
 

 

JOGOS CORPORAIS DO ALFABETO 

CORRELAÇÃO GRAFEMA-FONEMA 

Objetivos 

Dominar a correlação grafema-fonema do alfabeto; distinguir a diferença entre o nome da letra 
e o som que emite; depreender a formação da sílaba a partir da ligação consoante-vogal. 

Metodologia da Atividade 

 Atuação performática:  

- a atividade rompe com a relação tradicional (alunos sentados diante do quadro negro) e 
explora a corporalidade do aluno em sua relação com a língua e com a escrita. Sendo assim, a 
atividade poderá ser feita em ambiente fora da sala de aula ou, como se verá adiante, a primeira 
parte em sala (preparação) e a atividade em si fora da sala.   

 Material necessário:  

- uma folha de papel grande (papel pardo, cartolina) que possa ser dobrada e vestida pelo aluno, 
como se fosse um colete. Para a passagem da cabeça é só abrir uma fenda do tamanho 
necessário, no centro da dobra; pincel atômico para escrever a letra.  

- a letra deve ser grafada na altura do peito do aluno.  Eventualmente, na progressão dessa 
atividade, pode se usar o verso (nas costas do aluno) para explorar as variações funcionais das 
letras (nasalização, acento gráfico, no caso do H, pode se usar uma grafia que indique a 
possibilidade de esta letra funcionar de modo diferente quando estiver após algumas 
consoantes). 

 Regras da performance:   

- cada aluno deverá saber o nome de sua letra e como ela funciona, ou seja, perceber que uma 
consoante, além de seu nome, emite um ruído incompleto. Seu nome é B, mas sozinha não 
consegue fazer esse som, o que faz é apenas a oclusão e a bilabialidade.    

- Para constituir uma sílaba, o aluno que vestir o colete-consoante, precisará de um aluno-vogal 
para formar um par, uma sílaba.  Há também a possibilidade de se formar uma sílaba vocálica, 
com apenas um aluno-vogal.   

 

Organização da performance:   
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- criar dois grupos de alunos, o grupo-vogal e o grupo consoante.  Os alunos se apresentam, um 
a um, as crianças dizem o nome da letra e tentam articular o fonema.  Deverá ficar claro para 
elas as diferenças e coincidências entre nome da letra e seu som. Após, essa apresentação inicial,  
chama-se um aluno-consoante, que fica plantado em seu lugar, tentando fazer (articular) o som 
da consoante sem pôr a vogal ê, consoante muda. Em seguida chama-se uma vogal, que vem 
sonorizando (não faça na sequência canônica das vogais: a , e , i , o, u – chame aleatoriamente, 
para deixar a inferência da família por conta dos alunos).  Os alunos leem cada sílaba. A 
professora pode alternar a ordem dos movimentos, por exemplo: chamam-se vários alunos-
vogais que ficam dispostos um ao lado do outro (fora da sequência canônica), deixando sempre 
um espaço para a entrada de uma consoante. Na sequência, chama-se um aluno-consoante, que 
vai ocupar o primeiro espaço. Após a leitura dos alunos, este pula para o segundo espaço e assim 
sucessivamente. A cada salto da consoante, o grupo responde com a leitura da sílaba.    

Variações Progressivas:  

Escolher algumas palavras simples (a escolha não pode ser aleatória),  nome próprio ou comum, 
a partir do repertório conhecido, oriundo das histórias já ouvidas por eles ou de ludismos 
linguístico já vivenciados. Exemplos :  (Macaco Simão;  Banana, boneca de cera); (ouro, touro, 
cai,  buraco),  (pirulito,  bate,  já bateu). 

 A atividade poderá progredir para as sílabas complexas (encontros consonantais e dígrafos). 
Neste caso, por exemplo, podemos pegar a letra l  e pôr no centro sozinha, tentando fazer seu 
ruído, em seguida chamamos o h. As crianças tentam articular o conjunto lh (sem soar a vogal). 
Constata-se que fica mudo, não fica sonoro, então, chama-se uma a uma as vogais e forma a 
sílaba completa:  lhi,   lho, lha, lhu.    Outro exemplo é o dos dígrafos nasais (an  ,  em  ,  um, in).  
Chama-se uma vogal, que fica soando sozinha; logo após, chama-se o  M ou N,  que vem, se 
posiciona à sua direita e faz, por exemplo, MO.  Logo após, o M muda de lugar, vai pra esquerda, 
após a vogal (OM).  Depois se pode chamar uma consoante para se posicionar à direita do O,   
TOM ,   COM,    VOM,    POM.  

O mesmo se pode fazer com os encontros consonantais, sobretudo com as sílabas mais 
complexas, por exemplo :  PRAN  (encontro consonantal, PR , seguido de dígrafo nasal, AN). 

Depois dos jogos, se o professor achar necessário reforçar a lição, montando famílias silábicas 
complexas, não se constranja. Sabemos que quanto mais cedo o aluno dominar todas as 
possibilidades silábicas, melhor será sua fluência na leitura.  

Parte Escrita da Atividade 

Essas atividades poderão constituir material para lições de escrita. Se a atividade for fotograda 
ou filmada, os alunos poderão, por exemplo, olhar no power-point a imagem (se for o caso) e 
grafar no caderno. Também poderão usar o suporte eletrônico, olhar as fotos e escrever as 
palavras no computador.   

 

Atividade no suporte gráfico (papel) 



Uma atividade legal seria um liga-ponto simples, ligando, por exemplo, a consoante à vogal e 
logo após grafando a sílaba, mais ou menos assim: 

  

                    E                         BE                                         BELEZA /BETO/ BEBÊ 

B                 A                         ____                                    __________________ 

                   O                        ____                                    ___________________ 

                   U                        ____                                    ___________________ 

                   I                          ____                                    ___________________ 

As setas e letras em azul seriam feitas pelo aluno. No traço final o aluno inventa uma ou mais 
palavras iniciadas com a sílaba que acabou de montar. Aliás, essa atividade pode ser feita 
também no suporte eletrônico, usando o JCLIC. 

 

Manejo da heterogeneidade e diagnósticos 

 

Durante a performance,  o professor-escuta (no nosso caso o bolsista graduando) deverá 
observar quais alunos não tiveram um papel muito ativo na atividade.  Neste momento, com 
toda a sutileza, deverá reunir o grupo dos que, supostamente, não estariam entendendo a 
atividade e repetir parte dela somente para eles. Deverá ter o cuidado de perceber se cada um 
desses alunos conhece bem o alfabeto, pelo menos o nome de cada letra.  Caso não conheça, o 
aluno continuará participando da atividade, mas tendo sempre o professor ou um outro aluno 
para ajudá-lo na nomeação da letra e na descoberta de seu som.  Uma possível aplicação no 
segundo ano ou em situações de atendimento/reforço, o conhecimento do aluno tem que ser 
levado em conta. 

Sutileza e Sensibilidade 

- Para incluir os alunos que não participaram ou que participaram com dificuldade, o professor 
terá que agir com o máximo de sutileza e sensibilidade, evitando uma exposição contrastiva com 
os alunos que dominam amplamente a atividade, mas ao mesmo tempo levar o aluno à 
participação, sem evidenciar sua dificuldade, ou seja, deverá considerar como normal o fato de 
o aluno não saber o nome de cada letra. 

- Evite utilizar expressões que aparentemente são de incentivo, de apoio, mas que, na verdade, 
acabam pondo o aluno em uma posição de não-saber, expressões do tipo: “Você ainda não sabe 
o nome dessa letrinha?” (dependendo da ênfase, essa frase pode ser avassaladora!). “Ah, mais 
é super-fácil!”  (note que se é  “super-fácil”, ele se sente mal, pois para ele a atividade ainda 
parece impossível).  

 



Limites e possíveis problemas da atividade 

1. Como se trata de uma atividade performática, os alunos mostrar-se-ão irrequietos, o 
que poderá dar certo trabalho ao(s) professor(es) na hora da organização. Uma forma 
de evitar esse excesso é diminuir o tempo da preparação, por exemplo, trazendo os 
coletes prontos e explicando as regras com a sala organizada.  Para evitar tumulto na 
escolha dos coletes (se vogal, se consoante), adiante a escolha já levando uma lista de 
alunos-consoantes e alunos-vogais.  Se deixar pra eles escolherem na hora, haverá 
sempre tumultos típicos da infância (“ah, eu queria ser o R, não quero ser o M!” etc.); 

2. Levando em conta que os alunos estão sempre em diferentes níveis de aprendizagem 
da escrita, aqueles que já dominam essa correlação poderão se cansar da brincadeira 
ou mesmo ter um papel muito dominador no jogo. Administre esse problema 
distribuindo bem as funções no jogo de tal modo que eles não dominem a situação o 
tempo todo e que possam colaborar com os que ainda estão aprendendo. 

3. Evite fazer tudo isso de uma só vez: note que as atividades podem ser desdobradas em 
várias aulas. As atividades para as sílabas complexas podem ser repetidas no início do 
segundo ano para ajudar na leitura fluente. 
 

REFLEXÕES TEÓRICAS SOBRE A ATIVIDADE (FORMAÇÃO DO PROFESSOR) 

 

Corpo, Mente e Linguagem (corpo-psiquismo-linguagem) 

Os três termos acima só existem separadamente em razão das dificuldades de expressão das 
ciências e práticas humanas. Na complexidade da existência, corpo e linguagem se enredam e 
acabam constituindo um “corpo” de expressão ou ainda um psiquismo predisposto a expressar 
os anseios do corpo diante das influências que recebe do meio –   lembrando que esse meio não 
pode ser considerado meramente biofísico, mas sim mediado, no início, pelo outro-cuidador 
(mãe, pai, tios, babá e próximos em geral), depois pela escola, pelas pessoas em geral, pelas leis, 
religiões etc.  Ao outro-cuidador da primeira infância, poderemos chamar  “pequeno outro” e 
simbolizar pela letra a. Já a extensão para o mundo (pessoas em geral, escolas, leis) em seu 
conjunto, poderemos chamar “grande Outro” e simbolizar pela letra A. O alfabeto, a escrita e 
sua tradição fazem parte do grande Outro, já a oralidade caseira, a tradição que vem do berço 
é parte do pequeno outro.  É sempre bom lembrar que esse jogo não é estanque e sim dinâmico: 
por exemplo, uma família que tem um jeito todo seu de lidar com a leitura, acaba fazendo esse 
trânsito entre o pequeno e o grande Outro. A escola, em sua dimensão burocrática, enquanto 
agência de conhecimento oficial, representa o grande Outro; já o professor, quando consegue 
estabelecer uma relação mais próxima com a criança, sobretudo quando usa jogos e 
brincadeiras, está estabelecendo esse jogo entre o pequeno outro e o grande. 

O bebê no útero materno pode até ser considerado um corpo biológico, mas é sempre bom 
pensar que antes mesmo da fecundação do óvulo, seu contorno discursivo já vinha sendo 
gestado no desejo dos pais. Imagine, por exemplo, um casal amoroso, que quer ter um filho e 
que, desde o namoro, já começa a sonhar e fantasiar como o filho: se vai ser homem ou mulher, 
o que será quando crescer etc. A trama discursiva já enreda aí uma subjetividade de tal modo 



que, ao nascer, o ser biológico encontrará essa tessitura que envolverá  seus chutes no ventre, 
seus primeiros gritos, seus primeiros passos, sua infância, enfim, todos os atos de sua vida.  O 
desejo dos pais ficará sempre tensionando esse sujeito emergente tanto nas atitudes concretas 
e claras que se dão nas interações diárias como nas que ocorrem virtualmente na intimidade do 
pensamento e nas fantasias cotidianas, ou seja, funciona como um plugin que vai se 
robustecendo ao longo do tempo.   

Como os seres humanos não se fundem corporalmente, pois suas interações se dão via-
linguagem (incluindo gestos e contatos físicos), em ambientes discursivos moldados pela 
tradição, pela História, pelo grande Outro, então é difícil separar no novo ser-sujeito, seu modo 
de andar, de correr, de gesticular, de se alimentar, de se relacionar com instrumentos 
tecnológicos sem levar em conta as camadas de linguagem que foram se tramando juntamente 
com o crescimento corporal.    

O CORPO E O ALFABETO 

A voz, biofisicamente, não passa de fricção entre o ar que o pulmão expele e as saliências e 
reentrâncias do aparelho fonador, com seus  músculos, membranas, válvulas, dentes, lábios e 
outros.  No entanto, se levarmos em conta que essa voz é a expressão de uma pessoa, que 
confere a essa pessoa uma certa noção de si, mesmo diante do mundo e dos outros, podemos 
tranquilamente concebê-la como uma entidade complexa, que vai além da mera sonoridade. É 
por meio dela que o ser humano se faz sujeito, ou seja, posiciona-se em relação ao outro/Outro. 
Ao mesmo tempo também podemos concebê-la como uma tecnologia especial de nossa espécie 
e, como tal, sua origem é o outro/Outro. Em outras palavras, podemos dizer que ela é o meio 
que permite a alteridade (a relação eu-outro). É claro que, em sua ausência (surdez, afonia, 
afasia), o gesto ou outros recursos podem entrar em cena, mas seria muito difícil não admitir 
que é ela que dá respaldo a todos os sistemas de expressão. 

Uma das características da voz, enquanto língua, é a sua possibilidade de ser duplamente 
articulada. Aliás, está aqui um conceito muito importante e útil para qualquer educador.  A 
dupla articulação é mais ou menos isto: 

1º. Articulação: reúne unidades que podem ser identificadas como portadoras de algum sentido 
consensual entre  falantes. Por exemplo, em uma frase como: “Nossa viagem a Belém foi um 
sucesso”, podemos identificar um conjunto de signos que se articulam para compor o sentido. 
Cada um dos elementos desse conjunto de seis signos dá-nos uma noção de alguma coisa no 
mundo dos homens, ou seja, expressa algum sentido mais ou menos consensual e sua 
articulação em uma frase permite tais sentidos ganhem alguma precisão. Além desses seis, 
podemos enxergar outros aí: por exemplo, os signos “nosso”, “viagem”, “foi”, “um” e “sucesso”, 
admitem flexões, mudanças formais. Sendo assim somos obrigados a reconhecer unidades 
menores de sentido dentro dessas palavras: [noss_; via_; fo_;um_; sucess_] – a gramática chama 
esses fragmentos de radicais, a linguística os chama monemas/lexemas (seria a menor unidade 
a indicar uma experiência ou coisa no mundo dos homens), seus complementos (nossa, nosso, 
nossas, nossos; viagens, viajar, etc) constituem um repertório que indica sentidos 
gramaticais(são os gramemas), ou seja, as flexões: plural e singular, feminino, e masculino; 
modo, tempo e pessoa nos verbos, aumentativo e diminutivo e ainda outras possibilidades de 
sufixos e prefixos).  Então, essa primeira articulação é a que permite o sentido, tanto de unidades 



próximas às palavras como dessas unidades mais morfológicas, os gramemas (prefixos, sufixos, 
indicadores de flexão etc.). 

2º. Articulação: Qualquer frase articulável (um grito não é articulável!) também pode ser dividida 
em unidades menores sem levarmos em conta o sentido (a primeira articulação), por exemplo, 
“nossa”,  pode chegar às unidades menores:  [n], [ó], [s], [a] ,   que seriam para nós os fonemas, 
ou seja, as menores unidade da língua. Um fonema se define não por um sentido como acontece 
com as unidades da primeira articulação, mas pela sua capacidade distintiva.  Um fonema tem 
que se tornar peça audível e inteligível no conjunto dos ruídos possíveis que atingem o ouvido 
humano, ou seja, devem se distinguir como um elemento na língua: a vogal  [o]  é antes de tudo 
não [e], não [é]  e não [u].  Assim como [s] (som si) não é [x] (som chi). Essa articulação define 
ainda a possibilidade de dois conjuntos de fonemas:  consonantais e vocálicos, que vão constituir 
um algoritmo recursivo, que é a sílaba (recursivo, por que pode ser reaproveitado). Aqui se pode 
pensar a sílaba como um plugin, um modelo de um, dois ou três elementos, que é recursivo 
(como os números que, a partir de 10 algarismos, podem constituir infinitas unidades).  

Podemos dizer que as duas articulações permitem o funcionamento econômico da língua, ou 
seja, não precisamos de um conjunto muito grande de fonemas para que uma língua alcance 
um rendimento ilimitado. 

O fato de a língua ser duplamente articulada permite que ela seja expressa por um sistema lógico 
qualquer, em formato digital (ou seja, composto por unidades lógicas). No nosso caso, esse 
sistema é o alfabeto (um conjunto fixo de letras, recursivo como a língua, que tenta reconstituir 
as unidades sonoras desta). 

VOLTANDO À CORPORALIDADE EM SUA RELAÇÃO COM O ALFABETO 

O fato de a língua ser duplamente articulada permite sua expressão por um alfabeto. É claro que 
a articulação vocal, presencial, que constitui a língua, está impregnada de corporalidade. Já em 
sua versão alfabética o corpo já não está tão facilmente presente. Ao aprender a ler, 
dispensamos parcialmente a corporalidade ao aceitarmos certo jogo de alteridade simulada. O 
leitor que faz leitura significativa vai emudecer sua voz ou trocá-la por uma voz abstrata, 
inaudível (esse processo não é tão simples, há milhões de pessoas que não conseguem fazer 
essa passagem – são os leitores precários - vamos retomar esse assunto). 

Bem, nosso apelo ao corpo nos anos iniciais de escolarização tem como premissa tudo o que 
dissemos acima, ou seja, a criança, ao entrar no alfabeto, pode não suportar o corte com a 
corporalidade. Daí, então, nossa insistência na contação de história e nas atividades 
performáticas. Se elas conseguirem descobrir muito cedo os jogos articulatórios da língua, fica 
bem mais fácil descobrir também sua aproximação ao alfabeto que, de alguma forma, tem os 
mesmos elementos essenciais da língua falada. Dentro dessa lógica, em cada letra ou em cada 
alfabeto, ou ainda em cada texto escrito, há uma corporalidade perdida ou ainda certa demanda 
que implica rupturas com hábitos corporais. 

 

 



POR QUE EXPLORAR AS SÍLABAS E SUAS DIFICULDADES. 

O construtivismo/sociointeracionismo sempre acreditou que a partir da leitura de textos 
completos e do cotidiano do aluno, este faria inferências e construiria a noção de sílaba.  De fato 
isso ocorre com frequência e até com certa espontaneidade em alguns casos, sobretudo quando 
o aluno tem uma vasta memória oral (brinca com palavras, conhece narrativa) e um contato 
entusiasmado com livros e outros portadores de texto.  Ocorre que muitos alunos não alcançam 
esse sucesso, sobretudo os que não conseguem trazer sua herança oral para a aula ou que não 
desenvolveu um contato entusiasmado com livros. Mesmo os que conseguem depreender, 
inferir as sílabas, muitos deles fazem isso, mas de uma forma meio aleatória, de tal modo que 
diante de cada sílaba ele precisa recorrer ao contexto para inferi-la novamente. Esse tempo a 
mais que o aluno gasta na tentativa de buscar na memória a sílaba poderá constituir uma 
subjetividade não-leitora, ou seja, que depende do contexto, que não desenvolve fluência. 

Para se ler com fluência é preciso se “livrar” do peso da decifração, uma forma de fazer isso é 
tornar o mecanismo inconsciente, como o é a sintaxe e outros elementos da língua, ou seja, o 
aluno não precisa pensar para decodificar a sílaba. Sua leitura não para na sílaba, é tão rápida 
que foca mais a palavra e às vezes até a frase.  

Muitas pessoas não são leitoras porque ainda dependem da sonorização para ler (e isso para o 
resto da vida). O bom leitor lê sem depender do som, é como se a sonoridade da escrita fosse 
para ele uma pauta abstrata, ou seja, ele não precisa dizer baixinho o som, nem mesmo repeti-
lo mentalmente, pois os sentidos que se vão formando aceleram a leitura de tal modo a 
dispensar esse cotejo letra-som.  

Formar leitores lentos é o mesmo que formar maus leitores.  Este será o tema de mais um de 
nossos boletins  “prática-teoria”. 

Prof. Claudemir Belintane 
Faculdade de Educação 

Universidade de São Paulo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  

 

 


