totalizando 8) e no último encontro foram realizadas atividades práticas
concernentes a todos os temas abordados.
Resumidamente, cada um dos encontros ocorreu seguindo uma sequência de
doze etapas, descritas a seguir:
1ª Etapa: avaliação prévia à leitura do primeiro capítulo a ser abordado no dia,
de maneira individual, por meio do preenchimento do questionário sobre o mesmo
pelas participantes.
2ª Etapa: leitura do primeiro capítulo a ser abordado no dia em voz alta pela
pesquisadora. O texto era projetado na parede para acompanhamento da leitura por
meio de um projetor multimídia.
3ª Etapa: avaliação posterior à leitura do primeiro capítulo a ser abordado no
dia, de maneira individual por meio do preenchimento do questionário sobre o
mesmo pelas participantes (igual ao apresentado na 1ª. Etapa).
4ª Etapa: discussão sobre o tema entre os professores, em trios.
5ª Etapa: apresentação, pelos trios, da discussão para o grupo todo, mediada
pelas pesquisadoras, que retomavam o tema e respondiam dúvidas, conforme a
necessidade.
6ª Etapa: avaliação prévia à leitura do segundo capítulo a ser abordado no
dia, de maneira individual, por meio do preenchimento do questionário sobre o
mesmo pelas participantes.
7ª Etapa: leitura do segundo capítulo a ser abordado no dia em voz alta pela
pesquisadora e acompanhamento da leitura pelo projetor multimídia.
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8ª Etapa: avaliação posterior à leitura do segundo capítulo a ser abordado no
dia, de maneira individual por meio do preenchimento do questionário sobre o
mesmo pelas participantes (igual ao apresentado na 6ª. Etapa).
9ª Etapa: discussão sobre o tema entre os professores em trios.
10ª Etapa: apresentação, pelos trios, da discussão para o grupo todo,
mediada pelas pesquisadoras, que retomavam o tema e respondiam dúvidas,
conforme a necessidade.
Portanto, em todos os encontros foram realizadas avaliações prévias e
posteriores à apresentação do material a partir de duas questões abertas por
capítulo: 1- Defina, com suas palavras, o conceito de (nome da habilidade em
questão); 2- Elabore uma atividade que você acha que estimula a (nome da
habilidade em questão).
Os textos dos capítulos eram lidos por uma das pesquisadoras, em voz alta, e
todos acompanhavam a leitura pela tela de multimídia projetada na sala. Sem
inserção de nenhum comentário, para que se pudesse avaliar o conhecimento
estritamente apresentado no capítulo.
Ao final de cada encontro, depois de todas as doze etapas, as observações
realizadas pelos participantes eram anotadas para posterior análise e tomada de
decisões sobre o procedimento a ser realizado com o Grupo do Estudo Final (GEF).
Enfim, no quinto e último encontro foi aplicado um questionário solicitando
que os professores do EP expressassem seu nível de satisfação em relação aos
capítulos vistos durante os encontros.

4.3.3.c Análise dos dados do EP
As

análises

dos

questionários

foram

realizadas

por

quatro

juízes

fonoaudiólogos atuantes na área de linguagem escrita, que deveriam julgar cada
questão, baseados na literatura atual. As notas poderiam variar de 0 (quando a
resposta estivesse totalmente incorreta ou ausente), 1 (quando a resposta estivesse
parcialmente correta) ou 2 (quando estiver totalmente correta).
Se houvesse alguma divergência entre as notas atribuídas pelos juízes, era
considerada a nota da maioria dos juízes. Para análise das notas foi utilizado o teste
estatístico de Wilcoxon, adotando valor de p ≤ 0,05 a fim de investigar efeitos do
material no conhecimento dos professores sobre os temas. As análises foram
realizadas no programa Statística – Statsoft versão 10.0.
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Para avaliar o nível de satisfação com relação a cada capítulo do livro foi
elaborado um questionário próprio para essa pesquisa (Apêndice F) que continham
perguntas abertas e fechadas. Todos os voluntários tiveram a oportunidade de
justificar suas respostas e fazer sugestões e comentários. Foi solicitado que
respondessem de forma anônima para que pudessem se expressar livremente.
A análise do nível de satisfação dos professores com o material foi realizada a
partir da comparação da porcentagem de respostas dos mesmos para as categorias
(péssimo, ruim, regular, bom, ótimo, excelente).

4.4.a RESULTADOS DO EP
4.4.a.1 Avaliação dos conhecimentos prévios e posteriores à apresentação do
livro para professores do EP
O Estudo Piloto foi realizado com a finalidade de avaliar o livro de maneira
prévia, de forma a realizar correções e refinamentos anteriores à avaliação de sua
aplicabilidade e efeitos com o GF e também para avaliar o formato das oficinas.
Assim, nove professores do primeiro ciclo do ensino fundamental I compuseram um
único grupo e participaram das oficinas, já anteriormente detalhadas.
Quanto aos efeitos do livro sobre o conhecimento dos participantes sobre os
temas, observou-se que houve concordância inicial de 93% entre os dois juízes que
fizeram a análise das respostas por meio da atribuição de notas (0 a 2), sendo que
as respostas discordantes foram analisadas em conjunto para atribuição de uma
nota final em comum. Para avaliar as respostas dos profissionais foi utilizado o teste
estatístico de Wilcoxon, adotando valor de p ≤ 0,05.
A análise dos resultados obtidos revelou que houve diferença significativa
entre a compreensão inicial do conceito, prévia à leitura do capítulo, e a
compreensão final, posterior à leitura do capítulo, em reação aos capítulos 2
(princípio alfabético), 3 (consciência fonológica), 4 (acesso ao léxico), 6 (processos
perceptuais auditivos e visuais) e 7 (compreensão leitora).
As Tabelas a seguir mostram os dados estatísticos feitos por meio do teste de
Wilcoxon.
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Tabela 29 – Avaliação pré e pós apresentação do livro em relação ao conceito de Letramento
(Capítulo 1) por EP.
Capítulo 1 – Letramento: conceito
Pré-avaliação

Pós-avaliação

Notas

Nº de
indivíduos

Porcentagem

Nº de
indivíduos

Porcentagem

0
1
2
Total

4
2
3
9

44,4
22,2
33,3
100

2
0
7
9

22,2
0
77,8
100

Valor
de p
0,063

Tabela 30 – Avaliação pré e pós apresentação do livro em relação ao conceito de Princípio Alfabético
(Capítulo 2) por EP.
Capítulo 2 – Princípio alfabético: conceito
Pré-avaliação
Notas

Nº de
indivíduos

Porcentagem

0
6
66,7
1
1
11,1
2
2
22,2
Total
9
100,0
* indica diferença estatisticamente significativa

Pós-avaliação
Nº de
indivíduos

Porcentagem

1
1
7
9

11,1
11,1
77,8
100,0

Valor
de p

0,023*

Tabela 31 – Avaliação pré e pós apresentação do livro em relação ao conceito de Consciência
fonológica (Capítulo 3) por EP.
Capítulo 3 – Consciência fonológica: conceito
Pré-avaliação
Notas

Nº de
indivíduos

Porcentagem

0
7
77,8
1
1
11,1
2
1
11,1
Total
9
100,0
* indica diferença estatisticamente significativa

Pós-avaliação
Nº de
indivíduos

Porcentagem

2
1
6
9

22,2
11,1
66,7
100,0

Valor
de p

0,025*

Tabela 32 – Avaliação pré e pós apresentação do livro em relação ao conceito de Acesso ao léxico
(Capítulo 4) por EP.
Capítulo 4 – Acesso ao léxico: conceito
Pré-avaliação
Notas

Nº de
indivíduos

Porcentagem

0
8
88,9
1
1
11,1
2
0
0
Total
9
100,0
* indica diferença estatisticamente significativa

Pós-avaliação
Nº de
indivíduos

Porcentagem

2
2
5
9

22,2
22,2
55,6
100,0

Valor
de p

0,020*
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Tabela 33 – Avaliação pré e pós apresentação do livro em relação ao conceito de Memória (Capítulo
5) por EP.
Capítulo 5 – Memória: conceito
Pré-avaliação

Pós-avaliação

Notas

Nº de
indivíduos

Porcentagem

Nº de
indivíduos

Porcentagem

0
1
2
Total

1
8
0
9

11,1
88,9
0
100,0

1
5
3
9

11,1
55,6
33,3
100,0

Valor
de p

0,083*

Tabela 34 – Avaliação pré e pós apresentação do livro em relação ao conceito de Processos
perceptuais (Capítulo 6) por EP.
Capítulo 6 – Processos perceptuais: conceito
Pré-avaliação

Pós-avaliação

Notas

Nº de
indivíduos

Porcentagem

Nº de
indivíduos

Porcentagem

0
1

1
6

11,1
66,7

1
2

11,1
22,2

6
9

66,7
100,0

2
2
22,2
Total
9
100,0
* indica diferença estatisticamente significativa

Valor
de p

0,046*

Tabela 35 – Avaliação pré e pós apresentação do livro em relação ao conceito de Compreensão
leitora (Capítulo 7) por EP.
Capítulo 7 – Compreensão leitora: conceito
Pré-avaliação
Notas

Nº de
indivíduos

Porcentagem

0
1
11,1
1
4
44,4
2
4
44,4
Total
9
100,0
* indica diferença estatisticamente significativa

Pós-avaliação
Nº de
indivíduos

Porcentagem

0
0
9
9

0
0
100,0
100,0

Valor
de p

0,034*

Tabela 36 – Avaliação pré e pós apresentação do livro em relação ao conceito de Escrita (Capítulo 8)
por EP.
Capítulo 8 – Escrita: conceito
Pré-avaliação

Pós-avaliação

Notas

Nº de
indivíduos

Porcentagem

Nº de
indivíduos

Porcentagem

0
1
2
Total

0
5
4
9

0
55,6
44,4
100,0

0
2
7
9

0
22,2
77,8
100,0

Valor
de p

0,083
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Também foi observado que houve diferença estatisticamente significante nas
notas atribuídas pelos juízes em relação às atividades elaboradas (uma previamente
à leitura e outra posterior à leitura do capítulo) nos capítulos 3 (consciência
fonológica), 4 (acesso ao léxico), 5 (memória), 6 (processos perceptuais auditivos e
visuais) e 8 (elaboração escrita).
Os resultados do capítulo 1 não apresentaram diferença estatisticamente
relevante em nenhum dos quesitos avaliados já que os participantes demonstraram
grande conhecimento já na avaliação anterior à leitura do capítulo.
Tabela 37 – Avaliação pré e pós apresentação do livro em relação a elaboração da atividade de
Letramento (Capítulo 1) por EP.
Capítulo 1 – Letramento: atividade
Pré-avaliação

Pós-avaliação

Notas

Nº de
indivíduos

Porcentagem

Nº de
indivíduos

Porcentagem

0

5

55,6

5

55,6

1
2
Total

2
2
9

22,2
22,2
100%

0
4
9

0
44,4
100%

Valor
de p

0,414

Tabela 38 – Avaliação pré e pós apresentação do livro em relação a elaboração da atividade de
Princípio Alfabético (Capítulo 2) por EP.
Capítulo 2 – Princípio alfabético: atividade
Pré-avaliação

Pós-avaliação

Notas

Nº de
indivíduos

Porcentagem

Nº de
indivíduos

Porcentagem

0
1
2
Total

4
3
2
9

44,4
33,3
22,2
100,0

3
3
3
9

33,3
33,3
33,3
100,0

Valor
de p

0,157

Tabela 39 – Avaliação pré e pós apresentação do livro em relação a elaboração da atividade de
Consciência fonológica (Capítulo 3) por EP.
Capítulo 3 – Consciência fonológica: atividade
Pré-avaliação
Notas

Nº de
indivíduos

Porcentagem

0
3
33,3
1
4
44,4
2
2
22,2
Total
9
100,0
* indica diferença estatisticamente significativa

Pós-avaliação
Nº de
indivíduos

Porcentagem

1
1
7
9

11,1
11,1
77,8
100,0

Valor
de p

0,038*
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Tabela 40 – Avaliação pré e pós apresentação do livro em relação a elaboração da atividade de
Acesso ao léxico (Capítulo 4) por EP.
Capítulo 4 – Acesso ao léxico: atividade
Pré-avaliação
Notas

Nº de
indivíduos

Porcentagem

0
6
66,7
1
3
33,3
2
0
0
Total
9
100,0
* indica diferença estatisticamente significativa

Pós-avaliação
Nº de
indivíduos

Porcentagem

1
8
0
9

11,1
88,9
0
100,0

Valor
de p

0,025*

Tabela 41 – Avaliação pré e pós apresentação do livro em relação a elaboração da atividade de
Memória (Capítulo 5) por EP.
Capítulo 5 – Memória: atividade
Pré-avaliação

Pós-avaliação

Notas

Nº de
indivíduos

Porcentagem

Nº de
indivíduos

Porcentagem

0
1

4
4

44,4
44,4

1
4

11,1
44,4

4
9

44,4
100,0

2
Total

1
11,1
9
100,0
* indica diferença estatisticamente significativa

Valor
de p

0,034*

Tabela 42 – Avaliação pré e pós apresentação do livro em relação a elaboração da atividade de
Processos perceptuais (Capítulo 6) por EP.
Capítulo 6 – Processos perceptuais: atividade
Pré-avaliação
Notas

Nº de
indivíduos

Porcentagem

0
3
33,3
1
3
33,3
2
3
33,3
Total
9
100,0
* indica diferença estatisticamente significativa

Pós-avaliação
Nº de
indivíduos

Porcentagem

1
0
8
9

11,1
0
88,9
100,0

Valor
de p

0,038*

Tabela 43 – Avaliação pré e pós apresentação do livro em relação a elaboração da atividade de
Compreensão leitora (Capítulo 7) por EP.
Capítulo 7 – Compreensão leitora: atividade
Pré-avaliação

Pós-avaliação

Notas

Nº de
indivíduos

Porcentagem

Nº de
indivíduos

Porcentagem

0
1
2
Total

2
3
4
9

22,2
33,3
44,4
100,0

0
2
7
9

0
22,2
77,8
100,0

Valor
de p

0,102
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Tabela 44 – Avaliação pré e pós apresentação do livro em relação a elaboração da atividade de
Escrita (Capítulo 8) por EP.
Capítulo 8 – Escrita: atividade
Pré-avaliação
Nº de
indivíduos

Notas

Pós-avaliação

Porcentagem

0
3
33,3
1
4
44,4
2
2
22,2
Total
9
100,0
* indica diferença estatisticamente significativa

Nº de
indivíduos

Porcentagem

1
1
7
9

11,1
11,1
77,8
100,0

Valor
de p

0,038

Utilizado teste de Wilcoxon, adotando valor de p ≤ 0,05.

4.4.a.2 Resultados do nível de satisfação dos professores do EP
Em relação ao nível de satisfação, foi possível identificar que os participantes
ficaram bastante satisfeitas com o material e com as oficinas. Em relação ao nível de
linguagem do livro os professores classificaram as introduções como excelentes
(66,6%), muito boas (11,1%) e boas (22,2%); as histórias como excelentes (44,4%),
muito boas (44,4%) e boas (11,1%); atividades como excelentes (44,4%), muito
boas (33,3%) e boas (22,2%). Já em relação ao conteúdo das partes introdutórias os
voluntários marcaram opções excelentes (66,6%), muito boas (22,2%) e boas
(11,1%); para os conteúdos das histórias marcaram excelentes (77,7%) e muito
boas (22,2%); e para as atividades marcaram excelentes (55,5%), muito boas
(22,2%) e boas (22,2%). Como é possível ver na tabela abaixo.
Tabela 45 - Satisfação quanto à linguagem e conteúdo por EP.
Linguagem
Introduções

Histórias

Atividades

Excelente

66,6%

44,4%

44,4%

Muito bom

11,1%

44,4%

33,3%

Bom

22,2%

11,1%

22,2%

Introduções

Histórias

Atividades

Excelente

66,6%

77,7%

55,5%

Muito bom

22,2%

22,2%

22,2%

Bom

11,1%

0%

22,2%

Conteúdo
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No geral, 77,7% marcaram a opção excelente em relação ao livro como um
todo e 22,2% marcaram a opção muito bom. Nenhum professor assinalou as opções
regular, ruim e péssimo.
Apenas um professor mostrou ter tido dificuldade em entender o conteúdo do
capítulo 2 (Princípio alfabético) justificando da seguinte maneira: “Não conhecia
nada sobre o tema e foi difícil pensar e explicar sobre o assunto sem conhecimentos
prévios.”
Os profissionais em questão demonstraram gostar bastante do livro e fizeram
alguns comentários muito positivos nos questionários. Seguem trechos ilustrativos
do teor dos comentários apresentados pelas participantes:
P anônimo: “Parabéns pelo
aperfeiçoamento do professor.”

excelente

trabalho

e

pela

colaboração

do

P anônimo: “Achei muito boa a criação de um material com linguagem
descomplicada e acessível a vários públicos.”
P anônimo: “Foi significativo, esclarecedor e dinâmico. Indico o curso. Parabenizo
vocês, autoras, pelo material lindo. Amei! Faria novamente para estarmos juntas.”
P anônimo: “Foi muito enriquecedor para minha prática já que este curso trabalhou
temas do currículo e conceitos que tenho que saber e me aprofundar.”
P anônimo: “Parabéns, o curso foi importante para minha formação profissional”.
P anônimo: “O curso foi excelente, aprendi e relembrei conceitos e conteúdos que
vão me auxiliar e ajudar na reflexão das práticas pedagógicas. A ideia do material e
seu uso podem auxiliar crianças que apresentam alguma dificuldade e fazê-las
caminhar para a alfabetização e letramento.”
P anônimo: “Muito interessante o material e o curso. Tive dificuldades antes da
leitura.”
P anônimo: “Agradeço pela oportunidade de participar desta oficina que contribuirá
para minha prática profissional.”
Também foi questionado se os professores sentiram falta de algum tema e se
mudariam algo em algum capítulo. Todos responderam que não sentiram falta de
nada, e apenas uma professora sugeriu ter mais atividades ao longo do material.
Explicou que seria importante realizar atividades práticas do tema do capítulo no
mesmo dia da oficina que abordou o assunto.
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4.4.a.3 Modificações realizadas a partir do EP
Foi possível verificar que a logística dos encontros precisava de alterações e
em relação ao livro identificou-se, pelos questionários, que não era necessário haver
nenhuma modificação quanto ao conteúdo, porém os professores sugeriram
pequenas modificações, no momento da discussão dos temas, que serão
detalhadas a seguir.
Modificações no livro: os professores sugeriram aumentar o número de
atividades de cada capítulo, entretanto, essa solicitação não foi atendida, visto que
um dos objetivos do material é levar o professor a refletir sobre a habilidade e dessa
forma, criar de forma independente, outras atividades com os mesmos objetivos.
Alguns professores apontaram, ao longo da discussão com o grupo, que
sentiram dificuldade em compreender o conceito de “Princípio alfabético”, por esse
motivo o capítulo 2 foi revisado: a explicação do conceito em questão foi
apresentada de forma mais detalhada, buscou-se simplificar a linguagem e
apresentar maior quantidade de exemplos.
No momento da discussão também foi possível perceber que as professoras
estavam confundindo o conceito de consciência fonológica e, portanto, a parte
introdutória do capítulo 3 também sofreu modificações, por meio da simplificação da
linguagem, acréscimo de exemplos e de uma sentença esclarecendo o fato de que
algumas das habilidades de consciência fonológica são possíveis e esperadas em
crianças ainda não alfabetizadas.
Modificações dos encontros: o Estudo Piloto permitiu constatar que não
eram necessários cinco encontros, mas quatro seriam suficientes para ministrar todo
o conteúdo. Além disso, as professoras sugeriram que as atividades e brincadeiras,
que foram realizadas no último dia pelas pesquisadoras a fim de potencializar o
conhecimento adquirido, deveriam ser realizadas a cada encontro, favorecendo a
aprendizagem dos capítulos em questão, trabalhados naquele dia. Essas sugestões
foram acatadas.
Ao longo das oficinas do EP, as pesquisadoras perceberam que algumas
professoras não se pronunciavam nas discussões e que, de forma oposta, algumas
participantes participavam durante a maior parte do tempo disponível.

Com a

finalidade de favorecer a divisão do tempo e estimular a participação de todas as
professoras, foi implementada uma técnica baseada na metodologia Phillips 66
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(BORGES E ALENCAR, 2014), no momento de discussão entre as participantes,
após a leitura do material.
A metodologia Phillips 66 baseia-se na discussão do tema entre seis grupos
compostos por seis indivíduos no qual cada um possui um minuto para expor suas
ideias e conclusões sobre o assunto sob a supervisão de um coordenador (NÉRICE,
1981; BORGES E ALENCAR, 2014). Dessa forma, tem-se seis pessoas discutindo o
mesmo assunto por seis minutos (um minuto para cada pessoa). Essa técnica obriga
e limita a pessoa a falar por apenas um minuto, sendo assim todos os membros do
grupo expõem suas ideias e também observam as ideias dos demais.
No caso do presente estudo, a técnica foi adaptada, já que o GEF foi
constituído por 26 pessoas. Por isso, foram formados 4 grupos, dois com 7
participantes e dois com seis participantes. O procedimento era o mesmo, porém,
era oferecido um minuto para cada participante se expressar e por isso, foram 7
minutos, sendo que no último minuto, os grupos formados por 6 participantes
deveriam manter silêncio, enquanto o último participante dos outros dois grupos se
expressava.
Modificações dos questionários: As pesquisadoras concluíram, pela
análise dos questionários de satisfação, que as perguntas estavam muito abertas,
sendo necessário torná-las mais específicas sobre a satisfação em relação a cada
capítulo particularmente, assim o questionário ganhou novas perguntas. Também foi
modificado o formato, de físico para online, de forma que os professores pudessem
responder em suas casas, em momentos que julgassem oportunos, após o término
de cada encontro (Apêndice G).

4.3.4 Estudo Final (EF)
A seguir será apresentado o método do EF o qual foi o mesmo utilizado no
EP, porém com algumas alterações, norteadas pelos resultados do EP, acima
mencionadas.

4.3.4.a Recrutamento dos participantes e local de realização das atividades
O convite para participação neste estudo foi realizado por meio de divulgação
em escolas e redes sociais. Os professores interessados foram orientados a se
inscrever diretamente com as pesquisadoras (por e-mail e redes sociais). Os
encontros, todos presenciais, com duração de duas horas, foram realizados em um
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anfiteatro da Faculdade de Odontologia de Bauru, da Universidade de São Paulo,
uma vez por semana, ao longo de quatro semanas.

4.3.4.b Procedimento
Participantes:
Participaram do Estudo Final 26 professores da rede municipal de ensino,
atuantes no primeiro ciclo do Ensino Fundamental. No Quadro abaixo é possível ver
o resumo das características dos professores do EF.

P10

Formação em pedagogia.

P11

Formação em pedagogia.

P12

Formação em pedagogia.

P13

Formação em pedagogia, pós-graduação em Psicopedagogia.

P14

Formação em pedagogia, pós-graduação em Psicopedagogia.

P15

Formação em pedagogia, doutorado em Educação Infantil.

P16

Formação em pedagogia, Pós-graduação em Gestão Escolar e Educação Infantil.

P17

Formação em pedagogia.

P18

Formação em pedagogia pós-graduação em alfabetização e letramento e Educação Especial.

P19

Formação em pedagogia, pós-graduação em alfabetização, cursos sobre alfabetização.

P20

Formação em pedagogia.

P21

Formação em pedagogia, pós-graduação em Psicopedagogia.

P22

Formação em pedagogia, mestrado em Educação.

P23

Formação em pedagogia.

P24

Formação em pedagogia, pós-graduação em Educação Especial.

P25

Formação em pedagogia, cursos em Literatura Infantil - Contação de histórias.

P26

Formação em pedagogia, pós-graduação em Educação Especial.

P27

Formação em pedagogia.

P28

Formação em pedagogia, pós-graduação em alfabetização.

P29

Formação em pedagogia, pós-graduação em alfabetização e letramento.

P30

Formação em pedagogia.

P31

Formação em pedagogia, pós-graduação em Psicopedagogia.

P32

Formação em pedagogia, mestrado em Educação Infantil.

P33

Formação em pedagogia, cursos sobre alfabetização.

P34

Formação em pedagogia.

P35

Formação em pedagogia.

P36

Formação em pedagogia, pós-graduação em Psicopedagogia.

Quadro 4 - Resumo das características dos professores de EF.
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Materiais
Foram utilizados os mesmos materiais relatados anteriormente para o EP:
livro e questionários (ambos corrigidos).
Situação e sequência de atividades:
As atividades foram realizadas em um anfiteatro com 60 lugares, as carteiras
eram organizadas em formato de círculo, do qual todas as professoras e as duas
pesquisadoras participavam. O local era grande (sala de 3 metros de largura por
cinco de comprimento) e arejado.
A sequência das atividades foi a mesma relatada para o GP, porém, a
discussão do tema entre os professores foi realizada por meio da metodologia
Phillips 66 adaptada. E, ao final de cada encontro eram apresentadas atividades
como exemplos de propostas de estimulação das habilidades discutidas nos dois
capítulos lidos no encontro.
4.3.4.c Análise de dados do EF
A análise de dados do EF foi similar à análise dos dados do EP descrita
anteriormente.
4.4.b RESULTADOS do EF
4.4.b.1 Avaliação dos conhecimentos prévios e posteriores à apresentação do
livro para professores do EF
Quanto aos efeitos da leitura dos capítulos sobre a compreensão dos
conteúdos pelos participantes, observou-se que houve concordância inicial de 75%
entre os quatro juízes, sendo assim, em 25% das respostas foi levada em
consideração a resposta da maior parte dos juízes e desconsiderada a resposta
destoante.
Para avaliar as respostas dos profissionais foi utilizado o teste estatístico de
Wilcoxon, adotando valor de p ≤ 0,05.
A análise dos resultados obtidos revelou que houve diferença significativa
entre a compreensão do conceito prévia e a compreensão posterior à leitura, nos
capítulos: 1 (letramento), 2 (princípio alfabético), 3 (consciência fonológica), 4
(acesso ao léxico), 5 (memória), 6 (processos perceptuais auditivos e visuais) e 8
(elaboração escrita).
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Tabela 46 – Avaliação pré e pós apresentação do livro em relação ao conceito de Letramento
(Capítulo 1) por EF.
Capítulo 1 – Letramento: conceito
Pré-avaliação
Notas

Nº de
indivíduos

Porcentagem

11
42,3
0
7
26,9
1
8
30,8
2
26
100,0
Total
* indica diferença estatisticamente significativa

Pós-avaliação
Nº de
indivíduos

Porcentagem

2

7,7

1

3,8

23

88,5

26

100,0

Valor
de p
0,000*

Tabela 47 – Avaliação pré e pós apresentação do livro em relação ao conceito de Princípio Alfabético
(Capítulo 2) por EF.
Capítulo 2 – Princípio alfabético: conceito
Pré-avaliação
Notas
0
1

Nº de
indivíduos

Porcentagem

Pós-avaliação
Nº de
indivíduos

Porcentagem

13

50,0

2

7,7

6

23,1

4

15,4

20

76,9

26

100,0

7
26,9
2
26
100,0
Total
* indica diferença estatisticamente significativa

Valor
de p

0,000*

Tabela 48 – Avaliação pré e pós apresentação do livro em relação ao conceito de Consciência
fonológica (Capítulo 3) por EF.
Capítulo 3 – Consciência fonológica: conceito
Pré-avaliação
Notas
0
1

Pós-avaliação

Nº de
indivíduos

Porcentagem

Nº de
indivíduos

Porcentagem

14

53,8

4

15,4

8

30,8

11

42,3

11

42,3

26

100,0

4
15,4
2
26
100,0
Total
* indica diferença estatisticamente significativa

Valor
de p

0,003*

Tabela 49 – Avaliação pré e pós apresentação do livro em relação ao conceito de Acesso ao léxico
(Capítulo 4) por EF.
Capítulo 4 – Acesso ao léxico: conceito
Pré-avaliação
Notas

Nº de
indivíduos

Porcentagem

19
73,1
0
6
23,1
1
1
3,8
2
26
100,0
Total
* indica diferença estatisticamente significativa

Pós-avaliação
Nº de
indivíduos

Porcentagem

2

7,7

3

11,5

21

80,8

26

100,0

Valor
de p

0,000*
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Tabela 50 – Avaliação pré e pós apresentação do livro em relação ao conceito de Memória (Capítulo
5) por EF.
Capítulo 5 – Memória: conceito
Pré-avaliação
Notas

Nº de
indivíduos

Pós-avaliação

Porcentagem

4
16,7
0
6
25,0
1
14
58,3
2
24
100,0
Total
* indica diferença estatisticamente significativa

Nº de
indivíduos

Porcentagem

1

4,2

5

20,8

18

75,0

24

100,0

Valor
de p

0,038*

Tabela 51 – Avaliação pré e pós apresentação do livro em relação ao conceito de Processos
perceptuais (Capítulo 6) por EF.
Capítulo 6 – Processos perceptuais: conceito
Pré-avaliação
Notas

Nº de
indivíduos

Pós-avaliação

Porcentagem

0
11
45,8
1
8
33,3
2
5
20,8
Total
24
100,0
* indica diferença estatisticamente significativa

Nº de
indivíduos

Porcentagem

1
7
16
24

4,2
29,2
66,7
100,0

Valor
de p

0,000*

Tabela 52 – Avaliação pré e pós apresentação do livro em relação ao conceito de Compreensão
leitora (Capítulo 7) por EF.
Capítulo 7 – Compreensão leitora: conceito
Pré-avaliação
Notas
0
1
2
Total

Pós-avaliação

Nº de
indivíduos

Porcentagem

Nº de
indivíduos

Porcentagem

2

8,7
0

0
0

0
0

0
21

91,3

23

100,0

23

100,0

23

100,0

Valor
de p

0,157

Tabela 53 – Avaliação pré e pós apresentação do livro em relação ao conceito de Escrita (Capítulo 8)
por EF.
Capítulo 8 – Escrita: conceito
Pré-avaliação
Notas

Nº de
indivíduos

Porcentagem

3
13,0
0
14
60,9
1
6
26,1
2
23
100,0
Total
* indica diferença estatisticamente significativa

Pós-avaliação
Nº de
indivíduos

Porcentagem

1

4,3

12

52,2

10

43,5

23

100,0

Utilizado teste de Wilcoxon, adotando valor de p ≤ 0,05.

Valor
de p

0,014*

110

Estudo 3

Também foi observado que houve diferença estatisticamente significante nas
notas atribuídas pelos juízes em relação às atividades elaboradas (uma previamente
à leitura e outra posterior à leitura) nos capítulos: 1 (letramento), 2 (princípio
alfabético), 3 (consciência fonológica), 4 (acesso ao léxico), 6 (processos
perceptuais auditivos e visuais), 7 (compreensão leitora) e 8 (elaboração escrita).
Tabela 54 – Avaliação pré e pós apresentação do livro em relação a elaboração da atividade de
Letramento (Capítulo 1) por EF.
Capítulo 1 – Letramento: atividade
Pré-avaliação
Notas

Nº de
indivíduos

Porcentagem

0
17
65,4
1
1
3,8
2
8
30,8
Total
26
100,0
* indica diferença estatisticamente significativa

Pós-avaliação
Nº de
indivíduos

Porcentagem

2
3
21
26

7,7
11,5
80,8
100,0

Valor
de p

0,000*

Tabela 55 – Avaliação pré e pós apresentação do livro em relação a elaboração da atividade de
Princípio Alfabético (Capítulo 2) por EF.
Capítulo 2 – Princípio alfabético: atividade
Pré-avaliação
Notas

Nº de
indivíduos

Porcentagem

0
12
46,2
1
5
19,2
2
9
34,6
Total
26
100,0
* indica diferença estatisticamente significativa

Pós-avaliação
Nº de
indivíduos

Porcentagem

7
2
17
26

26,9
7,7
65,4
100,0

Valor
de p

0,006*

Tabela 56 – Avaliação pré e pós apresentação do livro em relação a elaboração da atividade de
Consciência fonológica (Capítulo 3) por EF.
Capítulo 3 – Consciência fonológica: atividade
Pré-avaliação
Notas

Nº de
indivíduos

Porcentagem

0
8
30,8
1
1
3,8
2
17
65,4
Total
26
100,0
* indica diferença estatisticamente significativa

Pós-avaliação
Nº de
indivíduos

Porcentagem

2
0
24
26

7,7
0
92,3
100,0

Valor
de p

0,011*

111

Estudo 3

Tabela 57 – Avaliação pré e pós apresentação do livro em relação a elaboração da atividade de
Acesso ao léxico (Capítulo 4) por EF.
Capítulo 4 – Acesso ao léxico: atividade
Pré-avaliação
Notas

Nº de
indivíduos

Porcentagem

0
23
88,5
1
2
7,7
2
1
3,8
Total
26
100,0
* indica diferença estatisticamente significativa

Pós-avaliação
Nº de
indivíduos

Porcentagem

4
2
20
26

15,4
7,7
76,9
100,0

Valor
de p

0,000*

Tabela 58 – Avaliação pré e pós apresentação do livro em relação a elaboração da atividade de
Memória (Capítulo 5) por EF.
Capítulo 5 – Memória: atividade
Pré-avaliação

Pós-avaliação

Notas

Nº de
indivíduos

Porcentagem

Nº de
indivíduos

Porcentagem

0
1

3
2

12,5
8,3

2
1

8,3
4,2

2
Total

19
24

79,2
100,0

21
24

87,5
100,0

Valor
de p

0,180

Tabela 59 – Avaliação pré e pós apresentação do livro em relação a elaboração da atividade de
Processos perceptuais (Capítulo 6) por EF.
Capítulo 6 – Processos perceptuais: atividade
Pré-avaliação
Notas

Nº de
indivíduos

Porcentagem

0
12
50,0
1
2
8,3
2
10
41,7
Total
24
100,0
* indica diferença estatisticamente significativa

Pós-avaliação
Nº de
indivíduos

Porcentagem

0
1
23
24

0
4,2
95,8
100,0

Valor
de p

0,000*

Tabela 60 – Avaliação pré e pós apresentação do livro em relação a elaboração da atividade de
Compreensão leitora (Capítulo 7) por EF.
Capítulo 7 – Compreensão leitora: atividade
Pré-avaliação
Notas

Nº de
indivíduos

Porcentagem

0
4
17,4
1
0
0
2
19
82,6
Total
23
100,0
* indica diferença estatisticamente significativa

Pós-avaliação
Nº de
indivíduos

Porcentagem

0
0
23
23

0
0
100,0
100,0

Valor
de p

0,046*
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Tabela 61 – Avaliação pré e pós apresentação do livro em relação a elaboração da atividade de
Escrita (Capítulo 8) por EF.
Capítulo 8 – Escrita: atividade
Pré-avaliação
Nº de
indivíduos

Notas

Pós-avaliação

Porcentagem

0
4
17,4
1
3
13,0
2
16
69,6
Total
23
100,0
* indica diferença estatisticamente significativa

Nº de
indivíduos

Porcentagem

1
2
20
23

4,3
8,7
87,0
100,0

Valor
de p

0,038*

Utilizado teste de Wilcoxon, adotando valor de p ≤ 0,05.

4.4.b.2 Resultados do nível de satisfação dos professores do EF
Em relação ao nível de satisfação foi possível identificar que os professores
gostaram bastante do livro e das oficinas propostas assinalando na maioria das
vezes as opções excelente, muito bom, bom e algumas vezes regular. Os
questionários respondidos pelo GEF apresentaram perguntas mais específicos para
cada capítulo, principalmente para a introdução, que é justamente a parte dedicada
aos professores e os resultados serão apresentados a seguir.
Em relação a linguagem da parte introdutória de cada capítulo os professores
tiveram a seguinte opinião. Os dados estão apresentados em porcentagem:
Tabela 62 – Avaliação da linguagem por EF.
Linguagem dos capítulos introdutórios
Cap. 1

Cap. 2

Cap. 3

Cap. 4

Cap. 5

Cap. 6

Cap. 7

Cap. 8

R

0

0

0

0

0

0

0

11,8

B

11,8

17,6

0

23,5

17,6

5,9

11,8

0

MB

52,9

47,1

64,7

29,4

35,3

47,1

41,2

41,2

E

35,3

35,3

35,3

47,1

47,1

47,1

47,1

47,1

R- regular; B- bom; MB- muito bom; E- excelente.

Os professores também tiveram que classificar o conteúdo das partes
introdutórias, histórias e atividades de cada capítulo. Os dados estão apresentados
em porcentagem no Quadro:
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Conteúdo
Cap. 1
I
R
B

H
0

0

Cap. 2
A
0

I
5,9

H
0

Cap. 3
A
0

17,6 17,6 23,5 11,8 11,8 29,4

I

H
0
0

0

Cap. 4
A
0

I

H
0

Cap. 5
A

5,9

0

I

H
0

Cap. 6
A

0

0

I

H
0

17,6 11,8 17,6 35,3 29,4 17,6 17,6 17,6 5,9

0
5,9

Cap. 7
A
0

I

H
0

0

Cap. 8
A
0

I

H
0

5,9 11,8 11,8 23,5 11,8

A

0

0

0

0

MB 41,2 52,9 41,2 41,2 58,8 35,3 64,7 35,3 47,1 35,3 35,3 35,3 35,3 35,3 29,4 35,3 41,2 41,2 41,2 41,2 23,5 41,2 52,9 52,9
E

41,2 29,4 35,3 41,2 29,4 35,3 35,3 47,1 41,2 47,1 23,5 35,3 47,1 47,1 52,9 58,8 52,9 52,9 47,1 47,1 52,9 47,1 47,1 47,1

R- regular; B- bom; MB- muito bom; E- excelente.
I – Introdução; H – História; A – Atividades.
Quadro 5 – Avaliação do conteúdo por EF.

Os voluntários também puderam relatar se tiveram dificuldades em entender
cada capítulo. Apenas 2 professores afirmaram ter tido dificuldades em entender o
capítulo 1 e o capítulo 4, justificando da seguinte forma:

P Anônimo: “É um pouco confusa essa ideia de letramento.” (Capítulo 1)
P Anônimo: “Não sabia o verdadeiro significado da palavra léxico.” (Capítulo 4)
Além disso, também tinham a possibilidade de indicar se mudariam algo em
algum capítulo. Nesse quesito, seis respostas foram positivas. Os professores que
marcassem algo para modificar também deveriam relatar as mudanças a serem
feitas. A seguir estão apresentadas estas sugestões:

P Anônimo: “Mencionaria os tipos de letramento que a Magda Soares apresenta,
para assim, evitar as confusões que as professoras fazem de alfabetização e
letramento.” (Capítulo 1)
P Anônimo: “Deixar mais claro, com exemplos o que é o letramento.” (Capítulo 1)
P Anônimo: “Falaria um pouco da constituição da língua com as correspondências
fonográficas: relações regulares (diretas, contextuais e morfológico-gramatical) e
irregulares.” (Capítulo 2)
P Anônimo: “Colocaria um pouco mais de teoria, mesmo sendo um material misto
(para pais e professores).” (Capítulo 3)
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P Anônimo: “Colocaria um pouco mais de teoria.” (Capítulo 4)
P Anônimo: “Faria uma explanação direta como resposta à pergunta: o que você
entende por escrita?” (Capítulo 8)
As sugestões acatadas estão apresentadas no próximo tópico.
4.4.b.3 Complementação dos capítulos a partir das avaliações e depoimentos
dos profissionais do EF
Depois de avaliados os questionários algumas modificações foram realizadas.
Em relação ao capítulo 1 – Letramento, foram acrescentados exemplos, com a
finalidade de tornar mais fácil o entendimento do conceito.
Quanto aos capítulos: 2 – Princípio alfabético, 3 – Consciência fonológica, 4 –
Acesso ao léxico e 8 – Elaboração escrita, não foram atendidas as sugestões pois
as pesquisadoras considerarem que aumentar a quantia de material teórico, fugiria
do intuito do livro, apresentar os conceitos de forma rápida, simplificada e objetiva,
de forma que os profissionais que tenham o interesse em aprofundar-se nos temas
tenham repertório mínimo para buscar outros materiais, como artigos científicos
específicos de cada assunto. Além disso, o material também é destinado a pais,
profissionais atuantes de projetos sociais, cuidadores e demais pessoas que se
interessem em fazer uso dele, portanto, o objetivo do mesmo é traduzir em
linguagem simples, com o mínimo necessário de informações, que permitam aplicar
as histórias e as atividades.
Algumas das perguntas que estavam dentro das histórias promovendo uma
relação interativa com o leitor também foram modificadas, fazendo com que os
questionamentos se aproximassem mais da realidade das crianças. Por exemplo, no
capítulo 4 foi acrescentado algumas questões como: “Você sabe o que é um parque
aquático?”, “Você sabe o que é um reservatório de água?”. Dessa forma, crianças
que não conhecem um parque aquático ou um reservatório de água poderão refletir
sobre isso, perguntar para adultos e até mesmo pesquisar.
No decorrer dos encontros também foram anotadas as dúvidas que os
professores apresentavam no momento da discussão e posteriormente foram
realizadas modificações no livro evitando que outras pessoas tivessem as mesmas
dúvidas.
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A história do capítulo 4 - Acesso ao léxico estava causando confusão entre o
conceito de memória de curto prazo e memória de trabalho fonológica, por essa
razão foram realizadas alterações na história.
Todas as histórias sofreram ligeiras alterações tendo algumas partes
cortadas, pois alguns professores alertaram que estavam muito longas. Portanto,
foram retiradas estrofes que não fariam falta nas histórias, para que ficassem mais
curtas e menos cansativas.

4.5 DISCUSSÃO – ESTUDO 3

Este estudo teve o objetivo de avaliar os efeitos do livro “Conte com a Fono:
histórias e atividades para crianças em fase de alfabetização” na construção de
conhecimentos sobre temas voltados à alfabetização em professores do primeiro
ciclo do ensino fundamental de escolas municipais, se propôs também a verificar o
nível de satisfação dos professores em relação ao livro, adequar o mesmo a partir
das sugestões dos participantes e disponibilizá-lo para consulta, de forma gratuita,
via impressa e online.
No que diz respeito aos efeitos da leitura do livro, pode-se observar que tanto
os participantes do EP quanto os participantes do EF demonstraram terem ampliado
seus conhecimentos sobre mais da metade dos temas apresentados pelo livro.
Sendo que apenas o tema “Letramento” não apresentou diferença estatística para
nenhum dos dois grupos, o que se pode compreender por ser um tema bastante
discutido no âmbito da pedagogia, e por isso, as participantes já apresentavam
familiaridade teórica e prática com o mesmo (ROJO, 2013; SOARES, 2004; VIAL e
HENN, 2013).
Por outro lado, os temas “Consciência Fonológica”, “Acesso ao Léxico” e
“Processos perceptuais auditivos e visuais” apresentaram diferença estatisticamente
relevante para os dois grupos, o que também já se poderia prever, já que são temas
pouco discutidos em cursos de formação inicial de professores (GONÇALVES e
CRENITTE, 2014; CARVALHO, CRENITTE e CIASCA, 2007; FERNANDES e
CRENITTE, 2008)
A manutenção do tema letramento se deu devido ao fato dos temas
apresentados no livro terem sido selecionados a partir da literatura, da busca sobre
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quais são os temas apontados como relevantes para que se observe aprendizagem
da linguagem escrita (ex.: GONÇALVES-GUEDIM, et al., 2017; DORNELLES, 2011)
e, portanto, deve ser considerado no contexto geral, juntamente com os outros
temas e, na medida do possível ser levado em consideração, inclusive ao se
estimular as outras habilidades, o que pode ser realizado no contexto do letramento.
Por exemplo, é possível estimular o acesso ao léxico utilizando-se situações reais de
uso da linguagem escrita, como ao se escrever uma lista de itens para levar em uma
viagem, como foi o que aconteceu com o personagem da história apresentada no
Capítulo 4. Além disso, a manutenção do tema se deu devido ao fato do livro poder
ser utilizado por outras pessoas, com outros perfis, graus e níveis de formação e
também, da necessidade de se apresentar o tema para os aprendizes, que são o
principal público-alvo do livro, apesar de, na maior parte das vezes, precisarem da
mediação do adulto para acessá-lo.
Neste sentido, é importante refletir sobre este tópico: o público-alvo. O
objetivo principal do material é promover a estimulação da linguagem escrita em
crianças em fase de alfabetização e nesse sentido há a necessidade de que o
material alcance, primeiramente, os adultos, o que se tentou realizar especialmente
na primeira parte dos capítulos. A segunda e a terceira parte dos capítulos (histórias
e atividades), as quais são voltadas para a realização diretamente com as crianças
preveem a mediação de um adulto.
Assim, ainda há que se refletir sobre a busca de estimulação direta das
habilidades nas crianças, com mínima mediação de um adulto. Uma alternativa seria
a construção de um material de apoio ao livro escrito, especialmente com relação às
atividades, que poderiam ser realizadas como jogos em aplicativos para celulares,
por exemplo; e às histórias, que poderiam ser apresentadas também em outros
formatos, como de desenhos animados, por exemplo.
Quanto à satisfação dos dois grupos com o material, pode-se constatar que o
nível foi alto tanto com EP quanto com EF. O que se observa de forma qualitativa, a
partir da fala dos participantes é o fato do material apresentar a teoria aliada à
prática e possibilitar, por meio dos exemplos, que criem novas situações de
estimulação. Os profissionais da área da educação atuantes com crianças em fase
de alfabetização, deparam-se, cotidianamente, com crianças que apresentam
diferentes perfis e que podem tanto aprender sem nenhuma dificuldade com
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qualquer abordagem metodológica, como podem apresentar dificuldades advindas
de diferentes causas (SILVA, et al., 2014; PONTES, 2014).
A reflexão sobre estas possíveis causas e sobre estratégias de estimulação
que têm probabilidades reais e cientificamente respaldadas de ganhos é necessária
para a formação continuada destes profissionais, inclusive no sentido de melhorar
sua saúde, no sentido de diminuir a ansiedade e sensação de fracasso, tão comuns
em profissionais da área atualmente (ZARAGOZA, 1999; SANDHI, GASPARINI,
ASSUNÇÃO, 2005).
O fato de haver assiduidade dos professores aos encontros, corrobora as
avaliações dissertativas que realizaram do material. Já que os participantes não
tinham nenhum vínculo formal com as pesquisadoras e havia sido apontado desde o
início do estudo que poderiam desistir das atividades a qualquer momento. A não
evasão e a participação ativa ao longo dos encontros corrobora a discussão do
parágrafo anterior sobre a necessidade de se realizar ações voltadas à formação
continuada dos profissionais da educação. Comprova também a necessidade de
desenvolvimento de materiais que sejam acessíveis, de fácil compreensão que
possam ser utilizados como complemento a cursos e oficinas ou como uma
alternativa, para situações nas quais não é possível a realização de atividades
presenciais. Para tanto, há a necessidade de que estes materiais sejam de fácil
leitura, de forma a alcançar mais profissionais, possibilitando que enriqueçam e
refinem suas práticas e também os utilizem como um ponto de partida para outras
buscas mais aprofundadas, a partir de um repertório inicial que sirva de base para a
compreensão de textos específicos sobre os temas.
A correção do material a partir das sugestões dos participantes, mostrou-se
bastante adequada, pois levou em consideração o conhecimento de uma população
que faz parte do público-alvo que os autores pretendem alcançar com o material.
Porém, são necessárias outras investigações com pais e profissionais que atuem
com crianças em projetos ou outras situações e não possuam formação na área da
pedagogia ou da fonoaudiologia.
Além das correções a partir das avaliações dos profissionais citados, o livro
também passou pela revisão de bibliotecários da FOB/USP que adequaram a
apresentação das referências bibliográficas e formataram a ficha catalográfica do
livro. Então, foi possível adquirir dois números ISBN (International Standard Book
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Number) diferentes, um para o livro físico e outro para a versão e-book, por meio da
Editora da Universidade de São Paulo (EDUSP).
Portanto, o livro apresenta duas versões, uma versão física, a qual foi doada
para todos os professores que participaram da pesquisa como voluntários e a versão
e-book, disponibilizada no site da USP de forma gratuita para todos os interessados
em estimular o desenvolvimento de linguagem escrita em crianças em fase de
alfabetização.
O

financiamento

da

impressão

proveio

também

do

Edital

SANTANDER/USP/FUSP, citado anteriormente (Estudo 2). Dessa maneira, foi
possível imprimir 130 exemplares que também foram distribuídos para os autores,
coautores, biblioteca da FOB/USP, biblioteca da USP do campus de São Paulo e
demais fonoaudiólogos atuantes em linguagem escrita que participaram do estudo.
A decisão pela versão e-book levou em consideração o fato de a mesma
possuir o potencial de possibilitar o alcance de diferentes públicos por meio da
internet, ferramenta utilizada mundialmente pela maioria da população (PREGER,
2005), especialmente de forma gratuita.
Como discutido anteriormente, o nível socioeconômico é um fator de risco
para problemas de aprendizagem e quanto menor a renda da família, maiores as
chances de déficits escolares (BRANCALIONI, et al. 2018; MATIAS, 2018). Fornecer
um material de educação em saúde gratuito por meio de uma plataforma acessada
mundialmente, a internet, pode aumentar a probabilidade de alcançar profissionais
de diferentes áreas, que atuem com essa população, desprovida de poderes
aquisitivos, e que o conteúdo abordado no livro seja levado em consideração ao
atuar com esta população.
Portanto, a versão online foi desenvolvida como uma forma de buscar
alcançar essa população por meio da instrumentalização de professores, pais,
profissionais atuantes de projetos sociais que convivam com crianças, para que eles
possam mediar o conhecimento, potencializando-o.
Porém, para investigar o impacto real dessa disponibilização online, sugerese que haja um acompanhamento dos acessos ao livro quanto ao número de
pessoas que o acessam, perfil das mesmas e também se realizam o download do
mesmo. Se possível, solicitar um contato e realizar acompanhamento para conhecer
o tipo de utilização.
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4.6 CONCLUSÃO – ESTUDO 3

O Estudo 3 teve o objetivo de avaliar os efeitos do livro “Conte com a Fono!”
em professores do primeiro ciclo do ensino fundamental de escolas municipais
verificando o nível de conhecimento que o livro poderia trazer e fazer possíveis
adequações ao material. Além de verificar o nível de satisfação com o livro e fazer
as devidas adequações neles a partir das avaliações.
Os resultados permitiram verificar que o livro trouxe ganhos na compreensão
teórica e prática sobre os conceitos, já que muitos, que antes não conheciam ou
conheciam pouco sobre as habilidades tratadas no livro, passaram a ter maior
domínio dos tópicos abordados. Foi possível constatar esses dados pela análise
estatística, que mostrou diferença significativa nas respostas da maioria das
habilidades discutidas no material, tanto no conceito quando na elaboração de uma
atividade que estimulasse determinada habilidade.
Além disso, foi possível identificar que os profissionais desse Estudo se
sentiram satisfeitos em relação ao material e ajudaram na adequação do livro em
vários aspectos.
Isso permite supor que o material apresente potencial para facilitar a
construção de conhecimento teórico e prático de profissionais que se interessem em
estimular linguagem oral e escrita em crianças. Como o material possui acesso
gratuito via online, acredita-se que poderá atingir grande parte dessas pessoas.
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Apêndice B – Questionário aplicado nos designers (GD)

Questionário - DESIGNERS
NOME:

DATA:

DATA DE NASCIMENTO:

IDADE:

RG:

E-MAIL:

LOCAL DE TRABALHO:

Nesse questionário queremos saber sua opinião profissional a respeito do material elaborado,
intitulado como “Conte com a Fono”. Trata-se de um questionário rápido, porém, pedimos para
que você faça uma análise criteriosa e séria do trabalho em questão. Marque com um X as
opções que melhor se enquadram para os quesitos abaixo.
Ruim
Imagem capa/contracapa (no
geral)
Imagens coloridas (no geral)
Imagens pretas e brancas (no
geral)
Tamanho da imagem
capa/contracapa
Tamanho das Imagens
coloridas
Tamanho das imagens pretas
e brancas
Tipo de fonte
Tamanho da fonte
Cor das fontes
Tamanho da margem
Espaçamento entre linhas
Cor das páginas
Bordas das páginas
Disposição do texto
Disposição das figuras

Regular

Bom

Muito bom

Excelente
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Apêndice C - Questionário aplicado nos professores bacharéis em letras (GB)

Questionário – Professores bacharéis em letras
NOME:
DATA DE NASCIMENTO:

DATA:
IDADE:

RG:
LOCAL DE TRABALHO:

E-MAIL:

Esse questionário serve para você expressar sua opinião profissional em relação ao livro intitulado
como “Conte com a Fono”. Pedimos para que você faça uma leitura atenta do material e depois dê
sua opinião nos itens abaixo marcando um X no item que você julga se enquadrar melhor. Você pode
marcar a opção “ruim” – “regular” – “bom” – “muito bom” – “excelente”. Sua contribuição é muito
importante para nós. Ao final de cada item terá a opção “comentários” caso você queira fazer algum.
Obrigada! Boa leitura.
QUANTO A ESTÉTICA
Ruim

Regular

Bom

Muito Bom

Excelente

Imagens
Fonte (letra)
Margens
Livro como um todo
Comentários:
QUANTO A COERÊNCIA E CLAREZA
PREFÁCIO
Ruim
Regular
Ideia central
Relação entre o título e
o conteúdo
Ideias encadeadas
Adequação à proposta
Nível de linguagem
Comentários:

Bom

APRESENTAÇÃO: PARTE 1 - O FAZER DA FONOAUDIOLOGIA
Ruim
Regular
Bom
Ideia central
Relação entre o título e
o conteúdo
Ideias encadeadas
Adequação à proposta
Nível de linguagem
Comentários:

Muito bom

Excelente

Muito bom

Excelente

APRESENTAÇÃO: PARTE 2 - BRINCAR ESTIMULANDO, ESTIMULAR BRINCANDO
Ruim
Regular
Bom
Muito bom
Excelente
Ideia central
Relação entre o título e
o conteúdo
Ideias encadeadas
Adequação à proposta
Nível de linguagem
Comentários:
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CAPÍTULO 1 - A LEITURA E A ESCRITA DE TODO DIA
Capítulo introdutório
Ruim

Regular Bom

Muito
bom

Excelente Ruim

Histórias
Regular Bom

Muito
bom

Atividades
Excelente Ruim

Regular Bom

Excelente Ruim

Regular Bom

Excelente Ruim

Regular Bom

Excelente Ruim

Regular Bom

Muito
bom

Excelente

Ideia
central
Relação
entre título
e conteúdo
Ideias
encadeadas
Adequação
à proposta
Nível de
linguagem
Comentários:
CAPÍTULO 2 – PRINCÍPIO ALFABÉTICO
Capítulo introdutório
Ruim

Regular Bom

Muito
bom

Excelente Ruim

Histórias
Regular Bom

Muito
bom

Atividades
Muito
bom

Excelente

Ideia
central
Relação
entre título
e conteúdo
Ideias
encadeadas
Adequação
à proposta
Nível de
linguagem
Comentários:
CAPÍTULO 3 – OS SONS DAS PALAVRAS
Capítulo introdutório
Ruim

Regular Bom

Muito
bom

Excelente Ruim

Histórias
Regular Bom

Muito
bom

Atividades
Muito
bom

Excelente

Ideia
central
Relação
entre título
e conteúdo
Ideias
encadeadas
Adequação
à proposta
Nível de
linguagem
Comentários:
CAPÍTULO 4 – BUSCANDO A PALAVRA CERTA
Capítulo introdutório
Ruim

Ideia
central
Relação
entre título
e conteúdo
Ideias
encadeadas
Adequação
à proposta
Nível de
linguagem
Comentários:

Regular Bom

Muito
bom

Excelente Ruim

Histórias
Regular Bom

Muito
bom

Atividades
Muito
bom

Excelente
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CAPÍTULO 5 – VOCÊ TEM MEMÓRIA?
Capítulo introdutório
Ruim Regular Bom

Muito
bom

Excelente Ruim

Histórias
Regular Bom

Muito
bom

Atividades
Excelente Ruim

Regular Bom

Excelente Ruim

Regular Bom

Excelente Ruim

Regular Bom

Excelente Ruim

Regular Bom

Muito
bom

Excelente

Ideia
central
Relação
entre título
e conteúdo
Ideias
encadeadas
Adequação
à proposta
Nível de
linguagem
Comentários:
CAPÍTULO 6 – ALÉM DO VER E DO OUVIR
Capítulo introdutório
Ruim Regular Bom

Muito
bom

Excelente Ruim

Histórias
Regular Bom

Muito
bom

Atividades
Muito
bom

Excelente

Ideia
central
Relação
entre título
e conteúdo
Ideias
encadeadas
Adequação
à proposta
Nível de
linguagem
Comentários:
CAPÍTULO 7 – A COMPREENSÃO DA LEITURA
Capítulo introdutório
Ruim Regular Bom

Muito
bom

Excelente Ruim

Histórias
Regular Bom

Muito
bom

Atividades
Muito
bom

Excelente

Ideia
central
Relação
entre título
e conteúdo
Ideias
encadeadas
Adequação
à proposta
Nível de
linguagem
Comentários:
CAPÍTULO 8 – VAMOS ESCREVER UM TEXTO?
Capítulo introdutório
Ruim Regular Bom

Ideia
central
Relação
entre título
e conteúdo
Ideias
encadeadas
Adequação
à proposta
Nível de
linguagem
Comentários:

Muito
bom

Excelente Ruim

Histórias
Regular Bom

Muito
bom

Atividades
Muito
bom

Excelente
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Apêndice D – Questionário aplicado em fonoaudiólogos (GF)
Questionário – Professores bacharéis em letras
NOME:

DATA:

DATA DE NASCIMENTO:

IDADE:

RG:

E-MAIL:

LOCAL DE TRABALHO:
Esse questionário serve para você expressar sua opinião profissional em relação ao livro intitulado como “Conte
com a Fono”. Pedimos para que você faça uma leitura atenta do material e depois dê sua opinião nos itens
abaixo marcando um X no item que você julga se enquadrar melhor. Você pode marcar a opção “ruim” –
“regular” – “bom” – “muito bom” – “excelente”. Sua contribuição é muito importante para nós. Ao final de cada
item terá a opção “comentários” caso você queira fazer algum.
Obrigada! Boa leitura.
QUANTO A ESTÉTICA
RUIM

REGULAR

BOM

MUITO
BOM

EXCELENTE

Imagens
Fonte (letra)
Margens
Livro como um todo
Comentários:
COERÊNCIA
Cap 1 - Princípio alfabético

Nota
Capítulo introdutório

Histórias

Ideia central
Relação entre o título e o conteúdo
Ideias encadeadas
Adequação à proposta
Nível de linguagem
Comentários:

-

Cap 2 – Letramento

Nota
Capítulo introdutório

Histórias

Ideia central
Relação entre o título e o conteúdo
Ideias encadeadas
Adequação à proposta
Nível de linguagem
Comentários:

Atividades
-

Cap 3 – Consciência fonológica

Nota
Capítulo introdutório

Ideia central
Relação entre o título e o conteúdo
Ideias encadeadas
Adequação à proposta
Nível de linguagem
Comentários:

Atividades

Histórias

Atividades
-
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Cap 4 - Acesso ao léxico

Nota
Capítulo introdutório

Histórias

Ideia central
Relação entre o título e o conteúdo
Ideias encadeadas
Adequação à proposta
Nível de linguagem
Comentários:

-

Cap 5 - Memória

Nota
Capítulo introdutório

Histórias

Ideia central
Relação entre o título e o conteúdo
Ideias encadeadas
Adequação à proposta
Nível de linguagem
Comentários:
Cap 6 - Processos perceptuais auditivos e
visuais

Atividades
-

Nota
Capítulo introdutório

Histórias

Ideia central
Relação entre o título e o conteúdo
Ideias encadeadas
Adequação à proposta
Nível de linguagem
Comentários:

Atividades

-

Cap 7 - Compreensão leitora

Nota
Capítulo introdutório

Histórias

Ideia central
Relação entre o título e o conteúdo
Ideias encadeadas
Adequação à proposta
Nível de linguagem
Comentários:

Atividades
-

Cap 8 - Elaboração escrita

Nota
Capítulo introdutório

Histórias

Ideia central
Relação entre o título e o conteúdo
Ideias encadeadas
Adequação à proposta
Nível de linguagem
Comentários:

Atividades
-

CLAREZA E CONCISÃO
Cap 1 – Princípio Alfabético

Nota
Capítulo introdutório

Palavras apropriadas
Vocabulário adequado
Informações completas
Comentários:

Atividades

Histórias

Atividades
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Cap 2 - Letramento

Nota
Capítulo introdutório

Histórias

Atividades

Palavras apropriadas
Vocabulário adequado
Informações completas
Comentários:
Cap 3 – Consciência fonológica

Nota
Capítulo introdutório

Histórias

Atividades

Palavras apropriadas
Vocabulário adequado
Informações completas
Comentários:
Cap 4 - Acesso ao léxico

Nota
Capítulo introdutório

Histórias

Atividades

Palavras apropriadas
Vocabulário adequado
Informações completas
Comentários:
Cap 5 - Memória

Nota
Capítulo introdutório

Histórias

Atividades

Palavras apropriadas
Vocabulário adequado
Informações completas
Comentários:
Cap 6 - Processos perceptuais auditivos e
visuais

Nota
Capítulo introdutório

Histórias

Atividades

Palavras apropriadas
Vocabulário adequado
Informações completas
Comentários:
Cap 7 - Compreensão leitora

Nota
Capítulo introdutório

Histórias

Atividades

Palavras apropriadas
Vocabulário adequado
Informações completas
Comentários:
Cap 8 - Elaboração escrita

Nota
Capítulo introdutório

Histórias

Atividades

Palavras apropriadas
Vocabulário adequado
Informações completas
Comentários:

Adaptado de PROTOCOLO - ANÁLISE DE PRODUÇÃO TEXTUAL – APROTE - Elaborado por
MAG Santos & SRV Hage (2015)
Santos MAG, Hage SRV. Produção Textual de Crianças sem Dificuldades de Aprendizagem.
CoDAS. v. 27, 2015. In Press.
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Apêndice E - Questionário professores do primeiro ciclo
Questionário professores
Nome:
CAPÍTULO 1 - LETRAMENTO
1)Explique com suas palavras o conceito de letramento.
2)Elabore uma atividade infantil que você acha que estimule o letramento.
Alteração pós leitura
3)Explique com suas palavras o conceito de letramento.
4)Elabore uma atividade infantil que você acha que estimule o letramento.
CAPÍTULO 2 – PRINCÍPIO ALFABÉTICO
5)Explique com suas palavras o conceito de princípio alfabético.
6)Elabore uma atividade infantil que você acha que estimule o princípio alfabético.
Alteração pós leitura
7)Explique com suas palavras o conceito de princípio alfabético.
8)Elabore uma atividade infantil que você acha que estimule o princípio alfabético.
CAPÍTULO 3 – CONSCIÊNCIA FONOLÓGICA
9)Explique com suas palavras o conceito de consciência fonológica.
10)Elabore uma atividade infantil que você acha que estimule a consciência fonológica.
Alteração pós leitura
11)Explique com suas palavras o conceito de consciência fonológica.
12)Elabore uma atividade infantil que você acha que estimule a consciência fonológica.
CAPÍTULO 4 – ACESSO AO LÉXICO
13)Explique com suas palavras o conceito de acesso ao léxico.
14)Elabore uma atividade infantil que você acha que estimule o acesso ao léxico.
Alteração pós leitura
15)Explique com suas palavras o conceito de acesso ao léxico.
16)Elabore uma atividade infantil que você acha que estimule o acesso ao léxico.
CAPÍTULO 5 – MEMÓRIA
17)Explique com suas palavras o conceito de memória.
18)Elabore uma atividade infantil que você acha que estimule a memória.
Alteração pós leitura
19)Explique com suas palavras o conceito de memória.
20)Elabore uma atividade infantil que você acha que estimule a memória.
CAPÍTULO 6 – PROCESSOS PERCEPTUAIS AUDITIVOS E VISUAIS
21)Explique com suas palavras o conceito de processos perceptuais auditivos e visuais.
22)Elabore uma atividade infantil que você acha que estimule os perceptuais auditivos e visuais.
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Alteração pós leitura
23)Explique com suas palavras o conceito de perceptuais auditivos e visuais.
24)Elabore uma atividade infantil que você acha que estimule os perceptuais auditivos e visuais.
CAPÍTULO 7 – COMPREENSÃO LEITORA
25)Explique com suas palavras o conceito de compreensão leitora.
26)Elabore uma atividade infantil que você acha que estimule a compreensão leitora.
Alteração pós leitura
27)Explique com suas palavras o conceito de compreensão leitora.
28)Elabore uma atividade infantil que você acha que estimule a compreensão leitora.
CAPÍTULO 8 – ESCRITA
29)Explique com suas palavras o conceito de escrita.
30)Elabore uma atividade infantil que você acha que estimule a escrita.
Alteração pós leitura
31)Explique com suas palavras o conceito de escrita.
32)Elabore uma atividade infantil que você acha que estimule a escrita.
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Apêndice F – Questionário de satisfação aplicado no Estudo Piloto (EP)

Questionário de Satisfação – professores do primeiro ciclo – Estudo Piloto
1) O que você achou do material
a) Dos capítulos introdutórios
______________________________________________________________
______________________________________________________________
b) Das histórias
______________________________________________________________
______________________________________________________________
c) Das atividades
______________________________________________________________
______________________________________________________________

2) Como você classifica a linguagem
a) Dos capítulos introdutórios
( ) Péssima ( ) Ruim ( ) Regular ( ) Bom ( ) Ótimo ( ) Excelente
b) Das histórias
( ) Péssima ( ) Ruim ( ) Regular ( ) Bom ( ) Ótimo ( ) Excelente
c) Das atividades
( ) Péssima ( ) Ruim ( ) Regular ( ) Bom ( ) Ótimo ( ) Excelente

3) Como você classifica o conteúdo
a) Dos capítulos introdutórios
( ) Péssima ( ) Ruim ( ) Regular ( ) Bom ( ) Ótimo ( ) Excelente
b) Das histórias
( ) Péssima ( ) Ruim ( ) Regular ( ) Bom ( ) Ótimo ( ) Excelente
c) Das atividades
( ) Péssima ( ) Ruim ( ) Regular ( ) Bom ( ) Ótimo ( ) Excelente
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4) Você teve dificuldades de entender o conteúdo dos capítulos? Se sim,
qual foi a dificuldade encontrada?
a) Letramento

( ) SIM ( ) NÃO

b) Princípio alfabético

( ) SIM ( ) NÃO

c) Consciência fonológica

( ) SIM ( ) NÃO

d) Acesso ao léxico

( ) SIM ( ) NÃO

e) Memória

( ) SIM ( ) NÃO

f) Processos perceptuais auditivos e visuais

( ) SIM ( ) NÃO

g) Compreensão leitora

( ) SIM ( ) NÃO

h) Escrita

( ) SIM ( ) NÃO

Escreva aqui as dificuldades encontradas.

5) Como você classifica o material?
( ) Péssimo ( ) Ruim ( ) Regular ( ) Bom ( ) Ótimo ( ) Excelente

6) Você sentiu falta de algum conteúdo? Qual?

7) Você mudaria algo em algum capítulo? O que?

Comentários:
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Apêndice G - Questionário de satisfação aplicado no Estudo Final (EF)

Questionário de Satisfação – professores do primeiro ciclo – Estudo Final
Este questionário tem o objetivo de entender o que você achou do capítulo (1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8) do livro "Conte com a Fono! Histórias e atividades para crianças em
fase de alfabetização". Ele é totalmente ANÔNIMO, portanto, sinta-se à vontade
para colocar sua opinião. Aqui terão perguntas sobre as três partes de cada capítulo:
parte introdutória, histórias e atividades. Os comentários não são obrigatórios, mas
gostaríamos muito de saber sua opinião. Sua ajuda é de grande valia para deixar
nosso material acessível a todos os públicos.
Obrigada pela participação!
1) Como você classifica a linguagem da parte introdutória do capítulo (1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8)?
( ) Péssima ( ) Ruim ( ) Regular ( ) Bom ( ) Ótimo ( ) Excelente

2) Como você classifica o conteúdo da parte introdutória do (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8)?
( ) Péssima ( ) Ruim ( ) Regular ( ) Bom ( ) Ótimo ( ) Excelente

3) Você teve dificuldades de entender a parte introdutória do capítulo (1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8)?
( ) Sim ( ) Não
Se sim, quais foram as dificuldades encontradas?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

4) Você mudaria algo na parte introdutória do capítulo (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8)?
( ) Sim ( ) Não
Se sim, o que você mudaria?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

5) Comentários sobre a parte introdutória do capítulo (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8).
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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6)O que você achou da história do capítulo (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8)?
( ) Péssima ( ) Ruim ( ) Regular ( ) Bom ( ) Ótimo ( ) Excelente

7) Comentário sobre a história do capítulo (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8).
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

8) O que você achou das atividades do capítulo (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8).

( ) Péssima ( ) Ruim ( ) Regular ( ) Bom ( ) Ótimo ( ) Excelente

9) Comentários sobre as atividades do capítulo (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8).
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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