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RESUMO 

 
A pesquisa analisa os impactos da teoria da Psicogênese da língua escrita no Brasil 
por meio de uma revisão bibliográfica de modo a estabelecer articulações para os 
processos de ensino e aprendizagem. O estudo em questão é baseado nas 
referências de autores brasileiros que apresentam os impactos positivos e negativos 
da revolução conceitual sobre a alfabetização vivenciada no Brasil, a partir da 
década de 80, com a  teoria da Psicogënese da língua escrita desenvolvida por 
Emília Ferreiro e Ana Teberosky. É importante ressaltar que acompanhamos no 
período anterior e posterior a essa teoria um predomínio de um destes eixos em 
detrimento ao outro, o que priorizou em determinados contextos históricos, o ensinar 
ou o aprender. Destacamos que a apropriação desta teoria implica no entendimento 
de que o aprendizado da leitura e da escrita é de ordem conceitual, ou seja, os 
aprendizes precisam compreender o que a escrita representa e como se criam 
essas representações. Um olhar mais crítico sobre a psicogênese da língua escrita 
pretende assim, considerar a relevância da compreensão destes conhecimentos por 
parte dos professores alfabetizadores,  a necessidade de intervenções didáticas 
para o avanço nas hipóteses dos alunos e o entendimento de que a teoria 
representa uma das facetas do processo de alfabetização, cuja a natureza é 
complexa e multifacetada. Para o alcance deste objetivo,  fizemos uma análise de 
alguns olhares dos principais pesquisadores brasileiros no campo da alfabetização, 
apresentando, desta forma, possibilidades metodológicas para a prática dos 
alfabetizadores. 
 

Palavras-chave:  Alfabetização; Teoria da Psicogênese da língua escrita ; Ensino e 

aprendizagem 
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INTRODUÇÃO 

 

Tradicionalmente os problemas da alfabetização, contemplando a questão do 

sucesso ou fracasso escolar tem sido analisado sobre a questão de métodos. 

Diversas teorias de aprendizagem se propõem a explicar como a criança aprende. 

Essas explicações envolvem argumentos referentes ao domínio da leitura e da 

escrita que se daria por associação- estímulo e resposta, pela ação do sujeito sobre 

o objeto do conhecimento- construtivismo ou pela interação por parte do aprendiz 

com o objeto do conhecimento intermediado por outras pessoas- 

sociointeracionismo. 

Essas teorias em diferentes momentos históricos serviram de aporte para a 

prática dos professores alfabetizadores e foram utilizadas como argumentos para 

embasar ou condenar diversos métodos e estratégias usadas para alfabetizar. 

Dessa forma, no contexto atual, em que são mobilizados esforços para que 

todas as crianças sejam alfabetizadas na idade certa, o tema em questão é de 

extrema relevância, posto que, como aponta Soares (2008), a alfabetização é um 

processo complexo e que abrange uma multiplicidade de perspectivas resultantes de 

diversas áreas de conhecimento exigidas pela natureza do fenômeno como a 

psicologia, a psicolinguística, a linguística e a pedagogia. 

Assim sendo, é importante investigar os impactos positivos e negativos da 

teoria da Psicogênese da língua escrita desenvolvida por Ferreiro e Teberosky 

(1999) que promoveram no Brasil, na década de 80, uma verdadeira revolução 

conceitual sobre o processo de alfabetização.  

Albuquerque (2012) afirma que nesse período, com forte influência das 

teorias construtivistas e  interacionistas  e ainda das ciências da linguagem, as 

práticas de alfabetização  pautadas nos métodos sintéticos e analíticos passam a 

ser amplamente criticadas. O conhecimento acerca desta teoria, promove no campo 

da educação, um grande embate teórico sobre a utilização dos métodos de 

alfabetização até então desenvolvidos amplamente pelos professores. 

Essa pesquisa descrita no livro A Psicogênese da língua escrita revela como 

a criança constrói especificamente a aprendizagem da leitura e da escrita, sendo de 

fundamental importância para que os educadores repensem todo o processo de 

ensino e aprendizagem . É uma teoria que possibilita desviar o trabalho centrado 
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tradicionalmente na figura do professor para o ser que aprende e sua relação com o 

objeto de conhecimento  

Para as referidas autoras, é interagindo com a língua escrita, contemplando 

seus usos e funções nas mais diversas situações comunicativas que as crianças se 

apropriam do sistema alfabético. As contribuições da Psicogênese da língua escrita 

favoreceram a construção de um novo discurso, contrário as práticas tradicionais de 

alfabetização, para uma ação fundamentada na teoria psicogenética da 

aprendizagem da escrita.  

No contexto da discussão sobre métodos de alfabetização é importante refletir 

sobre as consequências da ênfase dada a dimensão psicológica a partir dos estudos 

de Piaget, Ferreiro e Teberosky, que segundo Soares (2008) em seu texto sobre as 

múltiplas facetas da alfabetização neutralizou a perspectiva linguística deste 

processo, fundamental para o domínio progressivo das regularidades e 

irregularidades da língua e que comprometeu e descaracterizou as especificidades 

da alfabetização. Soares afirma que vários estudos têm de modo particular e 

isoladamente, procurado entender o fenômeno da alfabetização e o recorrente 

fracasso escolar na escola pública. Entretanto, uma teoria coerente de alfabetização, 

só será possível mediante a articulação da multiplicidade de perspectivas, 

resultantes de diversas áreas do conhecimento exigidas pela natureza do fenômeno. 

O objetivo geral deste trabalho é analisar os impactos da teoria da 

Psicogênese da língua escrita no Brasil no processo de alfabetização, visando a 

articulação entre ensino e aprendizagem. 

Definimos como objetivos específicos, identificar os principais autores 

brasileiros que abordam os impactos positivos e negativos da teoria da Psicogênese 

no Brasil, bem como compreender a teoria da Psicogênese da língua escrita como 

uma das facetas inerentes a natureza do processo de alfabetização. Dando 

continuidade ao estudo, verificaremos as perspectivas metodológicas para a 

articulação das práticas de ensino e aprendizagem  no processo de alfabetização  a 

partir das contribuições da teoria da Psicogênese da língua escrita. 

Estudou-se a temática mediante a perspectiva da dialética por considerá-la 

como o modo de pensarmos as contradições da realidade, o modo de 

compreendermos a realidade como essencialmente contraditória e em permanente 

transformação (FAZENDA, 2006, p. 36), através de uma pesquisa bibliográfica, com 
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o intuito de estudar os impactos da teoria da Psicogênese da língua escrita no 

processo de alfabetização no Brasil  

Entende-se que a pesquisa bibliográfica “diz respeito ao conjunto de 

conhecimentos humanos reunidos nas obras” (FACHIN, 1993, p.102). Ao 

analisarmos em sentido mais restrito, de acordo com o pensamento de Ruiz (1996, 

p.58): "[...] a pesquisa bibliográfica consiste no manancial para levantamento e 

análise do que já foi produzido sobre determinado assunto”. Sob uma ótica mais 

técnica e objetiva, “a pesquisa bibliográfica é o ato de ler, selecionar, fichar, 

organizar e arquivar tópicos de interesse para a pesquisa em pauta” (ARANTES, 

apud FACHIN, 1993, p.103). 

Conforme Pádua (2004, p.56), “o pesquisador vai aos poucos selecionando, 

na prática, o que é fonte em sua área de pesquisa [...]”. Para tanto, utiliza-se de 

instrumentos e fontes de informação que podem ser diversas para o desempenho da 

pesquisa. 

Acerca das principais fontes de informação e instrumentos, destacamos as 

que foram utilizadas para a realização deste estudo: livros, revistas, Bibliotecas da 

UFAM e mídia eletrônica. 

O estudo foi realizado a partir dos procedimentos a seguir: 

 Pesquisa bibliográfica sobre os principais autores brasileiros que 

abordam os impactos positivos e negativos da teoria da Psicogênese no 

Brasil e compreensão da teoria da Psicogênese da língua escrita como 

uma das facetas inerentes a natureza do processo de alfabetização; 

 Pesquisa de perspectivas metodológicas para a articulação das práticas 

de ensino e aprendizagem no processo de alfabetização  a partir das 

contribuições da teoria da Psicogênese da língua escrita. 

Destacamos que durante o Curso de Pedagogia tivemos algumas disciplinas, 

tais como: A criança e a linguagem oral, escrita e visual e Metodologia da 

Alfabetização que suscitaram a vontade de escrever sobre o referido tema.  

Este relatório é composto de três capítulos, envolvendo as seguintes 

temáticas: 

No primeiro capítulo, promovemos um diálogo com os principais 

pesquisadores do Brasil que discutem sobre os impactos positivos e negativos da 

teoria, destacando suas contribuições e problemas com seu emprego na 
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alfabetização de nossas crianças, de modo a pensarmos em caminhos 

metodológicos que conjuguem o ensinar e o aprender.  

Para essa revisão bibliográfica, foram selecionados autores de referência 

nacional, como Magda Soares, que oportuniza em seus estudos uma reflexão sobre 

a necessidade de resgatar a especificidade do processo de alfabetização, sobre o 

conceito de método e ainda, para a importância da compreensão da  teoria como 

uma das facetas inerentes a natureza do processo de alfabetização. Outros estudos 

pesquisados são de Arthur Gomes de Moraes, que apresenta as distorções e 

avanços no campo pedagógico provocados pela teoria da Psicogênese da língua 

escrita  

Selecionamos ainda, as contribuições de Cagliari, um importante linguista que 

discute os processos de ensino e aprendizagem. Telma Weisz,,uma das principais 

discípulas e divulgadoras da teoria no Brasil., que organizou diversas propostas de 

formação para alfabetizadores a partir das pesquisas de Ferreiro e Teberosky (1999) 

e finalmente,  Esther Grossi, que com base na Psicogênese, desenvolveu uma 

proposta de didatização para cada nível de conceitualização revelado pelas crianças  

O segundo capítulo é dedicado à uma breve análise para a compreensão da 

teoria da Psicogênese como uma das facetas inerentes ao processo de 

alfabetização. 

O terceiro capítulo apresenta perspectivas metodológicas para articulação das 

práticas de ensino e aprendizagem, explicando os processos de aprendizagem a 

partir da teoria pesquisada por meio da descrição dos níveis de conceitualização de 

leitura e de escrita e propostas de intervenções didáticas, considerando as hipóteses 

apresentadas.  

Ao final, fazemos algumas considerações a respeito dos elementos pontuais 

do trabalho. Em seguida, fazemos um apanhado geral acerca do desenvolvimento 

da pesquisa, destacando suas perspectivas. 
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1 IMPACTOS POSITIVOS E NEGATIVOS DA TEORIA DA PSCOGÊNESE DA 

LÍNGUA ESCRITA NO BRASIL:  DIVERSOS OLHARES 

  

1.1 Conhecendo a teoria da Psicogênese da língua escrita 

 

Para falarmos sobre os impactos da Psicogênese da Língua Escrita no Brasil, 

inicialmente precisamos compreender em que consiste essa teoria que provocou 

uma revolução conceitual no campo da alfabetização na década de 80 e cujos 

impactos ainda se fazem presentes nas discussões sobre as práticas de ensino e 

aprendizagem dos alfabetizadores. É importante ressaltar, que essa pesquisa surge 

no contexto do fracasso escolar existente na América latina nas classes mais 

populares. Ferreiro e Teberosky (1999) sinalizam na introdução de seu livro com o  

referido tema, que por se tratar de um assunto amplamente discutido, não 

pretendem absolutamente, propor metodologias para o processo de alfabetização, 

mas sim, apresentar a aprendizagem da lecto-escrita do ponto de vista do aluno que 

está aprendendo. 

É relevante destacar, que as autoras supramencionadas, chamam atenção 

para o fato de que tradicionalmente, numa perspectiva pedagógica, esse debate tem 

sido centrado na preocupação e busca do melhor método para alfabetizar, relegando 

dois aspectos fundamentais, que servem de marcos conceitual para a teoria. O 

primeiro diz respeito a valorização da competência linguística das crianças, estando 

diretamente relacionado aos avanços que ocorreram na psicolinguística 

contemporânea, que até então, nos estudos sobre a linguagem infantil, preocupava-

se apenas do léxico, ou seja, a quantidade de palavras e variedades usadas pela 

criança. Essa valorização nos aspectos referentes a linguagem, consistia na 

categorização de palavras como verbos, substantivos e adjetivos, tendo como aporte 

uma visão associacionista/empirista de aquisição da linguagem. 

É justamente a partir dessa evolução, que há o reconhecimento da 

competência linguística das crianças. O entendimento de que os pequenos que 

estão se apropriando da cultura escrita, ao chegarem na escola, revelam um notável 

conhecimento de sua língua materna, que utilizam sem saber nos seus atos de 

comunicação cotidiana. Crianças que apresentam uma fantástica competência 

linguista e que precisa ser potencializada pelas práticas escolares. 

Outro marco corresponde a pertinência da teoria de Piaget na compreensão 

dos processos de aquisição da leitura e da escrita. De acordo com Ferreiro e 
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Teberosky, Piaget não pesquisou especificamente sobre esse processo, mas nos 

possibilitou o reconhecimento das capacidades cognoscitivas das crianças. O sujeito 

que Piaget nos ensinou a descobrir é aquele que procura ativamente compreender o 

mundo que o rodeia, respondendo as interrogações provocadas. Um sujeito que 

pensa, categoriza, levanta hipóteses para compreender e interagir. Para Ferreiro e 

Teberosky: 

 

A teoria de Piaget não é uma teoria particular sobre um domínio particular; 
mas sim um marco teórico de referência, muito mais vasto, que nos permite 
compreender de uma maneira nova qualquer processo de aquisição de 

conhecimento. (1999, p. 31) 
 

Nesse sentido, a teoria da Psicogênese da língua escrita oportuniza um 

desvio nas práticas de ensino, focadas de maneira tradicional no professor, 

deslocando a atenção para o ser que aprende e sua relação com o objeto conceitual 

que diz respeito a leitura e a escrita. Nesse processo, a criança para compreender o 

que a escrita nota, constrói hipóteses sobre o que ela representa, superando 

constantemente conflitos de ordem cognitiva. Essas hipóteses são denominadas de 

níveis de conceitualização descritos como: pré-silábico, silábico, silábico-alfabético e 

alfabético que consistem em um processo de estruturação e reestruturação de 

ideias. 

Conforme o exposto, o conhecimento por parte dos professores desta teoria, 

acarreta várias implicações pedagógicas, posto que por valorizar as práticas de 

ensino mecanicistas, que interpretam esse aprendizado como um código escrito, são 

ignoradas as hipóteses e aprendizagens das crianças e que deveriam ser usadas 

como ponto de partida nas práticas de ensino.  

Para as autoras, há uma distância entre concepções infantis e metodologias 

aplicadas pela escola uma vez que: “O que a escola pretende ensinar nem sempre 

coincide com o que a criança consegue aprender” (1999, p. 292). Desse modo, são 

ignoradas as capacidades cognoscitivas e linguísticas dos aprendizes da língua 

escrita, que tornam-se passíveis  no seu processo de aprendizagem.  

Através dessa prática, podemos perceber que a leitura e a escrita foram 

ensinadas de maneira mecânica para os alunos, visto que a concepção de escrita 

estava atrelada a cópia, e a leitura a decifração, comprometendo assim o aluno na 

hora de formular hipóteses sobre o sistema de escrita alfabética. 
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1.2 Os olhares sobre a Psicogênese da língua escrita: um diálogo sobre os 

impactos da teoria no Brasil 

 

  Nosso propósito, nesse capítulo, é o  de promover um diálogo com os 

principais pesquisadores do Brasil que discutem sobre os impactos positivos e 

negativos da teoria, destacando suas contribuições e problemas com seu emprego 

na alfabetização de nossas crianças, de modo a pensarmos em caminhos 

metodológicos que conjuguem o ensinar e o aprender. 

Iniciaremos esse diálogo, trazendo as contribuições de Magda Soares, 

professora emérita da Faculdade de Educação (FAE) da Universidade Federal de 

Minas Gerais (UFMG) e pesquisadora do Centro de Alfabetização, Leitura e Escrita 

(CEALE). A autora supramencionada é um dos maiores nomes na área de 

alfabetização e letramento no Brasil e oportuniza em suas pesquisas uma reflexão 

sobre a necessidade de resgatar a especificidade do processo de alfabetização, 

sobre o conceito de método e ainda, para a importância de compreensão da teoria 

da Psicogênese da língua escrita como uma das facetas inerentes a natureza do 

processo de alfabetização. 

 A referida autora  no texto “A Reinvenção da Alfabetização” (2003), alerta 

para a necessidade de se reinventar o processo de alfabetização, posto que o 

mesmo vem perdendo sua especificidade. Para a autora supramencionada, a 

chegada no Brasil, dessa nova concepção de alfabetização, ao focar na 

aprendizagem, neutralizou a faceta linguística pertinente na alfabetização, que 

corresponde a um domínio progressivo das regularidades e irregularidades da 

língua, na apropriação dos princípios que regulam o sistema de escrita alfabética.   

A autora sinaliza para a importância de reinventarmos a alfabetização, cuja a 

especificidade foi neutralizada em decorrência da ênfase dada para as práticas 

construtivistas, afirmando que “ não basta que a criança esteja convivendo com 

muito material escrito, é preciso orientá-la sistemática e progressivamente para que 

possa se apropriar do sistema de escrita” (SOARES, 2003, p.04). A autora comenta 

ainda, que não é que essa concepção esteja errada, mas a forma como ela é 

difundida nas escolas, pode ser para ela, um dos motivos da perda da especificidade 

da alfabetização 

Soares destaca que essa mudança conceitual fez com que o processo de 

alfabetização se desse a partir da interação da criança com o esse objeto de 
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conhecimento ou seja ao interagir com a cultura escrita, as crianças irão 

progressivamente ter hipóteses sobre sua representação,  aprendendo a ler e a 

escrever. 

Entretanto, segundo a autora, atrelada a essa nova concepção de 

alfabetização, veio a ideia de que não haveria necessidade de métodos, pois 

espontaneamente as crianças iriam se apropriar das aprendizagens de ler e de 

escrever. Para soares, esse foi o grande equívoco que surgiu no campo pedagógico 

acerca da teoria, por falsas inferências passou-se a negligenciar práticas explicitas e 

especificas  de ensino  para aquisição das técnicas de leitura e de escrita.  Esse 

alerta da autora se faz necessário, tendo em vista que do ponto de vista linguístico, 

aprender a ler e a escrever, é aprender a codificar e a decodificar. 

Desse modo, a técnica de ensinar a ler e a escrever foi desprestigiada  e 

passaram-se a se difundir uma ideia distorcida de aprendizagem espontânea.  A 

autora chama atenção para o fato de que em concepções anteriores, os professores 

alfabetizadores tinham um método, mas não tinham uma teoria. Depois da revolução 

conceitual provocada pela Psicogênese da língua escrita, se tem uma bela teoria 

construtivista , mas não se  têm um método. É preciso segundo Soares, ter as duas 

coisas, um método fundamentado numa teoria e uma teoria que  produza um 

método. 

 Os argumentos supracitados convergem para outro aspecto mencionado pela 

autora e que diz respeito, a uma outra falsa inferência de que se for adotada uma 

teoria construtivista não se pode ter um método, como se os dois fossem 

incompatíveis. A autora afirma ainda que, não podemos trabalhar na educação sem 

um método, visto que  precisamos ter o entendimento, de que a educação se 

constitui como  um processo dirigido a objetivos e qualquer teoria precisa sinalizar 

caminhos didáticos para os professores.  

Essa análise nas mudanças conceituais e metodológicas no campo da 

alfabetização a partir da perspectiva de um paradigma psicogenético da 

aprendizagem da leitura e da escrita, também se revela em pesquisas sobre a 

produção acadêmica  realizada nas décadas de 1950 a 1980 em que constatou–se a 

predominância da palavra método sobre qualquer outra faceta do processo de 

aquisição da leitura e da escrita nos anos 1950 e 1960, ou seja,  a pesquisa 

evidencia que a questão do método  é objeto de estudo em todas as décadas, mas 

sua presença é bem significativa nos referidos períodos. Entretanto, a partir dos 
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anos 70 e principalmente nos anos 80, as pesquisas passam a decrescer  de forma 

acentuada.  (SOARES,2008) 

Nesse mesmo estudo,  Soares mostrou  que a  Psicologia,  se apresentava 

como referencial teórico das produções acadêmicas e científicas a respeito da 

alfabetização. Com isso a autora supramencionada evidencia a tradicional tendência 

a privilegiar, na análise do processo de alfabetização, a  faceta psicológica, 

afirmando que “é importante ressaltar a presença de vários eixos epistemológicos 

implícitos às concepções psicológicas que informam estudos e pesquisas sobre a 

alfabetização.” (SOARES,2008, p.87). 

 Analisando esses eixos, numa concepção histórica, constata-se, por um lado, 

a persistência do associacionismo, ao longo do tempo, mas também se verifica uma 

presença forte da psicologia genética nos anos 80. Soares afirma  que é justamente 

essa influência que  irá representar aquilo o que ela  denominou como  uma radical 

mudança de paradigma “nos últimos anos, nos estudos e pesquisas sobre 

alfabetização e, consequentemente, também na prática da alfabetização. Essa 

mudança se reflete com clareza na questão do método de alfabetização” (1990, p. 

88).  

Ao alterar profundamente a concepção do processo de alfabetização, 

revelando que a criança constrói especificamente a aprendizagem da leitura e da 

escrita interagindo com o objeto de conhecimento,  suas dificuldades passam a ser 

vistas como “erros construtivos”, resultado de constantes reestruturações.   A teoria 

também evidencia que os métodos tradicionais podem ser prejudiciais, na medida 

em que bloqueie ou dificulte os processos de aprendizagem da criança. Dessa 

forma, Soares chama a atenção para a necessidade de 

 

[...] conciliar nossa nova compreensão do processo pelo qual a criança 
aprende a ler e a escrever com as condições objetivas de possibilidade da 
escola nos impõe a busca de diretivas que não só nos salvem do 
espontaneísmo, a que pode levar uma interpretação equivocada e ingênua 
da perspectiva psicogenética, mas sobretudo que nos proteja da 
ambiguidade conceitual, a que pode nos levar à ortodoxia da escola. 
(1990, p. 92-93) 

 

 Nessa perspectiva, a autora destaca que essa má interpretação da teoria, 

provocou sérias distorções sobre o conceito de métodos, que passaram a ser 

criticados, posto que os mesmos no campo pedagógico pareciam que tinham em 
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seu bojo, as práticas mecanicistas presentes nos métodos tradicionais, pautados 

numa visão empirista de conhecimento. Desse modo, para Soares é preciso 

resgatar esse conceito como: 

 

[...] soma de ações baseadas num conjunto coerente de princípios ou de 
hipóteses psicológicas, linguísticas, pedagógicas, que responde a objetos 
determinados. Um método de alfabetização, será, pois, o resultado da 
determinação a atingir (que conceitos, habilidades, atitudes, caracterizarão 
a pessoa alfabetizada?), da opção por certos paradigmas conceituais 
(psicológicos, linguístico, pedagógico, da definição, enfim, de ações, 
procedimentos técnicas compatíveis com os objetivos visados e as opções 
teóricas assumidas. (SOARES, 2008, p. 93) 

 

 Esse alerta se faz relevante, tendo em vista que compreender o 

processo de alfabetização a partir do aluno que aprende, não implica na negação de 

adoção de objetivos e procedimentos a serem desenvolvidos pelos professores, 

sendo, portanto, necessário conjugar ensino e aprendizagem. 

Soares chama atenção para o fato de  que não é incompatível  um paradigma 

conceitual psicogenético e método de alfabetização, afirmando que Ferreiro e 

Teberosky, ao criticarem os métodos de alfabetização em sua obra sobre a teoria 

discutida, referem-se aos métodos tradicionais, rejeitando as concepções teóricas 

pautadas numa visão empirista do conhecimento.  A referida autora destaca ainda, 

que as duas pesquisadoras da Psicogênese da língua escrita, não negam a 

possibilidade do método ao comentarem que “ (...) essa querela é insolúvel, ao 

menos que conheçamos quais os processos de aprendizagem do sujeito, processos 

que tal metodologia pode favorecer, estimular ou bloquear” (FERREIRO; 

TEBEROSKY 1985 apud  SOARES, 2008 p.93 e 94). 

Magda Soares sinaliza ainda, que nos anos 80, apesar de já encontrarmos 

várias proposições metodológicas para uma prática pedagógica norteada pelo 

paradigma piscogenético para alfabetização, nota-se uma preocupação pelo uso da 

palavra método, substituindo-o por  proposta. A autora  frisa que sem proposições 

metodológicas claras, corremos um grande risco de ampliar o fracasso escolar na 

alfabetização e incorrer no espontaneismo  por falta de uma adequada formação 

teórica. 

 A autora supracitada defende que é preciso compreender, que o aprendizado 

de apropriação da cultura escrita, acontece por duas vias. A primeira corresponde 

justamente a especificidade do processo de alfabetização, que envolve o 
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aprendizado de uma técnica, relacionado ao ensino sistemático, explicito e 

intencional das relações fonemas e grafemas. A segunda por sua vez, está 

relacionada ao desenvolvimento de uma prática voltada para essa técnica, pois 

como afirma a autora: “Não adianta aprender uma técnica e não saber usá-la”. 

(SOARES,2004 p. 3). 

  Soares destaca que apesar de demandarem processos cognitivos 

diferentes, esses não são indissociáveis e devem ser desenvolvidos 

concomitantemente. As duas vias são chamadas pela autora, respectivamente, de 

alfabetização e de letramento.  

Arthur Gomes de Morais, outro pesquisador importante no Brasil sobre os 

processos de alfabetização, professor da UFPE, membro do  CELL (Centro de  

Educação, Estudos e Linguagens) e escritor renomado sobre essa temática com 

diversas publicações no campo da alfabetização,  traz importantes reflexões sobre 

os impactos dessa teoria no Brasil, corroborando vários argumentos defendidos por 

Magda Soares.  

Morais (2012), afirma que  no Brasil, a partir da década de1980, ocorreu  um 

processo de desinvenção da alfabetização com a chegada de novas perspectivas 

teóricas, dentre elas,  a teoria da Psicogênese da língua escrita que colocou em 

xeque os velhos métodos de alfabetização. Para o autor refutar as antigas formas de 

alfabetização pautadas dentro de uma visão assossicionista/empirista do 

conhecimento foi  uma decisão acertada, mas o grande erro  foi  o de se divulgar 

uma falsa ideia que  considerando os processos de aprendizagem dos alunos, não 

haveria necessidade  de termos metodologias para alfabetização. 

O referido autor destaca que essa má interpretação da teoria  e uma 

hegemonia do discurso do letramento levou a uma conclusão distorcida de que não 

era preciso ensinar de forma sistemática, explicita e intencional as relações entre 

letras e sons. Morais sinaliza que criamos uma certa didatura do texto e uma ilusão 

de que as crianças, participando efetivamente de práticas de leitura e de escrita, 

espontanemente seriam alfabetizadas. Estava portanto, proibido trabalhar com 

unidades menores como as silabas e palavras.   

        Conforme o exposto, de uma discussão sobre qual seria o melhor 

método para alfabetizar, passa-se com o conhecimento da teoria da psicogênese da 

língua escrita a acreditar que espontaneamente as crianças iriam a aprender a ler e 

a escrever. O autor alerta ainda, que  a criança não aprende tudo sozinha e para 
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reforçar esses argumentos, menciona  o contexto cultural e econômico em que ela 

vive: 

Na realidade, esta descoberta “sem ensino” não ocorre nem para a grande 

maioria das crianças de grupos socioculturais favorecidos. Mesmo a maioria dos 

filhos das classes média e da burguesia só se alfabetiza recebendo um ensino 

especifico sobre a escrita alfabética. (MORAIS, 2012, p.25) 

Morais apresenta no livro denominado Sistema de escrita alfabética, um  

capítulo dedicado  à Psicogênese da língua escrita, analisando as contribuições e 

distorções  nas apropriações pedagógicas por parte dos educadores. No decorrer 

dessa análise, o autor admite que a teoria provocou uma verdadeira revolução 

conceitual no debate sobre a alfabetização no Brasil, promovendo uma radical 

mudança na maneira de compreender como se aprende a escrita alfabética. No 

entanto, por outro lado,  revelou uma grande dificuldade de inovação quanto as 

práticas de ensino. 

No que diz respeito aos avanços, o autor destaca que por meio da teoria foi 

possível perceber que os métodos tradIcionais de alfabetização revelavam uma 

visão  errônea sobre a  capacidade de aprender das crianças.  Com a teoria foi 

possível perceber que a escrita não é um código e que não adianta simplesmente  

receber informações prontas, transmitidas pelo adulto para garantir que os 

aprendizes  leiam e escrevam. Se assim fosse, não teríamos níveis altos de fracasso 

na alfabetização, principalmente nas classes sociais mais baixas. 

 O autor afirma que  de nada adianta controlar as palavras com que a criança 

se defronta, visto que isso não assegura seu avanço. Por meio da teoria, 

percebemos que as crianças precisam compreender inicialmente o que a escrita 

representa, que é justamente o som da fala e como a escrita cria essas 

representações, ou seja que a diferença entre uma palavra e outra se dá pela 

alteração na sequência das letras. 

  A teoria  segundo Morais, faz com que se edifique uma ideia de que os 

conhecimentos  são de natureza conceitual  ou seja derivam de hipótese construídas 

pelos aprendizes. Esse pressuposto rompe completamente com a visão  de 

conhecimento vindo exclusivamente de fora para dentro. 

 Diante disso, é preciso considerar que  todos têm direito a alfabetização e 

que é preciso partir do conhecimento que as crianças se encontram. Nesse sentido, 

os erros são compreendidos como indicadores do que os alunos já dominam e do 



16 

 

que precisam aprender. São chamados a partir do olhar da Psicogênese como erros 

processuais. Os argumentos defendidos rompem com a ideia massificamente 

adotada em muitas das salas de aula de que as crianças não aprendem porque tem 

várias dificuldades ou patologias. Muitas não aprendem porque não conseguimos 

ensinar no contexto da heterogeneidade. 

Outro avanço listado por Morais corresponde ao processo de letramento,  o 

entendimento de que este se inicia bem antes do processo de escolarização das 

crianças e que portanto, deve ser bem conduzindo na escola. Para o autor, a escola 

ao assumir essa tarefa, reduz as desigualdades sociais. Segundo o referido autor, a 

teoria alertou para a  natureza social dos objetos da língua  escrita e o sistema de 

escrita alfabética. 

Quanto aos limites ou lacunas vivenciados aos usarmos a teoria, Morais 

alerta que uma primeira questão relevante está relacionada ao fato de termos 

confundido uma teoria psicológica  ou psicolinguística  sobre a aprendizagem do 

sistema de escrita alfabética com uma metodologia de ensino. Segundo o autor, 

durante os anos de 1980 e 1990 era muito comum nos cursos de pedagogia ou nos 

cursos de formação de professores trabalharem de forma intensiva os níveis de 

conceitualização de leitura e de escrita ou seja como classificar as crianças de 

acordo com cada hipótese, sem no entanto, proporem um didática para 

alfabetização. 

 Para Morais, a  divulgação do termo e das práticas de letramento fez com 

que o ensino sistemático das correspondências entre grafemas e fonemas fossem 

abandonados, bem como o ensino da ortografia. Para ilustrar essa propositura, o 

autor comenta que os livros didáticos que ocuparam o lugar das cartilhas, 

apresentavam um grande repertório textual, mas poucas atividades para o ensino 

das relações entre letras e sons. 

Morais destaca ainda,  que urge no contexto atual, a necessidade de criação 

de metodologias que auxiliem o aprendiz a compreender os princípios reguladores 

do sistema de escrita alfabética, paralelo a imersão em práticas letradas. 

Assim como Morais, Cagliari (1998), um conhecido Linguista nacional com 

diversos livros publicados sobre alfabetização, também crítica a ideia de que o aluno 

aprenda sozinho o funcionamento do sistema de escrita alfabética . O referido autor 

deixa claro que a maneira certa de alfabetizar alguém, é fazendo comparações e 
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formulando regras com coerência e generalização. Cagliari  afirma que a escola tem 

por função ensinar e não deixar que as crianças descubram tudo sozinhas. 

É importante ressaltar que apesar de destacar a importância das práticas de 

ensino, o autor alerta para a necessidade de entendermos a realidade dos alunos, 

afirmando “que as crianças não vivem passivamente no mundo, mas estão atentas 

para aprender tudo o que lhes interessa” (2009,p.245). Comenta ainda, que parece 

que só recentemente os educadores descobriram que as crianças pensam em que 

tudo que fazem e que essas decisões são resultados de uma reflexão. Nas palavras 

do autor, “todos os acertos e erros da crianças trazem por trás de si hipóteses que 

levaram a criança a tomar uma decisão e fazer algo de um certo modo e não de 

outro” (2009,p.245). 

Com base nesses argumentos, Cagliari ressalta que é imperativo para a 

escola recuperar o aluno como um ser pensante e que com decência, uma discípula 

das ideias de Piaget, Emília Ferreiro, chamou fortemente os educadores brasileiros 

para essa compreensão, despertando assim, um certo tom de novidade. 

 Apesar de reconhecer a relevância da teoria da Psicogênese da língua 

escrita  no sentido da valorização das capacidades cognoscitivas do sujeito que 

aprende, o autor supramencionado faz críticas aos testes psicológicos adotados 

para o diagnóstico das  hipóteses das crianças tão difundidos nos programas de 

formação, afirmando que algumas das respostas encontradas em diferentes níveis  

poderiam ter sido diferentes se fossem propostas de outra forma. 

Para Cagliari, é um erro deixar as crianças expostas a atividades escritas 

para que possam fazer uma mudança conceitual cada vez mais evoluída. Segundo o 

autor,  deixar as crianças fazerem isso sozinhas é perder tempo e paciência. 

Não pretendemos nessa pesquisa nos aprofundarmos nos fatos apresentados 

pelo autor para descrever o percurso evolutivo das crianças nessa aprendizagem, 

posto que suas explicações são bem extensas. Entretanto, achamos pertinente 

trazê-lo para esse diálogo, convergindo os seus argumentos para o que é explicitado 

por Soares e Morais no que concerne a necessidade de práticas de ensino 

sistemáticas para o aprendizado da língua escrita. 

Cagliari  alerta que na alfabetização é preciso articular os processos de 

ensino e aprendizagem. Conforme o autor, “ensinar é um ato coletivo e aprender é 

um ato individual” (2009,p.41).  Para o autor , a educação não pode viver só do 
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ensino e nem tão pouco só da aprendizagem, devendo haver um equilíbrio entre os 

dois processos. 

Os argumentos expostos coadunam para o que Soares ( 2009)  e Morais 

(2012) alertam para a necessidade de definição de métodos ou caminhos para esse 

processo.  

Telma Weisz, Doutora em Psicologia da Aprendizagem e do Desenvolvimento 

pelo Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo, considerada  uma das 

grandes especialistas em alfabetização no Brasil e uma das principais discípulas e 

divulgadoras da teoria no país,  tendo inclusive, organizado  diversas propostas de 

formação para alfabetizadores, tendo como base epistemológica a teoria 

pesquisada,  chama atenção em seu livro O diálogo entre ensino e aprendizagem, 

para o fato de que a maioria dos professores não dão importância aos 

conhecimentos que as crianças possuem e alerta que é  necessário superarmos o 

nosso “adultocentrismo”, ou seja, deixar de definir sozinhos o que seria fácil ou difícil  

e passarmos a observar as dificuldades dos alunos do ponto de vista deles.  

A propositura citada por Weiz(2009) converge para o que Morais ( 2012) 

destaca sobre os avanços que a teoria nos proporcionou. Para Morais, as 

explicações que passamos a dispor contribuíram de fato para a superação desse 

olhar  adultocêntrico sobre a criança, quanto ao fácil e o difícil. Segundo o autor, 

com a teoria passamos a ver que é complementamente inadequado ensinar primeiro 

as vogais, depois os encontros vocálicos e posteriormente as silabas, já que os 

aprendizes  são ativos no seu processo de aprendizagem e que as palavras estarão 

emergindo por todos os lados, pois estamos imersos na cultura escrita. 

Cagliari (2009) também reitera os argumentos expostos, afirmando que para 

uma criança que não sabe ler e nem escrever, qualquer palavra é igualmente  difícil, 

não há nenhuma palavra fácil. Alerta ainda que,  essa hierarquização é conveniente 

para a homogeneização, ou seja, nessa perspectiva, os processos de aprendizagem 

não são convenientes de aceitação, pois implicam em pensar caminhos diversos 

para as práticas alfabetizadoras. 

 Weiz (2009), também faz uma observação importante, reafirmando que a 

criança cria suas hipóteses baseadas na construção do significado do que é o 

sistema de escrita. A autora supramencionada, afirma que as crianças que vivem em 

áreas menos favorecidas economicamente são as mais prejudicadas: “(...) 

frequentemente as mais pobres são as que têm hipóteses mais simples, pois vivem 
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poucas situações desse tipo”(WEISZ, 2009, p. 21). Isso ocorre, porque as crianças 

de classes menos favorecidas tem pouca relação com textos em revistas, jornais, 

gibis e livros infantis, diferentes das crianças que possuem uma vida financeira 

melhor, visto que essas tem um maior convívio com situações de leitura e escrita, 

pois observam todo o mundo alfabetizado ao seu redor, dessa maneira acabam 

entrando na escola com repertório reduzido sobre o mundo letrado. 

Desde o inicio de sua trajetória, Weiz já se questionava sobre o fracasso 

escolar, foi através do estudo da teoria da psicogênese que construiu uma reflexão 

referente aos passos do processo de aprendizagem, ou seja, conseguiu perceber a 

progressão da alfabetização como algo que vai sendo construído pela criança.  

Sabendo em que ponto cada criança está, observou em sua prática que crescem as 

chances de se intervir sobre o processo para melhorar o desempenho dos alunos. 

Essa é uma das grandes contribuições da teoria da Psicogênese de acordo com a 

autora mencionada.  

Para Weiz, a teoria da Psicogênese implica em desenvolvimento de uma 

sensibilidade e uma espécie de escuta para as reflexões que as crianças fazem 

sobre a escrita e que as hipóteses não são frutos de uma ignorância, mas resultado 

do que pensam. Para isso, o professor precisa se colocar numa posição de 

observador cuidadoso do que a criança diz e do que ele está ensinando. 

A referida autora chama atenção para as distorções acerca da teoria, 

afirmando que alguns professores confudiram considerar os processos de 

aprendizagem com práticas espontaneístas, entendendo que a intervenção 

pedagógica seria desnecessária. Para Weiz, é preciso que os educadores entendam 

quais são as teorias presentes na sua ação de ensino. 

Segundo a autora, não corrigir significa abandonar o aluno a própria sorte. 

Portanto, o professor precisa usar tudo o que sabe sobre as hipóteses das crianças  

para interpretar o que o aluno está escrevendo e ajudá-lo a avançar. “O professor 

funciona como uma espécie de diretor, de cena ou contrarregra, e cabe a ele montar 

o andaime para apoiar a construção do aprendiz “( 2009,p.62). 

 A construção desse andaime a partir das hipóteses  apresentadas pelas 

crianças e cuidadosamente observadas pelos professores pode ser traduzida 

mediante a uma didática de alfabetização. Esther Grossi e sua equipe do GEEMPA 

(Grupo de Estudos sobre Educação, Metodologia da Pesquisa e Ação) 

desenvolveram durante anos um trabalho árduo  e sitemático, inspirado na teoria de 
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Emília Ferreiro e Ana Teberosky. Dessas pesquisas derivou-se uma didática que foi 

amplamente divulgada como  didática construtivista da leitura e da escrita.  

Grossi (1990) escreveu a trilogia denomida de Didática do nível pré-silábico; 

Didática do nível silábico; Didática do nível alfabético e ainda um livro com 

encaminhamentos para a realização do diagnóstico das crianças intitulado de Aula 

entrevista. Os  referidos livros além de apresentarem um aprofundamento sobre o 

conhecimento das hipóteses das crianças  que não estão tão bem explicitados no 

livro de Ferreiro e Teberosky, também apresentam interessantes encaminhamentos 

metodológicos para o avanço  no percuros evolutivo  das concepções das crianças 

sobre a escrita. 

 A autora destaca que as bases teóricas de sua proposta de alfabetização 

para crianças de classes populares tem como paradigma  algo muito diferente do 

que está sendo desenvolvido no ensino atual. Referindo-se portanto, a uma 

autêntica revolução que não é tão fácil de se realizar, posto que implica no diálogo 

continuo entre os processos de ensino e de aprendizagem e alerta que  de nada 

adianta. “instrumentalizar os professores para uma certa prática quando eles não 

são senhores da teoria que a embasa” ( GROSSI, 1990,p.25). 

No entendimento da autora supramencionada,  as ideias de Emília Ferreiro, 

no ensino, implicam essencialmente em uma teoria de aprendizagem compatível 

com o construtivismo, pois associada a outras teorias  não dará certo. Os 

argumentos de Grossi se divergem com o que sinaliza Morais (2012) quando afirma 

que,  acha inadequado associar a teoria de Ferreiro e Teberosky ao construtivismo, 

visto que  no jargão pedagógico do senso comum, construtivismo  se tornou uma 

espécie de palavra-ônibus, estando relacionada a pedagogias de laissez-faire ou 

pedagogias que apenas valorizam as descobertas espontâneas dos alunos e ainda 

porque, o construtivismo é uma concepção teórica muito ampla, não comportando 

uma única teoria psicológica.  

Grossi (1990) alerta ainda , que o fracasso na alfabetização das crianças das 

classes populares se dá pelo fato  de que elas chegam  à escola com uma bagagem 

muito distante das crianças de classes mais favorecidas, justamente por não terem 

experiências com materiais escritos e atos de leitura. Nesse sentido, a Psicogênese 

foi fundamental, posto que nos permitiu detectar as hipóteses das crianças e por 

conseguinte, perceber a inadequação de determinadas práticas de ensino que 

desconsideram os processos de aprendizagem. 
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 A autora comenta ainda, que a teoria oferece elementos imprescindíveis para 

a construção de um método de alfabetização. No entanto, ela defende o uso da 

palavra proposta didática, que vai além de uma receita:  

.”Ela exige recriação a cada vez que é aplicada, como todo ato pedagógico 

verdadeiro. Traça princípios apoiada na prática concreta de muitas experimentações 

confrontadas com dados teóricos que as expliquem” ( GROSSI,1990,p.31) 

 Soares (2008), faz referência ao trabalho produzido por Grossi (1990), no 

texto em que aborda a necessidade de resgatarmos o conceito de método, 

afirmando que corajosamente em um contexto histórico em que se temia usar essa 

expressão, Grossi teve a ousadia de usar para intitular sua obra, a palavra didática, 

pretendo extrair aplicações didáticas das descobertas cognitivas das crianças. 

Nesse sentido, podemos observar que a psicogênese da língua escrita é uma 

faceta importante para o desenvolvimento de uma teoria de alfabetização capaz de 

conjugar os diversos campos do conhecimento que explicam esse processo. É uma 

teoria, cuja relevância reside na possibilidade de compreensão da aprendizagem da 

lecto-escrita do ponto de vista do aluno e com base nesse entendimento, favorece o 

desenvolvimento de práticas de ensino que valorizem as hipóteses apresentadas 

pelas crianças. 

 

2 A NATUREZA COMPLEXA  E MULTIFACETADA DA ALFABETIZAÇÃO 

 

Nesse capítulo, pretendemos promover uma compreensão de que uma teoria 

coerente de alfabetização só é possivel ser desenvolvida a partir da articulação dos 

diversos campos do conhecimento e da compreensão dos fatores que podem 

interferir no processo de alfabetização.  

Utilizamos como referência o texto de Magda Soares (1985), que inicia suas 

reflexões, trazendo dados estatísticos sobre o fracasso na alfabetização das 

crianças brasileiras. Na estatística, apenas metade dos estudantes conseguem 

aprender a ler e escrever e passam para o ano escolar seguinte. Esses dados são 

divulgados desde os anos 40 e chega aos anos 80 praticamente da mesma forma, 

tornando-se um dos principais motivos para construção do estudo da autora que 

questiona: quais são as causas do fracasso na alfabetização? 

Para tentar entender este problema, faz-se necessário compreender o que é 

de fato a alfabetização. A autora deixa bem claro que o termo em seu sentido 
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específico e exclusivo é: “processo de aquisição do código escrito, das habilidades 

de leitura e de escrita.” (SOARES, 1985, p. 20). A partir deste conceito é que surgem 

os primeiros paradigmas a serem discutidos, por se tratar de uma noção bastante 

ampla, que pode remeter tanto ao domínio de códigos da escrita e da leitura quanto 

à real compreensão dos significados da leitura e escrita (apreensão dos significados 

que objetos, gestos, ações podem representar). 

Estes dois pontos de vista sobre o processo da alfabetização não podem ser 

pensados isoladamente, um não elimina o outro, ou seja, ambos os paradigmas 

possuem a sua parcela de veracidade. Portanto, a alfabetização não ocorre somente 

quando há correspondência entre fonemas e grafemas e nem tampouco quando há 

compreensão da língua escrita e oral, mesmo porque discurso oral e escrito são 

organizados de formas diferenciadas. A partir daí surge um terceiro ponto de vista 

que em contraste com os dois anteriores, conceitua a alfabetização como sendo um 

processo social e não individual. Desta forma, a alfabetização dependerá da sua 

função atribuída na sociedade em que está inserida, então “O conceito de 

alfabetização depende, assim, de características culturais, econômicas e 

tecnológicas [...]” (SOARES, 1985, p. 21) 

Pode-se perceber então que, a alfabetização não se limita a um ou dois 

conceitos, na verdade trata-se de um conjunto de habilidades tornando-a complexa 

e cheia de facetas. Essas facetas são relacionadas com as perspectivas: 

psicológica; psicolinguística; sociolinguística; linguística. 

 Perspectiva Psicológica Tradicional: são estudados os processos 

psicológicos considerados pré-requisitos para o processo de 

alfabetização como: inteligência, aspectos fisiológicos e neurológicos 

além do psicológico propriamente dito (noções temporais e espaciais, 

dpsicomotricidade, etc). Nesta perspectiva portanto, o fracasso ou 

sucesso do alfabetizando depende do estágio de compreensão 

simbólica que ele possui;  

 Perspectiva psicológica cognitiva: voltada para abordagens cognitivas 

sobretudo no quadro da psicologia genética de Piiaget e de Emília 

Ferreiro com investibações sobre os estágios de conceitualização da 

lectoescrita; 
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 Perspectiva Psicolinguística: trata-se da relação entre linguagem e 

memória, maturidade linguística da criança, interação entre 

informações visuais e não visuais, entre outros; 

 Perspectiva Sociolinguística: há um intima relação entre alfabetização e 

usos sociais da língua. Trata-se da distância entre o dialeto que a 

criança já possui antes de ser alfabetizada com a língua escrita 

convencional, que pode variar dependendo da região, cultura, classe 

social, etc. 

 Perspectiva Linguística: trata-se da aprendizagem da leitura e escrita 

como um processo onde se estabelecem relações de símbolos gráficos 

e sons (grafemas e fonemas). Implica em um progressivo domínio das 

regularidades e irregularidades da língua escrita. 

Todas estas perspectivas e processos não são suficientes para tentar elucidar 

o problema do fracasso na alfabetização. A autora vai além, acrescenta a questão 

social e cultural também como fundamentais na sucessão de erros que levam ao 

fracasso, visto que há nas escolas uma supervalorização da língua escrita e 

desvalorização da língua oral que as crianças já trazem, ou seja, a língua oral culta 

padronizada pela escola é distante da realidade de grande parte dos estudantes. 

Neste sentido, a escola ao invés de inserir de forma prazerosa nas aulas 

metodologias que instiguem as crianças a aprenderem, fazem o oposto: as incluem 

em projetos ou aulas compensatórias alegando a carência intelectual e cultural das 

mesmas. O que na verdade é uma exclusão disfarçada. 

Este fenômeno é refletido nos métodos utilizados para alfabetizar, o uso de 

cartilhas, materiais didáticos distantes da realidade de cada região e repetições do 

alfabeto em salas de aulas mostra que não há evolução nas formas de ensinar, 

deixando claro que enquanto não houver uma percepção mais clara que o processo 

de alfabetização é multifacetado e precisa de procedimentos flexíveis. 

Diante do exposto, se faz mister um exercício por parte dos professores para 

conjugação de diferentes teorias que explcam os processos de alfabetização 

entendendo que, cada saber pressupõe um fazer que demanda escolhas a serem 

adaptadas às condiçãoes objetivas das salas de aula. Portanto, devemos falar em 

metodologias de alfabetização de forma a romper com a ideia de receita ou fórmula 

mágica para superar o fracasso recorrente da alfabetização no Brasil. 
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3 PERSPECTIVAS METODOLÓGICAS PARA ARTICULAÇÃO DAS PRÁTICAS 

DE ENSINO E DE APRENDIZAGEM  NO PROCESSO DE  ALFABETIZAÇÃO: 

CONTRIBUIÇÕES  DA TEORIA DA PSICOGÊNESE DA LÍNGUA ESCRITA 

 

O terceiro capítulo tem como objetivo estabelecer e articular as práticas de 

ensino e aprendizagem, para isso é necessário que se compreenda o processo de 

aquisição da língua escrita do ponto de vista do aprendiz. Desse modo é importante 

explicitar as hipóteses percorridas pelas crianças na apropriação do sistema de 

escrita alfabética de forma a usá-las como caminho didático para a evolução na sua 

aprendizagem. 

Inicialmente achamos pertinente discutirmos sobre o valor atribuído as 

palavras ensino e aprendizagem nas práticas alfabetizadoras. Essa reflexão é 

necessária, tendo em vista que no período anterior a década de 80, havia uma 

hegemonia das práticas de ensino que desconsideravam o modo como ocorre à 

aprendizagem das crianças, suas hipóteses, suas capacidades cognoscitivas, de 

alguém que pensa, que categoriza, que relaciona e que procura ativamente 

compreender o mundo. Camargo em seu texto “Perspectivas metodológicas para o 

processo de ensino e aprendizagem na alfabetização: um diálogo com os 

professores alfabetizadores” afirma que:  

 

Depois da década de 80, esse quadro muda radicalmente a partir de uma 
verdadeira revolução conceitual acerca da alfabetização com os estudos de 
Emília Ferreiro e Ana Teberosky com a teoria da Psicogênese da Língua 
Escrita, que desvia o trabalho centrado tradicionalmente na figura do 
professor, no ensino, para o ser que aprende, no caso os alunos e sua 
relação com o objeto conceitual, a escrita (CAMARGO, 2014, p.1). 

 

 A referida autora ao mesmo tempo reconhece os avanços provocados por 

essa teoria, sinalizando que: “a contribuição dessa pesquisa é inegável, nos permitiu 

compreender que o processo de alfabetização é de natureza conceitual, cognitiva, 

que os erros são processuais, indicativos do desenvolvimento, da compreensão 

gradativa sobre os princípios que regulam o sistema alfabético [...]” (2014,p.1). 

As ideias da autora supramencionada coadunam com os argumentos de 

Morais (2012), ao afirmar que a teoria psicogenética também trouxe evidencias 

referentes às oportunidades sociais e escolares no que tange ao ritmo de 

apropriação do sistema de escrita alfabética. Através da comparação dos 

conhecimentos de crianças do meio popular e de classe média foi possível constatar 
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que  as crianças inseridas nesse contexto social tendiam a percorrer mais 

lentamente as etapas da psicogênese da escrita. 

Camargo (2012) alerta que a pesquisa de Ferreiro e Teberosky (1999), 

demonstra que a aprendizagem da lecto-escrita se dá: 

 

por processos de estruturações e reestruturações de hipóteses, por uma 
progressiva construção de estruturas cognitivas e que podem ser traduzidas 
como avanços na compreensão sobre o funcionamento do sistema 
alfabético. Os alunos em fase de alfabetização precisam compreender 
alguns princípios básicos que constituem esse sistema, entre eles, que são 
utilizados símbolos convencionais na escrita que são as letras, que a escrita 
tem relação com a fala, ou seja, relação entre segmentos gráficos e 
sonoros, que as sílabas têm estruturas diferentes (consoante e vogal, vogal 
e vogal, entre outras), que as regras de correspondências grafofônicas 
(letras e sons) são ortográficas, uma letra pode representar mais de um 
fonema ou um fonema pode ser representado por duas letras (CAMARGO, 
2012, p.1) 

 

Morais (2012) evidencia a importância do desenvolvimento de atividades que 

favoreçam a reflexão da língua. O autor mencionado alerta que, vários 

encaminhamentos didáticos possibilitam a compreensão sobre as propriedades do 

sistema de escrita alfabética. Para nós, alfabetizados, esses conhecimentos estão 

automatizados, entretanto, para os aprendizes da língua escrita, implicam em um 

longo processo de compreensão com evoluções e involuções. Dentre as 

propriedades deste sistema listadas pelo autor estão: o entendimento de que as 

letras são diferentes de números e de outros símbolos e que têm um repertório finito; 

a ordem das letras no interior das palavras não pode ser mudada; uma letra pode se 

repetir no interior de uma palavra e em diferentes palavras ao mesmo tempo; as 

letras notam a pauta sonora das palavras que pronunciamos e sua quantidade não 

está relacionada com as características físicas dos objetos, dentre outros. 

 

3.1 Processos de aprendizagem: níveis de conceitualização de leitura e de  

escrita    

 

A teoria da psicogênese da escrita busca explicar a origem dos 

conhecimentos, ou seja, trata-se de explicar de onde surgem as formas de 

compreensão do sistema de escrita alfabética demonstrado pelas crianças em cada 

etapa do processo de alfabetização.  
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Para descrever claramente cada nível de conceitualização das crianças, 

optamos em usar os textos de Camargo (2012), escrito de forma bem didática para 

ser usado  na formação dos professores alfabetizadores da rede municipal de 

Manaus, bem como o texto de Morais (2012) sobre a teoria da Pscogênese da 

língua escrita.  

 Camargo (2012) em seu texto, destaca que  é a compreensão desses 

princípios que irá regular o processo de construção da escrita alfabética investigada 

por Ferreiro e Teberosky (1999). São as hipóteses e os conflitos cognitivos em 

entender o que a escrita nota que irão conduzir os alunos à compreensão e, 

consequentemente, apropriação e desenvolvimento das habilidades necessárias na 

aprendizagem da leitura e da escrita. A essa tentativa de entender o que a escrita 

nota, as autoras chamaram de níveis Pré-Silábico, Silábico, Silábico-Alfabético e 

Alfabético. 

Segundo Morais (2012), no primeiro nível nomeado como PRÉ-SILÁBICO,   

as crianças ainda não conhecem a pauta sonora, ou seja, não relacionam a 

sequencia da sonoridade das palavras com a escrita. Neste período, as crianças não 

distinguem inicialmente desenhos e escrita.  

No processo de evolução, as mesmas produzirão garatujas e rabiscos, sendo 

parecidas com letras e posteriormente, em seguida a medida que interagem com a 

escrita  passarão a utilizar as  letras para escrever, mesmo que ainda misturem 

letras com números e outros símbolos escritos. 

Nessa fase, as crianças podem apresentar uma característica chamada de 

realismo nominal, escrevendo palavras com a ideia de que a quantidade de letras a 

serem  usadas terá relações o tamanho do objeto representado - coisas grandes 

escrevem com muitas letras e coisas pequenas com poucas letras, por exemplo: Boi 

é maior do que formiga, portanto, escreverão essa palavra com mais letras do que a 

segunda opção. 

Na fase pré-silábica, em um estágio mais evoluído, na tentativa de diferenciar 

as palavras, as crianças formulam dois tipos de hipóteses, relacionadas a 

quantidade e variação de letras: 

 

 Hipótese quantitativa: Precisa no mínimo de 03 letras  para que represente 

algo; 
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 Hipótese qualitativa: Há uma variação de letras, quanto a sua posição, pois 

letras iguais não dá para ler e podem variar as letras usando as próprias 

letras do nome. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Escritas produzidas por diferentes crianças com hipótese pré-silábica. 

     Fonte: Livro Sistema de Escrita Alfabética 

 

É importante destacar, segundo Camargo (2012), que nessa fase as crianças 

tem uma visão global das palavras, não conseguem perceber o interior da palavra, 

por isso precisam desenvolver a estabilidade da escrita, percebendo que cada 

palavra é escrita sempre com as mesmas letras e na mesma ordem. As relações 

entre as partes e o todo permitirão que compreendam que as palavras são formadas 

por segmentos e que estes estão associados à pauta sonora.  

 A hipótese SÍLÁBICA tem como principal característica, a fonetização da 

escrita, na qual percebem a escrita como representatividade da pauta sonora, 

colocando uma letra para cada vez que abrem a boca para falar, por exemplo, na 

palavra boneca, abre-se a boca três vezes, então na sua lógica, representarão a 

palavra com três letras. Formulam hipóteses de que cada letra vale por uma sílaba. 

(CAMARGO, 2012). 
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Fonte: Livro Sistema de Escrita Alfabética, 2012. 

 

 

Nessa fase também é possível categorizar em dois subgrupos as hipóteses 

silábicas em: silábicas “quantitativas” e “qualitativas”.  Pode-se verificar na figura 2, 

um caso de escrita silábica quantitativa, em que a criança tende, na maioria das 

palavras, a usar a regra de que, para cada sílaba oral, se coloca uma única letra, 

mas a maioria das letras usadas não tem a ver com os sons das sílabas orais que 

está notando. Nas escritas silábicas qualitativas, também exemplificadas na figura 2, 

além da preocupação com a regra “uma sílaba oral, uma letra”, haveria a busca de  

escrever letras correspondente a um dos fonemas que formam a sílaba oral em 

questão. 

Nesta fase as crianças encontrarão dificuldades para escrever palavras 

dissílabas e monossílabas, pois enfrentarão o conflito com a hipótese anteriormente 

construída de escreverem com no mínimo 03 letras, posto que na escrita silábica, 

cada sílaba será representada com  uma letra e estas palavras seriam nessa 

hipótese, escritas com 02 ou 01 letras. (CAMARGO,2012). 

 A fase silábico-alfabética é vista como um período de transição. A criança já 

descobriu o que a escrita sonora nota, em lugar de achar que se escreve colocando 

Figura 2: Escritas produzidas por diferentes crianças com hipótese silábica. 
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uma letra para cada sílaba. Para isso, ela necessita refletir especificamente  sobre 

os pequenos sons que a formam. 

 Segundo Camargo, essa fase marca a transição entre os esquemas prévios 

em via de serem abandonados (hipótese silábica) e os esquemas futuros em via de 

serem construídos. Começam a grafar algumas sílabas completas e outras 

incompletas. Descobrem que a sílaba não pode ser considerada como uma unidade 

e passam a fonetizar a sílaba, por exemplo: 

 

GLADRA (GELADEIRA); 

PRUCA (PERUCA); 

DDO (DEDO); 

CAVAO (CAVALO) 

FDA( FADA). 

 

Nessa hipótese como nas outras, as crianças também passarão por conflitos 

de ordem quantitativa e qualitativa, pois em nossa língua as relações entre letras e 

sons não são perfeitas e as sílabas não são formadas somente por duas letras. 

 Hipótese quantitativa: Não basta uma letra por sílaba, mas também não 

se pode estabelecer nenhuma regularidade, duplicando a quantidade 

de letras por sílabas.  

 Hipótese qualitativa: Enfrentarão os problemas ortográficos  a 

identidade do som não garante a identidade das letras, nem a 

identidade de letras, a de som. Mesmo som, várias letras, por 

exemplos:  

                                           xícara – chinelo – selo – cedo. 

 

Morais (2012) salienta que é preciso ver a etapa silábico-alfabética não 

apenas como um “período de transição”, mas como um período de grande 

aprendizado das correspondências grafema-fonema.  A medida que tal aprendizado 

avança, mais curto é o “processo de transição”. Na figura 3 encontra-se mais 

exemplos de escritas produzidas por crianças que se encontravam no nível de 

transição agora analisado.  
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Fonte: Livro Sistema de Escrita Alfabética 

 

 

Quando estabelecem as correspondências grafofônicas, entre letras e sons 

com mais segurança, chegam ao nível ALFABÉTICO, apresentando erros 

ortográfico, visto que, no nosso sistema, as relações entre letras e sons não são 

perfeitas, existem na nossa língua escrita, letras diferentes que representam o 

mesmo som – sino/cidade e palavras em que as mesmas letras indicam sons 

distintos – casa/sapo. ( CAMARGO,2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Escritas produzidas por uma criança com hipótese pré-silábica no início do ano 

e alfabética no final do ano letivo. 

Fonte: Livro Sistema de Escrita Alfabética 

 

Figura 3: Escritas por duas crianças com hipóteses silábico-alfabético 
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Pode-se observar através da figura 4, exemplos de escritas produzidas por 

uma mesma criança, no início e no final do primeiro ano, quando apresentou, 

mutuamente, hipóteses pré-silábica e alfabética.  

Nessa perspectiva é importante que sejam elaboradas atividades que 

favoreçam o desenvolvimento das hipóteses das crianças, exigindo como afirma 

Camargo(2012), diferentes demandas cognitivas e diversos conhecimentos sobre o 

sistema de escrita alfabética.   

 

3.2 Processos de ensino:   atividades para a reflexão sobre o sistema de 

escrita alfabética 

 

É importante a partir do momento em que os professores alfabetizadores 

tomam conhecimento das hipóteses percorridas pelas crianças na compreensão do 

sistema de escrita alfabética, que realizem didaticamente intervenções para que eles 

possam desestabilizar essas ideias correspondentes aos níveis de conceitualização. 

Identificar os níveis da escrita em que as crianças se encontram não é o 

suficiente para que haja avanço cognitivo. Dessa forma o professor deverá promover 

atividades de reflexão sobre o sistema de escrita alfabética. Para Morais (2012) a 

escolha da “melhor opção didática” vai depender de uma série de fatores, que não 

têm a ver apenas com a perspectiva teórica a que se filiam, mas com questões 

ideológicas e filosóficas, juízos de valor que adotam no dia a dia.  

Assim sendo, o objetivo não é criar uma prescrição de metodologia milagrosa 

de alfabetizar. Mas, sim,  desenvolver um ensino que tem a explícita intenção de 

ajudar as crianças a avançarem em sua compreensão dos aspectos conceituais e 

convencionais da escrita, além de permitir-lhes desenvolver seus conhecimentos 

letrados.  

Baseados nas análises de Morais (2012) descreveremos alguns princípios e 

procedimentos que nos permitem ensinar a escrita alfabética de modo eficaz: 

 

A) A conjugação de práticas de leitura e produção de textos com 
aquelas que, explicitamente, ensinam o sistema de escrita alfabética 

 

Sabe-se que mesmo antes de se apropriarem do sistema alfabético, se as 

crianças tiverem a oportunidade de participar de práticas de leitura e de produção de 

textos, aprendem uma série de características dos gêneros textuais escritos, tanto 
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relativos à “estrutura” ou organização composicional, quanto sobre suas finalidades, 

usos sociais e esferas de circulação. Todavia é preciso, intencionalmente, planejar 

dois tipos de situações: de aprendizado da escrita alfabética e de aprendizado da 

linguagem que se usa ao escrever.  

Morais (2012) afirma que, ao longo dos anos letivos do ciclo inicial de 

alfabetização, o casamento de atividades com textos e atividades voltadas ao 

domínio específico da escrita alfabética, vai assumir variações quanto ao que 

precisa ser enfatizado, sempre levando em conta o que os alunos já conseguiram 

aprender.  

O autor supramencionado sugere que no âmbito da compreensão de leitura, 

pode-se passar a investir mais e mais em estratégias sofisticadas que exijam o 

tratamento de intertextualidade ou a elaboração de inferências. No âmbito do 

aprendizado do sistema de escrita alfabética, priorizar atividades que garantirão o 

domínio de suas convenções (relações entre som e grafia, domínio progressivo de 

ortografia etc.) Para que isso seja efetivado, é necessário antes de tudo, ter clareza 

sobre o que é possível esperar dos alunos, a cada etapa dos anos de alfabetização. 

 

B) Refletindo sobre os aspectos fonológicos das palavras 

 

De acordo com Morais (2012) as atividades que levam os alunos a refletir 

sobre os aspectos fonológicos e a desenvolver a “fonetização da escrita” devem 

considerar que tipo de habilidades fonológicas as crianças podem desenvolver sem 

já estarem alfabetizadas, e quais são importantes para chegarem a uma hipótese 

alfabética de escrita.  

Antes de realizar qualquer intervenção é necessário ter em mente, os 

objetivos que deverão ser alcançados, no que tange aos aspectos fonológicos 

.Morais (2012) listou habilidades que devem ser estimuladas nos aprendizes, tais 

como: 

 Contar as sílabas de palavras e comparar palavras quanto ao número 

de sílabas (identificando se uma palavra é maior que outra ou se têm a 

mesma quantidade de sílabas); 

 Dizer uma palavra maior (ou menor) que outra; 

 Identificar palavras que começam com a mesma sílaba; 

 Produzir palavras que começam com a mesma sílaba; 
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 Identificar palavras que rimam; 

 Produzir palavra que rima com outra; 

 Identificar palavras que começam com o mesmo fonema. 

Conforme consta no texto de Camargo (2012) visando a análise fonológica 

podemos propor as seguintes atividades: 

 Leitura/cantoria de textos com rimas  

 Jogos de rima (desafios). 

 Jogos fonológicos orais. 

 Jogos fonológicos com figuras. 

 Reconhecimento de palavras que comecem, terminem ou tenham partes 

com sons similares. 

 Produção de textos coletivos rimados (poemas). 

 Batucar o número de sílabas da palavra- -cada sílaba pronunciada, uma 

batidinha ou palmas. 

 Contagem de letras e vezes que se abre a boca para falar.  

 Destaque da sílaba inicial da palavra: diga uma série de palavras e peça 

aos alunos que levantem a mão após ouvirem uma palavra começada 

com a mesma sílaba. 

 Qual é a palavra? Pense em uma palavra, diga o som inicial e os alunos 

terão que adivinhar a palavra. 

 Escrever no papel, várias palavras e pedir para os alunos marcarem ou 

escreverem o numeral correspondente ao número de  silabas. 

 Lá vem a barquinha... 

 Marcar um x nos desenhos ou palavras que tenham a sílaba em 

destaque 

 Exercícios de correspondência entre a palavra e sílabas comuns 

presentes em outras palavras. 

 Exercícios de classificar as palavras pela quantidade de sílabas 

 Exercícios de agrupar as sílabas em conjuntos de acordo com as 

relações fonemas e grafemas. 

 

      Essas atividades segundo Camargo (2012),  ao serem aplicadas em sala de 

aula,  devem ser propostas numa perspectiva reflexiva, muito distante do trabalho 
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isolado das sílabas.O professor de acordo com a referida autora,  deverá listar as 

palavras no quadro destacando a sílaba trabalhadas sempre no contexto da palavra.  

EX: CASA: sílaba explorada CA, encontradas por exemplo em: CABELO- 

ABACATE - CAMA- BONECA- CAJU- CANETA. 

 

C) Explorando palavras estáveis  

 

As palavras que se tornam estáveis propiciam um bom trabalho de reflexão 

com aqueles alunos em fases iniciais da psicogênese da escrita. Esssa estabilidade 

ocorre quando o aprendiz reconhece determinadas palavras de memória e pode 

tentar reproduzi-las a partir do que memorizou sobre as letras que as constituem e 

sobre a ordem em que se apresentam.  

A estabilidade é decorrente da exposição frequente e, principalmente da 

possibilidade de registrar, repetidamente, a mesma palavra, por isso uma das 

primeiras palavras que podem se tornar estáveis para as crianças é o seu próprio  

nome ou o nome dos colegas. Nessa perspectiva listaremos sugestões de  

atividades retiradas do texto de Camargo (2012):  

 

Memorização global de palavras-chave: 

 

 Escrever palavras em cartões e pedir para o aluno reconhecer a palavra –

chave. 

 Chamar os alunos na lousa para apontar a palavra-chave. 

 Concurso de frases- Os alunos formam frases oralmente com a palavra-

chave, o professor a destaca no quadro e a mais votada é colocada em um 

cartaz. 

 Detetive- procurar a palavra-chave em revistas e jornais. 

 

 Memorização com atividades de reflexão sobre o nome próprio: 

 

 Bingo e jogos de memória de nomes 

 Quebra-cabeça de nomes 

 Classificação dos nomes pelas letras iniciais ou número de letras 

 Exercícios de ligar os nomes as suas iniciais 
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 Embaralhar as letras do nome e depois organizar na sequência 

  

Trabalho com LETRAS: 

 

 Diferenciar aspectos gráficos das letras na forma cursiva e imprensa 

maiúscula e minúscula  

 Cartões de chamada com nome escrito nas duas formas 

 Exercícios de correspondência entre o mesmo nome em letras, tamanhos ou 

posições diferentes 

 Pesquisa a partir de um modelo apresentado de letras nas suas diversas 

formas 

 Exploração das letras nos rótulos de embalagens e cartazes 

 Exercícios de agrupar as letras usando o critério de aberta e fechada 

 Exercícios de ligar a letra inicial de seu nome a outros nomes ( a letra deverá 

estar disposta em outra posição). 

 

Conforme o exposto, as atividades listadas implicam em ação e reflexão por 

parte dos aprendizes da língua escrita, muito distante dos modelos cartilhados que 

pouco contribuem no avanço das hipótese das crianças. É possível sim, conjugar 

práticas de alfabetização que tomem como ponto de partida, as aprendizagens até 

então apresentadas pelos alunos, valorizando suas capacidades cognoscitivas e 

competências linguísticas, marcos considerados conceituais da teoria da 

Psicogênese da línga escrita. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A pesquisa foi motivada pela análise e necessidade de evidenciar através de 

diversos olhares os avanços que alcançamos com a Teoria da Psicogênese  e 

certos limites ou lacunas que temos vivenciado através de uma má interpretação da 

mesma, visando buscar mecanismos que favoreçam contribuir com a superação dos 

problemas relacionados ao fracasso da alfabetização no Brasil.  

 Foi possível evidenciar que a teoria da psicogênese é apenas um dos 

campos que dará explicaçôes referentes as questões do processo de alfabetização. 

Visto que uma teoria coerente só é possível de ser desenvolvida mediante a  
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articulação  dos diversos campos do conhecimento. A teoria da psicogênese nos 

possibilita compreender como se dar o processo de aprendizagem, mas de maneira 

alguma podemos negligenciar as práticas de ensino. Ou seja, os professores 

alfabetizadores precisam ir além das interpretações dos níveis conceituais de escrita 

das crianças, precisam intervir didaticamente para que superem suas hipóteses e 

apoderem-se das propriedades do sistema de escrita alfabética na perspectiva do 

letramento.  

Tendo em vista o que foi discorrido ao longo deste estudo, pode-se concluir 

que apesar da dificuldade de termos assumido o projeto em fase de andamento o 

que ocasionou pouco tempo para a apropriação das leituras, foi possível alcançar os 

objetivos propostos no tempo previsto.  
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