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RESUMO 
 

 
Esta pesquisa tematiza a apropriação do sistema alfabético do português do Brasil no que 
diz respeito ao domínio dos princípios desse sistema por parte de alunos alfabetizados com 
base em postulados de Emília Ferreiro. Em vista disso, delineou-se a pesquisa a partir das 
seguintes questões-problema: Como se caracterizam a apropriação dos princípios do 
sistema alfabético do português do Brasil e o desenvolvimento de habilidades de 
consciência fonêmica nele implicadas em se tratando de alunos alfabetizados com base nos 
postulados de Emília Ferreiro? No contexto em que esses alunos foram alfabetizados, em 
que medida tais postulados foram ressignificados por parte de alfabetizadores? Trata-se de 
um estudo do tipo exploratório-descritivo que objetivou descrever a performance no domínio 
do sistema alfabético por parte desses alunos, tanto quanto a performance em habilidades 
de consciência fonêmica implicadas na instrução alfabética. A geração de dados contemplou 
entrevistas com alfabetizadoras, professoras de Língua Portuguesa e gestores, interações 
por meio das quais foi possível descrever a forma como as duas escolas privadas, 
participantes da pesquisa e situadas em Florianópolis, instituições que se autodenominam 
construtivistas, concebem os pressupostos teórico-epistemológicos de Emília Ferreiro no 
trabalho que empreendem. Além disso, realizaram-se testes por meio dos quais fosse 
possível analisar como os 46 alunos participantes da pesquisa se mostravam quanto ao 
domínio do código alfabético e quanto a habilidades em consciência fonêmica, dadas as 
implicações dessas habilidades na instrução alfabética. Tais participantes, com idade entre 
sete e onze anos, foram tomados em dois estratos distintos: segundo e sexto anos do 
Ensino Fundamental. Esta pesquisa se caracteriza por um enfoque prioritariamente 
qualitativo no que concerne à descrição das concepções da escola sobre a ancoragem em 
Emília Ferreiro e sobre o trabalho das professoras alfabetizadoras. O tratamento passa a ser 
quantitativo em se tratando dos testes aplicados aos alunos do segundo ano: testes de 
leitura e escrita e de consciência fonêmica, os quais compõem o quadro de geração de 
dados. Também recebeu tratamento quantitativo a descrição das habilidades de leitura e 
escrita de alunos do sexto ano. Para dar conta de responder às questões-problema, 
tomaram-se como base para o aporte teórico as descrições do sistema alfabético do 
português do Brasil, referenciando teorizações de Scliar-Cabral (2003a, 2003b); e as 
discussões sobre consciência fonêmica e relações entre o desenvolvimento dessa 
consciência e a instrução alfabética, fazendo-o com base em Byrne (1996), Chard e Dickson 
(1999), Torgesen, Morgan e Davis (1992), CONFIAS (2003) e Cerutti-Rizzatti (2004) entre 
outros. No que concerne à alfabetização, o enfoque se deu com base nas teorizações de 
Emilia Ferreiro (2007 [1984]) e postulados de outros estudiosos, como Morais (1996), 
Gontijo (2002), Mortatti (2000, 2006), Frade (2007), entre outros. Quanto aos resultados, 
constatou-se, a partir da análise dos dados gerados, que as escolas participantes de 
pesquisa ressignificaram práticas de ensino tidas como construtivistas e que os alunos da 
amostra não apresentam problemas no que diz respeito ao domínio do sistema alfabético do 
português do Brasil, uma vez que obtiveram ótimos escores nos testes realizados. Concluiu-
se, em vista disso, que, em se tratando do universo de pesquisa, não há correlação entre 
dificuldades na apropriação do sistema alfabético e instrução fundamentada nos postulados 
de Emília Ferreiro, compreensão empírica que motivou o desenvolvimento da pesquisa. 
 

 
Palavras-chave: Sistema Alfabético. Relações grafêmico-fonêmicas. Relações fonêmico-
grafêmicas.  Consciência fonêmica. Ensino da língua escrita. Processos de alfabetização. 
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ABSTRACT 
 
 

This research focuses the Brazilian Portuguese alphabetic system appropriation in which 
concerns to the understanding of this system principles by the students who were literated 
based on Emilia Ferreiro’s postulates. In view of this, the research was developed from the 
following problem issues: How the understanding of the Brazilian Portuguese alphabetic 
system principles and the development of the phonemic awareness skills that are involved in 
it are characterized in relation to students who were literated base on Emilia Ferreiro’s 
postulates? In the context in which such students were literated, in what proportion these 
postulates were resignified by these teachers of literacy? This is an exploratory-descriptive 
study that aimed to describe the students’ performance in the alphabetic system 
understanding, in so far as their performance on phonemic awareness skills that are 
implicated on alphabetical instruction. The data generation included interviews with teachers 
of literacy, Portuguese teachers and supervisors, interactions by means of which it was 
possible to describe how two private schools, research participants and located in 
Florianópolis, institutions that call themselves constructivists, conceive the Emilia Ferreiro’s 
theoretical-epistemological postulates in the work that they undertake. Besides, there were 
tests through which was possible to analyze how the 46 research participants showed 
themselves in relation the alphabetical code understanding and also as far the skills in 
phonemic awareness, given the implications of these skills on alphabetical instruction. Such 
participants, aged between seven and eleven years old, were taken into two distinct strata: 
second and sixth years of basic education. This research is characterized by a primarily 
qualitative approach concerning to the description of the school conceptions on the anchor in 
Emilia Ferreiro and about the teachers of literacy work. The treatment becomes quantitative 
in the case of the tests applied to second year students: tests of reading and writing, and 
phonemic awareness, which make up the data generation board.  The sixth year students 
reading and writing skills description also received a quantitative treatment. In order to take 
account of responding to problem issues, descriptions of Brazilian Portuguese alphabetic 
system were taken as theoretical base, referring to Scliar-Cabral’s (2003a, 2003b) theories 
and also the discussions about phonemic awareness and relations between the development 
of this awareness and the alphabetical instruction, doing it based on Byrne (1996), Chard & 
Dickson (1999), Torgesen, Morgan & Davis (1992), CONFIAS (2003) and Cerutti-Rizzatti 
(2004), among others. Concerning to literacy, the focus was the Emilia Ferreiro’s (2007 
[1984]) theories and the others scholars’ postulates, such as Morais (1996), Gontijo (2002), 
Mortatti (2000, 2006), Frade (2007), among others. As for the results, it was found, based on 
data generation analysis, that the participant schools resignified teaching practices seen as 
constructivists and that the students of the research sample do not have problems as 
regards to Brazilian Portuguese alphabetic system understanding, once they obtained 
excellent scores in tests. It is concluded, in view of this, dealing the universe of research, that 
there is no correlation between difficulties in appropriating the alphabetic system and 
instruction based on Emilia Ferreiro’s postulates, empirical understanding that motivated the 
development of this research.   
 
 
Keywords: Alphabetical System. Grapheme-phoneme relations. Phoneme-grapheme 
relations. Phonemic awareness. Teaching of written language. Literacy processes.  
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INTRODUÇÃO 

 

 

Esta pesquisa tem como objeto de estudo a apropriação do sistema 

alfabético do português do Brasil, especialmente no que diz respeito ao domínio dos 

princípios desse sistema por parte de alunos alfabetizados com base em postulados 

de Emília Ferreiro1. A problematização decorreu da inferência2 de que parece haver, 

hoje, uma tendência de conceber a aplicação dos postulados de Emília Ferreiro à 

alfabetização como causa de problemas relacionados ao a(na)lfabetismo em escolas 

brasileiras. Assim, em classes que se autodenominaram ou ainda se 

autodenominam construtivistas3, crianças chegariam a séries mais avançadas do 

Ensino Fundamental com problemas de codificação e decodificação e apresentariam 

dificuldade em assimilar que a escrita é uma tentativa de representação, muitas 

vezes arbitrária, da fala, não tendo pleno domínio das representações grafêmico-

fonêmicas e vice-versa; domínio este que deveria ser consolidado nos anos iniciais 

de escolarização básica. Sob essa perspectiva, tais alunos, em decorrência da 

aplicação dos postulados de Ferreiro, teriam problemas em relação à apropriação do 

sistema alfabético do Português do Brasil4.  

Com base nessa inferência – que advém de percepção empírica e exige 

estudos científicos que a legitimem ou não – e defendendo a essencialidade do 

domínio do código para o uso social da escrita e da leitura, formularam-se as 

seguintes questões-problema: Como se caracterizam a apropriação dos princípios 

do sistema alfabético do português do Brasil e o desenvolvimento de habilidades de 

consciência fonêmica nele implicadas em se tratando de alunos alfabetizados com 

base nos postulados de Emília Ferreiro?  No contexto em que esses alunos foram 

                                                 
1Usamos a expressão com base em dada a observação de que as escolas participantes da pesquisa 
concebem, a seu modo, a caracterização ser construtivista; caracterização esta que será descrita no 
quarto capítulo deste TCC.  
2 Parece queixa corrente, em muitas escolas e mesmo em universidades, a associação entre 
processos de alfabetização com base em Ferreiro e dificuldades das crianças para dominar o sistema 
alfabético. Trata-se de considerações e constatações empíricas as quais exigem estudos que 
investiguem sua legitimidade ou questionem sua veracidade.  
3 O termo construtivismo é entendido, para as finalidades deste estudo, como respectivo ao 
pensamento de Emília Ferreiro para a alfabetização.  
4 Apesar da promulgação do acordo ortográfico e da consequente (e esperada) uniformização da 
escrita, opta-se, ainda, pela expressão Português do Brasil, em razão das bases bibliográficas que 
foram usadas neste estudo, especialmente Scliar-Cabral (2003). 
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alfabetizados, em que medida tais postulados foram ressignificados por parte de 

alfabetizadores? 

Assim, a pesquisa visou identificar se alunos alfabetizados com base nos 

postulados de Emília Ferreiro revelam, no período de alfabetização, ou mais tarde – 

nesse caso, no sexto ano do Ensino Fundamental5 –, problemas na apropriação do 

sistema alfabético, apresentando lacunas no que diz respeito ao domínio das 

relações grafêmico-fonêmicas e fonêmico-grafêmicas que devem ser / deveriam ter 

sido internalizadas no processo de alfabetização. O estudo objetivou, por 

consequência, descrever a performance no domínio do sistema alfabético por parte 

desses alunos, tanto quanto a performance em habilidades de consciência fonêmica 

implicadas na instrução alfabética. Procedeu-se, como comportamento necessário 

ao estudo, à descrição da forma como tais instituições – escolas privadas de 

Florianópolis, que se autodenominam construtivistas – concebem os pressupostos 

teórico-epistemológicos de Emília Ferreiro no trabalho que empreendem com a 

alfabetização. 

Quanto à relevância da pesquisa, a realização justifica-se pela função social 

atribuída à leitura e à escrita, as quais potencializam a comunicação humana.  Em 

se tratando da alfabetização, discutir a apropriação do sistema alfabético – ainda 

que constitua apenas parte importante do conjunto de questões implicadas no 

domínio da leitura e da escrita e não o seu todo – parece conter em si componentes 

indiscutíveis na preparação do homem para o uso social da escrita.  

A escola tem papel efetivo na formação humana, e ensinar o domínio do 

sistema alfabético é uma das tarefas instrumentais que lhe cabe mediar para a 

mobilidade social do homem. Ensinar o código em si mesmo, tanto quanto o que 

fazer com ele nas relações sociais, porém, “[...] não é transferir a inteligência do 

objeto ao educando, mas instigá-lo no sentido de que, como sujeito cognoscente, se 

torne capaz de interligar e comunicar o interligado” (FREIRE, 2006 [1996], p.119). 

Isso implica fazer escolhas e tomar decisões, uma vez que as intervenções feitas em  

sala  de  aula contribuem  para  a  formação  do  aluno. Em vista disso, ainda que a 

ancoragem teórica deste estudo seja outra, recorre-se a Paulo Freire (2008 [1970], 

p. 12) pela sabedoria com que trata o processo de alfabetização, entendendo esse 

                                                 
5 Ou, evidentemente, antes e após esse ano; a indicação da série decorre da experiência da 
pesquisadora com classes de sexto ano; daí a escolha por estudar esse ano especificamente. 
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processo em um sentido mais amplo, para além da natureza instrumental do 

domínio do sistema, delimitação temática desta pesquisa: 
 
Com a palavra, o homem se faz homem. Ao dizer a sua palavra, pois, o 
homem assume conscientemente sua essencial condição humana. E o 
método que lhe propicia essa aprendizagem comensura-se ao homem todo, 
e seus princípios fundam toda pedagogia, desde a alfabetização até os mais 
altos níveis do labor universitário. 

 

Vale lembrar que a palavra, “[...] mais que um instrumento, é origem da 

comunicação [...] é essencialmente diálogo” (FREIRE, 2005 [1982], p.19).  Assim, a 

linguagem verbal, tanto a oral quanto a escrita, assume um papel importantíssimo na 

estrutura do pensamento, mostrando-se também como grande responsável pela 

possibilidade de inserção social, por meio da comunicação de pensamentos e ideias 

diversas. E, em se tratando da modalidade escrita, dominar os princípios do sistema 

alfabético é ferramenta para construir a excelência no uso dessa modalidade. O 

domínio competente da linguagem – incluída a escrita – constitui condição 

fundamental para o desenvolvimento da autonomia, que, por sua vez, é condição 

básica para o exercício da cidadania (PCNs, 1997).   

A linguagem escrita não é um simples conteúdo escolar, mas sim uma 

atividade humana, histórica e social.  Seu estudo deve, portanto, contribuir para 

auxiliar na solução de problemas cotidianos e propiciar o acesso aos bens culturais 

acumulados pela humanidade; o domínio do código alfabético é instrumento 

imprescindível a serviço dessas funções.  Deve-se, para tanto, considerar que ser 

um usuário competente da língua escrita é uma das condições básicas para uma 

efetiva participação social no exercício da cidadania.  

Concorda-se, por isso, com Paulo Freire (2005 [1982], p.11) quando, por 

meio de outras palavras, enfatiza que  
 
A leitura do mundo precede a leitura da palavra, daí que a posterior leitura 
desta não possa prescindir da continuidade da leitura daquele. Linguagem e 
realidade se prendem dinamicamente. A compreensão do texto a ser 
alcançada por sua leitura crítica implica a percepção das relações entre o  
texto e o contexto. 
 
 

Esse registro pontual a uma dimensão social e histórica dos usos da 

linguagem – e da escrita especialmente – tem origem no entendimento de que o 

foco deste estudo – a apropriação do código alfabético – é de natureza instrumental 

em favor daquilo que está para além desse mesmo foco: o uso da escrita na 
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sociedade e a mobilidade social do homem mediada por esse uso. O processo de 

alfabetização, com efeito, tem papel relevante, pois é a partir dele que o educando 

se apropria e passa a dominar os princípios do sistema alfabético de sua língua 

materna, importante ferramenta para o uso social da língua escrita. O exposto está, 

pois, em consonância com os Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1997, 

p.20) que afirmam o seguinte: 
 
[...] a alfabetização não é um processo baseado em perceber e memorizar, 
e, para aprender a ler e a escrever, o aluno precisa construir um 
conhecimento de natureza conceitual: ele precisa compreender não só o 
que a escrita representa, mas também de que forma ela representa 
graficamente a linguagem. 

 

Assim, este estudo justifica-se pelo seu caráter social e acadêmico, uma vez 

que o Brasil está, no ranking mundial, entre os países com um dos maiores 

percentuais de analfabetos funcionais, conforme sugerem dados do Inaf (2009)6. 

Urge, portanto, que se estudem formas de reverter esse quadro, o que seguramente 

implica conhecer mais efetivamente práticas de ensino e aprendizagem no universo 

da alfabetização e o resultado dessas práticas. 

Para dar conta de responder às questões-problema que movem esta 

pesquisa, o aporte teórico apresenta descrições do sistema alfabético do português 

do Brasil, referenciando teorizações de Scliar-Cabral (2003a, 2003b). Registra, 

ainda, discussões sobre consciência fonêmica e relações entre o desenvolvimento 

dessa consciência e a instrução alfabética, fazendo-o com base em Byrne (1996), 

Chard e Dickson (1999), Torgesen, Morgan e Davis (1992), CONFIAS (2003) e 

Cerutti-Rizzatti (2004), entre outros. Contém, ainda, teorizações de Emilia Ferreiro 

(2007 [1984]) para alfabetização e postulados de outros estudiosos, como Morais 

(1996), Gontijo (2002), Mortatti (2000, 2006), Frade (2007), entre outros. Como se 

trata de um estudo que discute a dimensão componencial da instrução alfabética e 

trata das bases teórico-epistemológicas de processos de alfabetização distintos, 

referenciam-se necessariamente autores de diferentes linhas de pensamento, tal 

qual se pode ver na menção aos teóricos feita neste parágrafo. 

No que tange à estrutura, além desta introdução, dividiram-se os tópicos em 

quatro capítulos, seguidos das Considerações Finais. Assim, no primeiro capítulo, 

objetiva-se focalizar implicações da consciência fonêmica em se tratando da 

                                                 
6 Apenas 25% da população brasileira entre 15 e 64, segundo o Inaf (2009), têm alfabetismo pleno. 
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aprendizagem de uma escrita alfabética. Para tanto, este capítulo contempla uma 

seção inicial que explicita o que é a consciência fonêmica, uma segunda seção que 

discute as relações entre essa consciência e alfabetização e uma terceira seção que 

descreve, de modo geral, os princípios do sistema alfabético do Português do Brasil 

(PB).  

Dada a importância do domínio do código para o uso social da escrita e da 

leitura, procura-se discutir, no segundo capítulo, pressupostos que subjazem às 

concepções teórico-metodológicas no ensino e na aprendizagem da língua escrita 

na escola. Em vista disso, detalham-se metodologias de alfabetização, tanto 

sintéticas quanto analíticas; expõem-se pontos relevantes acerca dos postulados de 

Emilia Ferreiro (2007 [1989]) para a alfabetização; e contextualizam-se as questões 

que permeiam, hodiernamente, as discussões sobre o tema. 

O foco, no terceiro capítulo, está nas questões atinentes às tramas dos 

procedimentos metodológicos, com vistas a detalhar como foram gerados e 

analisados os dados, por meio dos quais foi possível chegar a descrições 

qualitativas ou quantitativas acerca do objeto de estudo. Em vista disso, tecem-se 

considerações acerca do delineamento da pesquisa, dos participantes, dos 

instrumentos de geração de dados, entre outros.  

Já, no quarto capítulo, circunstanciam-se os resultados obtidos. Assim, para 

a análise, procedeu-se, inicialmente, à planificação dos dados em quadros7 a fim de, 

posteriormente, construírem-se gráficos e tabelas, com vistas a demonstrar o 

desempenho dos participantes em cada um dos testes aplicados. Feito isso, os 

resultados obtidos foram analisados à luz das teorias que embasam a presente 

pesquisa. Desse modo, tecem-se considerações acerca das relações implicacionais 

entre instrução alfabética e domínio do código, da ressignificação dos postulados de 

Ferreiro por parte das escolas em que se deu a pesquisa, da apropriação do sistema 

alfabético por parte das crianças que participaram do estudo e, por fim, do 

desempenho dos alfabetizandos nos testes de consciência fonêmica. 

Procura-se, enfim, nas Considerações Finais, responder-se às questões da 

pesquisa, correspondentes aos objetivos, a partir do que foi constatado ao se 

analisarem os dados obtidos. Apresentam-se, também, recomendações e sugestões 

para trabalhos futuros. 

                                                 
7 Os quadros com as planificações dos dados encontram-se nos Anexos. Já as tabelas e gráficos 
construídos a partir deles podem ser visualizadas no quarto capítulo. 
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1 A DIMENSÃO COMPONENCIAL DA LÍNGUA ESCRITA E SUAS IMPLICAÇÕES 
 
 

A aprendizagem de uma língua escrita alfabética exige a apropriação de um 

conhecimento basilar: a compreensão de que os grafemas8 – unidades da escrita – 

são representações dos fonemas9 – unidades da fala. A decodificação consiste, 

portanto, na atribuição de valor aos grafemas que compõem as palavras do texto; a 

codificação, por sua vez, consiste na conversão de fonemas em grafemas. São, 

portanto, processos distintos, mas fundados em um mesmo eixo: a natureza 

componencial do sistema alfabético. Cabe lembrar que  
 
Os diferentes sistemas escritos revelam a concepção que seus inventores 
tinham sobre como estão estruturadas as línguas. Os sistemas alfabéticos, 
por exemplo, revelam inferencialmente que seus inventores concebiam a 
fala como constituída de unidades dotadas de significado, as quais se 
decompunham em unidades menores destituídas de significados, 
representadas por letras, as quais articulavam determinados traços para se 
diferenciarem entre si. [...] Pode-se, pois, concluir que os sistemas escritos 
se constituem numa forma de recortar a fala, influindo em como ela passa a 
ser examinada como objeto de reflexão. (SCLIAR-CABRAL, 2002, p.146-
47). 

 

 

                                                 
8 O grafema é entendido, na literatura, como “A unidade mínima CONTRASTIVA no SISTEMA de 
escrita de uma LÍNGUA” (CRYSTAL, 2000, p.128, grifos do autor). Nessa perspectiva, “[...] deve-se 
entender o grafema como uma ou mais letras que representam um fonema (no sistema alfabético do 
português do Brasil, não mais que duas letras). Por exemplo, em ‘nasce’ temos cinco letras e quatro 
grafemas para representar / /. No caso, o grafema ‘sc’ é um dígrafo” (SCLIAR-CABRAL, 2003a, 
p. 27, grifos da autora).  
9 Cristófaro Silva (2007, p.135) afirma que fonema é “[...] unidade sonora que se distingue 
funcionalmente das outras unidades da língua”.  Sua definição aproxima-se, com efeito, do conceito 
postulado por Hernandorena (2001, p.12), que concebe os fonemas como “[...] sons capazes de 
distinguir significados [...]”. Além disso, essa estudiosa explica que “Pelo processo de comutação, ou 
seja, pela substituição de sons em contextos lingüísticos semelhantes, é possível observar a 
existência de contraste de significado, e, conseqüentemente, identificar os fonemas de uma língua. A 
partir dos pares mínimos pala/bala, selo/zelo, tela/dela, por exemplo, depreende-se que o traço 
sonoro nas consoantes é distintivo em Português, permitindo que se afirme que // e //, // e //, // e 
/d/ são fonemas diferentes” (HERNANDORENA, 2001, p.12). Cagliari (2002, p.24), por sua vez, 
explica que fonemas são “[...] os sons que têm a função de formar morfemas e que, substituídos por 
outros ou eliminados, mudam o significado das palavras [...]”. Nesse sentido, a substituição de “[] de 
pato por um []” resulta um “[...] novo significado e uma nova palavra, que é bato. Então [] e [] têm 
valores distintivos nessas palavras, porque trocando-se um pelo outro ocorre uma mudança de 
significado” (CAGLIARI, 2008, p.87). Em suma, o que essas definições “[...] têm em comum é ver o 
fonema como uma abstração, uma entidade que se manifesta através de segmentos fonéticos, mas 
não é necessariamente idêntica a eles. Assim, podemos dizer que em português // e // são fonemas 
que se realizam foneticamente como [] ou [] e [] ou [], respectivamente. O fato de 
convencionarmos representar o fonema por uma de suas variantes não significa que ela seja idêntica 
a ele, mas apenas que ela é sua manifestação mais básica e representativa” (MAIA, 2003, p.20). 
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Scliar-Cabral (2003a) explicita, por exemplo, que o entendimento acerca da 

decodificação10 e da codificação é básico para os complexos processos de 

compreensão e de produção do texto escrito. Nesses processos, está implicada a 

consciência fonológica, que se elicia antes ou a partir do momento em que se passa 

a dominar o sistema alfabético da língua escrita, dependendo do tipo de habilidades 

metafonológicas que compõem essa consciência.  

Torgesen, Morgan e Davis (1992) asseveram que a consciência fonológica 

está diretamente relacionada à sensibilidade ou à consciência explícita que permite 

ao falante identificar a estrutura fonológica das palavras de sua língua materna. 

Dado o exposto, é possível afirmar que  
 
Phonological awareness is the understanding of different ways that oral 
language can be divided into smaller components and manipulated. Spoken 
language can be broken down in many different ways, including sentences 
into words and words into syllables (e. g., in the word simple, / / and 
//), onset and rime (e. g., in the word broom, // and //), and 
individual phonemes (e.g., in the word hamper, //, //, //, //, //). 
Manipulating sounds includes deleting, adding, or substituting syllables or 
sounds (e.g., say can; say it without the //; say can with // instead of //). 
Being phonologically aware means having a general understanding at all of 
these levels11. (CHARD; DICKSON, 1999, não paginado). 

 

Assim, entende-se por consciência fonológica a capacidade de o falante 

manipular os segmentos fonológicos de sua língua materna, ou seja, “[...] refere-se à 

análise e à manipulação da fala em seus componentes fonológicos, a despeito do 

conteúdo comunicacional” (CIELO, 2001, p.47). Além disso, pode-se afirmar que há 

“[...], pelo menos, três formas possíveis de consciência fonológica: consciência de 

palavra, consciência silábica e consciência fonêmica” (CERUTTI-RIZZATTI, 2004, p. 

22).  

Pode-se, com efeito, definir essa consciência como “[...] a habilidade, 

distribuída em vários níveis ou em escala, para identificar e manipular as unidades 

fonológicas constitutivas da cadeia da fala, ou seja, a palavra, a sílaba e o fonema”. 
                                                 
10 Opta-se por usar DECODIFICAÇÃO, embora Scliar-Cabral prefira DESCODIFICAÇÃO. A escolha 
deve-se ao fato de DECODIFICAÇÃO ser forma recorrente hoje.  
11 A consciência fonológica é a compreensão das diferentes formas como a linguagem oral pode ser 
decomposta e manipulada. A língua falada pode ser dividida de muitas maneiras diferentes, incluindo 
frases em palavras e palavras em sílabas (por exemplo, na palavra simple, / / e //), onset e rime 
(por exemplo, na palavra broom, // e //) e fonemas (por exemplo, na palavra hamper, //, //, 
//, //, / /). Manipular os sons inclui suprimir, acrescentar ou substituir sílabas ou sons (por 
exemplo, pode-se dizer can, dizê-lo sem o //; pode-se dizer com // em vez de //). Ser 
fonologicamente consciente significa ter um entendimento geral em todos esses níveis. (Tradução 
nossa). 
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(CERUTTI-RIZZATTI, 2004, p. 25).  Em vista disso, é possível afirmar, com base em 

Cerutti-Rizzatti (2004), que o falante adquire a consciência de palavra antes de ter a 

consciência de sílaba, que também precede a consciência de fonema. Para a 

referida estudiosa, isso sugere que a consciência fonêmica representa o nível mais 

complexo da consciência fonológica. Em suma, “A consciência fonológica é a 

capacidade de refletir sobre os sons da fala e manipulá-los, englobando a 

consciência de sílabas, rimas, aliterações, unidades intrassilábicas (ataque e rima) e 

fonemas” (CONFIAS12, 2003, p.9). 

Nessa perspectiva, Chard e Dickson (1999, não paginado) asseveram que a 

consciência fonológica está diretamente relacionada a um continuum de 

complexidade, que contém desde atividades com rimas, até o nível mais sofisticado: 

a consciência fonêmica, que implica “[…] understanding that words are made up of 

individual sounds or phonemes and the ability to manipulate these phonemes either 

by segmenting, blending, or changing individual phonemes within words to create 

new words”13. Além disso, 
 
[...] o exercício da consciência fonológica pressupõe, no mínimo, processos 
atencionais, ou, com mais precisão, a intencionalidade para exercê-la e o 
domínio de uma linguagem para o recorte consciente da cadeia da fala. 
Quanto às unidades que são objeto do recorte, ele está na dependência 
direta de como uma dada língua escrita representa tais unidades. (SCLIAR-
CABRAL, 2002, p.147). 

 

Cabe lembrar que Moojen e colaboradoras (CONFIAS, 2003, p.13) postulam 

que, apesar de haver diferentes posicionamentos teóricos em relação a esta 

questão, “[...] parece haver um consenso em considerar a consciência fonológica 

não como um constructo unitário e organizado, mas como uma habilidade cognitiva 

geral, composta por uma combinação complexa de diferentes habilidades, cada uma 

com suas próprias peculiaridades”. 

Uma das formas possíveis de consciência fonológica é, portanto, a 

consciência fonêmica, que consiste fundamentalmente, segundo Cerutti-Rizzatti 

(2004, p.25), na habilidade específica de “[...] reconhecer e manipular os fonemas 
                                                 
12 Embora não se tenham utilizado, nesta pesquisa, testes nos moldes propostos pelo Confias – 
Consciência fonológica: instrumento de avaliação sequencial, destaca-se que se trata de um 
instrumento de avaliação da consciência fonológica elaborado por profissionais, como Sônia Moojen, 
Regina Lamprecht, Raquel Brodacz e outras, para avaliar crianças brasileiras, levando-se em conta 
as particularidades do português brasileiro. 
13 [...] entendimento de que as palavras são formadas por sons elementares ou fonemas e a 
habilidade de manipular esses fonemas, quer por segmentação, mistura, quer alteração de fonemas 
dentro das palavras para criar palavras novas. (Tradução nossa). 
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que constituem as palavras [...]”, e que será foco de discussão neste capítulo, uma 

vez que se objetiva tratar das implicações dessa consciência em se tratando da 

aprendizagem de uma língua escrita alfabética. Para tanto, este capítulo contempla 

uma seção inicial que explicita o que é a consciência fonêmica, uma segunda seção 

que discute as relações entre essa consciência e alfabetização e uma terceira seção 

que discute, de modo geral, os princípios do sistema alfabético do português.    

 

 

1.1 CONSCIÊNCIA FONÊMICA: DEFINIÇÕES E IMPLICAÇÕES LINGUÍSTICAS 

 

 

Constata-se que, embora os falantes nativos de uma língua utilizem, 

espontânea e automaticamente, a linguagem, eles precisam, em determinados 

contextos, ter consciência acerca da forma como usam sua língua materna. Assim, 

entender de que modo se dão as duas formas básicas de comportamento linguístico: 

“uso competente da linguagem de forma espontânea e automática” e “capacidade de 

focalização na expressão linguística em detrimento do conteúdo da mensagem” 

torna-se relevante para a compreensão do que é consciência linguística. Pode-se 

afirmar, portanto, que há uma dicotomia entre o processamento linguístico 

espontâneo e automático e “[...] o processamento lingüístico deliberado e controlado, 

fundamentado em comportamentos analíticos e reflexivos sobre a língua, 

comportamento no qual está implicada a consciência lingüística” (CERUTTI-

RIZZATTI, 2004, p.16-17).  

Embora a consciência linguística se subdivida em lexical, morfológica, 

sintática, pragmática e fonológica, destaca-se que a fonológica é a que interessa 

para este estudo, haja vista os objetivos da pesquisa. Ela subdivide-se em: a) 

consciência da palavra, que tende a ocorrer entre três e quatro anos de idade; b) 

consciência silábica, que emerge por volta de quatro e cinco anos; e c) consciência 

do fonema (fonêmica), que se desenvolve aos seis ou sete anos, quando a criança 

passa a ter noção de fonema em posição inicial, medial, final e reversão14. 

Importa salientar que, pautando-se em Stahl e Murray (1994), Cerutti-Rizzatti 

(2004, p.24) expõe que  

                                                 
14 Tais idades, evidentemente, podem sofrer alterações por conta de haver ou não estimulações 
diversas do meio social em que se insere a criança.  
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[...] o nível básico da consciência fonológica envolveria o domínio de rimas 
de palavras; um segundo nível envolveria o reconhecimento das rimas, e 
mais, de aliterações; um terceiro nível envolveria a familiaridade com os 
sons dos fonemas isolados; um quarto nível envolveria a capacidade de 
segmentar totalmente os fonemas constitutivos de uma palavra e, 
finalmente, envolveria a capacidade de apagar fonemas e reunir fonemas 
resultantes em novas palavras ou em pseudopalavras. 

 

A autora comenta, ainda, que Yopp (1988) estabelece níveis nos quais 

discute a consciência fonêmica com base na estrutura da sílaba. Assim, a hierarquia 

se dá da seguinte forma: 
 
[...] em um primeiro nível estaria o reconhecimento de rimas; em um 
segundo nível estaria a manipulação de ataques e rimas silábicas; em um 
terceiro nível estaria a capacidade de manipular vogal e coda; em um quarto 
nível estaria a capacidade de manipular fonemas em um ataque com 
encontro consonantal [ataque complexo] e, finalmente, em um quinto nível, 
estaria a capacidade de manipular fonemas em coda com encontros 
consonantais [coda complexa]. (CERUTTI-RIZZATTI, 2004, p.24). 
 

 

Byrne (1996, p.39) afirma que, antes de se definir “consciência fonêmica”, é 

preciso levar em consideração a “natureza da fala”, considerada como um 

continuum, e “seu relacionamento com a escrita”, que se caracteriza por apresentar 

um caráter discreto. Em vista disso, aquele que se encontra no processo de 

aprendizagem da língua escrita precisa “[...] descobrir os elementos da fala contínua 

que correspondem aos elementos discretos da escrita alfabética”, ou seja, que os 

fonemas são essas entidades discretas e abstratas. Vale lembrar, contudo, que eles  
 
[...] não são, geralmente, compreendidos como unidades discretas da fala; 
eles estão aglutinados e integrados em uma corrente contínua de som, 
existindo como unidades separadas somente na mente do falante. É a 
consciência da natureza psicologicamente segmentada (enquanto oposta à 
natureza fisicamente contínua) da fala que chamamos de “consciência 
fonêmica”. (BYRNE, 1996, p.41, grifos do autor). 

 

A consciência fonêmica é, portanto, “[...] uma das instâncias da consciência 

fonológica e envolve a capacidade de reconhecer e manipular os fonemas que 

constituem as palavras” (CERUTTI-RIZZATTI, 2004, p.25), ou seja, relaciona-se à 

habilidade de se analisar e reconhecer os fonemas que compõem uma palavra. 

Ressalta-se que essa capacidade – se consideradas as demais habilidades 

fonológicas – é adquirida pela criança numa última instância, por volta dos seis 

anos, especialmente no processo de alfabetização quando a criança toma 
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consciência dos fonemas, as unidades mínimas da língua, e passa a estabelecer as 

relações fonêmico-grafêmicas na escrita. 

É possível, por conseguinte, afirmar que a consciência fonêmica está 

implicada no processo de aprendizagem de uma língua escrita alfabética porque 

envolve habilidades como: “[...] 1) apagamento de fonemas; 2) combinação de 

fonemas; 3) identificação ou detecção de fonemas; 4) segmentação (ou análise ou 

decomposição) de fonemas e; 5) invariância (ou reversão) de fonemas” (CERUTTI-

RIZZATTI, 2004, p.28). Essas habilidades remetem, com efeito, ao caráter 

componencial da escrita alfabética, dado que relações entre grafemas e fonemas e 

entre fonemas e grafemas requerem apagamentos, identificações, reordenações, 

segmentações, etc.  

Cerutti-Rizzatti (2004, p.27), pautada em Vandervelden e Siegel (1995), 

explicita que “[...] a consciência dos fonemas em posição inicial de palavra é a 

primeira a ser adquirida, seguida pela consciência do fonema em posição final de 

palavra para, somente então, dar-se a conscientização acerca dos fonemas em 

posição medial de palavra”. Além disso, a “capacidade de segmentar precede a 

capacidade de apagamento dos fonemas e a capacidade de substituição fonética”. 

(CERUTTI-RIZZATTI, 2004, p.24). 

Comenta, ainda, que os estudos de Vandervelden e Siegel (1995) “[...] 

sugerem que reconhecer fonemas iniciais e realizar segmentações parciais 

envolvem graus rudimentares de consciência fonêmica; já o apagamento e as 

substituições envolvem graus mais avançados dessa mesma consciência”. Acerca 

dessa questão, enfatiza que é preciso levar em conta a seguinte advertência de 

Scliar-Cabral (2003a, p.59): “[...] não se pode considerar como consciência fonêmica 

os processos automáticos perceptuais implicados na extração dos traços fonéticos 

das pistas acústicas, a atribuição de pesos foneticamente condicionados e sua 

integração que permitem diferenciar umas unidades das outras (sejam quais forem)”. 

Salienta, enfim, que ‘[...] esse “reconhecimento” de que tratam Vandervelden e 

Siegel envolveria não a simples percepção das distinções fonêmicas, mas a 

capacidade de manipulação consciente dos fonemas implicados nessa distinção’ 

(p.28). 

Destaca-se, enfim, que Gough, Larson e Yopp (1996, p.33) postulam que 

existem, para a consciência fonológica, “[...] itens ordenados em grau de 

dificuldade”, podendo “[...] a rima, a identificação do fonema inicial e a subtração de 
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fonema podem corresponder a três pontos diferentes ao longo desta escala”. Tendo 

isso em vista, Cerutti-Rizzatti (2004, p.28) comenta que é possível, também, 

considerar “[...] a provável existência de uma escala para a consciência fonêmica 

[...]”.  

Tecidas essas considerações, passa-se a tratar, na seção seguinte, 

especificamente da relação entre consciência fonêmica e aprendizado da leitura e 

da escrita. 

 

 

1.2 CONSCIÊNCIA FONÊMICA E SUA RELAÇÃO COM O APRENDIZADO DA 

LEITURA E DA ESCRITA  
 
 

Dada a natureza deste estudo, é relevante tecer considerações acerca das 

relações entre o desenvolvimento da consciência fonêmica e a aprendizagem da 

leitura e da escrita. Assim, retomam-se, aqui, alguns pontos-chave discutidos por 

Cerutti-Rizzatti (2004, p. 29) que foca seus estudos “[...] nas relações existentes 

entre a consciência fonêmica e processos de ensino-aprendizagem [da leitura e da 

escrita]”.  

Pode-se afirmar, com efeito, que há uma inter-relação entre consciência 

fonêmica e instrução alfabética, uma vez que se parte da seguinte premissa: “[...] a 

consciência fonêmica é importante para o aprendizado da leitura e da escrita, assim 

como esse aprendizado potencializa tal consciência, ou seja, a consciência fonêmica 

facilitaria o domínio da leitura e da escrita, ao mesmo tempo em que seria elicitada 

por esse domínio” (CERUTTI-RIZZATTI, 2004, p.49). Nessa perspectiva, “A 

aprendizagem do sistema alfabético da leitura e da escrita pressupõe a capacidade 

de reconhecer, decompor, compor e manipular os sons da fala, o que corresponde à 

consciência fonológica” (CONFIAS, 2003, p.11). 

Yavas e Haase (1988) focalizam, também, de que modo se dá a relação 

consciência fonêmica versus alfabetização e, a partir de estudos que realizaram, 

concebem que há um imbricamento entre instrução alfabética e consciência 

fonológica. Além disso, asseveram que  
 
[...] há uma forte correlação [...] entre o desenvolvimento da consciência 
fonêmica e o [desenvolvimento] da habilidade de ler. [...] o que os 
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resultados mostram, predominantemente, é uma relação em dois sentidos: 
aquelas crianças que têm um bom nível de consciência fonêmica são 
também as mesmas que têm boa habilidade em leitura, enquanto aquelas 
deficientes no desempenho da consciência fonêmica são justamente as 
julgadas como leitores fracos [...]. Numa situação como essa fica bastante 
difícil estabelecer uma relação de causa e efeito (YAVAS; HAASE, 1988, 
p.51-2 apud CERUTTI-RIZZATTI, 2004, p.49). 

 

Constata-se que essa mútua influência é colocada em relevo quando os 

pesquisadores, ao analisarem os resultados obtidos em suas pesquisas, destacam a 

relevância da escolarização no que tange ao desenvolvimento da consciência 

fonêmica, especialmente ao explicitarem o seguinte:  
 
[...] as crianças que estão recebendo treinamento formal em alfabetização 
apresentam um desempenho significativamente melhor [nos testes de 
consciência fonêmica] do que aquelas que não estão sendo submetidas a 
esse processo. [...] os resultados [...] sugerem que a instrução em leitura 
ajuda a criança a representar e a pensar os fonemas como entidades 
isoláveis. (YAVAS; HAASE, 1988).  

 

Vandervelden e Siegel (1995, p.854-55 apud CERUTTI-RIZZATTI, 2004, 

p.49-50) ressaltam, igualmente, que consciência fonêmica e aprendizado da leitura e 

da escrita se imbricam. Além disso, ao focalizarem a questão da recodificação 

fonológica, em testes de consciência fonêmica, destacam que, “Na leitura de 

pseudopalavras, a conexão sistemática entre letras e sons é usada para restaurar a 

forma falada de uma série impressa desconhecida, só então a palavra pode ser 

pronunciada ou julgamentos de homonímia podem ser feitos [...]”. Nessa 

perspectiva, as pesquisadoras concluem, pautadas em Jorm e Share (1983), que 

“[...] habilidades para fazer uso de relações sistemáticas entre letras e sons dão aos 

leitores uma estratégia para ler palavras desconhecidas e, conseqüentemente, um 

modo de adquirir novo vocabulário de leitura com independência”. Em vista disso, é 

possível afirmar que 
 
[...] a simples associação fonêmico-grafêmica, presente na escrita, ou 
grafêmico-fonêmica presente na leitura não implica consciência fonêmica, 
porque envolve percepção e não reflexão intencional sobre os segmentos 
constitutivos das palavras. [...] a recodificação fonológica e a consciência 
fonêmica são habilidades complexas e se desenvolvem gradualmente e 
reciprocamente com a leitura e a escrita. (CERUTTI-RIZZATTI, 2004, p.50, 
grifos da autora). 

 

Em suma, as conclusões de Vandervelden e Siegel trazem elementos 

significativos os quais contribuem para o entendimento acerca das “[...] inter-
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relações entre a consciência fonêmica e as fases iniciais de recodificação fonológica 

e o início da leitura”, uma vez que essas pesquisadoras constatam que  
 
[...] o reconhecimento de fonemas iniciais correlaciona-se fortemente com 
fases rudimentares de recodificação fonológica no início da leitura de 
palavras, mas evidencia uma frágil relação com habilidades avançadas de 
recodificação fonológica (precisão na leitura de pseudopalavras), 
habilidades avançadas de leitura e precisão na escrita. Atividades de 
apagamento e substituição revelam-se fortemente relacionadas com a 
precisão na leitura de pseudopalavras, na leitura avançada e na habilidade 
de escrita. (VANDERVELDEN; SIEGEL, 1995 apud CERUTTI-RIZZATTI, 
1995, p.50). 

 

Em outras palavras, importa, no ato de ler, “[...] a identificação rápida e 

precisa das palavras individuais no texto; o início do processo pelo qual esta 

habilidade é construída é uma apreensão nítida de como a escrita representa a fala 

no nível do fonema” (ADAMS, 1990 apud BYRNE, 1996, p.60). Pode-se afirmar, 

portanto, que ocorre algo semelhante no que respeita à escrita, uma vez que é 

preciso estabelecer, na codificação, a relação entre o fonema e o grafema que o 

representa, o que está na base de construção dos sistemas alfabéticos, tal qual se 

discute a seguir. 

 

 

1.3 O SISTEMA ALFABÉTICO DO PORTUGUÊS DO BRASIL 

 

 

Entende-se por sistema de escrita o “[...] conjunto padronizado de símbolos 

gráficos empregados para representar os sons da fala, sílabas, morfemas ou 

palavras de uma determinada língua, como, por exemplo, o sistema de escrita 

alfabético [...]” (HARRIS; HODGES, 1999, p.246). Em vista disso, pode-se afirmar 

que cada sistema é dotado de princípios que fundamentam suas regras de 

funcionamento. Assim, princípio alfabético pode ser definido como “[...] a 

pressuposição que fundamenta os sistemas de escrita alfabéticos, segundo a qual 

cada som da fala ou fonema de uma língua deve ter sua própria representação 

gráfica e distinta” (HARRIS; HODGES, 1999, p.217). Nessa perspectiva, concorda-

se com Morais (1996, p.50) quando explana que  
 
A aprendizagem de uma escrita alfabética, por exemplo, exige 
competências diferentes daquelas que a aprendizagem dos outros sistemas 
demanda e se desenvolve de maneira própria. Para compreender a 
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aprendizagem do sistema alfabético, é preciso saber exatamente o que é o 
alfabeto, como ele se tornou capaz de representar a linguagem no nível dos 
fonemas, de que capacidades nós precisamos para aprender essa relação, 
e como a representação alfabética pode ser modulada por convenções 
ortográficas. 

 

Dado o exposto, pode-se afirmar que a aprendizagem da leitura e da escrita 

“[...] passa pela descoberta e a utilização do princípio alfabético de correspondência 

entre letras e fonemas” (MORAIS, 1996, p.162). Assim, é primordial que o 

alfabetizando seja levado a compreender que, “[...] conforme a posição que ocupam, 

as letras representam valores fonéticos completamente distintos” (SCLIAR-CABRAL, 

2002, p.149).  

Scliar-Cabral (2003a e 2003b) descreve com detalhamento os princípios do 

sistema alfabético do português do Brasil. A estudiosa expõe, portanto, as “[...] 

bases dos processos envolvidos na leitura e na escrita, particularmente no que diz 

respeito à descodificação, isto é, ao reconhecimento da palavra e à codificação, ou 

seja, como ela é escrita na língua portuguesa praticada no Brasil” (SCLIAR-

CABRAL, 2003b, p.19). Esse conhecimento, segundo a autora, faculta aos 

profissionais da área reconhecimento das “[...] dificuldades que resultam das 

condições de ensino-aprendizagem daquelas que têm sua origem em distúrbios da 

linguagem” (p.20). Destaca-se, ainda, que  
 
A automatização das pautas perceptuais acústicas e dos padrões fono-
articulatórios da variedade sociolingüística com a qual estiver interagindo a 
criança normal se dá de forma espontânea e compulsória. O mesmo não 
ocorre com o sistema escrito: sua aprendizagem depende do ensino 
sistemático e intensivo. A aprendizagem dos princípios de um sistema 
alfabético implica desconstruir a percepção que o indivíduo tem da cadeia 
da fala como um contínuo [...]. (SCLIAR-CABRAL, 2002, p.146-47). 

 

Teorizações de Scliar-Cabral (2003a) sobre o sistema alfabético interessam 

neste aporte teórico haja vista tal sistema ser foco do estudo realizado no decorrer 

desta pesquisa, dada a tematização das operações de decodificação e de 

codificação. No estudo que empreende, a autora chama atenção para o fato de que 

a conversão dos fonemas em grafemas, no processo de escrita, é muito mais difícil 

do que a conversão dos grafemas em fonemas, no processo da leitura. Ambos os 

processos, ao que parece, demandam, em maior ou menor medida, implicações de 

variação sociolinguística. Assim, nas seções seguintes, procura-se abordar de que 
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modo se dá a relação entre grafemas e fonemas no que tange à leitura; foca-se, 

também, a relação entre fonemas e grafemas que subjaz ao processo de escrita. 

 

 

1.3.1 A relação entre grafemas e fonemas: a leitura. 
 

 

Scliar-Cabral (2003b, p.33) salienta que é primordial que os alunos tornem-

se proficientes em leitura, uma vez que esta é a “[...] espinha dorsal não só para o 

êxito nas demais disciplinas, quanto para a integração numa sociedade letrada15: 

quem não sabe, pelo menos, ler se sente marginalizado”. Para tanto, é 

imprescindível que lhes sejam dados subsídios no sentido de conhecerem e de 

dominarem os “[...] princípios que sustentam o sistema de leitura e de escrita da 

língua portuguesa do Brasil” (SCLIAR-CABRAL, 2003b, p.34). 

Um dos aspectos ressaltados por essa estudiosa, no que diz respeito ao 

sistema alfabético do português e ao processamento da leitura, é a relação entre 

reconhecimento das letras, atribuição dos valores aos grafemas e identificação do 

vocábulo (decodificação). Assim, é preciso, para se reconhecer as letras, ter-se a 

percepção de que há “[...] combinação de traços verticais, horizontais ou inclinados 

com metade de círculos, em relação a uma linha real ou imaginária: a rotação 

dessas combinações permite, ainda, uma grande economia no reconhecimento e 

identificação das letras” (SCLIAR-CABRAL, 2003b, p.36). 

Tendo isso em vista, torna-se imprescindível que se criem mecanismos que 

levem o aluno a perceber que 
 
[...] o reconhecimento das letras e os valores atribuídos aos grafemas para 
reconhecer a palavra escrita (descodificação) são apenas um passo, 
embora necessário, no processo da leitura, cujo objetivo é chegar à 
compreensão e interpretação do texto e conseqüente internalização 
dos conteúdos para ampliação e aprofundamento do conhecimento. 
(SCLIAR-CABRAL, 2003b, p.34-35, grifos da autora). 

 

Cabe destacar que tanto o reconhecimento quanto a identificação “[...] das 

letras que representam os grafemas e seus respectivos valores [...]” estão 

diretamente relacionados ao modo como cada leitor “[...] converte os grafemas às 

unidades tais como são realizadas em sua variedade sociolingüística” (SCLIAR-
                                                 
15 A concepção de letramento, aqui, corresponde a letramento escolar. 
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CABRAL, 2003a, p.80). Além disso, faz-se necessário atentar para o fato de que 

“Um grafema é formado por uma ou mais letras, como os grafemas p ou nh”, e que 

“[...] a função dos grafemas é distinguir significados, como, p.ex., se substituirmos 

o b de bola por m” (SCLIAR-CABRAL, 2003b, p.36-7, grifos da autora). 

Outro aspecto relevante é o fato de que “O sistema de leitura e escrita da 

língua portuguesa é o alfabético”, o qual é constituído, após o Acordo Ortográfico da 

Língua Portuguesa (1990), por 26 letras em razão de terem sido incluídas as letras 

k, w e y, as quais  
 
[...] isoladas ou combinadas e com alguns sinais como acentos gráficos, til e 
cedilha, representam os fonemas. [...] Não existe, porém, uma letra para 
cada som. Uma ou duas letras, os grafemas, representam os fonemas. 
Assim, enquanto existe uma variedade muito grande de sons, só existem 
[26] letras, para representar a língua portuguesa escrita. (SCLIAR-
CABRAL, 2003b, p.38-39, grifos da autora). 

 

Quanto aos valores atribuídos aos grafemas na leitura, ou seja, no processo 

de decodificação, a referida autora assinala que, independentemente do contexto, os 

grafemas p, b, t, d, f e v, apresentados no quadro a seguir, “[...] são os mais fáceis 

de aprender, embora as letras p, b e d possam apresentar alguns problemas, pois 

se diferenciam entre si apenas pela rotação” (SCLIAR-CABRAL, 2003b, p.43). Além 

disso, destaca que “A correspondência grafo-fonêmica independente de contexto 

significa que uma ou duas letras (os grafemas) sempre corresponderão à realização 

do mesmo fonema, seja em que posição ocorrerem na palavra” (SCLIAR-CABRAL, 

2003a, p.81).  
 

Quadro 1 – Valores dos grafemas, independentes de contexto16 
              

Grafema Valor Exemplos Grafema Valor Exemplos 
p // pato b // bola 
t // tatu d // dado 
f // café v // uva 

ss // massa ç // moça 
sç // desço ch // chave 
j // janela nh // linha 
rr // carro ü // sagüi 
ó // óculos õ // põe 
â // lâmpada ã // rã 

   
   Fonte: Adaptado da Tabela 1 de Scliar-Cabral (2003b, p.44). 
                                                 
16 Mantém-se, neste quadro, o “u” tremado, dado tratar-se de obra anterior ao acordo ortográfico. 
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No que concerne aos valores dos grafemas, dependentes do contexto, “Há 

regras de correspondência grafo-fonêmicas, pelas quais os valores fonéticos 

atribuídos a uma ou duas letras (grafemas) dependem da(s) letra(s) que a(s) 

procede(m) e/ou segue(m), e/ou da posição que ocupam no vocábulo” (SCLIAR-

CABRAL, 2003a, p.82). Assim, determinadas letras têm valores diferentes quando 

ocorrem no começo da palavra, final de vocábulo, entre vogais ou em final de sílaba, 

como, por exemplo: (i) s no vocábulo sala tem valor de // porque ocorre em início de 

vocábulo; já, em casa, seu valor passa a ser // por estar entre vogais; (ii) r em início 

de vocábulo, como em rato, tem o valor de //; na palavra caro, seu valor é // por 

estar entre vogais; se ocorre em final de vocábulo ou de sílaba interna, seu valor é 

representado pelo arquifonema17 //, como em mar e carta; (iii) a letra x, em início 

de vocábulo, tem sempre valor de //, mas “não tem valor previsível entre vogais”, 

exceto depois de e em início de palavra,  como em exame, na qual seu valor é //; 

em final de vocábulo, tem valor de //, como em tórax; entre outros18. 

Tendo explicitado essas questões referentes à leitura, passa-se a tratar dos 

aspectos atinentes à escrita. 

 

 

1.3.2 A relação entre fonemas e grafemas: a escrita. 
 

 

Vale lembrar, antes de se tratar da relação entre fonemas e grafemas, que 

as normas do sistema alfabético do português que se têm hoje são o fruto de um 

longo processo de estruturação pelo qual passou a Língua Portuguesa. Assim, 

pautada em Freire da Silva (1906, p.88) e Melo (1967, p.212), Scliar-Cabral (2003a, 

p.65) assevera que, historicamente, há três fases distintas de “[...] fixação da escrita 

em língua portuguesa: a fonética, a pseudo-etimológica e a simplificada”.  

No que concerne à fase fonética, Coutinho (1976, p.71) afirma que ela se 

inicia “[...] com os primeiros documentos redigidos em português e se estende até o 

século XVI. Apesar de certa flutuação que se observa na grafia das palavras, a 
                                                 
17 Em síntese, pode-se dizer que arquifonema é a intersecção dos conjuntos formados pelos traços 
pertinentes de dois fonemas, cuja oposição é neutralizável (SEARA, 2008). 
18 Sugere-se a leitura de Scliar-Cabral (2003b, p. 45-70) para uma visão mais ampla de todos os 
exemplos dos valores dependentes de contexto e dos valores imprevisíveis na leitura. 
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preocupação fonética transparece a cada momento. A língua era escrita para o 

ouvido”. Tem, evidentemente, como principal característica “[...] a preocupação de 

escrever as palavras em harmonia com a pronúncia” (MELO, 1981, p.161). Quanto à 

fase “pseudo-etimológica”, é possível afirmar que seu início se dá no século XVI, em 

pleno Renascimento, e se estende até 1904, ocasião em que Gonçalves Viana 

publica a Ortografia Nacional. Há, nessa fase, uma forte influência latino-clássica, 

por isso foram adotados certos princípios: o emprego de consoantes geminadas e 

insonoras, grupos consonantais impróprios e os digramas19, como rh, th, ph e ch 

com valor de k, como charidade. Isso gerou, consequentemente, um descompasso 

“entre a pronúncia e a escrita”, o que levou à complexificação da escrita 

especialmente porque a grafia das palavras se tornou mais arbitrária. (COUTINHO, 

1976; MELO, 1981). 

Ressalta-se, ainda, que Melo (2001, p.161) pontua que, na história da língua 

portuguesa, a grafia era, inicialmente, bastante simples e próxima à oralidade, mas 

passa, a partir do Renascimento, a ter um caráter mais erudito. Isso acabou 

gerando, contudo, complicações e multiplicações em variantes. Desse modo, 

chegou-se ao fim do século XIX “[...] num estado de balbúrdia tamanha, que bem se 

podia dizer que cada alfabetizado tinha seu sistema de escrita”. 

Tem-se, por fim, a fase simplificada a partir da qual a grafia passa a ser mais 

uniforme. Essa fase se caracterizou, sobremodo, pela adoção dos princípios 

estabelecidos por Gonçalves Viana (1904), conhecido como “o grande codificador do 

sistema alfabético do português” (SCLIAR-CABRAL, 2003a, p.76), tais como: a) 

exclusão de símbolos relacionados à etimologia grega; b) eliminação de consoantes 

geminadas ou nulas; e c) normatização das regras de acentuação. Importa destacar 

que não se trata de uma grafia fonética, uma vez que não se pauta apenas na 

pronúncia, mas também na etimologia e no elemento histórico. (COUTINHO, 1976). 

Constata-se, pois, que foram quatorze reformas ortográficas no Brasil, no período 

que se estende de 1907 a 1990, quando se deu a assinatura do Acordo Ortográfico 

da Língua Portuguesa, que vigora atualmente. 

                                                 
19 Dubois et alii (2004 [1973], p.190) assinalam que digrama é sinônimo de dígrafo: “Chama-se 
dígrafo um grupo de duas letras empregado para transcrever um único fonema. Estão nesse caso os 
fonemas palatais, transcritos em português pelos dígrafos ch, lh, nh; [...]. Em geral, tem-se a 
necessidade de usar dígrafos para sons desenvolvidos depois do período latino. Chamam-se também 
digramas”. 
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Com base nesses aspectos históricos, Scliar-Cabral (2003a, p.73) salienta 

que  
 
Exatamente por ser a língua escrita comum e seus principais codificadores 
seguirem a tendência à simplificação é que se revelam em seus princípios 
intuições fonológicas que a tornam de uma grande transparência, 
particularmente na descodificação, ou seja, nos valores que os grafemas 
têm na leitura. [...] Os sistemas alfabéticos já pressupõem de saída uma 
intuição fonológica, uma vez que as letras representam mal ou bem o 
fonema, isto é, para inventá-los torna-se mister desmembrar a sílaba em 
seus componentes a qual, tanto na fonação quanto na percepção, é um 
contínuo. 

 

Assim, ao explicar como se dá a codificação: conversão dos fonemas em 

grafemas, Scliar-Cabral (2003b) afirma que, independentemente do contexto, na 

decodificação, é possível “[...] atribuir valores a 20 grafemas, sem restrições [...]20” e 

que isso já não se dá da mesma forma na codificação, na qual apenas doze 

fonemas  podem ser convertidos. Entre os fonemas que podem ser convertidos em 

grafemas, em correspondência biunívoca, tem-se o /f/ e o /v/, conforme se observa 

no quadro a seguir. Além disso, “Estão, aqui, implícitas as variantes alofônicas 

determinadas pelo contexto fonético, não percebidas conscientemente pelo redator”, 

como os pares mínimos e os ditongos abertos (SCLIAR-CABRAL, 2003a, p.124-25). 

Vale lembrar, ainda, que Scliar-Cabral (2003b, p.22, grifos da autora), acerca 

do sistema alfabético do português do Brasil, explana o seguinte: 

 
Observar-se-á que há grafemas (uma ou duas letras que representam 
um fonema) cujo valor é sempre o mesmo, enquanto outros dependem da 
posição e/ou das letras que vêm antes ou depois destes grafemas; há ainda 
valores que dependem do conhecimento que o indivíduo tem sobre o 
português, como é o caso do reconhecimento da sílaba tônica na leitura ou 
do timbre da vogal, isto é, dependem de se reconhecer se a palavra lida é 
um verbo ou um substantivo (como, por ex., “o gosto” vs. “eu gosto”); 
finalmente, há vocábulos nos quais há grafemas cujos valores são 
imprevisíveis, como os já mencionados  três valores do grafema x e muitos 
valores das letras e e o.  

 

Dado o exposto, parece evidente que, no processo de alfabetização, as 

relações entre grafemas e fonemas e entre fonemas e grafemas devem ser 

claramente explicitadas aos alunos; caso isso não ocorra, eles poderão proceder a 

essas trocas nas séries seguintes de escolarização. Palavras com /f/ ou /v/ inicial ou 

intermediário devem, portanto, ser bem trabalhadas a fim de que a criança tenha a 

                                                 
20 Essas considerações e as seguintes precedem à Reforma Ortográfica (1990). A literatura atual 
ainda não contempla descrições decorrentes desse acordo. 
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noção de que o grafema “v” representa o fonema fricativo vozeado /v/ e que o 

grafema “f” está diretamente relacionado ao fonema fricativo não vozeado /f/. Além 

disso, é preciso deixar claro que, “[...] conforme a posição que ocupam, as letras 

representam valores fonéticos completamente distintos” (SCLIAR-CABRAL, 2002, 

p.149). 

 

Quadro 2 – Conversão dos fonemas aos grafemas, independentes de 

contexto 

Fonte: Organizado com base na Tabela 14, de Scliar-Cabral (2003b, p.78). 

 

Já, em relação à “Conversão aos grafemas dependente da posição e/ou do 

contexto fonético”, a autora explana que as vogais posteriores ou não posteriores 

influem na grafia das consoantes e que, na escrita, “[...] não são as letras que 

cercam a unidade tratada que decidem seu valor, como foi visto na descodificação, e 

sim os fonemas, tal como são pronunciados” (SCLIAR-CABRAL, 2003b, p.78). Em 

outras palavras: na codificação, “[...] a realização dos fonemas deve ser convertida 

em grafemas” (SCLIAR-CABRAL, 2003a, p.123). Além disso, afirma que, 

dependendo do contexto, a conversão vai depender da “[...] posição no início do 

vocábulo antes de vogal ou em início de sílaba interna, entre vogal e semivogal 

[...]21” (SCLIAR-CABRAL, 2003b, p. 80). 

Quanto às alternativas competitivas, Scliar-Cabral (2003b, p.89) assevera 

que elas “[...] constituem a grande dificuldade ortográfica”, especialmente quando se 

trata de homófonos ou homógrafos, como caça e cassa, por exemplo. Comenta, 

ainda, que o “erro de grafia” de palavras, como as exemplificadas, leva a equívocos 

na interpretação do que é explicitado no texto. Enfatiza que, “Quando houver 

alternativas competitivas para o mesmo contexto fonético, é necessário selecionar 

                                                 
21 No que concerne à conversão dependente de contexto, vede Scliar-Cabral (2003b, p. 78-88). 

Fonema Grafema Exemplos Fonema Grafema Exemplos 
// p pato // b bola 
// t tatu // d dado 
// f faca // v uva 
// m mato // n nata 
// nh linha // lh bolha 
// éi anéis // ói dói 
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no léxico mental ortográfico o item que emparelhe semântica e morfossintaticamente 

com a forma fonológica”22 (SCLIAR-CABRAL, 2003a, p.151).  

Em suma, Scliar-Cabral (2003a; 2003b), ao formalizar os princípios do 

sistema alfabético do português, evidencia a relativa transparência inerente a esse 

sistema, o que não se dá em outras escritas alfabéticas, a exemplo do inglês e do 

francês.  

 

 

1.4 A SÍLABA EM PORTUGUÊS 

 

 

Considerada o “menor constituinte prosódico”, a sílaba tem sido objeto de 

análise por parte de pesquisadores na área da Fonologia. Jakobson (1972, p. 115, 

grifo nosso) assevera, por exemplo, que 

 
Os traços distintivos se reúnem em feixes simultâneos chamados fonemas; 
os fonemas se concatenam em seqüência; o padrão elementar sotoposto a 
um dado grupo de fonemas é a sílaba. A estrutura fonêmica da sílaba se 
determina por um conjunto de regras, e cada seqüência se baseia na 
recorrência regular dêsse modelo construtivo.  

 

Collischonn (2001) comenta que a noção de sílaba, embora já estivesse 

presente em estudos na área da fonologia, foi recentemente incorporada à fonologia 

gerativa e que, a partir de 1970, o foco passou a ser o “status fonológico da sílaba”; 

começou, efetivamente, a ser aceita como unidade fonológica com os trabalhos de 

Hooper (1976) e de Kahn (1976). No que concerne à estrutura interna da sílaba, 

pontua que há duas teorias: 

 
a) Autossegmental – Kahn (1976 apud COLLISCHONN, 2001, p.92) 

propõe que a sílaba é um nó ao qual se ligam os segmentos: “o 

relacionamento entre os três elementos é igual. [...] prevê que somente a 

sílaba como um todo pode ser referida pelas regras fonológicas”, como se 

pode notar em (I). 

 

 

                                                 
22 Vede detalhamento das alternativas competitivas em Scliar-Cabral (2003b, p. 89-96). 
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(I)                 σ 

 

 

                                              ] 

 

b) Métrica da sílaba – sílabas são estruturadas, como propõe Selkirk 

(1982 apud COLLISCHONN, 2001, p.92), em um ataque e uma rima que, 

por sua vez, subdivide-se em núcleo e coda. Quanto ao relacionamento, 

este “[...] é muito mais estreito entre a vogal do núcleo e a consoante da 

coda do que entre esta vogal e a consoante do ataque”, como 

representada em (II). 

 

 
                 

Collischonn (2001, p. 92) também comenta que, dada a discussão suscitada 

no que respeita à estrutura silábica, que a rima é, na visão de Harris (1983), 

subconstituinte da sílaba. Assim, ao analisar a aspiração do // em espanhol, Harris 

(1983 apud COLLISCHONN, 2001) expõe que tal aspiração não ocorre quando // 

está na posição de ataque silábico. Já Nespor e Vogel (1986 apud COLLISCHONN, 

2001, p. 93) afirmam que “a regra não precisa referir-se à rima, mas ao limite da 

sílaba. Bastaria que a descrição estrutural indicasse que o // deve ser o último 

elemento da sílaba”. 

Há, entre os pesquisadores, consenso quando consideram que a “sílaba tem 

um papel central na hierarquia fonológica”; e dissenso o “quanto à estrutura interna”. 
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Quanto a isso, Collischonn (2001, p. 93) destaca que, para Clements e Keyser 

(1986) e Nespor e Vogel (1986), “a sílaba não tem estrutura interna”; na concepção 

de Selkirk (1984) e Levin (1985), em contrapartida, “a sílaba tem uma estrutura 

interna” (COLLISCHON, 2001, p. 93). Assim, o ataque e a coda são opcionais, 

enquanto o núcleo é obrigatório; o segundo elemento do núcleo, como o segundo da 

coda também são opcionais.  

Vale lembrar que as sibilantes [, , , ] contrastam no português, o que 

indica que há uma oposição entre elas nos seguintes casos: (i) início de palavra: 

seca [ , Zeca   , checa  , jeca   ; e (ii) em meio de palavra: assa 

 , asa  , acha  , haja  . Nota-se, contudo, que há, em final de 

sílaba ou de palavra, a perda de contraste fonêmico entre as sibilantes, o que pode 

ser exemplificado por meio das palavras: `mês` e `luz`, cuja consoante final pode ser 

pronunciada de uma das seguintes formas: [  ou  ; [   ou    (SILVA, 

2011). Essa perda  de “contraste fonêmico em ambiente específico” é denominada 

de neutralização. Outro exemplo que pode ser dado é o caso das sibilantes [, , , 

] que, em posição pós-vocálica, ou seja, na margem dois (coda silábica), podem ser 

neutralizadas e, neste caso, são representadas pelo arquifonema /S/ (CAGLIARI, 

2002; SILVA, 2007; SILVA, 2011; SEARA; NUNES, 2008). Assim, no Brasil, as 

referidas sibilantes seriam  um caso de neutralização contextual nos seguintes 

contextos: 

 
           (III) 
 
                
   
 
 
 
 

Ademais, destaca-se que a lateral alveolar // em coda silábica pode ter sua 

realização fonética velarizada no PB. Silva (2011, p. 219) explicita que “[...] a 

velarização ocorre quando a lateral pós-vocálica alveolar é coarticulada com a 

propriedade de velarização, como, por exemplo, sal [ ]”, especialmente “em 

alguns dialetos do português do sul do Brasil”. Nas demais regiões, é mais comum 

ocorrer em seu lugar “um glide posterior [], como, por exemplo, sal []” (p. 219). 

 = diante de fonema surdo (Ex.: basta [  ) 

 = diante de fonema sonoro (Ex.: asma    

  = diante de fonema sonoro (Ex.: asma    

 = diante de fonema surdo (Ex.: basta  )  

/S/ 
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Mateus e Rodrigues (2003, não paginado) clarificam essa questão ao explicarem 

que “A velarização do // dá-se pela aplicação de uma regra que cria um ponto de 

articulação secundário, passando a consoante a possuir o ponto de articulação 

primário (coronal [+anterior], especificado por defeito) e o secundário (dorsal 

[+recuado] e altura [+alto])”. 

No que concerne à estrutura silábica, é possível prever-se, com base no 

molde silábico, o número mínimo e máximo dos elementos permitidos numa sílaba, 

em determinada língua. Na Língua Portuguesa, podemos ter diferentes padrões 

silábicos, como se pode constatar no Quadro 3, apresentado a seguir. 

 

Quadro 3 – Estrutura silábica possível na Língua Portuguesa 
 

Estrutura silábica Exemplo 
1 – Apenas Vogal (V) é  
2 – Vogal + consoante (VC) ar 
3 – Consoante + vogal (CV) cá 
4 – Vogal + consoante + consoante (VCC) instante 
5 – Consoante + vogal + consoante (CVC) lar 
6 – Consoante + vogal + consoante + consoante (CVCC) perspectiva 
7 – Consoante + consoante + vogal (CCV) trimestre 
8 – Consoante + consoante + vogal + consoante  (CCVC) três 
9 – Consoante + consoante + vogal + consoante + consoante (CCVCC) transporte 
10 – Vogal + semivogal (VV) / semivogal + vogal (VV) Aula / pia 
11 – Consoante + vogal + vogal (CVV) lei 
12 – Consoante + consoante + vogal + vogal (CCVV) grau 
13 – Consoante + consoante + vogal + vogal + consoante (CCVVC) claustro 

 Fonte: Adaptado de Collischonn (2001, p. 107). 
 

Vale lembrar, ainda, que Camara Junior (1970, p. 53) afirma, com base em 

Jakobson (1967, p. 133), que “a sílaba é a unidade fonêmica elementar”. Pontua, 

ainda, que a 
 
Emissão vocal assinalada por um ápice de abrimento articulatório e tensão 
muscular, que corresponde ao fonema SILÁBICO, e pode ser precedido de 
fonemas assilábicos de abrimento ou tensão crescente e seguido de outros 
de abrimento e tensão decrescente. Desse encadeamento articulatório 
resulta uma percepção acústica de unidade com o segmento fônico mínimo 
capaz de constituir uma enunciação lingüística” (CAMARA JR, 1986, p. 218, 
grifo do autor). 

 
 

Em relação à sílaba no PB, o referido autor postula que o ápice silábico 

pode ser constituído por qualquer vogal (ou v + sv); o aclive, por qualquer uma das 

dezenove consoantes (uma ou duas); e o declive, por vibrante //, lateral //, 
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arquifonema fricativo //, arquifonema nasal // e semivogais (no caso de ditongos). 

Cunha e Altgott (2004, p. 181) detalham a estrutura silábica proposta por Camara da 

seguinte forma: 

 
- Ápice da sílaba: ponto silábico de maior tensão muscular, maior 
sonoridade, sendo, em português, sempre ocupado pela vogal. 
- Aclive da sílaba: parte crescente da sílaba, que se realiza antes do ápice, 
caracterizado pelo abrimento e constituído por consoante e/ou semivogal. 
- Declive da sílaba: parte decrescente da sílaba, caracterizada pelo 
cerramento e constituído de consoante e/ou semivogal. 

 
 

Tendo por base as teorizações de Mattoso Camara (1970), a estrutura 

silábica seria tal qual a representada em (IV): 
 

(IV)                                                         V                        
                   
                 Ápice 
                     N                                          

 
          
       Aclive                                              Declive 
          M1                                                   M2 
           

 

Collischonn (2001, p.94) explica que “Sílabas pesadas são constituídas por 

mais de um elemento. No entanto, nem todas as sílabas de mais de um elemento 

são pesadas”.  O ataque, por exemplo, não é relevante, mas a rima contribui para o 

peso silábico. Assim, “Rimas constituídas somente por uma vogal são leves e rimas 

constituídas por vogal + consoantes ou por vogal + [semi]vogal (ditongo ou vogal 

longa) são pesadas” (p. 95). Comenta, também, a importância da escala de 

sonoridade (4) na estrutura silábica: o elemento mais sonoro ocupa a posição de 

núcleo da sílaba; já os menos sonoros, as margens (ataque e coda). Ademais, “[...] 

quando há seqüência de elementos dentro do ataque ou da coda, estas apresentam 

sonoridade  crescente em direção ao núcleo” (p. 101). Observa-se que, na escala de 

sonoridade (V), apresentada por Collischonn (2001, p. 101), a vogal é mais sonora. 

 
 
           (V) Escala de sonoridade 
          
             Vogal    >   Líquida    >  Nasal     >    Obstruinte 
                3                 2                 1                       0   
 

C C 

  Obs.: M = Margem  /  N = Núcleo 
 



45 
 

Note-se, ainda, que “Segmentos consonantais e vocálicos são distribuídos 

na estrutura silábica das línguas determinando as palavras bem formadas naquela 

língua e excluindo palavras mal formadas” (CRISTÓFARO SILVA, 2007, p. 76). 

Tecidas essas reflexões, discutem-se, no capítulo dois, as questões atinentes aos 

processos de alfabetização.  
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2 ALFABETIZAÇÃO: UMA DISCUSSÃO SOBRE CONCEPÇÕES TEÓRICO-
METODOLÓGICAS NO ENSINO E NA APRENDIZAGEM DA LÍNGUA ESCRITA 
NA ESCOLA.   
 

 

Tendo empreendido, no capítulo anterior, a reflexões sobre a dimensão 

componencial da língua escrita e suas implicações, o que exigiu teorizações sobre 

consciência fonêmica, bem como descrição do sistema alfabético do português do 

Brasil, julga-se relevante discutir, neste capítulo, pressupostos que subjazem às 

concepções teórico-metodológicas no ensino e na aprendizagem da língua escrita 

na escola. Em vista disso, detalham-se metodologias de alfabetização, tanto 

sintéticas quanto analíticas; expõem-se pontos relevantes acerca dos postulados de 

Emilia Ferreiro (2007 [1989]) para a alfabetização; e contextualizam-se as questões 

que permeiam, hodiernamente, as discussões sobre o tema.  

 

 

2.1 ANCORAGENS TEÓRICO-METODOLÓGICAS DA ALFABETIZAÇÃO: UMA 

BREVE INCURSÃO HISTÓRICA. 

 

 

Surgiram, no século XIX, concepções sobre ensino, muitas das quais 

pautadas nos ideais liberais e positivistas. No Brasil, por exemplo, vale mencionar 

que a educação é vista como uma das “utopias da modernidade”. Assim, 
 
No âmbito desses ideais republicanos, saber ler e escrever se tornou 
instrumento privilegiado de aquisição de saber/esclarecimento e imperativo 
da modernização e desenvolvimento social. A leitura e a escrita – que até 
então eram práticas culturais cuja aprendizagem se encontrava restrita a 
poucos e ocorria por meio de transmissão assistemática de seus rudimentos 
no âmbito privado do lar, ou de maneira menos informal, mas ainda 
precária, nas poucas “escolas” do Império (“aulas régias”) – tornaram-se 
fundamentos da escola obrigatória, leiga e gratuita e objeto de ensino e 
aprendizagem escolarizados. Caracterizando-se como tecnicamente 
ensináveis, as práticas de leitura e escrita passaram, assim, a ser 
submetidas a ensino organizado, sistemático e intencional, demandando, 
para isso, a preparação de profissionais especializados. (MORTATTI, 2006, 
p.3). 
 
 

Mortatti (2000 e 2006) afirma que, na história do ensino de língua e literatura 

no Brasil, o termo alfabetização passou a ser de uso corrente “a partir do século XX” 

 



47 
 

e está diretamente relacionado à história dos métodos de alfabetização, os quais 

têm sido, desde então, objeto de embates entre diversos estudiosos. Destaca que 

isso é bastante visível quando se analisam as fontes documentais, por meio das 

quais se percebe, igualmente, “[...] uma certa tensão entre semelhanças e 

diferenças, no que se refere aos anúncios e necessidades de alfabetização” 

(MORTATTI, 2000, p.22). Desse modo, constata-se que se trata de um “processo 

histórico complexo”, porque envolve   
 
[...] disputas pela hegemonia de projetos para o ensino inicial de leitura e de 
escrita em estreita relação com projetos políticos e sociais emergentes. 
Essas disputas têm seu ponto de convergência e sua face mais visível e 
mobilizadora na questão dos métodos de alfabetização, que, desde então 
até os dias atuais, torna-se objeto de tematizações, normatizações e 
concretizações e lócus privilegiado, em que se manifesta a recorrência 
discursiva da mudança, indicadora de uma tensão permanente entre os 
autodenominados “modernos” e aqueles a quem esses modernos 
denominam “antigos”. (MORTATTI, 2000, p.22, grifos da autora). 

 

Nesse período, há a disputa, num primeiro momento, entre “[...] os 

partidários do então novo e revolucionário ‘método João de Deus’ para o ensino da 

leitura baseado na palavração e os partidários dos então tradicionais métodos 

sintéticos – soletração e silabação –, em que se baseiam as primeiras cartilhas 

produzidas por brasileiros” (MORTATTI, 2000, p.25, grifos da autora). No segundo 

momento, tem-se  
 
[...] uma acirrada disputa entre os partidários do então novo e revolucionário 
método analítico para o ensino da leitura e os que continuam a defender os 
ainda tradicionais métodos sintéticos – especialmente a silabação – e a 
produzir cartilhas nele baseadas. (MORTATTI, 2000, p.25, grifos da autora). 

 

A partir da década de 1920, insatisfeitos com a eficácia do método analítico, 

os professores começaram a buscar outras concepções que dessem suporte ao 

processo de ensino-aprendizagem da leitura e da escrita. Assim, nesse terceiro 

momento,   
 
[...] buscando conciliar os dois tipos básicos de métodos de ensino da leitura 
e escrita (sintéticos e analíticos), em várias tematizações e concretizações 
das décadas seguintes, passaram-se a utilizar: métodos mistos ou ecléticos 
(analítico-sintético ou vice-versa), considerados mais rápidos e eficientes. A 
disputa entre os defensores dos métodos sintéticos e os defensores dos 
métodos analíticos não cessaram; mas o tom de combate e defesa acirrada 
que se viu nos momentos anteriores foi-se diluindo gradativamente, à 
medida que se acentuava a tendência de relativização da importância do 
método e, mais restritamente, a preferência, nesse âmbito, pelo método 
global (de contos) [...]. Essa tendência de relativização da importância do 



48 
 

método decorreu especialmente da disseminação, repercussão e 
institucionalização das então novas e revolucionárias bases psicológicas da 
alfabetização contidas no livro Testes ABC para verificação a maturidade 
necessária ao aprendizado da leitura e escrita (1934), escrito por M. B. 
Lourenço Filho. (MORTATTI, 2006, p.9). 

 

O quarto momento, que se deu a partir da década de 1980, caracteriza-se 

pela introdução, no Brasil, do “[...] pensamento construtivista sobre alfabetização, 

resultante das pesquisas sobre a psicogênese da língua escrita desenvolvidas pela 

pesquisadora argentina Emilia Ferreiro e colaboradores” (MORTATTI, 2006, p.10). 

Houve, portanto, uma mudança no foco, pois 
 
Deslocando o eixo das discussões dos métodos de ensino para o processo 
de aprendizagem da criança (sujeito cognoscente), o construtivismo se 
apresenta, não como um método novo, mas como uma “revolução 
conceitual”, demandando, dentre outros aspectos, abandonarem-se as 
teorias e práticas tradicionais, desmetodizar-se o processo de alfabetização 
e se questionar a necessidade das cartilhas. (MORTATTI, 2006, p.10, grifos 
da autora). 

 

Acerca dessa questão, vale registrar que, segundo Morais (1996, p.261), o 

embate em relação aos métodos já dura mais de um século. Há, pois, “[...] duas 

concepções: de um lado, insiste-se na aprendizagem do código (code emphasis) e, 

de outro, na linguagem global (whole language). O primeiro é o método fônico, e o 

segundo o método global”. 

 

 

2.2 METODOLOGIAS DE ALFABETIZAÇÃO: UMA DISCUSSÃO SOBRE O 

ENCAMINHAMENTO ESCOLAR DA APROPRIAÇÃO DA MODALIDADE ESCRITA 

PELA CRIANÇA. 

 

 

Antes de se detalhar, efetivamente, as características das diferentes 

metodologias de alfabetização, torna-se relevante pontuar que elas 
 
[...] evoluíram no tempo, de acordo com novas necessidades sociais que a 
cada nova configuração exigem um novo tipo de pessoa letrada23; e, ao 
mesmo tempo, em função do avanço do conhecimento acumulado na área 

                                                 
23 Entende-se que o autor se refere a letramento escolar. Não se faz, neste estudo, uma discussão 
aprofundada sobre o fenômeno do letramento dado o amplo espectro que isso envolve, o que exigiria 
maior nível de aprofundamento e maior tempo para redação do TCC. 
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da leitura e produção escrita e seus processos de aquisição. (BARBOSA, 
1994, p.45). 
  

Historicamente, o ensino da leitura e da escrita pode ser dividido, segundo 

Barbosa (1994), em três períodos distintos: (i) da Antiguidade até o início do século 

XVIII, quando se deu a predominância do método sintético; (ii) do século XVIII até 

meados do século XX, que é marcado pelo advento do método global e, 

posteriormente, pelos pressupostos de Decroly; (iii) de meados do século XX aos 

dias atuais, marcado, inicialmente, pelos embates entre correntes opostas: 

defensores dos métodos sintéticos versus aqueles que advogam em favor dos 

métodos analíticos. Findo esse embate, o foco passa a ser a reflexão sobre o que é 

relevante em cada um desses métodos. Assim, pode-se afirmar que há, na história 

dos métodos de alfabetização, 

 
[...] dois marcos fundamentais: aqueles métodos que elegem subunidades 
da língua e que focalizam aspectos relacionados às correspondências 
fonográficas, ou seja, o eixo da decifração, e os métodos que priorizam a 
compreensão. Ambos têm como conteúdo o ensino da escrita, mas diferem 
em pelo menos dois aspectos: a) quanto ao procedimento mental, ou ponto 
de partida do ensino que se daria das partes para o todo nos métodos 
sintéticos e do todo para as partes nos métodos analíticos; b) quanto ao 
conteúdo da alfabetização que ensinam. (FRADE, 2007, p.22). 

 

Barbosa (1994) destaca que o caminho sintético parte dos elementos 

constitutivos da língua, como letra, fonema e sílaba, até chegar ao processo de 

leitura, que é vista como um esquema somatório: palavras, frase e texto. O analítico, 

por sua vez, tem como ponto de partida uma palavra, frase ou narrativa, a partir da 

qual se dá uma operação de análise. Salienta, ainda, que “As duas abordagens se 

opõem nitidamente quanto às operações básicas que envolvem: síntese e análise. 

Mas as duas têm um acordo em comum: para aprender a ler, a criança tem de 

estabelecer uma correspondência entre som e grafia” (BARBOSA, 1994, p.46). 

Assim, é possível sintetizar as características dos diferentes métodos da seguinte 

forma:  

 
1. O método global puro supõe que a apreensão do estímulo visual se dê 

de forma ideográfica, sem análise das partes que o compõem. 
2. O global analítico-silábico supõe que a concepção da criança sobre a 

palavra escrita é que os estímulos são decomponíveis em unidades 
menores, silábicas, ou que é possível introduzi-la nessa noção. 

3. O global analítico-fonêmico pressupõe ser essa decomposição possível 
de ser feita a nível fonêmico-grafêmico. 
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4. O silábico-sintético supõe que a criança seja capaz de perceber uma 
entidade mais abstrata que a palavra, a sílaba, e partir de sua 
representação grafêmica para chegar a unidades significativas como a 
palavra e a frase. 

5. O fônico-sintético supõe que a criança seja capaz de captar unidades 
sonoras físicas, menores que a sílaba – o fone – para, a partir de sua 
representação grafêmica, chegar às unidades representativas. (KATO, 
1999, p.18-9, grifos nossos). 

 

Dado o exposto, passa-se a detalhar, nas seções seguintes, tanto métodos 

de base analítica quanto os de base sintética; e, tendo em vista o modo como os 

métodos fônicos priorizam a apropriação do sistema alfabético, dar-se-á destaque a 

eles na seção 2.2.2. 

 
 
2.2.1 Método analítico 
 

 

O método analítico, conforme postula Mortatti (2006, p.07), foi fortemente 

influenciado pela pedagogia norte-americana, cujos princípios didáticos pautavam-se 

numa “[...] nova concepção – de caráter biopsicofisiológico – da criança [...]”. A partir 

dessa nova compreensão, seus defensores passam a advogar que a criança 

apreende o mundo de forma sincrética. Destaca-se, ainda, que, embora houvesse 

“[...] disputas sobre as diferentes formas de processuação do método analítico, o 

ponto em comum entre seus defensores consistia na necessidade de se adaptar o 

ensino da leitura a essa nova concepção de criança” (MORTATTI, 2006, p.07). 

Franco (1997) destaca que o método analítico tem características bem 

delineadas, tais como: (i) parte do todo, o texto, que é analisado detalhadamente, 

para chegar às partes, ou seja, às unidades mínimas; (ii) demanda repetição, 

memorização e generalização; e (iii) exige outras leituras, preparação prévia, 

percepção auditiva e visual, lateralidade, análise e síntese. Tem como 

embasamento, no âmbito psicológico, a teoria do “sincretismo infantil e a gestaltista”. 

No que concerne à fundamentação linguística, pauta-se no fato de que a  

 
[...] língua portuguesa é fonética, a escrita difere muito da fala, portanto há 
necessidade de uma gradação sistemática, partindo do mais simples para o 
mais complexo. Apóia-se na repetição e na formação da imagem 
sinestésica das palavras para o seu registro ortográfico adequado 
(FRANCO, 1997, p.36).   
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Constata-se, portanto, que encaminhamentos analíticos vão do geral para o 

particular, ou seja, 

 
[...] partem do todo para as partes e procuram romper radicalmente com o 
princípio da decifração. Buscando atuar na compreensão, estes defenderam 
a inteireza do fenômeno da língua e dos processos de percepção infantil. 
Estes métodos tomam como unidade de análise a palavra, a frase e o texto 
e supõem que, baseando-se no reconhecimento global como estratégia 
inicial, os aprendizes podem realizar posteriormente um processo de análise 
de unidades que dependendo do método (global de contos, sentenciação ou 
palavração) vão do texto à frase, da frase à palavra, da palavra à sílaba. 
(FRADE, 2007, p.26). 

 

Esse método subdivide-se em: palavração, sentenciação e método global. 

Cada um deles tem uma particularidade: (i) no método da palavração, apresentam-

se as palavras em agrupamentos a partir dos quais o alfabetizando aprende, 

primeiramente, a reconhecê-las visualmente a fim de configurá-la graficamente; (ii) 

método da setenciação no qual o professor vale-se de estratégias, como a 

comparação de palavras e, posteriormente, procede ao isolamento de elementos 

que as constituem com vistas a possibilitar a leitura e a escrita de outras palavras; 

(iii) o método global é aquele que parte do reconhecimento global de um texto, que é 

memorizado, inicialmente, pelos alunos no decorrer de um período. Após essa 

etapa, são levados a reconhecer as sentenças. 

 
 
2.2.2 Método sintético 
 

 

Harris e Hodges (1999, p.185) definem o método sintético como “[...] 

maneira de ensinar introdução à leitura começando por partes ou elementos das 

palavras, tais como letras, sons ou sílabas, para depois combiná-los em palavras”.  

Assim, Batista (1994, p.46) destaca que o método sintético “[...] é o mais antigo de 

todos, tem mais de 2000 anos. Considera a língua escrita objeto de conhecimento 

externo ao aprendiz e, a partir daí, realiza uma análise puramente racional de seus 

elementos”. Frade (2003, p.21), por sua vez, assinala que se parte “[...] do alfabeto 

como unidade significativa (porque seu conhecimento se presta a um aprendizado 

da escrita), busca-se o reconhecimento de sílabas iniciais e finais, mas num 

contexto em que ler e escrever é trabalhado como uso”. Em vista disso,  
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A instrução procede do simples para o complexo, racionalmente 
estabelecidos: num processo cumulativo, a criança aprende as letras, 
depois as sílabas, as palavras, as frases e, finalmente, o texto completo. 
Estabelece-se como regra geral que a instrução não deve avançar no 
processo sem que todas as dificuldades da fase precedente estejam 
dominadas. (BARBOSA, 1994, p.46-7). 
 

Esse método se subdivide em alfabético, fônico e silábico. Pauta-se, 

segundo Franco (1997, p.32), no fato de que “[...] a língua portuguesa é fonética e 

silábica [...]”. Destaca-se, ainda, que  
 
Os métodos sintéticos seguem a marcha que vai das partes para o todo. Na 
história dos métodos sintéticos temos a eleição de princípios organizativos 
diferenciados que privilegiam a decoração de sinais gráficos e as 
correspondências fonográficas. Essa tendência compreende o método 
alfabético que toma como unidade a letra; o método fônico que toma como 
unidade o fonema e o método silábico que toma como unidade um 
segmento fonológico mais facilmente pronunciável, que é a sílaba. De 
maneira geral parece que a escolha por apenas um caminho para 
sistematização das relações fonema-grafema a letra, o fonema ou a sílaba, 
é que diferencia o tratamento em torno das correspondências fonográficas. 
(FRADE, 2007, p.22, grifos da autora). 

 

O método sintético, conforme pontuam seus defensores, apresenta 

vantagens, como o fato de ser “rápido e simples”, de prevenir “algumas dificuldades 

ortográficas”, entre outras, e desvantagens, tais como a dificuldade para 

“compreender textos” e produzir textos, “aprendizagem mecânica”, etc. Tem como 

processos usuais, o ABC, o silábico e o fônico, que apresentam diferenças entre si. 

No ABC, por exemplo, ensina-se primeiro alfabeto, depois as letras isoladamente e, 

por último, a família silábica. O silábico parte da palavra-chave e, a partir dela, 

estabelece a relação com a sílaba. Já, no fônico, não há estudo da sílaba e sim dos 

“sons dos fonemas”. (FRANCO, 1997).  

Morais (1996, p.50), acerca dessa questão, assevera que  
 
A aprendizagem de uma escrita alfabética, por exemplo, exige 
competências diferentes daquelas que a aprendizagem dos outros sistemas 
demanda e se desenvolve de maneira própria. Para compreender a 
aprendizagem do sistema alfabético, é preciso saber exatamente o que é o 
alfabeto, como ele se tornou capaz de representar a linguagem no nível dos 
fonemas, de que capacidades nós precisamos para aprender essa relação, 
e como a representação alfabética pode ser modulada por convenções 
ortográficas. 

 

Nessa perspectiva, pode-se afirmar que a aprendizagem da leitura e da 

escrita “[...] passa pela descoberta e a utilização do princípio alfabético de 

correspondência entre letras e fonemas” (MORAIS, 1996, p.162). 
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Tecidas essas considerações acerca dos métodos sintéticos, salienta-se 

que, dentre esses métodos, o que interessa como objeto de análise, neste momento, 

é o fônico – dada a ênfase que dá ao sistema alfabético na sua imanência –, o qual 

é detalhado na seção seguinte. 

 

 

2.2.2.1 O método fônico 

 

 

Harris e Hodges (1999, p.116-17) destacam que, no método fônico, são 

enfatizadas as “relações entre símbolo-som”. Pontuam, ainda, que “[...] vai das 

partes para o todo, e o aluno aprende os sons representados por letras24 e 

combinações de letras [...]”. Essa abordagem leva, por conseguinte, a criança a 

combinar “[...] esses sons a fim de pronunciar palavras e, finalmente, identifica[r] que 

generalizações fônicas se aplicam”. Pode-se afirmar, portanto, que “[...] toma como 

unidade o fonema” (FRADE, 2007, p.22). 

Pautada em Braslavsky (1992) e Araújo (1995), Frade (2007, p.23) destaca 

que “[...] o método fônico nasce como uma reação às críticas ao método de 

soletração e seu uso é mencionado na França, por Vallange, em 1719, através da 

técnica de figuras simbólicas; na Alemanha, através de revista pedagógica, em 

1803, por Henrique Stefani e é trabalhado por Montessori em 1907”. Morais (1996, 

p. 262), por sua vez, pontua que esse método espraiou-se, a partir da Alemanha no 

século XVI, para outras regiões da Europa e tinha por objetivo ensinar as 

correspondências entre sons e letras, uma vez que “[...] nasceu de uma constatação: 

a criança sente dificuldades em passar da associação entre o nome das letras para 

a fusão dos ‘sons’ das letras a fim de obter a pronúncia das palavras”.  

Franco (1997, p.35) assevera que “o fônico parte dos sons dos fonemas, 

fazendo aglutinação e formando palavras que possuem um significado 

(monossílabos, dissílabos...), não estuda as famílias silábicas”. Assim,  
 

                                                 
24 Não se discutem, aqui, as interfaces e especificidades entre letra e grafema, dada a natureza de 
Trabalho de Conclusão de Curso que caracteriza este estudo, mas se está ciente de que ambos os 
termos não podem ser tomados como sinônimos tal qual a literatura da área muitas vezes o faz. Os 
grafemas têm valores que se estabelecem no contexto em que aparecem nas palavras, 
diferentemente das letras, as quais, segundo Scliar-Cabral (2003), representam os grafemas com 
seus respectivos valores. 
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No método fônico, começa-se ensinando a forma e o som das vogais. 
Depois se ensinam as consoantes, estabelecendo entre elas relações cada 
vez mais complexas. Cada letra (grafema) é aprendida como um fonema 
(som) que junto a outro fonema, pode formar sílabas e palavras. Para o 
ensino dos sons, há uma seqüência que deve ser respeitada, segundo a 
escolha de sons mais fáceis para os mais complexos. Na organização do 
ensino, a ênfase na relação som/letra é o principal objetivo. (FRADE, 2007, 
p.23) 

 

Dadas as suas peculiaridades, o método fônico é, na concepção de Morais 

(1996), superior aos demais, uma vez que as crianças alfabetizadas com base nos 

postulados desse método apresentam mais facilidade no “reconhecimento de 

palavras”, além de, em estágios posteriores, serem mais velozes, compreenderem 

melhor os textos em contextos de leitura silenciosa e apresentarem um melhor 

domínio em vocabulário e em ortografia. Assim, “O método fônico tem naturalmente 

um efeito mais poderoso sobre o desenvolvimento da habilidade de análise fonêmica 

intencional que [...] desempenha um papel essencial na aquisição da decodificação 

fonológica” (MORAIS, 1996, p.269). 

Morais (1996, p.271) destaca, ainda, que o primeiro passo “[...] da criança é 

compreender o princípio alfabético”. Além disso, afirma que “O conhecimento da 

identidade abstrata das letras é uma condição necessária para a aquisição da 

decodificação fonológica e dos padrões ortográficos” (p.273). 

Em suma, o método fônico “[...] caracteriza-se pelo fato de que a criança 

procede por síntese: as correspondências são ensinadas diretamente e utilizadas 

para construir palavras” (MORAIS, 1996, p.276). Nessa perspectiva, a criança 

aprende “[...] a distinguir diferenças e semelhanças gráficas e sonoras entre as 

letras, como, por exemplo, entre d e b [...]” (CORRÊA, 2003, p.30).  

 

 

2.3 POSTULADOS DE EMÍLIA FERREIRO PARA A ALFABETIZAÇÃO  

 

 

Importa destacar inicialmente que as teorizações de Emília Ferreiro, na ótica 

sobre a qual se sustenta este estudo, não se enquadram em nenhuma das 

abordagens tratadas na seção anterior, como pontua a própria estudiosa na obra 

que escreve com Teberosky (2007 [1984]), mas tiveram grande repercussão no 

plano das metodologias porque suas teorizações ganharam lugar na escola pelos 
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chamados processos construtivistas. Ao que parece, a grande contribuição de Emília 

Ferreiro foi teorizar sobre o modo como as crianças raciocinam sobre a escrita por 

ocasião do processo de apropriação que empreendem na escola ou fora dela.  

Ferreiro, no estudo que realiza com Teberosky, postula que a construção do 

código não se dá pelo conhecimento dos fonemas, das letras ou das sílabas, mas 

sim pela compreensão de como funciona o código alfabético, uma vez que as 

crianças já têm as próprias hipóteses acerca do processo de construção da escrita. 

Salienta, ainda, que tem uma visão radicalmente diferente do processo de aquisição 

do código, pois acredita que, 
 
[...] no lugar de uma criança que espera passivamente o reforço externo de 
uma resposta produzida pouco menos que ao acaso, aparece uma criança 
que procura ativamente compreender a natureza da linguagem que se fala à 
sua volta, e que, tratando de compreendê-la, formula hipóteses, busca 
regularidades, coloca à prova suas antecipações e cria sua própria 
gramática (que não é simples cópia deformada do modelo adulto, mas sim 
criação original). No lugar de uma criança que recebe pouco a pouco uma 
linguagem inteiramente fabricada por outros, aparece uma criança que 
reconstrói por si mesma a linguagem, tomando seletivamente a informação 
que lhe provê o meio. (FERREIRO; TEBEROSKY, 2007[1984], p.24). 

 

Nessa obra com Teberosky (2007 [1984]), Emília Ferreiro registra a 

investigação que lhe permitiu mapear e descrever o processo de aprendizado da 

língua escrita por parte de crianças. Assim, por meio dessa obra, publicada no Brasil 

pela primeira vez em 1989, a estudiosa apresentou sua pesquisa, interpretando o 

modo como a criança reconstrói o sistema de escrita ao se apropriar dessa 

linguagem e propondo que esse processo se dá em cinco níveis. Descreveu, 

portanto, a forma como as crianças participantes de sua pesquisa raciocinavam 

acerca do ato de escrever, embora isso tenha suscitado, em muitos educadores, a 

ideia equivocada de que as crianças seguiriam os níveis por hipótese-erro, o que 

liberaria o alfabetizador de proceder a correções e a intervenções. 

Ferreiro, juntamente com Teberosky (2007 [1984]), registra, no capítulo: 

“Evolução da escrita”, que os níveis estruturais da linguagem escrita são cinco, ou 

seja, aqueles a que se pode nomear de grafismo, pré-silábico, silábico, silábico-

alfabético e alfabético. Assim, no nível 1, ao qual as pesquisadoras chamam de 

grafismo, as crianças tentam reproduzir os traços básicos da escrita, embora cada 

uma leia e interprete, em seus rabiscos ou garatujas, aquilo que quis escrever. 

Elabora, também, a hipótese de que a escrita dos nomes é proporcional ao tamanho 

do objeto ou ser a que está se referindo. 
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As autoras constatam que, no momento em que a criança começa a 

diferenciar as marcas relativas às formas (desenho) e as relativas à escrita, ela 

passa a construir seu sistema de escrita. Assim, os grafismos ficam mais próximos 

às letras. Importa salientar, aqui, que a criança dispõe de um número mínimo de 

caracteres, uma vez que “[...] a disponibilidade de formas gráficas é muito limitada 

[...]” (FERREIRO; TEBEROSKY, 2007[1984], p.202). Chega, pois, ao nível 2: o pré-

silábico, no qual se vale de duas ou três letras para poder escrever palavras; 

reproduz os traços da escrita, conforme o contato com as formas gráficas (imprensa 

ou cursiva); utiliza-se de escritas fixas e passa a perceber que é necessário variar os 

caracteres para obter palavras diferentes, podendo considerar ou não seu valor 

sonoro convencional.  

No que concerne ao nível 3, o silábico, pode-se afirmar que ele é aquele em 

que a criança começa a estabelecer uma relação entre a palavra escrita e o valor 

sonoro de cada uma das letras que a compõem, compreendendo que as diferenças 

na representação escrita estão relacionadas ao “som” das palavras. O foco ainda 

está na sílaba, pois uma letra pode, para a criança, corresponder a uma sílaba, 

independentemente de seu valor sonoro convencional. Vale-se, também, de 

símbolos gráficos de forma aleatória: ora usa apenas consoantes, ora apenas 

vogais, ou ainda letras inventadas. 

Já, no nível 4: silábico-alfabético, a criança começa a perceber que é 

necessário pôr mais letras para cada sílaba. Procura, igualmente, valorar 

sonoramente “[...] cada uma das letras que compõem uma escrita” (FERREIRO; 

TEBEROSKY, 2007[1984], p. 205). Faz correspondências entre os sons e as formas 

silábicas ou alfabéticas, podendo escolher as letras de forma ortográfica ou fonética. 

Percebe, enfim, que escrever é representar progressivamente as partes sonoras das 

palavras. 

O nível 5, chamado de alfabético, por fim, é aquele em que a criança passa 

a entender que a sílaba pode ser separada em unidades menores, uma vez que se 

constitui numa unidade “maior”. Passa, então, a relacionar um grafema a cada 

fonema e “[...] realiza sistematicamente uma análise sonora dos fonemas das 

palavras que vai escrever” (FERREIRO; TEBEROSKY, 2007[1984], p. 219). A partir 

dessa fase, ainda segundo as autoras, “[...] a criança se defrontará com as 

dificuldades próprias da ortografia, mas não terá problemas de escrita, no sentido 

estrito” (p. 219). Torna-se, portanto, capaz de perceber que cada fonema 
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corresponde a um determinado grafema; que há grupos de letras separadas por 

espaços em branco, grupos estes que correspondem a cada uma das palavras 

escritas. 

No que diz respeito aos processos subjacentes à leitura, concebem a 

existência de três níveis: (1) impossibilidade de antecipar o conteúdo de uma 

mensagem em função da identificação do portador do texto que pode dar-se em dois 

contextos – (a) centralização nas propriedades formais do ato de leitura e (b) início 

da centralização do conteúdo temático do enunciado; (2) possibilidade de antecipar 

os conteúdos segundo uma classificação dos distintos portadores de texto; e (3) 

começo de diferenciação entre “língua oral” e “língua escrita”, quando se dá a “[...] 

capacidade de diferenciar língua escrita – língua oral é sumamente importante para 

a iniciação à leitura e à escrita. Com efeito, ao aprender a ler e a escrever a criança 

defronta-se com enunciados puros de língua escrita [...]” (FERREIRO; TEBEROSKY, 

2007[1984], p. 189). 

Os estudos de Emília Ferreiro, em parceria com Ana Teberosky, atentam 

para a forma como a criança raciocina por ocasião de seu contato com a língua 

escrita como objeto de conhecimento, destacando os estágios implicacionais por 

que passa a construção de seu conhecimento acerca da escrita. Essas discussões 

serviram, e ainda têm servido, de suporte para que alfabetizadores categorizem os 

alfabetizandos em diferentes fases do processo de construção de conhecimentos 

sobre a escrita. Tais categorizações, por sua vez, têm pautado o planejamento de 

ações docentes no campo da alfabetização em classes que mantêm essa orientação 

teórico-metodológica, a exemplo das classes participantes deste estudo. 

 

 

2.4 ALFABETIZAÇÃO: ABORDAGENS CONTEMPORÂNEAS.                                   

 

 

A discussão sobre os métodos de alfabetização é uma questão histórica à 

qual subjazem implicações políticas e sociais, por isso mesmo ainda é tema de 

embates acirrados, especialmente no meio acadêmico, como pontua Mortatti (2006, 

p.14): 

 
Também nos dias atuais a discussão sobre métodos de alfabetização se faz 
presente, seja quando se propõe a desmetodização desse processo, seja 
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quando se discutem cartilhas, seja quando se utilizam, mesmo que 
silenciosamente, determinados métodos considerados tradicionais. [...] não 
se trata de uma discussão nova, nem tampouco se trata de pensar que, 
isoladamente, um método possa resolver os problemas da alfabetização. 

  

Nessa perspectiva, é importante assinalar que “As relações entre as formas 

de organização do ensino, os paradigmas sobre o papel da escola e sobre o 

aprendizado vão repercutir historicamente em métodos de alfabetização: seja para 

reforçar alguns deles, seja para negá-los” (FRADE, 2007, p.29). Além disso, na 

concepção de Frade (2007, p.31), o “[...] contexto discursivo de não explicitação 

clara de procedimentos metodológicos tem favorecido a emergência de um discurso 

conservador de volta ao método, no singular, e como um caminho único, que não 

combina com os avanços da área”. Frade (2003, p. 18, grifos da autora) pontua, 

ainda, que “[...] o não enfrentamento da questão metodológica possibilita que 

venham à tona movimentos, tais como a volta do fônico na guerra contra o 

construtivismo”. 

Dado o exposto, vale lembrar que, embora Ferreiro, juntamente com 

Teberosky, tenha focalizado a criança na interação com a língua escrita tomada 

como objeto de conhecimento, não endereçando sua atenção ao papel das relações 

intersubjetivas no processo de descobertas que essa mesma criança empreende, 

seu trabalho foi de expressiva relevância.  Assim,  

 
A partir dos anos 1980, o conceito de alfabetização foi ampliado com as 
contribuições dos estudos sobre a psicogênese da aquisição da língua 
escrita, particularmente com os trabalhos de Emilia Ferreiro e Ana 
Teberosky. De acordo com esses estudos, o aprendizado do sistema de 
escrita não se reduziria ao domínio de correspondências entre grafemas e 
fonemas (a decodificação e a codificação), mas se caracterizaria como um 
processo ativo por meio do qual a criança, desde seus primeiros contatos 
com a escrita, construiria e reconstruiria hipóteses sobre a natureza e o 
funcionamento da língua escrita, compreendida como um sistema de 
representação. 
Progressivamente, o termo passou a designar o processo não apenas de 
ensinar e aprender as habilidades de codificação e decodificação, mas 
também o domínio dos conhecimentos que permitem o uso dessas 
habilidades nas práticas sociais de leitura e escrita. (BATISTA et al., 2007, 
p.10). 

 

Na década de 1990, após a expressiva eclosão do pensamento de Emília 

Ferreiro, surgiram oposições à natureza de sua abordagem teórico-epistemológica, 

sobretudo no que se refere ao papel das relações intersubjetivas que se mencionou 

em parágrafo anterior. Tais oposições vieram na esteira de um novo movimento, 
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originado, naquela década, da introdução do pensamento de base 

sociointeracionista de autores como Luria e Vigotski. Essa vertente teórica ganhou  

espaços expressivos no meio educacional e chamou atenção para os usos sociais 

da escrita, trazendo o foco para a língua em uso, como instrumento psicológico de 

mediação simbólica, por meio do qual se estabelece a interação humana 

(VIGOTSKI, 2003 [1984]). Essa corrente de pensamento ganhou espaços também 

no universo da alfabetização.  

Gontijo (2002, p. 10) destaca que “[...] a escola de Vigotski se contrapõe ao 

empirismo, ao inatismo e também às concepções biologizantes do processo de 

desenvolvimento humano, pois busca investigar os processos de formação da 

individualidade numa perspectiva histórica e social”. Pontua, ainda, que Luria, com 

base em estudos realizados, “[...] denominou as primeiras escritas infantis pré-

escrita ou escrita pré-instrumental, porque não auxiliavam a recordação dos 

significados que motivaram os registros”. Assinala, igualmente, que as investigações 

de Luria sobre a linguagem escrita e o desenvolvimento cognitivo a levam a 

considerar que 

 
[...] a linguagem escrita não é apenas um sistema de sinais gráficos que 
servem para registrar os sons da fala humana. Ela é, também, um 
conhecimento, construído ao longo do desenvolvimento histórico-social, que 
serve de apoio a funções intelectuais, além de ser mediadora entre os 
homens e entre os indivíduos e as esferas mais amplas de objetivação do 
gênero humano. (GONTIJO, 2002, p.26). 

 

À luz do pensamento vigotskiano, a apropriação do conhecimento se dá nas 

relações intersubjetivas. É na interação com um mediador mais experiente que a 

criança aprende; a ação desse mediador incide sobre a zona de desenvolvimento 

real (ZDR), ou seja, “[...] aquilo que elas [as crianças] conseguem fazer por si 

mesmas”, e a zona de desenvolvimento proximal (ZDP25) que é determinada “[...] 

através da solução de problemas sob a orientação de um adulto ou em colaboração 

de companheiros mais capazes” (VIGOTSKI, 2003 [1984], p.111-12). Em outras 

palavras, o processo de apropriação do conhecimento é, com efeito, mediado pelo 

outro no processo de interação social. Enfatiza-se, ainda, que 

 
[...] o domínio de tal sistema complexo de signos [linguagem escrita] não 
pode ser alcançado de maneira puramente mecânica e externa; ao invés 

                                                 
25 Segundo o tradutor Paulo Bezerra (2001), prefira-se a tradução Zona de Desenvolvimento 
Imediato. 
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disso, esse domínio é o culminar, na criança, de um longo processo de 
desenvolvimento de funções comportamentais complexas. A única forma de 
nos aproximar de uma solução correta para a psicologia da escrita é através 
da compreensão de toda a história do desenvolvimento de signos na 
criança. (VIGOTSKI, 2003 [1984], p.140). 

 

Ponto relevante no pensamento desse estudioso russo é que ele concebe a 

construção do conhecimento como um processo que se efetiva na interação, num 

percurso interpsicológico para intrapsicológico, ou seja, 

 
Todas as funções no desenvolvimento da criança aparecem duas vezes: 
primeiro, no nível social, e, depois, no nível individual; primeiro, entre 
pessoas (interpsicológica), e, depois, no interior da criança 
(intrapsicológica). Isso se aplica igualmente para a atenção voluntária, para 
a memória lógica e para a formação de conceitos. Todas as funções 
superiores originam-se das relações reais entre indivíduos humanos. 
(VIGOTSKI, 2003 [1984], p.75).   

 

Importa salientar que, sob essa perspectiva, tanto o contexto social e 

histórico quanto o cultural têm papel preponderante no processo de aprendizagem 

da linguagem escrita, uma vez que ela ocorre quando a criança estabelece uma 

relação de interação com outras pessoas. 

Ainda que o pensamento de Vigotski e de Luria estejam situados na primeira 

metade do século XX, o impacto dessas reflexões na educação brasileira, na década 

de 1990, foi bastante significativo e se estende até hoje, estando visível na 

ancoragem teórica sobre a qual se estruturam as propostas pedagógicas das redes 

públicas. No que respeita à alfabetização, o legado desses autores relaciona-se com 

a preocupação em empreender um processo de ensino que tenha os usos sociais da 

linguagem como base.  

Como se discute no capítulo quatro deste estudo, observa-se uma 

interpenetração dessas teorias aqui apresentadas na ação das escolas participantes 

deste estudo, as quais parecem ter ressignificado o pensamento de Ferreiro à luz da 

influência do pensamento vigotskiano – teorizações visivelmente norteadoras da 

ação nas redes públicas. As escolas participantes deste estudo, no entanto, 

pertencem à rede privada; logo, estão formalmente descomprometidas com o ideário 

que sustenta a ação nas redes públicas de ensino, mas, a despeito disso, parecem 

considerá-lo. 

 Observou-se, como será explicitado à frente, que tais escolas empreendem, 

uma ação que contempla os contextos de sentido na alfabetização e que considera 
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os estágios propostos por Ferreiro (2007 [1984]). Ainda que informem uma ação 

pedagógica sob o ideário de Ferreiro, observando os níveis implicacionais de 

apropriação da escrita propostos pela autora, juntamente com Teberosky, as escolas 

envolvidas neste estudo tomam a língua como objeto social e não descuidam do 

domínio do código, como se observou no decorrer do presente estudo, o que será 

circunstanciado à frente. Pode-se inferir, por conseguinte, que as escolas “[...] têm 

se apoiado numa visão associacionista de aprendizagem [ao focarem no domínio do 

código], numa concepção psicogenética [ao considerarem os estágios de Ferreiro] e 

numa concepção histórico-cultural [ao se preocuparem com a dimensão social e de 

uso da língua escrita]” (GONTIJO, 2002, p.23). 

Tendo registrado, ainda que brevemente, o eixo do pensamento vigotskiano 

– o que se empreendeu em razão da observação dessa influência teórica no 

universo de pesquisa – importa que se registrem, nesta seção, dois movimentos 

relativamente novos e distintos no Brasil: 1) um movimento nacional, através do Pró-

letramento: alfabetização e linguagem (BRASIL, 2007), de conciliação do ensino do 

domínio do código com o uso social da escrita; e 2) uma defesa da volta dos 

processos fônicos por conta de descobertas da neurociência. Destaca-se que os 

pressupostos defendidos pelo primeiro encaminhamento ficam claros no fascículo 1 

do documento institucional correspondente ao programa do Pró-letramento: 

“Capacidades lingüísticas: alfabetização e linguagem” quando há a explicitação de 

que 

 
A língua é um sistema que tem como centro a interação verbal, que se faz 
através de textos ou discursos, falados ou escritos. Isso significa que esse 
sistema depende da interlocução (inter+locução = ação lingüística entre 
sujeitos).Partindo dessa concepção, uma proposta de ensino de língua deve 
valorizar o uso da língua em diferentes situações ou contextos sociais, com 
sua diversidade de funções e sua variedade de estilos e modos de falar. 
Para estar de acordo com essa concepção, é importante que o trabalho em 
sala de aula se organize em torno do uso e que privilegie a reflexão dos 
alunos sobre as diferentes possibilidades de emprego da língua. Isso 
implica, certamente, a rejeição de uma tradição de ensino apenas 
transmissiva, isto é, preocupada em oferecer ao aluno conceitos e regras 
prontos, que ele só tem que memorizar, e de uma perspectiva de 
aprendizagem centrada em automatismos e reproduções mecânicas. Por 
isso é que uma adequada proposta para o ensino de língua deve prever não 
só o desenvolvimento de capacidades necessárias às práticas de leitura e 
escrita, mas também de fala e escuta compreensiva em situações públicas 
(a própria aula é uma situação de uso público da língua). (BRASIL, 2007, p. 
09-10). 
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Paralelamente a essa recomendação de que o processo de alfabetização se 

dê em contextos de sentido, esse programa federal não descuida do domínio do 

código, valendo-se de uma descrição detalhada das habilidades de codificação e 

decodificação, tal qual precisam ser desenvolvidas ao longo dos três primeiros anos 

da educação básica. Segundo o documento, 

 
O desafio que se coloca para os primeiros anos da Educação Fundamental 
é o de conciliar esses dois processos, assegurando aos alunos a 
apropriação do sistema alfabético-ortográfico e condições possibilitadoras 
do uso da língua nas práticas sociais de leitura e escrita. (BRASIL, 2007, p. 
13). 

 

Ao mesmo tempo em que o Ministério da Educação operacionaliza a 

realização desse programa por todo o país, vê-se, em contrapartida, o 

desencadeamento de um movimento que propõe o retorno dos processos fônicos.  

Os defensores da volta do método fônico26 têm se apoiado em pesquisas recentes 

da neurociência para sustentarem seus argumentos.  

Pautada nos estudo de Dehaene (2007), Scliar-Cabral (2009a, p.52), por 

exemplo, afirma que as conclusões das recentes pesquisas dos neurocientistas “[...] 

são de grande valia para repensarmos os métodos de alfabetização e o ensino-

aprendizagem da leitura e escrita [...]”. Destaca, ainda, que, em relação ao 

reconhecimento das letras, “[...] os neurônios precisam aprender como reconhecer 

tais diferenças, que são absolutamente pertinentes para aprender a ler. A 

necessidade é dramática no caso das letras em espelho, como b/d, p/q, b/p, d/q, 

n/u, a/e” (SCLIAR-CABRAL, 2009b, p.4). Segundo essa perspectiva, a capacidade 

para aprender a ler e a escrever está diretamente relacionada 

 
[...] aos seguintes fatores de como está estruturado e funciona o sistema 
nervoso central:  
1. plasticidade dos neurônios para se reciclarem para novas aprendizagens;  
2. dominância e especialização das várias áreas secundárias e terciárias do 
hemisfério esquerdo para a linguagem verbal;  
3. interconexão entre as várias áreas mesmo distantes, inclusive as que 
processam a significação, com as que processam em paralelo a linguagem 
verbal;  
4. processamento das variantes recebidas nas áreas primárias, através do 
emparelhamento com formas invariantes mais abstratas que os neurônios 
reconhecem;  
5. arquitetura neuronial capaz de processar formas sucessivamente mais 
abstratas e complexas: a função semiótica. (SCLIAR-CABRAL, 2009a, 
p.52). 

 
                                                 
26 A exemplo da psicolinguista Leonor Scliar-Cabral, na Universidade Federal de Santa Catarina. 
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Assim, os neurônios da região occípito-temporal ventral esquerda são 

capazes de “reconhecer os traços invariantes que compõem as letras”, pois, no ser 

humano, os axônios, que promovem as sinapses e realizam as trocas de 

informações entre os neurônios,  

 
[...] estão ligados a todas as regiões que processam a linguagem verbal e 
simultaneamente à região que processa o significado. A primeira invariância 
observada no reconhecimento da palavra escrita é a invariância espacial: 
seja qual for o sistema de escrita, o seu processamento ocorre 
obrigatoriamente na região occípito-temporal ventral esquerda. Nessa 
região, os neurônios reciclados para o reconhecimento das invariâncias dos 
traços que compõem as letras, os sintetizam em uma ou duas letras que 
constituem os grafemas. Como o nome da região indica, há uma associação 
entre a região occipital ventral esquerda e a região temporal contígua, 
responsável pelo processamento dos fonemas, mas o processamento em 
ambas não é simultâneo: o reconhecimento dos grafemas precede sua 
associação ao respectivo fonema, numa diferença de aproximadamente 40 
milissegundos, conforme demonstram os experimentos de priming27.  
(SCLIAR-CABRAL, 2009b, p.07) 

 

 A autora assinala que, quando o sujeito domina o código escrito, o out-put 

“[...] é enviado compulsoriamente para a região especializada para a leitura, a 

região occípito-temporal ventral do hemisfério esquerdo [...]” (SCLIAR-CABRAL, 

2009b, p.06, grifos da autora), como se pode observar na Figura 1, apresentada a 

seguir. Note-se que do número 2 ramificam-se numerosas setas bidirecionais. 

 
                  Figura 1 – Visão moderna das redes corticais da leitura 
                  Fonte: adaptado de Dehaene (2007, p.97) por Scliar-Cabral (2009b, p.4). 

 
                                                 
27 Tendo por base os estudos de França, Lemle e Colegas (2005), a Enciclopédia Virtual de 
Psicolingüística (2009) traz a seguinte definição de experimentos de priming: "O priming é um efeito 
experimental que se refere à influência que um evento antecedente (prime) tem sobre o desempenho 
de um evento posterior (alvo). Em outras palavras, pode-se dizer que, nesse método, supõe-se que 
uma palavra possa ser acessada mais rapidamente se precedida por outra palavra com a qual ela 
partilhe características semânticas (médico/hospital), fonológicas (hora/oca), ou morfológicas 
(dança/dançarino)". 
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Pontua, igualmente, que “[...] os neurônios da região occípito-temporal 

ventral esquerda além de aprenderem a reconhecer os traços invariantes das letras 

e suas combinações, também aprendem as regras grafotáticas28 de uma dada 

língua” (SCLIAR-CABRAL, 2009b, p.08). Além disso, eles permitem que se 

reconheçam os traços que diferenciam as letras quanto ao tamanho, ao tipo de 

caixa, fonte, estilo e posição que ocupam na palavra. Em suma, com base nesses 

pressupostos, enfatiza a importância de se trabalharem tanto as relações fonêmico-

grafêmicas quanto as grafêmico-fonêmicas.  

Cabe lembrar que Morais (1996) também leva em conta os estudos da 

neurociência e comenta que a habilidade de leitura pode afetar “as conexões 

sinápticas entre os neurônios e a ramificação dendrítica” (p.243), em razão de haver 

uma atividade cerebral mais intensa. Assim, foca seus estudos na relevância que o 

domínio do sistema alfabético, aliado à elicitação da consciência fonológica, tem no 

sentido de que a criança tenha uma boa performance tanto na língua oral quanto na 

escrita, ou seja, que seja capaz de estabelecer as relações fonêmico-grafêmicas e 

as grafêmico-fonêmicas.  

Independentemente do que postulam os estudiosos que seguem as mais 

diversas orientações teórico-epistemológicas, entende-se, neste estudo, que é 

preciso ter em mente que, no processo de alfabetização,   
 
[...] não se deve privilegiar a mera codificação e decodificação de sinais 
gráficos no ensino da leitura e da escrita, mas sim respeitar o processo de 
simbolização – e este a criança vai percebendo que a escrita representa, na 
medida do próprio desenvolvimento da alfabetização. (TFOUNI, 2006, p.19).  

 

Em suma, concorda-se com Frade (2007, p.32) quando assinala que é 

preciso, além de ensinar a decifrar o sistema de escrita a fim de que possa 

estabelecer as relações entre sons e letras e de propiciar o contato com textos 

completos para leitura, dar ao aluno instrumentos para que seja capaz de usar a 

escrita nas diversas situações de convívio social; enfim, que possa beneficiar-se da 

cultura escrita e se apropriar de seus novos usos. 

 

 

                                                 
28 Regras grafotáticas são "[...] as que ditam qual a posição possível, preferencial ou proibida de uma 
letra. Por exemplo, no português, a letra h pode ocupar posição inicial antes de vogal; medial 
somente depois de c, l e n e final somente em interjeições" (SCLIAR-CABRAL, 2011, p. 118, grifos da 
autora). 
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3 NAS TRAMAS DOS PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS: A PESQUISA, OS 
PARTICIPANTES, OS INSTRUMENTOS E A GERAÇÃO DE DADOS. 
 
 

Este estudo entrecruza abordagens quantitativa e qualitativa (RICHARDSON 

1989; MARTINS, 2004; PATTON, 2002; NEVES, 1996; DUFFY, 1987). Em vista 

disso, deu-se um enfoque prioritariamente qualitativo no que concerne à descrição 

das concepções da escola sobre a ancoragem em Emília Ferreiro e sobre o trabalho 

das professoras alfabetizadoras; e quantitativo, em se tratando dos testes aplicados 

aos alunos do segundo ano: testes de leitura e escrita e de consciência fonêmica, os 

quais compõem o quadro de geração de dados. Também recebeu tratamento 

quantitativo a descrição das habilidades de leitura e escrita de alunos do sexto ano. 

Assim, tendo por base também os postulados de Minayo (1993; 1994), 

Demo (1996), Gil (1999), Marconi e Lakatos (1990) e Triviños (2008), passa-se a 

tratar, nas próximas seções, das questões atinentes ao delineamento da pesquisa, 

aos participantes e aos instrumentos de geração de dados. 

 

 

3.1 O DELINEAMENTO DA PESQUISA 

 

 

Delineou-se a pesquisa a partir das seguintes questões-problema: (i) Como 

se caracterizam a apropriação dos princípios do sistema alfabético do português do 

Brasil e o desenvolvimento de habilidades de consciência fonêmica nele implicadas 

em se tratando de alunos alfabetizados com base nos postulados de Emília 

Ferreiro?  (ii) No contexto em que esses alunos foram alfabetizados, em que medida 

tais postulados foram ressignificados por parte de alfabetizadores? 

Para responder a tais questionamentos, realizaram-se testes por meio dos 

quais fosse possível analisar como os participantes se mostravam quanto ao 

domínio do código e quanto a habilidades em consciência fonêmica, dadas as 

implicações dessas habilidades na instrução alfabética. Tais participantes, por 

razões que serão explicitadas à frente, foram tomados em dois estratos distintos: 

segundo e sexto anos do Ensino Fundamental. 
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Trata-se de um estudo do tipo exploratório-descritivo (GIL, 2005, p.45), uma 

vez que descreve a performance de alunos alfabetizados com base nos postulados 

teórico-epistemológicos de Emília Ferreiro em testes de leitura e de escrita – com 

foco na decodificação/codificação – e em testes de consciência fonêmica. 

 

 

3.2 OS PARTICIPANTES DE PESQUISA 

 

 

Quanto aos participantes de pesquisa, foi necessário estabelecer critérios 

para definir e selecionar as escolas e os respectivos alunos. O primeiro passo foi 

estabelecer em que tipo de escola estariam inseridos tanto os alunos quanto os 

professores que participariam da pesquisa. Tendo em vista as constatações 

empíricas, anteriormente mencionadas, que associam processos de alfabetização 

com base em Ferreiro a dificuldades das crianças para dominar o sistema alfabético, 

definiu-se que o foco da pesquisa seriam escolas que se autodenominassem 

construtivistas e que informassem empreender um processo de alfabetização com 

base nos postulados teóricos de Emília Ferreiro. 

A partir desse critério, foram definidas as escolas que participariam do 

processo e decidiu-se que seriam duas, as quais deveriam estar inseridas num 

contexto socioeconômico e cultural o mais semelhante possível para minimizar ao 

máximo a interveniência de fatores externos ao recorte de pesquisa. A análise de 

uma única escola potencializaria o risco de caracterização não da abordagem 

teórico-metodológica, mas da escola em si mesma. O rigor na observação desses 

critérios e dos critérios de seleção dos alunos, o que se discutirá à frente, resultou 

na escolha de duas escolas da rede privada de ensino. As escolas selecionadas 

situam-se ao leste da região insular de Florianópolis e foram codificadas como 

Escola A1 (EA1) e Escola A2 (EA2).  

Tendo selecionado as escolas, apresentou-se o projeto para formalizar a 

solicitação às escolas, de modo a conhecerem os objetivos e o desenho do estudo a 

ser realizado. Tendo havido a aceitação ao projeto, dias depois, marcaram-se 

entrevistas com diretores e coordenadoras das escolas escolhidas a fim de se 

definirem alunos que participariam do estudo, assim como local que a escola 

destinaria à pesquisadora para a aplicação dos testes, recursos disponíveis e 
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cronograma. Nessas conversas, tanto a pesquisadora quanto sua orientadora 

explicitaram, novamente, a importância de os alunos serem pareados em idade e 

inserção sociocultural e econômica e também de não apresentarem queixas29 de 

aprendizagem. Ademais, entregou-se aos diretores uma cópia do parecer e do 

certificado do Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos – CEPSH/UFSC 

(Anexos A e B). Importa frisar que tais conversas foram necessárias porque coube à 

escola a seleção, com base nos critérios determinados pela pesquisadora, dos 

alunos que integraram a pesquisa.  

Após essa etapa, a pesquisadora retornou às escolas para entregar às 

coordenadoras de cada série uma pasta que continha envelopes a serem enviados 

aos pais dos alunos que participariam da pesquisa. É importante destacar que, em 

cada envelope, havia os seguintes documentos: uma cópia da “Carta de 

esclarecimento sobre a pesquisa” (Anexo C), cujo anexo eram duas cópias do 

“Termo de Consentimento Livre e Esclarecido”, que deveriam ser assinadas pelos 

pais em anuência à participação do filho – uma ficaria com os pais e a outra deveria 

ser devolvida à pesquisadora; e o “Questionário Socioeconômico e Cultural” (Anexo 

D), que deveria ser, igualmente, preenchido e devolvido à pesquisadora para que ela 

pudesse, efetivamente, proceder ao pareamento dos participantes. 

Dado o tempo disponível para este estudo, a amostra de alunos pesquisada, 

após o processo de seleção, totalizou quarenta e oito alunos, ou seja, vinte e 

quatro de cada escola, caracterizados pela inserção em núcleos de alto nível de 

letramento escolar30. Desses alunos, doze eram do segundo ano e doze, do sexto 

ano do ensino fundamental em cada escola.  

Cabe destacar que os participantes também foram codificados, uma vez que 

havia, por uma questão ética, a necessidade de manter-se o sigilo acerca de sua 

identidade. Note-se que, embora se tenham construído quadros com uma coluna 

para o nome e outra destinada ao registro da idade – ver, no Anexo G, de que modo 

se deu tal codificação –, tais dados são apenas de conhecimento da pesquisadora e 

                                                 
29 Por queixas de aprendizagem, para as finalidades deste estudo, entendem-se registros de 
professores ou pais em relação a histórico de dificuldades do aluno para adequação às exigências do 
processo de escolarização, no que diz respeito à apropriação conceitual ou a inadequações 
comportamentais e, principalmente, distúrbios que exigissem assistência de profissionais da área da 
saúde. 
30 Com base em estudos de Kleiman (1995), por alto nível de letramento, para as finalidades deste 
estudo, entendemos tratar-se de letramento escolar e de pertencimento a famílias cuja escolarização 
seja de nível superior e cujas ocupações profissionais envolvam intensidade e variabilidade das 
práticas de leitura e de escrita. 
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serviram tão somente como forma de controle dos participantes. Assim, no capítulo 

referente à análise e à interpretação dos dados, os participantes são referidos com 

base na codificação a seguir. No Quadro 4 que segue, são listados 56 alunos, um 

total superior ao universo final de pesquisa, o que se deu por conta da previsão de 

uma margem maior, supondo a necessidade de cortes na amostra, tal qual 

aconteceu de fato. Esse número foi reduzido, conforme se explica a seguir. 

 

 Quadro 4 – Codificação dos participantes da pesquisa 
 

 
               Fonte: Elaborado pela pesquisadora em 2009.    

 

Esses alunos foram selecionados entre estudantes sem queixas de 

aprendizagem ou problemas de saúde comprovados. O grupo foi constituído 

inicialmente por quatorze alunos por classe, como exposto no quadro acima. Após 

consulta aos pais para formalização do consentimento exigido pelo Comitê de Ética 

de Pesquisa com Seres Humanos, havendo não aceitação por parte de algumas 
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famílias, o grupo foi formado com onze estudantes para o sexto ano de cada escola 

e doze estudantes para o segundo ano de cada escola.  

A definição dos alunos do sexto ano que participaram da pesquisa obedeceu 

ao seguinte critério: todos os escolhidos, na escola em que se inserem, deveriam ter 

sido alfabetizados por uma mesma professora, cuja ação tivesse sido pautada nos 

postulados de Ferreiro. Essa professora alfabetizadora deveria estar ainda atuando 

na escola e ser a responsável pela alfabetização dos alunos de segundo ano 

também participantes da pesquisa; sua ação metodológica atual deveria 

caracterizar-se pela ancoragem nas mesmas bases teóricas da época31 em que se 

deu a alfabetização das crianças atualmente no sexto ano. 

É importante deixar claro, aqui, que a professora deveria ser a mesma 

porque se objetivou verificar como alunos alfabetizados sob tais postulados teórico-

epistemológicos se mostrariam quanto ao domínio do código em séries mais 

adiantadas, o foco da queixa que se tem registrado empiricamente. Determinou-se, 

ainda, que tanto os participantes do segundo ano quanto do sexto deveriam ter 

perfis sociocultural e econômico semelhantes, de modo a evitar, ao máximo, outros 

fatores intervenientes no processo. 

Salienta-se que, no que concerne às professoras que participaram da 

pesquisa, o critério mais rigoroso foi em relação à alfabetizadora, uma vez que ela 

deveria fazer parte do quadro funcional da escola há mais de seis anos e se 

autodenominar construtivista. Note-se bem que esse critério, como já se frisou 

anteriormente, está intimamente relacionado aos alunos do sexto ano, os quais 

deveriam ter sido alfabetizados por essa mesma docente. Isso se fez, de fato, 

necessário porque se pretendia observar como os alunos dessa série se mostravam 

em relação ao domínio do código. Quanto às professoras de Língua Portuguesa, 

não se estabeleceu uma diretriz fixa, uma vez que o foco incidiu no fato de tais 

profissionais perceberem ou não problemas em relação ao domínio do código, ou 

seja, do sistema alfabético por parte dos alunos do sexto ano.  

Julga-se pertinente destacar, ainda, que as coordenadoras das escolas 

foram, igualmente, entrevistadas – embora tenha sido um tipo de entrevista não 

                                                 
31 Não foi possível, por razões de operacionalização da pesquisa, gerar dados que confirmassem a 
identidade/semelhança entre o fazer pedagógico das professoras alfabetizadoras em 2009 (alunos de 
segundo ano) e esse mesmo fazer em 2004/2005 (quando os alunos de sexto ano foram 
alfabetizados por elas). Assim, este estudo se pauta nas entrevistas e na pesquisa documental de 
materiais didáticos aplicados nas classes de 2009 para sustentar essa variável de pesquisa. 
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estruturada – a fim de caracterizar os postulados teórico-epistemológicos em que 

essas mesmas escolas pautam a ação escolar, incluindo aqueles de orientação 

construtivista que foram por elas ressignificados ao longo dos anos32. Assim, tendo 

em vista essas considerações, passa-se a tratar das questões atinentes à 

configuração dos instrumentos de geração de dados. 

 

 

3.3 A CONFIGURAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE GERAÇÃO DE DADOS  

 

 

Os instrumentos utilizados para a geração de dados seguiram orientações 

das abordagens qualitativa e quantitativa (TRIVIÑOS, 2008). Determinou-se, em 

vista disso, que o primeiro dos instrumentos seria um questionário socioeconômico e 

cultural, destinado aos alunos. Os demais, como entrevistas com as professoras, 

observação assistemática por ocasião da estada naqueles ambientes, coleta de 

material dos alunos do segundo ano, e os testes, foram definidos e estruturados 

para serem utilizados na ocasião em que a pesquisadora esteve nas escolas. Tendo 

feito essas considerações, passa-se a descrever cada uma das técnicas utilizadas 

no decorrer do estudo. 

 

 

3.3.1 Questionário socioeconômico e cultural 
 

 

O primeiro instrumento de pesquisa: o “Questionário socioeconômico e 

cultural” (Anexo D) foi desenhado especificamente para se obter informações que 

permitissem parear os participantes quanto à inserção em entornos de letramento 

escolar e realidade socioeconômica e cultural. 

Destaca-se que foi necessária, exatamente por isso, a inclusão, nas 

perguntas, de itens bem específicos acerca bens móveis, constituição familiar, 

renda, hábitos familiares, entre outros. Optou-se, por conseguinte, por um modelo 

                                                 
32 A referência temporal tem presente a consideração de que as concepções de Emília Ferreiro 
parecem ter tido um impacto mais efetivo no Brasil de meados da década de 1980 a meados da 
década de 1990. 
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com questões estruturadas, ou seja, perguntas que admitem resposta “sim” ou 

“não”; ou, então, alternativas de múltipla escolha.  

É importante salientar que, embora todas as questões do questionário 

fossem importantes e houvesse o objetivo de discuti-las com fins de equalização do 

grupo envolvido na pesquisa, por restrições de operacionalização da pesquisa, 

elegeram-se apenas quatro delas como diretrizes básicas para determinar o perfil 

dos participantes33. São elas: renda familiar, escolaridade dos pais, quantificação do 

acervo bibliográfico que têm em casa e acesso a computador e internet, conforme se 

demonstra nas tabelas e nos gráficos a seguir. As demais34 foram objeto de atenção 

e atenderam ao objetivo de informar a equalização sociocultural e econômica do 

grupo, mas não foram sistematizadas em gráficos quantitativos, o que será feito em 

estudos futuros. 

A renda familiar é a primeira diretriz focada.  Veja-se o Gráfico 1 a seguir.  

 

 
 Gráfico 1 – Pareamento da renda familiar dos participantes 

                Fonte: Produzido com base nos dados da pesquisa de campo. 
 

É possível perceber no Gráfico 1 que, na EA1, 46% das famílias têm renda 

familiar entre dez e vinte salários mínimos e 42%, entre vinte e trinta salários 

                                                 
33 Salienta-se que os dados aqui apresentados diferem quanto ao número de participantes que 
realizaram efetivamente os testes porque, aqui, foram computados os dados que correspondem à 
totalidade dos questionários respondidos e devolvidos à pesquisadora. Foram enviados 28 
questionários em cada escola. Na EA1, retornaram 27; e, na EA2, 24. Como já foi explicitado, 
participaram dos testes, em cada escola, onze alunos do sexto ano e doze do segundo. 
34 Vede a planificação dos dados socioeconômicos e culturais nos quadros que se encontram no 
Anexo J. 
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mínimos; apenas 12% têm renda entre cinco e dez salários mínimos, sugerindo 

padrão financeiro privilegiado.  Já, na EA2, não se observa esse mesmo padrão, 

havendo relativo pareamento entre o número de famílias com renda entre cinco e 

dez salários mínimos – 30% delas; entre dez e vinte salários mínimos – 39% delas; 

e entre vinte e trinta salários mínimos – 30% delas. Assim, ainda que, na EA2, a 

renda familiar seja menor que na EA1, entende-se possível conceber que ambas as 

escolas trabalham com estratos sociais inseridos em um padrão econômico 

semelhante o suficiente para atender ao critério que norteou a seleção das escolas. 

Vale lembrar que esses dados contemplam apenas as respostas dadas, pois 

houve três casos35 em que as famílias não assinalaram nenhuma das alternativas 

oferecidas quanto à renda familiar. É possível que tenham preferido não revelar ou 

que ultrapasse os valores indicados. 

Em relação à escolaridade das mães, constata-se que a maioria delas tem 

curso superior completo, índices que prevalecem dentre as mães da EA2, 

possivelmente em razão de se tratar de uma escola fundada e mantida por uma 

gestão constituída por profissionais da educação; instituição cuja clientela, segundo 

dados a exigir sistematização, é composta por filhos de professores universitários. 

Verifica-se, ainda, que há um número expressivo de mães com formação de pós-

graduação, como se nota no Gráfico 2. 

 

 
  Gráfico 2  - Escolaridade da Mãe 

                 Fonte: Produzido com base nos dados da pesquisa de campo. 
 

                                                 
35 Um aluno da EA1, do sexto ano; e dois alunos da EA2, do segundo ano. 
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Quanto ao pai, também se observa o predomínio da formação superior, que 

gira em torno de 60%, como o demonstra o Gráfico 3. 

 

 
Gráfico 3 – Escolaridade do Pai 

               Fonte: Produzido com base nos dados da pesquisa de campo. 
 

Embora em menor percentual que as mães, há pais que cursaram, também,  

pós-graduação. O Gráfico 4: “Escolaridades dos PAIS”, apresentado a seguir, foi 

construído com base no maior nível de escolaridade entre o pai e a mãe. Assim, se 

pai e mãe têm o mesmo nível, PAIS apresenta, igualmente, o mesmo nível. Quando 

pai tem escolaridade superior à da mãe, PAIS indica o nível de escolaridade do pai; 

e, se a Mãe apresenta escolaridade superior ao do pai, PAIS indica  o nível de 

escolaridade da mãe. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        Gráfico 4 – Escolaridade dos Pais dos participantes 
        Fonte: Produzido com base nos dados da pesquisa de campo. 
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Vale referir, aqui, que a variável renda familiar parece estar diretamente 

relacionada à variável escolarização, uma vez que há a suposição de que esta se 

relacione diretamente a grupos socioeconomicamente privilegiados. Nota-se, 

portanto, que prevalece, na amostra, a formação de ensino superior, seguida pela de 

mestrado e de doutorado, o que atende ao critério de seleção dos participantes em 

se tratando da inserção sociocultural, ou seja, trata-se de contextos de escolarização 

familiar semelhantes. 

Ainda no que se refere à escolarização e, por implicação, ao letramento 

familiar, o estudo investigou a quantidade de livros que cada participante informa ter 

em casa; nota-se que, na EA1, 33% das famílias (o maior percentual) informa haver 

em casa entre 51 e 100 livros; já, na EA2 – pais com maior escolarização –, 33% 

delas (o maior percentual) informa haver em casa entre 50 e 250, conforme 

demonstra o Gráfico 5, apresentado a seguir.  

 

 
Gráfico 5 – Quantidade de livros que cada participante tem em casa 

               Fonte: Produzido com base nos dados da pesquisa de campo. 
 

Observa-se, ainda, que na EA2 há o relevante percentual de 21% de 

famílias com um acervo de mais de 500 livros em casa. Tais índices parecem 

significativos, porque, embora não se possa identificar a que obras desses acervos 

os filhos têm acesso, há estudos que comprovam que, quanto maior o número de 

livros que os pais têm em casa, maior probabilidade parece haver de bons níveis de 
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educação serem atingidos pelos filhos, independentemente dos fatores sociais ou 

culturais de cada país (SCIENCE DAILY, 2010). Em relação ao acesso a 

computador em casa, percebe-se que 100% dos participantes da EA1 possuem 

computador em casa, enquanto 96% da EA2 têm acesso a ele em casa. O Gráfico 6 

demonstra que a diferença entre as duas escolas não é  relevante; importa, ainda, 

considerar que as crianças da EA2 que não têm acesso ao computador em casa 

podem acessá-lo na escola, nas aulas de Informática. 

  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
                      Gráfico 6 – Computador em casa   
                      Fonte: Produzido com base nos dados da pesquisa de campo. 

 

O resultado quanto ao acesso à internet em casa converge para um dado 

que já era esperado, ou seja, de que a maioria dos participantes, muitos deles 

mesmo antes de se alfabetizarem, já têm acesso à virtualidade. Assim, vale referir 

que,  
 
With ever-increasing numbers of schools coming online and with home 
computers becoming more common, our students are readily embracing 
contemporary forms of cyberculture. As an inevitable result, they are 
engaging in hybrid forms of literate behavior – using a mixture of traditional 
and new forms of literacy to communicate with others36. (DUDFIELD, 1999, 
não paginado). 
 
 

                                                 
36 Com um número cada vez maior de escolas que estão on-line e com os computadores em casa se 
tornando mais comuns, os nossos alunos estão adotando prontamente formas contemporâneas de 
cibercultura. Como resultado inevitável, eles estão envolvidos em formas híbridas de comportamento 
alfabetizado – usam uma combinação de formas tradicionais e novas de alfabetização para se 
comunicar com os outros. (Tradução nossa). 
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 Os alunos das escolas participantes, por certo, inserem-se nessa projeção, 

como o se percebe no Gráfico 7, apresentado a seguir. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

       Gráfico 7 – Acesso dos participantes à internet 
       Fonte: Produzido com base nos dados da pesquisa de campo 
 

Tais dados evidenciam, com efeito, que os participantes do estudo 

pertencem a um entorno socioeconômico e cultural bastante semelhante, ou seja, 

advêm de famílias que têm boa renda e elevada escolarização. Isso é, 

evidentemente, significativo dado o foco que aqui se tem, especialmente porque se 

mantém, conforme pontua Gomes (1994), o princípio da homogeneidade. Importa, 

ainda, acrescentar que esses dois fatores – renda e escolarização – parecem incidir 

sobre questões de aprendizagem escolar, o que não é o foco deste estudo, mas 

representaria interveniências no modo como a pesquisa é conduzida e nos objetivos 

a que atende.  

 

 

3.3.2 As entrevistas com as professoras37  
 

 

Como o “[...] uso de entrevistas permite identificar as diferentes maneiras de 

perceber e descrever fenômenos [...]” (DUARTE, 2005, p.63), decidiu-se incluir essa 

técnica a fim de trazer à luz alguns dados que poderiam auxiliar na qualificação da 

abordagem metodológica como efetivamente pautada nas teorizações de Emília 

                                                 
37 Como se mencionou em seções anteriores, houve interação também com as coordenadoras 
pedagógicas, o que não constituiu foco prioritário, mas contribuiu para as finalidades da pesquisa. 
Essas entrevistas serão mencionadas no capítulo de análise.  
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Ferreiro e na análise dos testes realizados com os alunos. Destaca-se que elas 

foram, com efeito, realizadas, individualmente, com quatro participantes: duas com 

as alfabetizadoras e duas com as professoras de Língua Portuguesa do sexto ano. 

Optou-se, para tanto, pelo tipo de entrevista semiestruturada que se caracteriza por 

partir de “[...] certos questionamentos básicos, apoiados em teorias e hipóteses, que 

interessam à pesquisa; e que, em seguida, oferecem amplo campo de interrogativas, 

fruto de novas hipóteses que vão surgindo à medida que se recebem as respostas 

do informante” (TRIVIÑOS, 2008, p.146). Assim, as entrevistas realizadas 

abordaram, efetivamente, três dimensões: postulados teórico-metodológicos, código 

e sistema alfabético e concepções de ensino e de língua, as quais são detalhadas a 

seguir. 

 

 

3.3.2.1 As alfabetizadoras  

 

 

As entrevistas realizadas com as alfabetizadoras da EA1 e EA2 (Anexo H) 

focalizaram questões atinentes a sua prática, tais como: (a) compreensão sobre 

pautar a ação nas concepções de Ferreiro; (b) descrição de diretrizes metodológicas 

para alfabetizar os alunos; (c) encaminhamentos prioritários no ato de alfabetizar; (d) 

concepções sobre o papel do professor no ato de alfabetizar; e (e) entendimento do 

que seja código alfabético. É importante frisar que o objetivo principal dessas 

entrevistas foi caracterizar a prática dessas alfabetizadoras, identificando suas 

concepções sobre a ancoragem construtivista em Ferreiro – assumida formalmente 

pelas escolas – e possíveis ressignificações dessa mesma ancoragem, sobretudo 

quanto ao espaço/natureza da abordagem do sistema alfabético. 

Salienta-se que, a fim de poder operacionalizar esse instrumento, foi 

necessário agendar, previamente, com as alfabetizadoras de cada escola dia e 

horário para realizar as entrevistas. De posse de um roteiro preestabelecido e de um 

gravador digital, que permite armazenar as informações gravadas num computador 

em formato “mp3”, a pesquisadora procedeu às entrevistas. Em conversas que 

duraram cerca de trinta minutos, essas professoras colocaram em evidência dados  

pertinentes acerca do processo de alfabetização nas escolas envolvidas na 

pesquisa, os quais serão devidamente comentados na análise de dados. 
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3.3.2.2 As professoras de Língua Portuguesa do sexto ano  

 

 

Entrevistaram-se as professoras de língua portuguesa com o propósito de 

sondar o que pensavam acerca dos seguintes temas: (a) problemas de codificação 

evidentes na escrita dos alunos do sexto ano; (b) aprendizagem no que tange as 

relações grafêmico-fonêmicas/fonêmico-grafêmicas do sistema de escrita do 

português brasileiro; e (c) (não) apropriação do sistema alfabético versus 

performance no uso língua escrita (Anexo H). Essas entrevistas objetivaram  

caracterizar as concepções dessas professoras sobre a performance dos alunos no 

que respeita ao domínio da escrita em se tratando do código alfabético – mais 

precisamente: Alunos que foram alfabetizados sob os postulados de Ferreiro e hoje 

estão no sexto ano, segundo a avaliação dessas professoras, apresentam 

problemas em se tratando do domínio do código alfabético? 

Tais entrevistas obedeceram ao mesmo processo das anteriores: 

agendamento preliminar e gravação da interação. Por meio delas, foi possível traçar 

um panorama da avaliação dessas professoras sobre a performance dos alunos em 

se tratando do domínio do sistema alfabético, o que consta relatado na análise de 

dados. 

 

 

3.3.3 A observação e a pesquisa documental 
 

 

A pesquisadora não entrou em sala de aula por conta de restrições 

temporais e da natureza de uma pesquisa de TCC, mas foi possível detectar, por 

intermédio de conversas com os alunos, com as professoras e com funcionários das 

escolas, a dinâmica de cada instituição de ensino focalizada na pesquisa. O fato de 

não ter havido observação das aulas não inviabilizou, porém, a observação 

assistemática da ambientação e da rotina escolares. Sobre isso, julga-se relevante 

destacar o que pode ser significativo para a posterior análise de dados, ou seja, 

aspectos relacionados aos usos da língua escrita observados no decorrer das visitas 

realizadas nas escolas. 
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Verificou-se, por exemplo, que os alunos do segundo ano da EA1 tinham, 

semanalmente, visitas programadas à biblioteca escolar e que participavam de 

atividades de leitura planejadas tanto pela professora de classe quanto pela 

bibliotecária. Além disso, frequentavam a sala de informática, na qual eram 

desenvolvidas atividades especiais por meio de novas tecnologias; e, 

quinzenalmente, tinham um momento especial denominado “hora do conto”, que era 

coordenado pelo professor de Teatro, que também é contador de histórias.  

Nesses encontros, além do professor, alunos que eram previamente 

escolhidos deveriam contar aos colegas uma história que haviam lido recentemente. 

No que tange aos alunos do sexto ano dessa escola, constatou-se que também 

frequentavam, numa quinzena, a biblioteca; e, na seguinte, participavam da “hora do 

conto”, coordenada pelo mesmo professor que, como foi possível observar, encanta 

os pequenos com suas histórias. Quanto à EA2, percebeu-se que tanto os alunos do 

segundo ano quanto do sexto tinham, igualmente, aulas semanais na sala de 

informática e na biblioteca. Não foi possível, contudo, questionar sobre a frequência 

com que ocorrem os momentos da “hora do conto”. Além disso, as escolas oferecem 

atividades diversificadas, como passeios de estudos, aulas de música e de teatro, 

programas de rádio e projetos inter e transdisciplinares.  

Ainda que essas questões não estejam diretamente relacionadas à 

delimitação temática deste estudo, parecem relevantes porque apontam para uma 

organização do tempo escolar significativa no que diz respeito às práticas que 

envolvem a língua escrita, o que será retomado nas Considerações finais deste 

estudo. 

Quanto à pesquisa documental, coletaram-se, também, como exemplo, 

cópias do material de um aluno do segundo ano de cada escola cujos registros, 

segundo informações das professoras, estavam completos, uma vez que 

comparecia a todas as aulas. O objetivo dessa coleta foi analisar de que modo as 

questões relativas ao sistema alfabético foram trabalhadas, em classe, pelas 

professoras entrevistadas, o que será circunstanciado no capítulo 4. 

Pode-se afirmar que foi outra etapa importante no processo, pois permitiu 

que se detectasse de que forma as alfabetizadoras trabalhavam com as questões 

relativas ao código e ao sistema alfabético do português do Brasil. Embora o 

material disponibilizado, por meio de fotocópia do caderno e da pasta de atividades 

de uma das alunas que participou da pesquisa, pela EA2 seja mais farto que o da 
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EA1, foi possível perceber que as escolas participantes da pesquisa desenvolvem 

diversas atividades, nas quais as professoras dão ênfase ao código e à produção 

textual, o que será detalhado na análise de dados. 

 

 

3.3.4 Os testes  
 

 

Criaram-se dois testes para o sexto ano: um de produção oral e outro de 

produção escrita, cuja finalidade era verificar o domínio do sistema alfabético. No 

que concerne ao segundo ano, pensou-se em três tipos diferentes para aferir a 

consciência fonêmica e dois foram delineados a fim de verificar aspectos relativos ao 

sistema alfabético: um de leitura e outro de escrita.  

Quanto à aplicação dos testes, finalizados os ajustes necessários a partir do 

que foi detectado na testagem piloto, conforme se relata em 3.3.5, iniciou-se a 

aplicação dos testes, nas escolas EA1 e EA2, entre agosto e meados de outubro de 

2009. Frisa-se, todavia, que os dois alunos selecionados para o teste piloto não 

participaram nessa etapa. Em vista disso, apenas os demais foram testados por 

meio de ditados e/ou dos outros testes que permitiram detectar desenvolvimento de 

consciência fonêmica e domínio do sistema alfabético do português brasileiro. 

Cabe destacar que os testes foram aplicados em uma sala com computador 

e microfone ou headset38, que permitissem a gravação dos testes. Vale lembrar, 

ainda, que todos os testes orais foram gravados no Praat39, com o intuito de se ter 

uma gravação de melhor qualidade e que se pudesse, posteriormente, realizar 

outros tipos de análise fonética. Vale, aqui, deixar claro que, tendo em vista as 

restrições de tempo típicas da produção de um TCC, não foi possível valer-se de 

todas as possibilidades que esse programa oferece. Pretende-se, todavia, utilizá-las 

em estudos futuros. 

 

 
                                                 
38 Tipo de microfone com fone de ouvido acoplado. 
39 Praat é uma ferramenta para a análise da fala, desenvolvida por Paul Boersma e David Weenink, 
do Institute of Phonetic Sciences – Universidade de Amsterdã. Trata-se de um programa 
computacional que é usado em pesquisas na área de fonética e fonologia, cuja principal característica 
é a precisão na análise dos dados. Disponível em:<http://www.fon.hum.uva.nl/praat/>. Acesso em: 04 
abr. 2009. 
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3.3.4.1 Testes para o segundo ano  

 

 

Em relação aos testes para o segundo ano, é relevante destacar, antes de 

tudo, que participaram da pesquisa os doze alunos selecionados, aos quais foram 

aplicados, individualmente, três tipos diferentes de testes: 1) Consciência fonêmica, 

que se subdividiu em: (a) apagamento e reordenamento de fonemas na posição 

inicial; (b) apagamento e reordenamento de fonemas na posição medial; e (c) 

apagamento e de reordenamento no continuum da fala; 2) Sistema alfabético – 

recepção auditiva e produção escrita; e 3) Sistema alfabético – produção oral 

(leitura). Importa reiterar que o critério para a participação desses alunos foi que não 

houvesse queixas de aprendizagem, problemas neurofisiológicos ou transtornos, 

como problemas familiares sérios, entre outros.  

Os testes de consciência fonêmica justificam-se dado o entendimento de 

que a elicitação dessa consciência dá-se em mútua relação com o aprendizado de 

um sistema de escrita alfabético, tal qual discutido na abordagem teórica (CERUTTI-

RIZZATTI, 2004; SCLIAR-CABRAL, 2003a). Caso essa instrução alfabética não 

estivesse acontecendo efetivamente – o que seria de supor em um processo de 

alfabetização ancorado em postulados de Ferreiro que tivessem compreendido essa 

ancoragem teórica como incompatível com o foco no código alfabético –, era de 

esperar que os escores nos testes de consciência fonêmica fossem pouco 

promissores. Em vista disso, esses testes foram desenhados com o “[...] intuito de 

observar se o processo de ensino-aprendizagem da escrita em que a criança se vê 

envolvida tem efeitos em sua capacidade de manipular os segmentos fônicos de sua 

língua” (CERUTTI-RIZZATTI, 2004, p.87). 

Quanto aos comandos para a realização dos testes, utilizaram-se os 

mesmos nas duas escolas. Desse modo, para o teste de apagamento e 

reordenamento de fonema inicial, solicitou-se o seguinte: “Na palavra x, se eu tirar o 

primeiro sonzinho, que palavra eu formo?”; procedimento que foi adotado também 

no treino, embora com palavras diferentes do teste: filha (ilha), vela (ela). Destaca-

se, também, que a aplicação desse teste durou, em média, seis minutos. 
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Quadro 5 – Teste 1 para o segundo ano: Consciência Fonêmica (posição 
inicial) 
 

CONSCIÊNCIA FONÊMICA – APAGAMENTO E REORDENAMENTO DE 
 FONEMAS NA POSIÇÃO INICIAL  

  

  FONEMA INCIAL  
1 // fato (ato)  
2 // vida (ida)  
3 // cacho (acho)  
4 // galho (alho)  
5 // toco (oco)  
6 // dobra (obra)  
7 // povo (ovo)  
8 // bela (ela)  

 
   Fonte: Adaptado de Cerutti-Rizzatti (2004, p.277-8). 

 

Instrução similar foi adotada para o teste de apagamento e reordenamento 

de fonema medial: “Na palavra y, qual é o sonzinho do meio? Se eu tirar esse 

sonzinho, que palavra eu formo?”; para o treino, as palavras foram: luva (lua), ida 

(ia) e obra (ora). Quanto à duração, esta foi de, em média, seis minutos. 

 
Quadro 6 – Teste 2  para o segundo ano: Consciência Fonêmica (posição 

medial) 
 
 

CONSCIÊNCIA FONÊMICA – APAGAMENTO E REORDENAMENTO DE 
 FONEMAS NA POSIÇÃO MEDIAL 

  
  FONEMA MEDIAL  
1 // tifo (tio)  
2 //  mover (moer)  
3 // picar (piar)  
4 // diga (dia)   
5 // dotar (doar)  
6 // corda (cora)  
7 // pipa (pia)  
8 // suba (sua)  

    Fonte: Adaptado de Cerutti-Rizzatti (2004, p.277-8). 
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Já o teste de apagamento e de reordenamento no continuum da fala teve o 

seguinte comando: “Vou dizer duas palavrinhas. Que sonzinho tem no início de cada 

uma delas? Então, se eu juntar o sonzinho do início de cada uma delas, que outra 

palavrinha posso formar?” – colocaram-se no quadro a seguir apenas as iniciais, 

dada a possibilidade de formação de diferentes palavras com a sílaba em questão. 

As palavras para o treino foram: frango assado (fa) e praia imensa (pi). Aqui, o 

processo de aplicação durou em torno de oito minutos. 

 
Quadro 7 – Teste 3 para o segundo ano: Consciência Fonêmica (continuum 

da fala) 
 

CONSCIÊNCIA FONÊMICA – APAGAMENTO E REORDENAMENTO DE 
 FONEMAS NO CONTINUUM DA FALA 

Sequência de Palavras Palavra Formada 

// fruto azedo / / 

// vida organizada / / 

// prato apetitoso / / 

// bloco imenso  / / 

// casa rosada40 / / 

// gato horroroso41 / / 

 
Fonte: Adaptado de Cerutti-Rizzatti (2004, p.277-8). 

 

Além desses três, desenharam-se mais dois testes que objetivaram aferir o 

domínio do sistema alfabético propriamente dito por parte dos alunos do segundo 

ano. O primeiro deles voltou-se para a produção escrita. Esse teste foi, contudo, 

desenhado com palavras isoladas em razão de as crianças estarem ainda em 

processo de alfabetização; ou seja, entendeu-se que não seria produtivo submeter 

as crianças à produção de um reconto, tal qual se deu com o sexto ano – o que será 

detalhado à frente –, porque exigiria a escrita de um texto longo, de modo a conter 

as duplas de relações grafêmico-fonêmicas do conjunto focalizado na análise. 

Assim, criou-se uma cartela com 24 palavras, as quais apresentavam tais pares de 

                                                 
40 Manutenção de um caso em que haveria mudança de fonema /r/ na composição da nova palavra: 
de // para /ɾ/. 
41 Manutenção de um caso em que poderia haver interpenetração entre oralidade e escrita no 
raciocínio da criança, o que favoreceria a observação das interfaces entre consciência fonêmica e 
instrução alfabética. 
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fonemas que compartilham traços fonológicos semelhantes, colocando esses pares 

ora em posição inicial, ora medial.  

No que concerne ao teste de produção escrita, distribuíram-se cartelas aos 

alunos, as quais eram numeradas de 1 a 24, mas com espaços em branco para que 

anotassem as palavras ditadas (Anexo I). Instruíram-se as crianças para que 

registrassem a palavra correspondente ao número: por exemplo, número 1, pala, 

conforme modelo do quadro cinco; e, assim, sucessivamente. Além disso, a 

pesquisadora salientou que ditaria três vezes a mesma palavra; se alguém não 

conseguisse registrar após a terceira vez, deveria deixar a coluna em branco.  

Vale lembrar que esse teste foi aplicado coletivamente, ou seja, todos os 

alunos foram reunidos num único espaço (sala de multimídia), mas distribuídos de 

forma que um não ficasse próximo do outro. Na EA1, foram reunidos na sala de 

multimídia; já, na EA2, os alunos realizaram o teste na própria sala de aula, embora 

tenham sido reorganizados, isto é, foi preciso desmontar os pequenos grupos para 

que se sentassem em carteiras individuais e distantes uma da outra. O tempo de 

duração foi, em média, 20 minutos. 

 
Quadro 8 – Sistema alfabético: teste de produção escrita para o segundo 

ano 
 

SISTEMA ALFABÉTICO – RECEPÇÃO AUDITIVA / PRODUÇÃO ESCRITA 

PARES 

1 PALA 2 BALA 

3 FIO 4 VIU 

5 DATA 6 DADA 

7 CAÇA 8 CASA 

9 COLA 10 GOLA 

11 QUEIXO 12 QUEIJO 

13 RALO 14 RARO 

15 DOMO 16 DONO 

17 MOLHA 18 MOLA 

19 MINHA 20 MILHA 

21 CARO 22 CARRO 

23 PINHO 24 PINO 

 
       Fonte: Adaptado de Scliar-Cabral (2003, p.122 e p.160-73). 
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Quanto ao teste de leitura, comungando com Scliar-Cabral (2003), a qual 

chama atenção para o fato de que a leitura é atividade distinta da escrita – em tese, 

de aprendizado mais rápido – em razão, entre outros fatores de as relações entre 

grafemas e fonemas já estarem dadas no texto, optou-se por submeter os 

participantes ao ato de ler um pequeno texto. Escolheu-se uma fábula de Esopo, 

que foi adaptada em termos de presença dos pares de relações grafêmico-

fonêmicas com traços semelhantes, já mencionados anteriormente, e de extensão – 

enxugamos o texto, de modo a torná-lo mais breve. Além disso, o conteúdo foi todo 

formatado na chamada caixa-alta42 porque os alunos do segundo ano ainda 

estavam em processo de assimilação da letra cursiva. Assim, apresentou-se, 

individualmente, o texto e, a partir do momento em que a pesquisadora ligava o 

aparelho de gravação, o aluno deveria iniciar a leitura. Quando a criança chegava ao 

fim da leitura, fazia-se um sinal, previamente combinado, para que parasse; e, 

assim, desligava-se o microfone e se davam os comandos finais para converter a 

gravação do Praat para formato “wav”, que permite sua audição no computador ou 

em aparelhos de “mp3”. O tempo necessário foi de, em média, sete minutos. 

 
Quadro 9 – Teste de leitura para o segundo ano 

 
Fonte: ESOPO. A formiga e a pomba. Disponível em: <http://sitededicas.uol.com.br/   fabula14a.htm>.  

Acesso em: 30 maio 2009. 

                                                 
42 Ainda que, tecnicamente, caixa-alta não corresponda exatamente a letras maiúsculas de imprensa, 
nas escolas, de modo geral, essa associação vigora. Manteve-se essa compreensão aqui. 

TEXTO PARA O TESTE DE LEITURA – 2º ANO 

A FORMIGA E A POMBA 
                                                                      
   UMA FORMIGA FOI À MARGEM DO RIO PARA BEBER ÁGUA E, SENDO ARRASTADA PELA 
FORTE CORRENTEZA, ESTAVA QUASE SE AFOGANDO.  
   UMA POMBA, QUE ESTAVA NUMA ÁRVORE SOBRE A ÁGUA OBSERVANDO TUDO, 
ARRANCOU UMA FOLHA E A DEIXOU CAIR NA CORRENTEZA PERTO DA FORMIGA. SUBINDO 
NA FOLHA, A FORMIGA FLUTUOU EM SEGURANÇA ATÉ A MARGEM. ELA GOSTOU MUITO DO 
GESTO DA POMBA. 
    POUCO TEMPO DEPOIS, UM CAÇADOR DE PÁSSAROS, ESCONDIDO PELAS FOLHAS DA 
ÁRVORE, SE PREPARAVA PARA CAPTURAR A POMBA, MONTANDO UMA ARMADILHA, SEM 
QUE ELA NOTASSE O PERIGO.  
    A FORMIGA, PERCEBENDO A INTENÇÃO DO CAÇADOR, DEU-LHE UMA FERROADA NO PÉ. 
COM O SUSTO, ELE DEIXOU CAIR SUA ARMADILHA. A POMBA ACORDOU COM O BARULHO E 
VOOU APRESSADA. 

 
MORAL DA HISTÓRIA: 
NENHUM ATO DE BOA VONTADE OU GENTILEZA É EM VÃO. 
 
AUTOR: ESOPO            

http://sitededicas.uol.com.br/%20%20fabula14a
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Importa frisar que, na EA1, a pesquisadora valeu-se de uma brincadeira para 

descontrair os alunos no momento de aplicação dos testes. Assim, relembrando um 

programa que havia sido veiculado na TV, simulou-se a situação de “portais”, ou 

seja, cada teste seria uma etapa para chegar ao fim e libertar-se do labirinto do 

medo. Para tanto, as comandas de cada teste foram coladas em papel cartão 

colorido:  laranja – teste 1; amarelo – teste 2; vermelho – teste 3; verde – teste 4; e 

azul – teste 5. 

Essa estratégia foi, contudo, modificada na EA2. Fizeram-se, portanto, 

pequenos ajustes: em vez de labirinto do medo, usaram-se os personagens de uma 

viagem intergaláctica. Procedeu-se dessa forma porque, ao computador 

disponibilizado, havia um headset acoplado. Assim, quando as crianças chegavam, 

a pesquisadora dizia que elas iriam “vestir” as orelhas do Dr. Spock para poderem 

comandar uma viagem pelos cinturões planetários a fim de guiarem a nave, com 

segurança, de volta ao planeta Darkover. Convém, todavia, destacar que as cores 

permaneceram as mesmas da EA1. Deu-se essa dimensão lúdica na aplicação dos 

testes para evitar, evidentemente, o cansaço e também fazer com que os alunos 

participassem com disposição e atenção. 

 

 

3.3.4.2 Testes para o sexto ano 

 

 

No que tange ao sexto ano, procurou-se desenhar testes que dessem conta 

de aferir o desempenho dos alunos das escolas EA1 e EA2 na produção oral e na 

escrita, ou seja, no domínio do sistema alfabético. Vale lembrar que o objetivo dos 

dois testes – de leitura e de escrita – não foi analisar a performance em 

textualização no que diz respeito à produção/construção de sentidos. O foco deste 

estudo foi o domínio do sistema alfabético em se tratando de alunos alfabetizados 

pelos postulados de Emília Ferreiro. Logo, a atividade de ler o texto impresso, 

individualmente, em voz alta e a atividade de recontar, por escrito, uma história 

ouvida tiveram um único objetivo: verificar se, na leitura e na escrita, tais alunos 

cometiam algum “erro” nas relações entre grafemas e fonemas (leitura) ou entre 

fonemas e grafemas (reconto escrito). Nesse caso, o teste de leitura foi gravado, e o 

teste de escrita coletado no papel. 
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Quanto às estratégias de aplicação dos testes no sexto ano, selecionaram-

se, para essa etapa, onze alunos, para o teste de leitura, que foi realizado, 

individualmente. Tanto para o teste oral quanto para o escrito foram utilizados textos 

que contivessem palavras nos quais os pares mínimos estivessem evidentes e que 

não fossem narrativas já conhecidas pelos alunos. A opção por textos e não por 

palavras isoladas decorre da compreensão de que o sujeito se alfabetiza para usar a 

língua escrita; logo, sua performance, em se tratando do domínio do sistema 

alfabético, importa por ocasião dos atos de ler e de escrever.  

Para tanto, os textos foram adaptados para dar conta das correspondências 

e também para torná-los menos extensos. Além disso, era necessário que 

apresentassem relativa complexidade narrativa, por isso foram escolhidos os 

seguintes mitos gregos: “O rapto de Cora” para o teste de leitura e “No labirinto” para 

o teste de produção escrita, ambos extraídos do livro A Grécia – Mitos e Lendas, 

conforme se pode constatar nos Quadros 10 e 11, respectivamente.  

 

Quadro 10 – Teste de leitura para o sexto ano 
 

TEXTO PARA O TESTE DE LEITURA – SEXTO ANO 
O rapto de Cora 

 
Cora, filha da deusa Deméter, crescia feliz e despreocupada. Certo dia, colhia flores em 

companhia de suas ninfas e sequer desconfiava que era espionada por Hades, deus dos infernos,  
que se apaixonara por ela.  

De repente, com um brutal rangido de rodas, Hades fez a carruagem correr a toda 
velocidade, agarrou Cora pela cintura e a levou para longe. A garota ficou apavorada ao perceber 
que tinha sido raptada pelo estranho. 

Então, em meio a um barulho terrível, o chão abriu-se e engoliu a carruagem. Sem ligar 
para os gritos de pavor da jovem e inocente Cora, Hades carregou-a para os subterrâneos, para o 
triste reino dos infernos. 

Ao anoitecer, quando percebeu que a filha não retornava, Deméter saiu à procura da jovem 
e encontrou dois homens que lhe relataram tudo o que tinham visto. Assim, descobriu quem era o 
raptor de sua valorosa filha e se desesperou, pois sabia o quanto era difícil vencer o implacável 
Hades, irmão de Zeus. 

A deusa Deméter, no auge de sua aflição, saiu vagando pela Terra. Tomada por uma 
imensa dor, proibiu que o capim, as árvores, os frutos e os cereais crescessem. Dali a semanas, 
pobres e ricos começaram a sentir os efeitos da falta de alimentos, e a fome tornou-se intensa. 

Assim, Zeus, inquieto com a situação dos homens, ordenou a Hades que devolvesse Cora. 
Isso, contudo, já não era possível, porque a jovem havia comido sete grãos de romã enquanto se 
encontrava nos infernos e, segundo as leis do mundo subterrâneo, comer do alimento que ali nascia 
impossibilitava a volta para a superfície. 

Então, para amenizar o sofrimento de Deméter, Zeus decidiu que Cora repartiria seu tempo 
entre o mundo subterrâneo e o mundo dos vivos.  Durante três meses do ano, Cora viveria debaixo 
da terra com o marido, Hades, e então se chamaria Perséfone, "aquela que causa destruição". Nos 
outros nove meses, ficaria com a mãe. Embora a proposta não satisfizesse a ninguém, foi aceita por 
todos. 
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TEXTO PARA O TESTE DE LEITURA – SEXTO ANO 
É por isso que, na primavera e no verão, quando Cora está com Deméter, a terra fica 

coberta por uma vegetação luxuriante e verde. No outono, quando se aproxima a hora da partida, 
Deméter fica triste, as plantas deixam de crescer, e as folhas secam. Mas, quando a filha se 
transforma na inquietante Perséfone, a deusa, desesperada, amaldiçoa o solo. Desse modo, nada 
cresce durante os três meses: o inverno, como é chamado pelos homens. 

 
(Texto especialmente adaptado para esta pesquisa de QUESNEL, Alain; TORTON, Jean. A Grécia 

- Mitos e Lendas. 11.ed. São Paulo: Ática, 1999. p. 6-7)  
 
Fonte: Quesnel e Torton (1999, p.6-7). 

 

No teste de produção escrita, houve a participação simultânea dos onze 

alunos. Para aplicá-lo, foi-lhes contado o mito grego “No labirinto” e, depois, 

projetaram-se ilustrações (Figuras 2 e 3) desse mesmo mito, em power point, a fim 

de evitar sobrecarregar a memória dos alunos e auxiliá-los no processo de reescrita 

da história. Em seguida, sem o apoio de nenhum material de consulta, o mito foi 

recontado, por escrito, por esses mesmos alunos de sexto ano.  

 
Quadro 11 – Teste de produção escrita para o sexto ano 

 
 

TEXTO PARA O TESTE DE  PRODUÇÃO ESCRITA – SEXTO ANO 
No Labirinto 

  
Minos desejava ser rei de Creta e pediu a Poseidon, deus do mar, que lhe enviasse um touro 

branco. Isso seria um sinal de que era o favorito do deus e o futuro rei. Prometeu, então, que 
sacrificaria o belíssimo animal em honra ao senhor dos mares. Ao ver um animal tão bonito, Minos 
decidiu poupá-lo e sacrificou um touro qualquer de seu rebanho. Poseidon, furioso por ter sido 
enganado, resolveu vingar-se. Usou, para isso, seus poderes mágicos. Assim, meses depois, a mulher 
do novo rei deu à luz um monstro, com corpo de homem e cabeça de touro – o Minotauro. Minos 
ficou aterrorizado, sobretudo quando descobriu que a horrível criatura alimentava-se principalmente 
de carne humana. 

Minos, então, encarregou Dédalo, um habilidoso inventor ateniense, de construir uma 
morada especial para o monstro. Assim, o genial arquiteto teve a ideia de fazer uma prisão diferente 
de todas as outras: o Labirinto, com longos corredores sinuosos e os desvios enganadores. Quem 
tivesse a infelicidade de entrar ali jamais conseguiria encontrar a saída. Foi bem no centro dessa 
prisão que ficou escondido o Minotauro. 

Apenas Dédalo e seu filho Ícaro conheciam o segredo do lugar. Como Minos queria ter 
certeza de que eles jamais iriam revelá-lo a alguém, resolveu trancá-los no Labirinto. Para evitar que 
fugissem pelo mar, mandou vigiar o litoral. Certo de que Dédalo estaria para sempre sob seu poder, o 
tirano sentiu-se tranquilo. 

Dédalo, contudo, não se desesperou. Começou, então, a construir armações para dois pares 
de asas e mandou Ícaro trazer todas as penas de pássaro que achasse. Por fim, quando conseguiu uma 
quantidade de penas suficiente, costurou as grandes na armação e colou as pequenas com cera. 
Quando as asas ficaram prontas, pai e filho amarraram as asas e prepararam-se para voar de volta 
para casa. Antes de iniciarem a viagem, disse ao filho que era preciso tomar muito cuidado e que não 
poderiam voar pelo meio dos mares porque as águas molhariam as penas, nem alto demais porque o 
Sol os queimaria. 

Os dois dirigiram-se a um lugar de onde seria fácil levantar voo e ajustaram as asas. 

Continuação do Quadro 10 
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TEXTO PARA O TESTE DE  PRODUÇÃO ESCRITA – SEXTO ANO 
Aproveitando o vento, os dois alçaram voo. Ora batendo as asas, ora planando, pai e filho afastaram-
se de Creta e, num instante, estavam sobre alto-mar. Ícaro ficou zonzo e embriagado pelo prazer de 
voar, de contemplar a Terra tão pequenina lá embaixo. Resolveu, então, voar um pouco mais alto e, 
desobedecendo ao pai, subiu cada vez mais e chegou perto do Sol. Desse modo, os raios ardentes do 
Sol derreteram a cera. Uma a uma, as penas se soltaram e se foram com o vento. Ícaro não conseguiu 
mais voar; rodopiou, debateu-se, bateu os braços o mais que pode, mas não adiantou nada. A queda 
foi inevitável: como uma pedra, Ícaro caiu no mar e morreu. 

Quando Dédalo olhou para trás, viu lá embaixo uma porção de penas, espalhadas sobre a 
crista das ondas. De imediato, o infeliz pai compreendeu o que acontecera. Ficou voando em círculos 
sobre o lugar da catástrofe, até que encontrou o corpo de Ícaro e o levou à ilha mais próxima, onde o 
enterrou.  

Depois, Dédalo levantou voo e foi a Cumas, no sul da Itália. Lá, dedicou suas asas ao deus 
Apolo  e construiu-lhe um templo magnífico de telhado de ouro. Nas portas de bronze, esculpiu cenas 
que contavam toda a história de Minos e a sua. Depois, partiu para a Sicília, onde, recebido pelo rei, 
viveu em paz e construiu esplêndidos edifícios. 

  
(Texto especialmente adaptado para esta pesquisa de QUESNEL, Alain; TORTON, Jean. A Grécia – 

Mitos e Lendas. 11. ed. São Paulo: Ática, 1999. p.15) 
 
Fonte: Quesnel e Torton (1999, p.15). 
 

 

Os alunos tiveram quarenta minutos para realizar esse teste, embora alguns 

tenham conseguido realizá-lo em menor tempo, especialmente os meninos. Notou-

se, ainda, que as meninas que utilizaram todo o tempo dado foram mais detalhistas 

e apresentaram textos mais extensos; inclusive, com a presença de diálogos.  

 

 
 

 

 

Cabe destacar, por fim, que a pesquisadora valeu-se, nos sextos anos, de 

brincadeiras similares às descritas na seção 3.3.4.1, embora mais elaboradas para 

Continuação do Quadro 11 

Figura 2 – Slide 1 do Power Point                    Figura 3 – Slide 2 do Power Point 
Fonte: Disponível em: <www.theoi.com/          Fontes: Quesnel (1999, p. 14) e  Williams     
  poseidon>. Acesso em: 15 jul. 2009.                 (2005, p. 25) 
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não parecerem demasiado infantis aos alunos de 11/12 anos. Quanto aos objetivos 

foram os mesmos, ou seja, descontrair os alunos e dar-lhes a garantia de que o 

desempenho deles, nos testes, não estava atrelado às notas que obteriam no 

trimestre. Salienta-se que a dimensão lúdica teve como objetivo evitar o enfado e, 

acima de tudo, manter os alunos empenhados em responder. Do contrário, os 

resultados poderiam estar comprometidos, não pelas habilidades dos alunos, mas 

pelo cansaço e pelo fastio. 

 

 

3.3.5 A testagem piloto 
 
 

Os testes aqui discutidos foram aplicados a dois alunos do segundo ano e 

dois do sexto, escolhidos apenas para a testagem piloto. Cabe destacar que, no 

decorrer da aplicação da testagem piloto para o sexto ano, não se constatou 

nenhuma dificuldade por parte dos alunos em realizar o que era proposto. Percebeu-

se, todavia, que os alunos do segundo ano, que foram pré-testados, tiveram 

dificuldades em realizar dois testes de consciência fonêmica: o de reordenamento e 

apagamento de fonema medial e o de reordenamento de fonemas no continuum da 

fala. Foi, por isso, necessário proceder-se a alguns ajustes nas palavras utilizadas 

nesses testes, os quais ficaram, depois disso, com as configurações apresentadas 

em 3.3.4.1. Além disso, a pesquisadora também procurou modificar a estratégia de 

aplicação com a adoção de uma explicação mais clara a ser dada aos alunos. 

Quanto ao tempo para a realização de cada teste, constatou-se que era adequado. 

Os testes foram, portanto, validados, e a etapa piloto serviu de base para 

cronometrar a duração da aplicação dos testes definitivos. 

 

 

3.4 A ANÁLISE DOS DADOS  

 

 

Como se optou, neste estudo, por conciliar as abordagens qualitativa e 

quantitativa (MILES; HUBERMAN, 1994), alguns dados tiveram um tratamento 

estatístico, enquanto outros foram alvo de interpretação e de descrição, com ênfase 
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na análise de conteúdo. Assim, foram criadas as categorias para a análise 

(PATTON, 2002). Antes de tudo, os dados foram planificados em quadros a fim de 

que se pudesse melhor visualizar o que se tinha em mãos. 

             Em relação às turmas de sexto ano, definiu-se que as categorias enfocadas 

seriam: (a) proficiência na leitura quanto ao domínio do código; e (b) proficiência na 

escrita quanto ao domínio do código. Já, em relação ao segundo ano, estabeleceu-

se que as principais categorias seriam as seguintes: (a) consciência fonêmica: oral; 

e (b) domínio do sistema alfabético: produção oral e escrita. 
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4 INSTRUÇÃO ALFABÉTICA E DOMÍNIO DA DIMENSÃO COMPONENCIAL DA 
ESCRITA: RELAÇÕES IMPLICACIONAIS. 

 
 

As relações implicacionais entre natureza do encaminhamento da instrução 

alfabética e domínio da dimensão componencial da escrita estão diretamente 

relacionadas à compreensão acerca do funcionamento do sistema alfabético – para 

as finalidades do presente estudo, no que diz respeito ao português brasileiro –, o 

que influencia a performance do sujeito no uso da língua escrita. Em vista disso, 

segundo pontua Frade (2007), é preciso haver uma organização metodológica que 

viabilize a aprendizagem do sistema de escrita por parte dos alfabetizandos, de 

modo que possam fazer uso da escrita na condição de alfabetizados. Além disso, 

para que o aluno se torne leitor e produtor de textos, é necessário que, além do 

domínio do sistema alfabético, também sejam desenvolvidas habilidades 

relacionadas, entre outros fatores, à compreensão leitora, à fluência na escrita e ao 

conhecimento das formas por meio das quais os homens interagem socialmente 

usando essa modalidade da língua. A preocupação em mediar o desenvolvimento 

dessas habilidades foi percebida no discurso e na prática tanto das professoras da 

EA1 quanto da EA2 que participaram da pesquisa, o que é circunstanciado, em 

detalhes, na seção 4.1. 

Vale referir, aqui, que Soares (2003, p.15), na defesa da dimensão social do 

ato de alfabetizar, reconhece as especificidades do processo de alfabetização, 

entendendo que “[...] aprender a ler e a escrever envolve relacionar sons com letras, 

fonemas com grafemas, para codificar e decodificar”. Soares (2003, p.18) comenta, 

ainda, que a grande contribuição do construtivismo foi especificar que a criança, ao 

interagir com a escrita, formula hipóteses e vai descobrindo, aos poucos, que 

escrever é registrar sons e não coisas43. Assim, após passar por diferentes estágios, 

a criança “[...] vai perceber o som do fonema e chega o momento em que ela se 

torna alfabética”. Nesse momento,  
 
[...] está na hora de começar a entrar no processo de alfabetização, de 
aprender a ler e a escrever. Por quê? Porque quando se torna alfabética, 
surge o problema da apropriação, por parte da criança, do sistema 
alfabético e do sistema ortográfico de escrita, os quais são sistemas 

                                                 
43 Essa consideração evoca a escrita como simbolismo de segunda ordem, como registra Vigotski 
(2003 [1984]) – em outra perspectiva teórica –, no início do processo de alfabetização.  
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convencionais constituídos de regras que, em grande parte, não têm 
fundamento lógico algum. E a criança tem de aprender isso. Ela tem de 
passar por um processo sistemático e progressivo de aprendizagem desse 
sistema. (SOARES, 2003, p.18). 

 

Nessa perspectiva, “[...] os estudos do sistema fonológico do português, e 

seu confronto com o sistema ortográfico, têm levado a uma extensa e profunda 

reformulação do conceito e dos processos de aprendizagem da língua escrita”. 

(SOARES, 2004, p.172). Destaca-se, ainda, que 
 
A partir das contribuições de Emília Ferreiro e colaboradores [1984], que 
mapearam a psicogênese do aprendizado do sistema de escrita, os 
professores têm estudado as formas como as crianças aprendem e têm 
aplicado em suas salas de aula os conceitos advindos da psicolingüística. 
Estas contribuições têm ajudado a estabelecer parâmetros para um 
diagnóstico da produção escrita, do ponto de vista das hipóteses sobre o 
funcionamento do sistema que as crianças elaboram e para pensar formas 
de intervenção e organização dos alunos em sala de aula. (FRADE, 2007, 
p.31).   

 

Tais contribuições parecem relevantes no sentido de se pensar a educação 

na sua integralidade, a fim de promover um ensino mais significativo para os alunos, 

especialmente no aprendizado da leitura e da escrita. Vale pontuar, por isso, que  
 
As conclusões resultantes das investigações sobre o conhecimento da 
evolução psicogenética da aquisição da língua escrita se apresentam, 
portanto, como uma "revolução conceitual" em relação às concepções 
tradicionais sobre alfabetização, passando a demandar, por um lado, 
conceber-se: a língua escrita como um sistema de representação e objeto 
cultural, resultado do esforço coletivo da humanidade e não como código de 
transcrição de unidades sonoras nem como objeto escolar; sua 
aprendizagem como conceitual e não como aquisição de uma técnica, ou 
seja, como um processo interno e individual de compreensão do modo de 
construção desse sistema, sem separação entre leitura e escrita e mediante 
a interação do sujeito com o objeto de conhecimento; e a criança que 
aprende como um sujeito cognoscente, ativo e com competência lingüística, 
que constrói seu conhecimento na interação com o objeto de conhecimento 
e de acordo com uma sequência psicogeneticamente ordenada. Por outro 
lado, demanda abandonar-se a visão adultocêntrica do processo e a falsa 
idéia de que é o método de ensino que alfabetiza e cria conhecimento e que 
o professor é o único informante autorizado. (MORTATTI, 2000, p.267). 

 

Pode-se afirmar, em vista disso, que essa “revolução conceitual”, advinda 

dos estudos de Ferreiro – apesar de compreensões equivocadas com que o 

pensamento dessa autora parece ter sido divulgado em alguns contextos – e, sob 

outra perspectiva teórica, das contribuições do pensamento de Vigotski e de Luria, 

abriu, nas décadas de 1980 e 1990, novos caminhos para se pensar o ensino da 

leitura e da escrita no âmbito da alfabetização. Assim, embora se advogue em favor 
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de uma alfabetização que se processe com base no uso social da escrita, concorda-

se com Morais (1996) e Scliar-Cabral (2003a, 2003b) que o caráter componencial da 

língua é uma especificidade inerente à alfabetização e que deve ser ensinado ao 

aluno para que ele possa, com autonomia, fazer uso da língua escrita na sociedade.  

Acredita-se, exatamente por isso, que o alfabetizador tem de ter consciência 

de que, numa escrita alfabética, se não houver o domínio do código, não haverá 

apropriação dessa modalidade da língua. Dizer isso não significa defender a adoção 

do método fônico, tampouco negá-lo; significa, sim, admitir que qualquer método de 

ensino da leitura e da escrita precisa focalizar as especificidades do sistema 

alfabético e que, sem o domínio desse sistema, não há alfabetização. Defende-se, 

neste estudo, que esse processo se dê em contextos de sentido que contemplem o 

modo como a escrita é usada nas interações sociais, o que tem relação com os 

estudos do letramento44. Assim, é importante pôr em relevo que 
 
[...] o conceito de letramento abre um horizonte de possibilidades 
pedagógicas: ajuda a compreender os contextos sociais e sua relação com 
as práticas escolares, possibilita investigar a relação entre práticas não 
escolares e o aprendizado da leitura/escrita, faz a escola repensar seu 
papel como agência de letramento. Se este é um fenômeno social, devemos 
trazer para o espaço escolar os usos sociais da escrita e considerar que a 
vivência e participação em atos de letramento pode alterar as condições de 
alfabetização. (FRADE, 2003, p.17). 

 

 Reitera-se, ainda, que o Programa Pró-letramento (BRASIL, 2007), por 

exemplo, propõe, em nível nacional, um processo de formação continuada em que a 

alfabetização é concebida pelo viés do uso social da escrita, sem descuidar do 

ensino do sistema alfabético, o que parece ser uma busca contemporânea de 

equilíbrio entre a dicotomização desses dois polos – língua em uso e imanência do 

sistema –, comportamento sustentado na compreensão de que o domínio do código 

tem como finalidade o uso social da língua escrita. 

Tecidas essas considerações, passa-se a analisar a ação escolar no 

processo de alfabetização e as ressignificações dos postulados de Ferreiro, os 

resultados obtidos por meio dos testes feitos neste estudo e o desempenho dos 

participantes de pesquisa quanto ao domínio do código nos segundo e sexto anos, 

                                                 
44 Em razão do foco desta pesquisa e das limitações de um TCC, não se tecem comentários 
aprofundados acerca de teorizações que subjazem à questão do letramento. 
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assim como os escores nos testes de consciência fonêmica em se tratando de 

alfabetizandos. 

 

 

4.1..A...AÇÃO ESCOLAR NO PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO: 

RESSIGNIFICAÇÕES DOS POSTULADOS DE FERREIRO?  

 

 

O primeiro questionamento que se coloca é: As escolas participantes de 

pesquisa, que se autodenominam construtivistas, ressignificaram os postulados de 

Ferreiro ao longo de sua atuação na área educacional? Se sim, de que modo se dá 

a ação dessas escolas no processo de alfabetização? Com vistas a obter respostas 

para essas indagações, realizaram-se, como descrito no capítulo 3, entrevistas com 

as coordenadoras e com as professoras das escolas participantes, e também se 

coletaram amostras de materiais por elas desenvolvidos a fim de trabalharem com 

os alunos. Assim, o primeiro aspecto a ser focalizado é o discurso dos gestores e, 

depois, o das educadoras. Vale referir, também, um pouco da história de cada uma 

dessas escolas, por meio de excertos dos depoimentos das coordenadoras. 

Em entrevista realizada com os gestores da EA1, a Coordenadora do Ensino 

Fundamental II pontuou que, há mais de dezoito anos, um grupo de professores 

montou uma escola de acordo com o que considerava ideal de educação, 
 

(1)  [...] o que iria pautar todas as relações dentro da escola, desde a relação com o 
aluno, a relação com o professor, a relação com o conteúdo, a relação com o pai: 
tudo estaria pautado a partir daquilo que este grupo pensava ser o seu ideal de 
educação. A partir daí o que esse grupo começou a fazer? A estudar, porque tinha 
uma série de desejos, de ideias, mas precisava de fundamentação teórica para poder 
desenvolver o seu projeto político-pedagógico. E aí nós começamos; estudamos 
Piaget, Vigotski, Ferreiro, e mais alguns pensadores da época, a fim de poder ver e 
determinar de que forma iríamos trabalhar com o conteúdo em sala de aula, de que 
modo iríamos trabalhar com os momentos do ensino fundamental, desde o processo 
de alfabetização, alfabetização escrita e da alfabetização matemática e desde a 
própria questão de trabalhar com os conteúdos escolares no decorrer do ensino 
fundamental. Foi aí que nós começamos a desenvolver o trabalho a partir de 
projetos, com fundamentação de Hernández45. (Coordenadora do Ensino 
Fundamental II da EA1, entrevista concedida em agosto de 2009). 

                                                 
45 Fernando Hernández é doutor em Psicologia e professor titular da Faculdade de Belas Artes da 
Universidade de Barcelona, Espanha. Em seu livro Cultura Visual, mudança educativa e projeto de 
trabalho (2000 [1997]), circunstancia algumas questões relativas ao ensino da cultura visual e propõe 
uma perspectiva educativa por meio de projetos. Pautado em Vigotski e Dewey, sugere, ainda, que 
se utilizem portfólios como forma de reconstruir a trajetória da aprendizagem, uma vez que este 
permite um constante processo de reflexão tanto do aluno quanto do professor. 
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Destaca, ainda, que a EA1 tem procurado ressignificar a sua ação escolar a 

fim de que a prática se torne mais significativa para os alunos com que trabalha. 

Infere-se, na fala (2) a seguir, a preocupação em fugir ao espontaneísmo atribuído 

ao pensamento de Ferreiro e Teberosky (2007 [1984]), crítica surgida com base no 

olhar dessas autoras sobre a ação da criança em relação ao objeto do conhecimento 

– nesse caso, a língua escrita. As teorizações das pesquisadoras, em estudos 

fundamentados no método clínico de Piaget, não previam a intervenção direta do 

adulto no processo de interação com o objeto escrita, empreendido pela criança, o 

que, segundo sugerem queixas empíricas, fez com que leitores da obra 

entendessem que caberia ao professor apenas acompanhar a criança, sem intervir 

efetivamente em favor de seu processo de aprendizagem.  Isso fica evidente quando 

a entrevistada assinala que, 
 

(2) Nesse tempo todo, a nossa preocupação foi sair da questão espontaneísta e fazer 
um trabalho com preceitos teóricos: de que forma o sujeito aprende, de que forma eu 
preciso ensinar para que o sujeito possa aprender, de que forma lidar com o 
conteúdo de forma que tenha significado para o aluno. Aí, foram anos e anos de 
estudo. Em função disso, todo o trabalho de formação com os professores, com 
encontros semanais, assessorias com a coordenação para poder discutir aquilo que 
está acontecendo, aquilo que está sendo feito em sala de aula. (Coordenadora do 
Ensino Fundamental II da EA1, entrevista concedida em agosto de 2009). 

 
 

Outro foco da mudança nesta escola parece ter sido a adoção de uma ação 

por meio de projetos, organizando o tempo escolar com clareza e priorizando a 

sistematização do conhecimento e a exercitação como estratégias de ensino e de 

aprendizagem, possivelmente na busca de marcar a presença e a intervenção do 

professor na construção do conhecimento por parte do aluno, como se vê na fala (3) 

a seguir: 
 

(3) Tem uma questão muito grande: se a gente for pensar o que veio modificando nesse 
tempo todo, acho que é a clareza do que é o trabalho com projeto, de que forma 
fazer para que o conteúdo tenha sentido, tenha significado e de que forma fazer para 
que esse aluno aprenda, sem deixar de lado a própria questão tradicional da escola; 
quer dizer, tem determinados assuntos, determinados conteúdos que precisam um 
exercício muito grande. Há a preocupação com a sistematização; assim, a do 
exercitar mesmo, porque não tem outra forma de eu aprender. Para que eu aprenda, 
preciso entender, mas, para que eu incorpore aquilo, a fim de que aquilo passe a 
fazer parte do meu conhecimento, eu preciso exercitar mesmo, é fazer. Então, por 
isso entra uma questão dos exercícios, das atividades; não ficar só na questão da 
oralidade, mas também na questão da produção, da escrita, do entendimento desse 
texto, do entendimento disso que está sendo discutido. Então, o que eu vejo, nesse 
período todo, as modificações têm sido mais nesse sentido de clareza, de como que 
se faz um trabalho com projeto; que projeto é uma forma de dar sentido e de 
contextualizar o conteúdo escolar – só faz sentido se ele também é algo inusitado e 
inédito para o professor porque, se não é, ele vira simplesmente uma forma de fazer 
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diferente e a gente procura sair disso. Não é só um jeito de fazer diferente, mas um 
jeito de investigação mesmo: do porquê se dá daquela forma; em que momento 
aquilo foi determinado; de que forma eu posso estabelecer relações com essas 
informações que estão aí; de que forma eu posso utilizar isso quando me é 
necessário, quando me é exigido. (Coordenadora do Ensino Fundamental II da EA1, 
entrevista concedida em agosto de 2009). 

 

No que tange explicitamente à alfabetização, a Coordenadora do Ensino 

Fundamental I, da EA1, faz menção a posicionamentos que remetem aos conceitos 

de zona de desenvolvimento real e zona de desenvolvimento imediato, de Vigotski 

(2003 [1984]), ressignificando a postura que vinha sendo adotada de observação 

dos estágios implicacionais propostos por Ferreiro e Teberosky (2007 [1984]).   

Ressalta que a escola  
 

(4)   [...] vem buscando uma apropriação de maior significado para o aluno. Então isso, há 
algum tempo atrás, há alguns anos, era bastante comum se respeitar as diferentes 
fases de desenvolvimento da criança na apropriação dos conteúdos de escrita e de 
leitura. À medida que o tempo foi passando e que a gente foi, na verdade, se 
apropriando mais dessa teoria de projetos, passou-se a entender que também é 
papel do professor fazer com que esse aluno avance além daquilo que, num 
determinado momento, ele consegue fazer sozinho. Então, foge um pouco daqueles 
pressupostos iniciais que a gente desenvolvia, que era muito pautado na teoria de 
Piaget, na qual, para cada faixa etária, determinadas competências e habilidades; 
conforme os alunos amadureciam, essas habilidades e competências iam sendo 
modificadas quase que naturalmente. Outro ponto é levar em conta a individualidade 
de cada aluno. Ao mesmo tempo em que um aluno de determinada faixa etária tem 
possibilidade de um certo tipo de aprendizagem, outro já não tem e vice-versa. São 
vários fatores que acabam interferindo nesse processo todo. (Coordenadora do 
Ensino Fundamental I da EA1, entrevista concedida em agosto de 2009). 

 
 

 Na fala (5) a seguir, pode-se observar uma fundamentação no pensamento de 

Ferreiro e Teberosky (2007 [1984]) quando a Coordenadora registra a compreensão 

de que o contato da criança com a escrita antecede o ingresso formal na 

escolarização; vê-se, por outro lado, a convergência do posicionamento da escola 

com fundamentos do Programa Pró-letramento (BRASIL, 2007), do Ministério da 

Educação, programa de formação continuada que se estrutura sobre uma 

concepção de alfabetização que contempla os três primeiros anos da escolarização 

básica. Enuncia a coordenadora: 
 
(5) [...] uma questão bastante trabalhada com os professores é que a alfabetização não 

inicia, nem se encerra no segundo ano. O processo de alfabetização é um processo 
que tem início muito antes; ele é, até, anterior ao ingresso do aluno na escola infantil, 
que é quando o aluno começa a fazer uso das diferentes linguagens para comunicar 
intenção/pensamento. Então, quando a criança começa a falar, a pedir coisas, já é o 
início do processo de alfabetização e que, muitas vezes, é desconsiderado. Então, a 
gente precisa ter esse cuidado para entender, para mostrar aos pais e também aos 
alunos que esse processo não inicia no segundo ano, nem se encerra nele. Ele vai 
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encerrar lá pelo final do terceiro ano, que é quando o aluno já começa a se apropriar 
totalmente dessa tal escrita, quando começa a fazer uso da escrita como uma 
ferramenta. (Coordenadora do Ensino Fundamental I da EA1, entrevista concedida 
em agosto de 2009). 

 

A Coordenadora do Ensino Fundamental II complementa que também está 

implicada a compreensão de que um processo de construção de conhecimento se 

dá respeitando, mas não esperando o nível de maturidade do aluno, no sentido de 

que o conhecimento pode ser um acelerador da própria maturidade, o que, mais 

uma vez, remete a Vigotski (2003 [1984]), para o qual, diferentemente de Piaget 

(2007 [1970]) – para quem o desenvolvimento antecede a aprendizagem –, a 

aprendizagem move o desenvolvimento. Destaca, ainda, que  
 
(6)   É a questão do que é que vem primeiro; nós não discutimos isso. Nós simplesmente 

trabalhamos de uma forma tal para que o sujeito possa se apropriar; e, na medida em 
que ele se aproprie daquele conhecimento, ele possa se desenvolver e crescer. 
(Coordenadora do Ensino Fundamental II da EA1, entrevista concedida em agosto de 
2009). 

 

Já, em relação ao sexto ano, parece evidente, na fala (7) a seguir, a 

presença dos pais escolarizados no acompanhamento da apropriação e do uso da 

escrita por parte das crianças, em uma clara intervenção do letramento escolar da 

família na formação dos alunos e na atuação da escola. Nessa mesma fala, parece 

clara a fundamentação em Ferreiro e Teberosky (2007 [1984]) no que diz respeito à 

concepção de erro – para essas autoras, o erro é parte do processo de criação e 

confirmação/refutação de hipóteses sobre o funcionamento da escrita. A 

Coordenadora pontua que há 
 

(7)  [...] uma questão que é a seguinte: muitas vezes, tem uma demanda da família em 
relação à questão escrita, de entender que eles não deveriam estar escrevendo 
errado [ortografia]; a questão do não respeito à individualidade, ao processo, mas 
que todos eles deveriam estar escrevendo. Como que vão escrever “errado”? Tem 
alguns equívocos nesse sentido – até o que é um erro, a própria concepção de erro 
da família. É que, uma vez que agora eles estão sendo usuários e nativos de uma 
linguagem da internet, isso, teoricamente ou na prática, vai significar que eles vão 
escrever errado também na questão do manuscrito. Questões referentes a que, a 
partir de uma determinada faixa etária, então do sexto ano, eles precisam aprender 
gramática como se isso fosse uma garantia de uma escrita correta, de acordo com as 
expectativas, de acordo com a norma vigente. Isso são elementos que a gente vem 
quebrando a todo momento, sempre tendo o cuidado de não ser radical; quer dizer, 
sem dúvida nenhuma que a questão gramatical, o entendimento das normas da 
língua é importante. Agora, depende, nessa faixa etária e do conhecimento que esse 
grupo tem, o que está fazendo falta e o que não está fazendo para aquilo que é o 
objetivo específico do sexto ano com relação ao desenvolvimento e à apropriação 
dessa escrita. (Coordenadora do Ensino Fundamental II da EA1, entrevista concedida 
em agosto de 2009). 
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Nesse ponto, a Coordenadora do Ensino Fundamental I intervém e completa 

com comentário a seguir, cujo conteúdo de novo lembra discussões vigotskianas 

(2003 [1984]) sobre o papel da língua – incluindo a escrita – na interação social. 

Nessa mesma fala, mais uma vez, vê-se a ressignificação do pensamento de 

Ferreiro e a preocupação em explicitar uma nova compreensão para o conceito de 

escrita espontânea – compreendido, em muitos contextos escolares, como sinônimo 

de espontaneísmo. 
 

(8)  Qual é a grande questão? Que eles entendam o que é um texto, manipular com esse 
texto – e que possam fazer uso dessa escrita nas diferentes situações, que ela passe 
a ser espontânea – intencionalmente. Essa é a grande questão: o espontâneo da 
escrita é utilizá-la para fins diversos, sem que tenha alguém que faça a solicitação de 
que um aluno escreva, que o aluno passe a incorporar a escrita à sua rotina. É 
espontânea nesse sentido: que ela seja uma ferramenta que ele vai utilizando a todo 
momento. (Coordenadora do Ensino Fundamental I da EA1, entrevista concedida em 
agosto de 2009). 

 

Ao retomar o discurso, a Coordenadora do Fundamental II destaca que essa 

é uma questão que a escola precisa também trabalhar com os professores, para que  
 

(9)  [...] o professor de qualquer disciplina também tenha esse olhar: bom, como é que 
esse texto foi construído? Por que esse texto foi construído assim? Qual é a intenção 
do autor? Qual é o tema que o autor está querendo chamar; quer dizer, é um texto 
que vem – vou fazer um parêntese: como a gente constrói o material de estudo do 
aluno, o professor tem que ter muita clareza sobre qual é o texto adequado para 
aquela faixa etária, quer dizer, eu não posso trazer um texto com uma complexidade 
muito grande, com uma construção abstrata, com vocabulário muito distante deles 
porque aí o meu objetivo inicial, que é o entendimento daquele assunto que o texto 
está trazendo, eu não alcanço porque eu já esbarro na incompreensão daquele 
material. Isso é uma questão que a formação do professor não considera importante; 
então, ele simplesmente tem que saber escrever certo. Agora, o que seria uma 
escrita certa? O que seria um texto adequado? Não é, pois, um olhar que o professor 
muitas vezes tem. Então, a gente precisa estar trazendo: como é que se constrói, 
quer dizer, todo texto tem um início, desenvolvimento e um fim? Todo parágrafo tem 
um início, tem um desenvolvimento e um fim, para poder começar a fazer esse olhar, 
tanto para poder selecionar o material com o qual está trabalhando como para fazer 
com que o aluno tenha também tenha essa visão, essa percepção daquilo que ele 
está lendo, daquilo que ele está produzindo. (Coordenadora do Ensino Fundamental 
II da EA1, entrevista concedida em agosto de 2009). 

 

Nota-se, no discurso dessas gestoras, que há uma preocupação por parte 

da EA1 em sempre buscar embasamentos teóricos que fundamentem sua prática e 

que promovam uma melhoria significativa no ensino oferecido por esta instituição, 

mesmo que isso represente a adoção de posturas vindas de linhas teóricas 

diferentes. Essa escola procurou, como sugerem as falas das coordenadoras, 

ressignificar os postulados de Ferreiro à luz de outras concepções teórico-
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metodológicas; até aqui, a atenção ao pensamento vigotskiano (2003 [1984]) é 

bastante evidente. 

Em relação à EA2, a Coordenadora Geral relatou que a escola nasceu há 28 

anos, por iniciativa de um grupo de pais, na sua maioria professores universitários, 

que tinha a perspectiva de criar uma instituição de ensino que fosse uma alternativa 

à educação tradicional e que tivesse a possibilidade do exercício de maior liberdade, 

de criação, de atuação política das famílias e de incidir sobre a educação dos filhos. 

Quanto aos postulados, assinala que 
 

(10)  [...] a inserção da Psicologia na educação trouxe novas perspectivas e deu mais 
corpo à educação. Já, com a inserção de novos postulados na educação, 
especialmente o construtivismo [...], surge a possibilidade ou a credibilidade de que 
as crianças pensam. Então, não é só o professor que pensa, por isso o aluno passa a 
ter outro lugar nessa relação de professor e aluno; um lugar de pensador também ou 
de, pelo menos, de um possível participante ativo, não passivo. Com isso, o lugar do 
aluno e da família, assim como o do professor, se modifica. O professor sai daquele 
lugar, tanto que logo em seguida – não vou dizer assim, mais recentemente –, a 
gente diz assim: a crise de autoridade do professor, que, acredito eu, foi gerada por 
toda essa modificação de lugares, essa mudança de lugares, né?, que também 
sempre são ressignificados. Eu analiso dessa forma assim: bom, se tinha um 
contexto para surgir esse tipo de educação, esse contexto era exatamente o de dizer 
“não queremos mais isso”, que é a evolução, mas é como uma das formas como a 
sociedade, a humanidade se comporta, como caminha, complexificando-se inclusive. 
Então, os postulados eram buscar uma educação por meio da qual os alunos fossem 
mais participantes, mais ativos; considerar o pensar do aluno, o lugar do professor 
não sendo o único detentor do saber... é o espaço da criação. Assim, palavras como 
criatividade, participação e atividade são palavras e conceitos que fundamentam bem 
esse momento da educação [...] dessa mudança de paradigmas. Desde a fundação 
da escola, eu diria que os principais teóricos que se discutia aqui, nas nossas 
reuniões, desde a fundação, eram Freinet, Dewey; Piaget, que era o grande pai, o 
grande pensador dessa proposta de educação. É... se discutia um pouco de Maria 
Montessori; a gente lia, mas talvez para dizer: “isso não queremos”. Ela teve, 
contudo, um papel importante no repensar nessas questões da educação. E também 
Paulo Freire. Esses eram os autores que, no início da escola, eram bastante lidos. Eu 
diria para ti: se eu fosse reduzir, eu diria Freinet e Piaget. Com o passar do tempo, de 
Piaget, passou-se a ler também os alunos de Piaget, especialmente Constance Kamii 
e Emilia Ferreiro [...].(Coordenadora Geral da EA2, entrevista concedida em setembro 
de 2009). 

 

Destaca, ainda, que a escola, ao longo desses anos de atuação, tem 

procurado, especialmente por meio dos grupos de estudos, sempre rever sua 

prática. A fala a seguir assume explicitamente outras influências, mas reitera o 

postulado do aprender a aprender, característico do pensamento construtivista 

piagetiano (DUARTE, 2004).   
 

(11) Depois, lá pelos anos 1990, com a entrada forte da escola russa, da escola 
espanhola, da escola portuguesa, esses autores passaram a fazer parte de nossas 
discussões, a ser importantes para a discussão e para a ressignificação do 
construtivismo mais primário, dado especialmente por Piaget. Então, a gente 
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começou a discutir bastante, ler bastante e debater; inclusive, tinha a necessidade de 
buscar o autor que diverge. Então, ficava muito na discussão: não, há contraposição 
entre Piaget e Vigotski, que foi um dos autores que a gente foi lendo depois; Vigotski, 
Leontiev, Bakhtin. Agora, mais atualmente, a gente começou a ler os pós-
estruturalistas. Então, entra Foucault; entra bastante Deleuze nas nossas 
discussões... As cem linguagens da criança, a escola italiana. Enfim, são autores que 
permeiam, mas isso não significa que a gente não leia mais Piaget; pelo contrário, 
tem muitas situações dentro da escola, hoje, no ano 2009, que a questiona, por 
exemplo, como é que Piaget discute a ética [...]. Nessa ressignificação do 
construtivismo, do lugar do professor e do lugar da criança, se antes a gente 
deslocava bastante: “não, o professor não é tão importante assim, pois o importante 
são os participantes ativos, é a criança ativa frente ao conhecimento e o professor 
tem menor importância”, ou seja, a gente só inverteu a polaridade: o professor antes 
era tudo, depois passou a ser bem pouco – não vou dizer que nada; tinha um 
significado, mas era um significado de ser um adulto que está ali e vamos ver o que 
podemos fazer juntos –, isso trouxe toda uma discussão, especialmente nos anos 
1990, também sobre limites, o lugar da violência, como as crianças aprendem, as 
crianças já não aprendem, mas principalmente com relação a aspectos do 
desenvolvimento do comportamento, da forma de agir em grupo. Isso tudo trouxe 
toda uma ressignificação para a educação, não só para a construtivista, mas também 
para toda a sociedade, de certa forma. (Coordenadora Geral da EA2, grifos nossos, 
entrevista concedida em setembro de 2009). 

 

Comenta que o papel do professor foi, igualmente, ressignificado para que a 

ação escolar pudesse acontecer de forma mais efetiva, especialmente porque 

concebe o caráter de mediador que a figura do professor tem no processo ensino-

aprendizagem, em uma clara tentativa de conciliação do pensamento piagetiano 

com o pensamento vigotskiano, como se nota no trecho a seguir. 
 

(12) Aqui, na escola, o primeiro passo foi ressignificar o papel de professor e o de aluno, 
como se dão essas relações. Não, nem é o professor que o é centro do 
conhecimento, nem é o aluno. É na relação entre eles que se coloca a possibilidade 
de novos conhecimentos e com mais significado, ou de conhecimentos onde cada um 
teu o seu lugar. Há uma hierarquia sim. Então, a gente começou, por exemplo, a 
trazer de novo para dentro da escola – ressignificada porque não é igual à hierarquia 
da escola tradicional –, mas existe hierarquia sim; parou de se esconder ou de se 
fazer de conta como fazia: dentro da escola a gente chamava duplo vincular; é... o 
lugar do professor, o lugar do aluno. Professor não é igual a aluno; aluno não é igual 
a professor. Tem uma hierarquia, sim; isso não significa necessariamente que, nessa 
hierarquia, o professor tenha que ser o autoritário, e o aluno, o passivo. O professor 
tem que ser, contudo, uma autoridade para sujeitos ativos. Então, esse lugar também 
passou a ter outro valor; o professor começou a ter que trabalhar isso com ele 
mesmo: “ah, é verdade eu tenho aqui uma importância”. Então, o que é importante é 
a minha mediação, além da minha pessoa. Na mediação que eu faço, eu sou o 
interlocutor dessas mediações todas; eu sou junto com essas pessoas que comigo 
aqui estão – no caso, os alunos. É o pensador primeiro – vamos dizer assim: eu 
proponho e eles articulam; eles propõem e eu rearticulo, mas cabe a mim o papel de 
planejar [...]. A mediação como um instrumento que materializa os encaminhamentos, 
as possibilidades desses conhecimentos circularem e se darem de uma maneira 
significativa. Assim que a gente chama dentro da escola, né? De elas tomarem 
significado para todos. O significado é igual para todos? Não, mas o significado se 
faz no contexto da aula, das intervenções, das respostas, das novas perguntas, da 
pesquisa. (Coordenadora Geral da EA2, entrevista concedida em setembro de 2009).  
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Os pontos destacados pela Coordenadora da EA2 demonstram, igualmente, 

que houve, por parte da escola, uma preocupação em ressignificar não só a 

fundamentação em Ferreiro, mas também outros aspectos relacionados à prática 

educativa. Embora essa ressignificação fique bastante clara no discurso dos 

gestores, vale referir aqui o que dizem as alfabetizadoras das escolas que 

participaram do estudo. Para elas, foi elaborada uma entrevista semiestruturada, 

com seis questões-base, que permitiram outros desdobramentos. Assim, a primeira 

pergunta estava relacionada ao modo como cada uma delas alfabetiza seus alunos. 

A partir desse questionamento, obtiveram-se respostas que são explicitadas a 

seguir.  

Em (13) parece evidente a preocupação inicial em categorizar os alunos 

segundo os estágios implicacionais de apropriação da escrita propostos por Ferreiro 

e Teberosky (2007 [1984]). Paralelamente, vê-se a preocupação com a dimensão 

componencial da escrita, da qual trata Scliar-Cabral (2003a, 2003b); mais uma vez 

as interpenetrações teóricas na ressignificação da prática alfabetizadora à luz de 

Ferreiro. Ao final da fala, clara alusão à figura do mediador mais experiente, o que, 

de novo, traz o pensamento vigotskiano (2003 [1984]) para a discussão. 
 

(13)  Quando os alunos chegam no começo do ano, tem as mais variadas hipóteses de 
alfabetização. Tem alunos num processo bem inicial, que ainda estão num 
processo pré-silábico, silábico; outros já chegam alfabéticos, com fluência. Então, 
eu agrupo as crianças de acordo com o nível de cada um, para estar podendo fazer 
cada um se desenvolver dentro do seu nível, trabalhando sempre com o contexto e, 
a partir disso, ir particularizando: trabalhando com frases, com palavras, com letras, 
de acordo com o desenvolvimento de cada um. Agrupo os alunos com atividades 
de sala de aula e de atividades de escritas do cotidiano, por meio das quais vou 
percebendo em que nível cada um está a fim de separar, mas não é sempre assim. 
Às vezes, também eu agrupo alunos que já têm um conhecimento maior com 
aqueles que estão no começo para haver a troca, um ensinar o outro; enfim, para 
ter o questionamento e, para aquele que saber mais, poder estar respondendo para 
o que sabe menos. São dessas duas formas que eu trabalho: agrupando por iguais 
e por diferentes também, para haver a troca. (AM – Alfabetizadora da EA1, 
entrevista concedida em agosto de 2009). 

 
 
 Na fala (14), essas interpenetrações teóricas ficam muito evidentes: 
 

 
(14) Olha, eu me pauto numa proposta construtivista; socioconstrutivista, na verdade. E a 

didática, a organização do trabalho, tem muito a ver com o texto. Do que ele parte 
desde o primeiro texto que a gente considera que é o nome até os textos diferentes, 
como narrativos, poéticos. E, a partir daí, nunca de forma descontextualizada, 
sempre procurando localizar a criança na história, no que a gente está trabalhando. 
Quando a gente faz um recorte para trabalhar uma fotografia, as primeiras noções de 
gramática, a gente se pauta num texto para não desconectar. Muitas vezes, é o texto 
da criança, o texto do grupo. A alfabetização, em nosso entendimento, é um 
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processo, que começa na infância, nos primeiros anos, quando a criança aprende a 
lidar com o mundo que a cerca: o mundo escrito e o mundo falado. Aí, quando chega 
aos seis/sete anos a gente começa a sistematizar esse processo de alfabetização, ou 
seja, colocar no papel, a ajudar a criança a escrever e a ler e interpretar, por isso eu 
tento me guiar pelo texto. Como é um processo, quando chega no ano em que eu 
trabalho com eles, a gente parte do fato de que a criança já entendeu que, para se 
comunicar, a gente escreve utilizando as letras, que dentro dessa escrita existem 
algumas regras; que, para a gente ser entendido, é preciso que a gente escreva de 
uma forma que o outro entenda o que a gente quer comunicar. A gente começa a 
sistematizar esse processo: escrever observando a norma convencional e ajudando 
também a criança a entender qual é a função da escrita na sociedade, que ela não é 
uma coisa só para mim; ninguém escreve só para mim, porque, depois que eu 
escrevi, ela acaba se tornando pública: vai para o pai, para o professor, para o colega 
e objeto de estudo para a própria criança. (LA – Alfabetizadora da EA2, entrevista 
concedida em setembro de 2009). 

 

Quanto aos postulados, as alfabetizadoras revelam mais uma vez tais 

interpenetrações, como se dá em (15) e (16): 
 

(15)  Pauto-me, para alfabetizar, nas hipóteses de alfabetização da Emilia Ferreiro, 
trabalhando na questão de construir o conhecimento com os alunos. Então, sempre 
buscando contextualizar a fim de tentar colocar o mais dentro da realidade 
possível. Trabalho com Vigotski que a gente estuda aqui na escola, Ferreiro e 
outros autores, que agora não me recordo dos nomes para citar. (AM – 
Alfabetizadora da EA1, entrevista concedida em agosto de 2009). 

 
(16)   No próprio construtivismo; os meus estudos, por exemplo, e aqui da escola, a gente 

busca suporte em Piaget, no sociointeracionismo de Vigotski, na Emilia Ferreiro. 
Apesar de não se falar tanto em Ferreiro, os estudos dela com relação à 
alfabetização, ou seja, a construção que ela fez é muito importante; eu acho que o 
estudo que ela fez dá uma orientação bastante importante no sentido de entender 
como as crianças caminham nessa construção. E outras leituras complementares 
também de autores afins, ou construtivistas, ou mais interacionistas, mas são 
pessoas que escrevem dentro dessa área. (LA – Alfabetizadora da EA2, entrevista 
concedida em setembro de 2009). 

 

Deixam claras, quanto ao que deve ser priorizado no ato de alfabetizar, as 

concepções a seguir. Em (17), o foco na autonomia do estudante remete ao 

pensamento piagetiano (DUARTE, 2004) e, em (18), a preocupação com o domínio 

do código alfabético parece claramente presente. 
 

(17)  Em primeiro lugar, deve-se ver o aluno na sua totalidade; não ficar preso só na 
questão da língua falada e da língua escrita, mas de ver esse aluno como um todo, 
tentando contextualizá-lo, ou seja, ver o que aquele aluno, naquele momento, já 
pode me dar; se ele já tem autonomia para pegar os materiais, dando conta das 
coisas dele, aí vamos investir na alfabetização propriamente dita. Se eu percebo 
que o aluno ainda precisa de uma organização interna maior para poder se 
organizar, ver suas coisas, então eu invisto no que a gente chama aqui na escola 
de postura de estudante: o que preciso ter para depois me alfabetizar, para poder 
lidar com o conhecimento? Autonomia, que é um ponto forte, postura de estudante, 
estar dando conta de suas coisas, de seus materiais. (AM – Alfabetizadora da EA1, 
entrevista concedida em agosto de 2009). 
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(18)   Partindo do pressuposto de que a gente começa a sistematização no segundo ano, 
que a gente começa a ensinar as crianças a escreverem de acordo com a norma 
convencional. Primeiro, eu acho que é importante dar sentido a isso para a criança 
gostar e se envolver, porque a escrita não é algo que cai do céu ou, então, dá um 
tempo e a coisa mágica acontece. Ela exige muito esforço da própria criança. A 
leitura e a escrita, ou seja, o processo de alfabetização exige muito esforço da 
criança. Então, assim, precisa ter um gosto. Muito embora eles resistam e a gente 
precise de um tempo maior para estar organizando esse aprendizado, a criança 
precisa gostar. Então, eu acho assim: essa organização do trabalho com 
alfabetização precisa ter significado. (LA – Alfabetizadora da EA2, entrevista 
concedida em setembro de 2009). 

 

Além de terem destacado o papel da contextualização e de darem sentido 

ao ensino da língua escrita, tecem comentários sobre a importância do processo de 

alfabetização e o que não pode deixar de ser abordado. Em (19), fica clara a 

ancoragem no pensamento de Ferreiro – noção de erro como parte do processo e 

foco nos estágios implicacionais de apropriação da escrita (FERREIRO; 

TEBEROSKY, 2007 [1984]). A fala, no entanto, revela ressignificação desses 

postulados quando mostra a preocupação com o domínio do sistema alfabético.  
 
(19) [...] na alfabetização, o cuidado é que todos possam estar crescendo dentro da sala 

de aula e meu objetivo é que lá na metade do ano que os alunos já possam estar 
numa hipótese alfabética, se comunicando com a escrita, mas sem a preocupação de 
corrigir erros ortográficos. O que importa é a fluência, a construção das ideias, a 
criatividade e de estar podendo colocar tudo isso no papel – cada vez mais 
estruturando para eles: ah, eu quero uma escrita com clareza, que esse texto tenha 
começo, meio e fim. Trabalho com eles como deve ser a finalização, o que tem que 
ter num texto, numa história; daí vou estruturando a escrita com eles. Assim, trabalho 
pelo contexto; a partir de um texto que a gente esteja trabalhando, do qual retiro 
frases e questiono: o conceito de frase, o que é uma palavra, o que são as letras. 
Então, de que forma a gente junta as letras para estar construindo aquela palavra. 
Tem o alfabeto na sala. Eles têm aquelas letras móveis – que a gente chama – que 
eles vão montando as palavras quando é necessário. É construção em cima do 
pensamento deles. Não é nenhuma coisa que chega pronta. Por exemplo, a gente 
está desenvolvendo o projeto das abelhas. Então, digamos que estamos num estudo 
lá de abelhas e aí as crianças querem escrever algo. Aí tem aqueles num processo 
inicial; então, como é que a gente pode estar escrevendo a colmeia? Como é que é 
essa palavra? Ah, essa palavra tem quantas letras? Como é que começa? E aí a 
gente vai construindo assim, discutindo, vendo as respostas deles, questionando e 
sempre devolvendo as questões para eles. Trabalho as relações fonêmico-
grafêmicas da seguinte forma: por exemplo, a palavra ‘cheguei’, num processo inicial, 
as crianças escrevem “ceguei”; daí, eu procuro construir no alfabeto móvel e aí eu 
deixo um espaço e digo: dessa forma, está escrito “c”; então, para ficar /ʃ/ que letra a 
gente tem que colocar aqui no meio? Sempre questionando com eles. Faço a leitura 
daquela palavra como ficou e aí vou questionando o que falta para construir. A partir 
daí, construo um conceito, digamos assim, com eles: toda vez que a gente quer 
escrever /ʃ/, como é que a gente tem que fazer? E /η/?  Se a gente junta n+a, fica 
“na” e “nha”, o que precisa ter no meio? (AM – Alfabetizadora da EA1, entrevista 
concedida em agosto de 2009). 

 

Já a alfabetizadora da EA2 registra tanto a preocupação com a importância 

das relações intersubjetivas para a aprendizagem, o que vem, sobretudo, de Vigotski 
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(2003 [1984]), quanto o domínio do código, tal qual Scliar-Cabral (2003a, 2003b). 

Pontua que,  
 

(20) [...] fazendo um recorte, a produção que gente trabalha mais de forma coletiva no 
início, em duplas ou trios, para que tenha mais sentido/significado, que outro possa 
complementar a minha ideia; a própria escrita não pode deixar de abordada. E, 
dentro dela, questões referentes à língua, como se escreve um texto, para que se 
escreve um texto; as regras. Primeiro, as regras de organização de escrita: por 
exemplo, a gente não escreve de qualquer jeito; então, vou usar um parágrafo, vou 
organizar a estrutura textual. Com relação às relações fonêmico-grafêmicas ou 
grafêmico-fonêmicas e ao próprio sistema alfabético, trabalho de forma bastante 
variada no sentido de que a leitura e o texto... é levantando assim...hoje, por 
exemplo, eu fiz uma atividade que é assim: a gente estava trabalhando questões de 
ortografia, o uso do r e do rr; então, fizemos algumas atividades que envolviam o uso 
dessas duas letras. Tinha alguns textos que a gente trabalhou e aí eu dei uma poesia 
para eles com algumas perguntas, interpretação, enfim...e aí, depois, tinha uma 
questão que era escrever palavras com “r” e com “rr". Aí, depois que a gente foi 
retomar, que cada um foi expor o que fez, eu comecei a questionar as crianças onde 
que a gente estava encontrando esse “r”, como é que era o som desse “r”. Daí, eles 
foram dizendo: ah, o “r”, encontramos no começo de palavra. Daí, a gente foi listando 
assim: palavras que tinham “r” no começo, palavras que tinham o “r” ou “rr” no meio; 
qual era a diferença, para que eles conseguissem entender que como o som...esse 
fonema tinha a ver com a posição do “r” na palavra. Isso já é um chão para que, das 
próximas vezes em que eles forem escrever “rosa” ou palavras com um ou dois erres, 
como carro ou caro, eles já têm um suporte para pensar onde é que esse erre está, 
né? (LA – Alfabetizadora da EA2, entrevista concedida em setembro de 2009). 

 

Nesses discursos fica evidente a preocupação dessas professoras com um 

trabalho mais efetivo em relação ao sistema alfabético, o que se evidencia nas 

atividades que serão apresentadas logo mais adiante. Além disso, pontuam a 

importância do papel dos colegas de classe nesse processo de interação e 

comentam que o papel do professor no ato de alfabetizar é relevante por ser ele o 

mediador nesse processo de ensino-aprendizagem – eixos do pensamento 

vigotskiano (2003 [1984]). A menção ao conceito de zona de desenvolvimento real  e  

zona de desenvolvimento imediato está subjacente à fala (21). Paralelamente a 

esses focos, estão os estágios implicacionais de Ferreiro (FERREIRO; 

TEBEROSKY, 2007 [1984]), como se vê a seguir: 
 

(21) Acho que é fundamental o papel do professor, pois tem que estar sempre atento ao 
que cada aluno está produzindo, o que já dá para pontuar num aluno e o que ainda 
não dá. Então, por exemplo, na sala em que eu tenho os alunos alfabéticos, que já 
começam a questionar: ‘ah, mas cachorro é com “x” ou com “ch”? É com um erre ou 
dois erres?’. Então, para esses alunos, acho que é fundamental que eu enquanto 
professora estar dando subsídios para ele avançar nesse processo de escrita já com 
a preocupação ortográfica. Já, para quem está no processo inicial, daí leio a palavra 
junto e pergunto o que está faltando; olhe, essa palavra tem seis letras, mas você 
colocou só quatro. Então, vamos ver o que está faltando. O professor é o mediador, 
tem que estar sempre possibilitando o avanço para as crianças. Chegou ali, então 
vamos mais adiante: agora, vamos fazer mais isso, mais aquilo. Tem que instigar 
sempre para não deixar estacionado. Já pensou se tenho um alfabético e deixo de 
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lado, chega no final do ano e muda pouco, né! Tem que ter intervenção direta do 
professor. (AM – Alfabetizadora da EA1, entrevista concedida em agosto de 2009). 

 

 Em (22), mais uma vez Vigotski (2003 [1984]), agora no conceito de 

aprendizagem significativa: 

 
(22) Olha, eu acho que o meu papel tem muito a ver com a proposta que eu levo para 

sala de aula. Acho que meu papel começa em casa e nas horas de estudo que a 
gente faz. Quando me questiono o que é que vou levar para a sala de aula para estar 
trabalhando a alfabetização que seja significativo... e que eu possa intervir e ajudar 
os alunos a revisar e que eles aprendam. Então, o papel do professor é importante? 
É, mas ele precisa ter significado. Ele precisa ter consciência de que esse papel 
começa bem antes da sala de aula e que não é uma atividade por uma atividade que 
eu vou estar cumprindo o meu papel de alfabetizadora Vai além disso...ah, vai além e 
ver que o  meu papel de professora tem a ver com o meu papel de escritora também, 
porque, se eu não escrevo, se eu não produzo textos, se eu não reviso as minhas 
produções, é muito mais difícil compreender o processo pelo qual as crianças 
passam, pois as crianças passam pelos processos de resistência, que a gente 
também passa quando a gente vai escrever. Então, se eu não escrever, vai ser muito 
mais difícil eu propor entender como é esse construção para a criança que está ali 
pela primeira vez. (LA – Alfabetizadora da EA2, entrevista concedida em setembro de 
2009). 

 

Percebeu-se, no decorrer das entrevistas, que essas alfabetizadoras 

demonstravam, em suas falas, fundamentos no pensamento de Emília Ferreiro 

(FERREIRO; TEBEROSKY, 2007 [1984]), sobretudo no que diz respeito aos 

estágios implicacionais, ao mesmo tempo em que revelavam claramente 

interpenetrações teóricas. Fez-se, ainda, a seguinte pergunta: Tu te consideras 

construtivista? Por quê? As respostas obtidas foram as seguintes: 
 

(23) Sim, me considero. Já faz dezesseis anos que eu trabalho nessa linha construtivista. 
Então, me considero. Estou sempre buscando trazer novidades para as crianças, com 
a preocupação de elaborar atividades para que eles possam pensar sobre a escrita. 
Não é nada pronto; não é com sílabas ba be bi bo bu. Não é aquela coisa de ficar 
copiando, repetindo. É mesmo uma construção... entender esse processo todo. (AM – 
Alfabetizadora da EA1, entrevista concedida em agosto de 2009). 

 
 
 Em (24), a ideia de ressignificação está explícita: 

 
(24) Olha, apesar de todos esses anos em sala de aula, eu me considero uma aprendiz 

de construtivismo porque eu acho que hoje o grande desafio é transformar essas 
teorias em que a gente acredita em didática... em didatizar/ação de didatizar – eu não 
gosto muito dessa palavra –, mas, enfim, a gente está dentro de uma escola e, 
quando a gente vai ensinar, precisa organizar as estratégias através da didática para 
ensinar; ainda, a gente não consegue fugir disso. Então, eu não tenho problema com 
relação a isso. Eu acho que o lugar da didática é na escola. Então, eu acho que esse 
é o grande desafio. Acho que o construtivismo vem sendo ressignificado. Acho que, 
desde que ele surgiu, ele já foi mudando, foi construindo outras ideias em cima dos 
parâmetros iniciais, da concepção inicial de construtivismo... eu acho que o professor 
também é um produtor de ideias, né? Não se trata de aplicar exatamente essa teoria, 
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mas pensar sobre e estar construindo também esse jeito construtivista de ser que 
não necessariamente precisa ser aqueles que já estão predeterminados por esse ou 
aquele autor... acho que a gente se empolga muitas vezes, mas acho que a realidade 
da sala de aula dá bastante chão para a gente enxergar. Eu não quero dizer que não 
se aplica a teoria à prática; não é isso, mas a gente precisa refletir, pensar, 
reconstruir, organizar a sala de aula. Acho que é a tal história: como é que vou ajudar 
meus alunos a construírem um texto, por exemplo, se eu tenho dificuldade para criar 
o meu texto, organizar meu planejamento, ter novas ideias ... ser autora, porque tudo 
isso que estou dizendo é para meu aluno ser autor... acho que é o grande desafio. 
(LA – Alfabetizadora da EA2, entrevista concedida em setembro de 2009). 

 

Entende-se que essas professoras assumem uma orientação construtivista, 

mas o fazem com a ressalva de incidir sobre essa orientação, elaborando uma base 

bastante particular e claramente permeada de outras influências teóricas. Procurou-

se, ainda, descobrir o que entendiam explicitamente por código, mas se obtiveram 

respostas bastante genéricas, possivelmente pelo modo como o encaminhamento 

da pergunta se deu. De modo geral, para elas,  
 

(25) Código são sinais que a gente utiliza para estar se comunicando com outras 
pessoas, né. O nosso código escrito tem que ser ensinado para os alunos para eles 
poderem usar como instrumento/ferramenta de comunicação; para eles poderem 
colocar suas ideias, seus pensamentos, etc. (AM – Alfabetizadora da EA1, entrevista 
concedida em agosto de 2009). 

 
(26) Código é uma coisa que eu olho e entendo que aquilo ali tem um significado. Para 

mim, é isso... e o significado pode ser uma ação, que pode ser maior ou menor de 
acordo com o código. (LA – Alfabetizadora da EA2, entrevista concedida em 
setembro de 2009). 

 
 

Além disso, procurou-se saber o que as professoras de Língua Portuguesa 

dessas escolas percebiam quanto ao domínio do sistema alfabético por parte dos 

alunos dos sextos anos. Quanto a isso, foram enfáticas em afirmar que, embora 

ainda apresentem alguns problemas ortográficos típicos em alunos dessa série, 

percebem destreza por parte dos alunos quanto ao domínio do sistema alfabético, 

ou seja, que eles revelam efetiva apropriação do código alfabético. Assinalam que, 

quanto mais o domínio do sistema alfabético está sedimentado, melhor a criança se 

desenvolve na produção textual; é, pois, um tópico a menos para ela se preocupar. 

Então, ela tem mais oportunidade de se preocupar com o que tem a dizer.  

As duas professoras pontuam que se consideram construtivistas, mas não 

“aquele construtivismo” primevo e sim ressignificado à luz de outras teorias. Valeria 

a discussão se, de fato, é possível caracterizar as ações didático-pedagógicas assim 

ressignificadas por construtivismo, mas essa é uma discussão para outros estudos. 

Ao serem questionadas sobre como se deve dar o ensino da língua escrita, 
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deixaram claro que se deve priorizar esse ensino em contextos de sentido, 

considerando o uso social da língua. O ensino da língua deve propiciar, 

evidentemente, ao aluno  
 

(27) [...] uma ampliação da percepção de que língua é essa, do uso dessa língua [a 
língua portuguesa], uma apropriação de outras formas de expressão, de outras 
variedades e entender o funcionamento da língua materna, mesmo na sua estrutura, 
ou seja, conhecer outros universos dessa língua. Então a língua, mais que uma forma 
de expressão, como visão de mundo, como língua no sentido não somente estrutural, 
mas como uma das linguagens do ser humano. (ACB – Professora de Língua 
Portuguesa da EA1, entrevista concedida em agosto de 2009) 

 
(28) A língua é instrumento de troca e de comunicação/interação entre as pessoas. 

Assim, meu trabalho está pautado no uso da língua em contextos de sentido [...]. (JC 
- Professora de Língua Portuguesa da EA2, entrevista concedida em outubro de 
2009). 

 
 

Tomando-se por base essas transcrições, é possível afirmar que se 

evidencia no discurso das educadoras da EA1 e da EA2 que a ação escolar é 

ancorada em Ferreiro no que diz respeito à consideração dos estágios 

implicacionais de apropriação da escrita, do conceito de erro (FERREIRO; 

TEBEROSKY, 2007 [1984]) e da preocupação com o aprender a aprender 

(DUARTE, 2004). Trata-se, porém, de um olhar ressignificado, que inclui uma 

preocupação com a dimensão social da escrita e com o ensino sistemático do 

código alfabético.  

Assim, os resultados quanto ao desempenho dos alunos participantes de 

pesquisa da EA1 e da EA2, nos testes aplicados, parecem ser o fruto do processo 

de ressignificação pelo qual a ancoragem teórica em Ferreiro passou em tais 

escolas. Vale lembrar, todavia, que, se as escolas tivessem mantido a compreensão 

dos postulados de Ferreiro tal qual o pensamento da autora foi interpretado, em 

muitos contextos, nas décadas de 1980 e 1990, talvez não se teria chegado aos 

resultados aqui descritos, como será circunstanciado nas seções 4.2 e 4.3. Tais 

resultados, entende-se, foram possíveis, em grande medida, graças à natureza da 

ação escolar e pelo fato de os participantes estarem inseridos em ambientes 

familiares de uso da tecnologia e de elevada escolarização, como se constatou por 

meio da análise do “Questionário socioeconômico e cultural”46, cujos gráficos 

principais foram circunstanciados no Capítulo 3. 

                                                 
46 Vede Anexo J. 
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Importa destacar a compreensão de que as descobertas das neurociências, 

como as de Dehaene (2007), ao apontar – tal qual faz Scliar-Cabral (2009) – a 

ativação da área occípito-temporal ventral esquerda do cérebro por ocasião da 

leitura, parecem reiterar a importância da orientação grafêmico-fonêmica e fonêmico-

grafêmica no ato de alfabetizar. Entende-se, no entanto, que essas descobertas não 

significam que dar conta do domínio dessas relações implica necessariamente a 

adoção de processos fônicos. Sustenta-se, aqui, a compreensão de que não se 

podem esquecer as conquistas advindas a partir das teorizações de Ferreiro, 

sobretudo a consideração de que a criança raciocina sobre a escrita, ou seja, ela 

cria e testa suas hipóteses desde que inserida em um meio que lhe permita o 

contato com a modalidade escrita; não se pode, do mesmo modo, negar o 

entendimento de estudiosos como Vigotski (2003 [1984]), os quais tomam a língua,  

incluindo a escrita, como instrumento psicológico de mediação simbólica – o que 

permite ao homem interagir com o outro. 

Não se advoga, neste estudo, em favor de simbioses teóricas 

inconsequentes, mas, tal qual propõe o programa federal Pró-letramento (BRASIL, 

2007), defende-se a busca de um equilíbrio entre duas faces do processo – uso 

social da escrita e domínio do sistema alfabético – que historicamente parecem se 

excluir em nome da prevalência desta ou daquela vertente de pensamento. Deve-se, 

portanto, considerar esses aspectos sem deixar de levar em conta o código; ou 

melhor, considerar isso e paralelamente, com igual importância, o sistema alfabético, 

como se percebeu na prática das escolas que participaram deste estudo.  

As professoras mostram, com efeito, como é possível alfabetizar crianças 

usando a escrita socialmente, o que se evidencia em materiais dos alunos que foram 

coletados no decorrer da pesquisa de campo – e que serão veiculados a seguir –, 

nas entrevistas das professoras; e, o mais importante, no resultado dos testes, que 

será evidenciado nas seções 4.2 e 4.3. Os escores nos testes deixam claro que os 

participantes leem e escrevem sem impropriedades em se tratando do domínio do 

sistema alfabético. Não apresentam, por conseguinte, problemas de leitura e de 

escrita no que diz respeito ao código, e, fundamental, fazem isso em contextos de 

sentido. 

Nessa perspectiva, é possível afirmar que há, tanto na EA1 quanto na EA2, 

uma conciliação de três aspectos: (i) preocupação com o fato de que a criança 

constrói hipóteses, processo do qual o erro é parte, e passa por estágios 
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implicacionais de apropriação da escrita; (ii) não descuido com o ensino das 

relações grafêmico-fonêmicas e fonêmico-grafêmicas; (iii) focalização no uso social 

da escrita, que é característica das tendências contemporâneas, ou seja, dos 

movimentos mais recentes. As professoras não são, portanto, nem adeptas de uma 

metodologia puramente sintética, nem puramente analítica; não são construtivistas 

no sentido que o termo assumiu nas décadas de 1980 e 199047, nem vigotskianas 

na base marxista que isso implica. Elas fazem, na verdade, uma elaboração didática 

a partir dessas vertentes teóricas, focando o código em usos sociais da escrita – que 

respeitam o desenvolvimento cognitivo das crianças –, o que se evidencia na 

textualização das crianças do segundo ano, como se pode observar nos exemplos 

a seguir (Figuras 4 e 5). 

 

 
Figura 4 – texto produzido pela aluna 05EA2 
Fonte: material coletado pela pesquisadora no decorrer da pesquisa de campo 

                                                 
47 Nesse período, segundo observações empíricas, a abordagem construtivista teria se caracterizado 
por uma expressiva negação da abordagem sistêmica da escrita alfabética, pelo afastamento do 
professor como aquele que intervém no processo de aprendizagem e pela supervalorização do erro 
como parte do processo, portanto não demandando intervenção docente objetiva. 
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Figura 5 – texto produzido pela aluna EA107 
Fonte: material coletado pela pesquisadora no decorrer da pesquisa de campo 

 

  Verificou-se que os textos apresentados foram produzidos a partir de 

contextos de sentido e no decorrer do desenvolvimento de atividades atreladas a 

projetos de ensino: na EA1, abelhas (Figura 4); na EA2, contos de fada (Figura 5). 

Constata-se, ainda, que há um trabalho sistemático por parte dessas professoras no 
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sentido de deixar claro para os alunos como se dão as relações entre fonemas e 

grafemas. 

Tal trabalho se efetiva a partir de diversas atividades, do “brincar” com o 

alfabeto móvel, da manipulação de palavras conhecidas, do acesso a textos 

diversos que são trabalhados de acordo com os temas propostos, especialmente por 

meio de projetos. Isso se evidencia tanto no discurso das professoras, já referidos, 

quanto nos materiais dos alunos, os quais foram coletados no decorrer da pesquisa 

de campo. Assim, nas atividades propostas aos alunos, tanto pela professora da 

EA1 quanto da EA2, percebe-se que o que está implicado é, também, o exercitar o 

código, como bem o demonstram alguns dos exemplos apresentados a seguir 

(Figuras 6 e 7). Assim, evidencia-se que houve uma ressignificação da ancoragem 

teórica em Ferreiro porque, tanto quanto há prevalência dos contextos de sentido 

nessas atividades propostas, há particularizações do caráter componencial da 
língua escrita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
             Figura 6 – Atividade presente no caderno da aluna EA107 
             Fonte: material coletado pela pesquisadora no decorrer da pesquisa de campo 

 



113 
 

 
   Figura 7 – Atividade presente no caderno da aluna 05EA2 
   Fonte: material coletado pela pesquisadora no decorrer da pesquisa de campo 

 

O trabalho com rimas, na atividade da aluna EA1 (Figura 6), evidencia um 

encaminhamento voltado para as particularidades sonoras da língua, o que é, no 

entendimento de Cardoso-Martins (1995, p.125), importante na alfabetização, pois, 

“Em certo sentido, a sensibilidade aos sons nas palavras deve ser um pré-requisito 

para a aprendizagem de uma ortografia que representa sons”. Já a atividade da EA2 

(Figura 7) promove um trabalho efetivo a fim de levar ao reconhecimento de 
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segmentos mediais e de reversão de fonemas, o que é relevante para o domínio do 

código.  

 

 
 
Figura 8 – Atividades presentes no caderno da aluna EA107 
Fonte: material coletado pela pesquisadora no decorrer da pesquisa de campo 
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   Figura 9 – Atividade presente no caderno da aluna 05EA2 
   Fonte: material coletado pela pesquisadora no decorrer da pesquisa de campo 
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Figura 10 – Atividade presente no caderno da aluna 05EA2 
Fonte: material coletado pela pesquisadora no decorrer da pesquisa de campo 

 

Nas Figuras 8, 9 e 10, são apresentados exemplos de atividades nas quais 

há um trabalho efetivo a fim de levar a criança ao domínio do sistema alfabético. 

Percebe-se que a abordagem didático-pedagógica não descura do código; ao 

contrário, as professoras revelam uma preocupação explícita com o 

desenvolvimento do domínio desse sistema. Focalizam, por exemplo, as relações 

cujos valores são dependentes de contexto ou são imprevisíveis, como postula 

Scliar-Cabral (2003a, 2003b). Assim, promovendo o ensino do código com a 

preocupação em conferir sentido a esse domínio, parecem dar conta de mediar um 

processo de consolidação da apropriação da língua escrita por parte desses alunos. 

A ação dessas escolas converge, com efeito, com as orientações dos PCNs 

(BRASIL, 1997), do Pró-letramento (BRASIL, 2007) e com os postulados de teóricos 

que propõem para a alfabetização um ensino que focalize o uso social da escrita, a 

exemplo de Soares (2003), Frade (2007), Gontijo (2002). 

Nota-se que há, necessariamente, um zelo por parte dos gestores para que 

o processo de ensino-aprendizagem aconteça e muito bem, especialmente por 

serem escolas inseridas num contexto tanto de elite socioeconômica quanto 
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escolarizada. Há famílias com expressivo potencial de acompanhamento no que diz 

respeito ao desempenho dessas crianças. Então, tem-se uma metodologia que é 

submetida ao rigor da gestão e ao rigor dos pais. Assim, a possibilidade de incorrer 

em erro é menor, não só pelo desenho dessa mesma metodologia, mas pela 

recorrência de atividades de planejamento e de avaliação do processo empreendido. 

Embora se digam construtivistas, essas alfabetizadoras lançam mão de uma ação 

didático-pedagógica comprometida com a dimensão social da escrita – o que remete 

a Vigotski (2003 [1984]) – e com o domínio do sistema alfabético, como preconiza 

Scliar-Cabral (2003a, 2003b). Sua ancoragem construtivista é, todavia, visível na 

forma como levam a termo a identificação dos estágios implicacionais de 

desenvolvimento da escrita, tal qual propõem Ferreiro e Teberosky (2007 [1984]). 

Nesse sentido, pode-se afirmar que o sucesso na alfabetização, em se 

tratando dessas classes, parece não estar no fato de ser método x ou y, mas do que 

esse método vem acompanhado. Em vista disso, ressalta-se que o bom 

desempenho dos alunos dessas escolas pode ser explicado com base em três 

fatores básicos: (i) ressignificação dos postulados de Ferreiro; (ii) processo de 

organização do tempo e do espaço escolar, planejamento e avaliação constantes; e 

(iii) nível de letramento escolar das famílias e acompanhamento dos pais  

Há, enfim, ao que parece, duas perspectivas teórico-metodológicas 

implicadas na ação dessas escolas: a) fundamentação em Ferreiro, pois levam em 

conta a forma como as crianças raciocinam sobre a escrita e observam os estágios 

implicacionais de desenvolvimento na apropriação da escrita; b) ressignificação da 

abordagem construtivista, de modo a contemplar os usos sociais da escrita e o 

domínio do código alfabético.  

Constata-se que as alfabetizadoras, tanto na EA1 quanto na EA2, levam em 

conta, nos pressupostos que norteiam a sua ação em sala de aula, o fato de que as 

crianças raciocinam e criam hipótese sobre a escrita (FERREIRO; TEBEROSKY, 

2007 [1984]), mas concebem sua ação à luz da mediação vigotskiana (2003 [1984]) 

e do conceito de zona de desenvolvimento imediato, além de reconhecerem a 

importância de se trabalhar explicita e sistematicamente com o sistema alfabético 

(SCLIAR-CABRAL, 2003). Esses comportamentos são, conforme que se pôde 

depreender, resultado de um processo de estudo que redunda na elaboração 

didática explícita em um planejamento escolar constantemente avaliado e 
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ressignificado, o qual conta com o acompanhamento de pais com elevada 

escolarização48.   

 

 

4.2.APROPRIAÇÃO DO SISTEMA ALFABÉTICO POR PARTE DAS CRIANÇAS 

ENTREVISTADAS 

 

 

Scliar-Cabral (2003a, p.79) pontua que a leitura é um processo que se inicia 

quando o leitor, com a intenção de buscar informações ou simplesmente por prazer 

estético, seleciona o que pretende ler. Nesse momento, o título ou o subtítulo do 

texto escolhido “[...] acionam um ou mais esquema(s), ou marco(s), ou roteiro(s) de 

sua memória [...], o que garantirá a atribuição de sentidos às palavras, adequada ao 

texto”. Depois disso, ao iniciar a leitura, “[...] ocorre o primeiro esfatiamento, através 

de pistas fornecidas pelo impresso, em geral, sinais de pontuação, maiúsculas ou 

outros operadores, combinadas com o conhecimento sintático internalizado”.  

Assinala, também, que nesse processo há o reconhecimento e a identificação das 

letras que representam os grafemas e seus respectivos valores, que se constitui 

num importante processo para o reconhecimento da palavra escrita, ou seja, para a 

decodificação. Nessa perspectiva, julga relevante que, no processo de alfabetização, 

sejam realizadas atividades no sentido de levar o aluno a internalizar os valores dos 

grafemas a fim de que se torne um leitor fluente e capaz de captar o sentido do 

texto. (SCLIAR-CABRAL, 2003a, 2003b).  

Vale mencionar que Kleiman (2000 [1989], p.31-34), em seus estudos 

iniciais sobre a leitura, postula que se trata de uma atividade que, ao ser ensinada 

na escola, paralelamente a questões relacionadas às práticas de leitura na 

sociedade, deve levar em conta o modo como as informações são processadas. 

Assim, pontua que o processamento se inicia pelos olhos, ou seja, por meio de ‘input 

gráfico’, com a percepção do material escrito, que é, depois, organizado em 

unidades significativas na memória de trabalho. Essa memória de trabalho está 

diretamente relacionada à “[...] capacidade do leitor para estocar o material que está 
                                                 
48 Menezes Filho (2010), professor da FEA-USP, ao analisar os resultados do Ideb em 2009, comenta 
que “Cerca de 70% do aprendizado dos alunos brasileiros está relacionado com seu background 
familiar. Mães mais escolarizadas leem para seus filhos desde cedo e acompanham a vida escolar 
[...]”. 
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entrando mediante a percepção e para agrupá-lo em unidades significativas com 

base em seu conhecimento da língua” (p.34), ou seja, há um fatiamento. Para 

organizar essas unidades significativas, a memória de trabalho é auxiliada por uma 

memória intermediária, que possibilita o acesso aos conhecimentos necessários 

para que o leitor compreenda o que está lendo, o que envolve o conhecimento que 

está organizado na memória de longo prazo desse leitor, ou seja, aquilo que está na 

sua memória semântica ou memória profunda. 

Essa concepção reconhece, evidentemente, que a leitura é um processo que 

começa no momento em que o cérebro recebe a informação visual e termina quando 

essa informação é associada aos conhecimentos prévios, como experiências de 

mundo e de linguagem, que o leitor adquiriu. Pode-se dizer que ganham força os 

conjuntos de relação cognitivas que se encontram armazenadas na mente, 

formando uma rede de informações que são acionadas e determinam a leitura. 

(KLEIMAN, 2000 [1989]). 

No que concerne à escrita, Scliar-Cabral (2003a, 2003b) comenta que se 

deve, no processo de ensino-aprendizagem da língua escrita, “[...] partir do 

pressuposto de que escrever é mais complexo do que ler [...]”, uma vez que na 

conversão de fonemas em grafemas – a codificação – estão implicados diversos 

fatores, como o contexto fonético, a variante sociolinguística, entre outros. A 

complexidade desse processo está justamente no fato de que, muitas vezes, há 

distância entre o oral e o escrito. São, com efeito, aspectos que devem ser 

observados pelo professor no processo de alfabetização. 

Vale lembrar que, como aponta Scliar-Cabral (2003a), a escrita é uma 

tentativa de representação da fala. Considera-se que a escrita é um processo mais 

complexo que a leitura, uma vez que se tem uma relação fonografológica, isto é, 

parte-se do fonema para o grafema. Assim, “Do ponto de vista do processamento, a 

escrita é mais complexa porque requer a manutenção na memória de um grande 

número de palavras antes de fechar a unidade [...]” (KLEIMAN, 2000 [1989], p.38). 

Envolve, também, as implicações da variação sociolinguística. Em vista disso, é 

preciso lembrar que não se alfabetiza ninguém em língua portuguesa sem ensinar o 

código porque se trata de uma escrita alfabética. Exatamente por isso, é primordial 

que se ensine o código a fim de que a criança consiga estabelecer as relações 

grafêmico-fonêmicas e fonêmico-grafêmicas. 
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Assim, tendo em vista queixas empiricamente registradas de que alunos têm 

chegado a séries mais avançadas do Ensino Fundamental com problemas de escrita 

por não terem internalizado algumas noções fonêmico-grafêmicas/grafêmico-

fonêmicas e se estando ciente da importância da alfabetização no uso social da 

escrita e da leitura, retoma-se a problematização que desencadeou este estudo: 

Como se caracteriza a apropriação dos princípios do sistema alfabético do 

português do Brasil em se tratando de alunos alfabetizados com base nos 

postulados de Emília Ferreiro? No contexto em que tais alunos foram alfabetizados, 

em que medida tais postulados foram ressignificados por parte das alfabetizadoras 

que se pautaram nos estudos dessa pesquisadora? 

Essa última questão já foi, evidentemente, discutida na seção anterior. 

Assim, nesta seção, procurou-se identificar se, como se tem inferido empiricamente, 

alunos alfabetizados com base nos postulados de Emília Ferreiro chegariam ao 

sexto ano49 do Ensino Fundamental com problemas na apropriação do sistema 

alfabético, apresentando lacunas quanto a relações grafêmico-fonêmicas e 

fonêmico-grafêmicas que deveriam ter sido internalizadas desde o processo de 

alfabetização, e descrever a performance no domínio do sistema alfabético por parte 

desses alunos. Com vistas a encontrar respostas para tais questionamentos e 

alcançar os objetivos propostos, foram realizados testes de leitura e de escrita tanto 

com os alfabetizandos quanto com os alunos do sexto ano que foram alfabetizados 

nas escolas que participaram da pesquisa, processo descrito no terceiro capítulo 

deste estudo.  

Tecidas essas reflexões, nas seções seguintes, apresentam-se os dados e 

os resultados obtidos nos testes aplicados na EA1 e na EA2. 

 

 

4.2.1 A leitura de alfabetizandos nas escolas em estudo 
 

 
Tendo em vista que decodificar é atribuir valor aos grafemas que compõem 

as palavras e que, justamente por isso, caracteriza-se por ser um processo no qual 

                                                 
49 Reitera-se que opção pelo sexto ano decorre da experiência da pesquisadora com essa série de 
escolarização e do fato de ter experimentado, quando em atuação, a convivência com dificuldades 
dessa natureza nesse ano especificamente. 
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está implicada a natureza componencial do sistema alfabético, procurou-se verificar 

de que modo os alfabetizandos nas escolas em estudo lidam com as relações 

grafêmico-fonêmicas no processo de leitura. Veja-se a Tabela 1 a seguir. 

 

Tabela 1 – Desempenho dos participantes do segundo ano teste de leitura50 
 

 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

EA1 
  

Acertos 12/12 12/12 12/12 12/12 12/12 11/12 11/12 12/12 11/12 12/12 11/12 11/12 
% 100% 100% 100% 100% 100% 92% 92% 100% 92% 100% 92% 92% 

EA2 
  

Acertos 12/12 12/12 12/12 12/12 12/12 12/12 11/12 12/12 12/12 12/12 12/12 11/12 
% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 92% 100% 100% 100% 100% 92% 

 
Observação: Os pares enfocados são os seguintes: 1.//, 2.//; 3.//, 4.//; 5.//, 6.//; 7.//, 8.//; 9.//, 
10.//; 11.//, 12.//; 13.//, 14.//; 15.//, 16.//; 17.//, 18.//; 19.//, 20.//; 21.//; 22.//; 23.//, 24.//.  
Fonte: Produzida com base nos dados obtidos a partir do teste de leitura. 

 

 

  Os pares aqui focados permitiram que se observasse a destreza com que 

as crianças do segundo ano lidam com a conversão de grafemas a fonemas. Além 

disso, por meio do teste aplicado, foi possível analisar o domínio do sistema 

alfabético por parte dessas crianças, levando-se em conta que, à época, ainda eram 

alfabetizandos. Vale lembrar que o texto escolhido para o teste de leitura, como já foi 

explicitado no Capítulo 3, foi a fábula “A formiga e a pomba”. Tratava-se, portanto, 

de um texto inédito ao qual as crianças ainda não tinham tido acesso. Não houve 

momento de leitura silenciosa, ou seja, a criança recebia o texto e, imediatamente, 

iniciava a leitura. De modo geral, o percentual de acertos foi de 100%. Houve, 

contudo, casos em que se teve 92% de acertos: na escola EA1, esse percentual 

ocorreu nos itens 6, 7, 9, 11, 12, 17, 19, 22 e 23; na escola EA2, as ocorrências 

foram nos itens 7, 12, 17, 22 e 23. Esse resultado corresponde, de fato, aos 100%, 

uma vez que os problemas não foram “erros” de leitura, mas sim por, em um 

momento de desatenção, perder-se no trecho em que estava e continuar de um 

ponto em diante.  
                                                 
50 Vede planificação no Anexo L. 

  13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

EA1 
  

Acertos  12/12 12/12 12/12 12/12 11/12 12/12 11/12 12/12 12/12 11/12 11/12 12/12 
% 100% 100% 100% 100% 92% 100% 92% 100% 100% 92% 92% 100% 

EA2 
  

Acertos 12/12 12/12 12/12 12/12 11/12 12/12 12/12 12/12 12/12 11/12 11/12 12/12 
% 100% 100% 100% 100% 92% 100% 100% 100% 100% 92% 92% 100% 
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Dessa forma, pode-se afirmar que os participantes são proficientes em 

leitura no que diz respeito à decodificação. Apresentam, portanto, um bom domínio 

do código, pois lhes foram dados subsídios no sentido de conhecerem e de 

dominarem os “[...] princípios que sustentam o sistema de leitura e de escrita da 

língua portuguesa do Brasil” (SCLIAR-CABRAL, 2003b, p.34). 

 

 

4.2.2 A escrita de alfabetizandos nas escolas em estudo 
 

 
No que concerne à codificação, é preciso que a criança se aproprie de um 

conhecimento basilar: a compreensão de que os grafemas são representações dos 

fonemas. Essa compreensão é substancial para que haja a efetiva aprendizagem de 

uma língua de escrita alfabética. Assim, com vistas a descrever o desempenho dos 

alfabetizandos nas escolas em estudo quanto ao domínio do código, ou seja, se já 

são capazes de estabelecer as relações fonêmico-grafêmicas que subjazem ao 

processo de escrita, foi aplicado um teste de produção escrita. 

A produção escrita se constituiu num ditado de palavras, como foi 

circunstanciado na metodologia. Assim, cada aluno recebeu uma cartela com 24 

espaços em branco51, os quais correspondiam aos pares que foram ditados pela 

pesquisadora que, tendo explicitado às crianças como seria o processo, iniciou o 

teste e ditou três vezes cada palavra, de modo claro e bem articulado. Após a 

planificação52 dos dados obtidos a partir deste teste, constatou-se que, de modo 

geral, as crianças tiveram um bom desempenho, o que se confirmou à luz da 

quantificação desses dados. Veja-se a Tabela 2. 

 

 

 

 

                                                 
51 Vede Anexos I e N. 
52 Vede Anexo L. 
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Tabela 2 – Desempenho dos participantes do 2º ano no teste de produção 

escrita53  

 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

EA1 Acertos 11/12 11/12 12/12 4/12 11/12 12/12 5/12 12/12 10/12 11/12 1/12 11/12 
# 1 1 0 0 0 0 2 0 2 1 0 0 
% 100% 100% 100% 33% 92% 100% 50% 100% 100% 100% 8% 92% 

EA2 
  

Acertos  12/12 12/12 10/12 5/12 12/12 11/12 7/12 11/12 12/12 10/12 4/12 10/12 
# 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 2 
% 100% 100% 83% 42% 100% 100% 78% 92% 100% 83% 33% 100% 

 

  13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

EA1 Acertos 8/12 9/12 12/12 12/12 9/12 11/12 12/12 12/12 11/12 12/12 12/12 12/12 
# 3 3 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 
% 89% 100% 100% 100% 90% 100% 100% 100% 92% 100% 100% 100% 

EA2 
  

Acertos  12/12 11/12 12/12 12/12 12/12 12/12 12/12 11/12 10/12 12/12 12/12 12/12 
# 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
% 100% 92% 100% 100% 100% 100% 100% 92% 83% 100% 100% 100% 

 
Observação: Os pares enfocados são os seguintes: 1.pala, 2.bala / 3.fio, 4.viu / 5.data, 6.dada / 
7.caça, 8.casa / 9.cola, 10.gota / 11.queixo, 12.queijo / 13.ralo, 14.raro / 15.domo, 16.dono / 17.molha, 
18.mola / 19.minha, 20.milha / 21.caro, 22.carro / 23.pinho, 24.pino. 
Fonte: Produzida com base nos dados obtidos por meio do teste de produção escrita. 

 

Constataram-se, a partir da análise Tabela 2, as seguintes ocorrências:  

 

a) na escola EA1, houve 100% de acerto nos itens 1, 2, 3, 6, 8, 9,10, 14,15, 

16,18, 19, 20, 22, 23 e 24; 33%, no item 4; 92%, nos itens 5, 12 e 21; 

50%, no 7; 8%, no 11; 89%, no 14; e 90%, no 17;  

b) na EA2, tem-se 83% nos itens 3 e 21; 42%, no 4; 78%, no 7; 92, no 8, 14 

e 20; 33%, no 11; e nos demais, 100%. 

 

Vale clarificar, aqui, que, na grafia de ‘queicho’ em vez de ‘queixo’, embora 

se tenha tratado como erro em razão de haver uma questão ortográfica implicada, 

tem-se um contexto em que o valor de conversão do fonema ao grafema é não 

previsível por ocorrer em posição intervocálica, com postula Scliar-Cabral (2003a, 

2003b), uma vez que ambos os grafemas podem representar o fonema // 

dependendo do contexto fonético. Assim, se essa implicação ortográfica não tivesse 

sido levada em conta no momento de análise, o resultado final seria o cômputo de 

                                                 
53 As cerquilhas (#), na tabela, indicam as seguintes ocorrências a) hipercorreção, como em "mála", 
"bála" ou "rraro"; b) monotongação como em "quejo"; ou c) homonímia, como "caça/cassa".  
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100% de acerto. Pode-se dizer que, embora haja a troca ortográfica, os participantes 

parecem ter internalizado que o “ch” é uma das possíveis representações 

grafêmicas do fonema //. Salienta-se que essas relações dependentes de contexto, 

na escrita, são mais complexas, especialmente para os alfabetizandos.  

No item 7, a palavra ditada foi ‘caça’, mas alguns alunos grafaram ‘cassa’. 

Nesse caso, é preciso levar em conta que, em caça/cassa, homônimos na língua, 

tem-se a possibilidade de o fonema /s/ ser representado pelos grafemas “ç” ou “ss". 

Trata-se de uma ocorrência em contexto competitivo, segundo Scliar-Cabral (2003a, 

2003b), em que o fonema /s/, quando ocorre em início de sílaba interna entre vogal 

ou semivogal, pode ser representado, antes de vogal [+post], pelos grafemas “ss", 

“ç” ou “sç". Aqui se tem, novamente, outra questão ortográfica. 

Houve casos em que, por hipercorreção, os alunos usaram o grafema “rr" no 

lugar do grafema “r”, ou seja, ocorreu uma troca de grafemas. É necessário observar 

que a ocorrência de hipercorreção em “rraro” demonstra que a criança não está 

sabendo relacionar o grafema ao fonema neste contexto. Em “góla", tem-se o uso do 

diacrítico que não é grafema, o que sugere hipercorreção e permite inferir a 

preocupação da criança em grafar corretamente a palavra. 

No caso da ocorrência de ‘quejo’, é possível que a criança tenha repetido 

para si mesma o vocábulo ‘queijo’ que foi ditado e escreveu da forma como, na 

verdade, pronuncia a palavra na oralidade. Isso não dá, portanto, para ser 

considerado um erro porque, neste caso, há a omissão de um grafema se ela disser 

‘queijo’, mas, se ela disser ‘quejo’, não se tem implicada a omissão, uma vez que a 

maioria dos falantes tende a monotongar essa palavra, o que se constitui um caso 

de variável sociolinguística. Outro aspecto a considerar como questão ortográfica é a 

grafia “vio” em vez de “viu”, que também é de natureza ortográfica, especialmente 

porque o grafema final, no PB54, é diferente, mas o fonema é o mesmo – mais uma 

vez a possibilidade de hipercorreção. Evidencia-se, portanto, o que foi comentado, 

nas entrevistas, pelas alfabetizadoras: as crianças já dominam o código, mas ainda 

apresentam alguns problemas ortográficos, esperados nessa fase da escolarização. 

 

 

 

                                                 
54 Português Brasileiro, em oposição ao PE – Português Europeu. 
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4.2.3 A leitura de alunos de sexto ano alfabetizados nas escolas em estudo 
 
 

Levando-se em conta que, na leitura, é preciso atribuir valores aos 

grafemas, ou seja, decodificar, o que se caracteriza por ser um processo no qual 

está implicada a natureza componencial do sistema alfabético, procurou-se analisar, 

por meio de um teste de leitura, se os alunos do sexto ano alfabetizados nas escolas 

em estudo dominam o código, ou seja, se estabelecem as relações grafêmico-

fonêmicas que subjazem ao processo de leitura. Aqui, como já explicitado 

anteriormente, o texto escolhido foi um mito grego: “O rapto de Cora”, que foi 

adaptado para este fim. Destaca-se que os alunos não tiveram contato prévio com o 

texto. Esse contato só se deu no momento em que a pesquisadora solicitou a leitura 

sem que fizessem uma leitura prévia.   

No texto escolhido para a leitura, focou-se a conversão de grafemas aos 

seguintes pares de fonemas: 1.//, 2.//; 3.//, 4.//; 5.//, 6.//; 7.//, 8.//; 9.//, 10.//; 

11.//, 12.//; 13.//, 14.//; 15.//, 16.//; 17.//, 18.//; 19.//, 20.//; 21.//; 22.//; 23.//, 

24.//. Após a planificação dos dados, construíram-se as Tabelas 3 e 4, 

apresentadas a seguir, para demonstrar como foi o desempenho de cada um dos 

participantes. 

 
          Tabela 3 – Desempenho dos participantes no teste de leitura – 6º EA155 
 

               PARTICIPANTES QUANTIDADE DE ACERTOS DESEMPENHO 

EA117 24 / 24 100% 

EA118 24 / 24 100% 

EA119 22 / 24      91,8% 

EA120 24 / 24 100% 

EA121 23 / 24     95,9% 

EA122 24 / 24 100% 

EA123 24 / 24 100% 

EA124 24 / 24 100% 

EA126 24 / 24 100% 

EA127 24 / 24  100% 

EA128 24 / 24 100% 
Fonte: Produzida pela pesquisadora a partir dos dados planificados  

                                                 
55 Vede a planificação dos dados no Anexo M. 
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Tabela 4 – Desempenho dos participantes no teste de leitura – 6º EA256 
 

PARTICIPANTE QUANTIDADE DE ACERTOS DESEMPENHO 

16EA2 24 / 24 100% 

17EA2 23 / 24     95,9% 

18EA2 24 / 24 100% 

19EA2 24 / 24 100% 

20EA2 24 / 24 100% 

21EA2 24 / 24 100% 

23EA2 24 / 24 100% 

24EA2 24 / 24 100% 

25EA2 24 / 24 100% 

27EA2 24 / 24 100% 

28EA2 24 / 24 100% 
Fonte: Produzida pela pesquisadora a partir dos dados planificados  

 

De modo geral, a maioria dos participantes obteve 100% de acerto e foram 

poucos os casos daqueles que ficaram abaixo desse percentual: 91,8%, apenas um 

aluno da EA1; 95%: um da EA1 e outro da EA2. As ocorrências de não acerto aqui 

não indicam problemas na conversão de grafemas a fonemas e sim algum trecho 

que deixou de ser lido pelo aluno no momento em que passou de um ponto a outro. 

Vale destacar que houve alunos que cometeram infração prosódica ao se 

depararem com os termos Perséfone, Hades, Deméter, o que é natural em se 

tratando de primeiro contato com esses termos. É possível afirmar, no entanto, que 

esses participantes, na perspectiva do que postula Scliar-Cabral (2003b), 

reconhecem as letras, atribuem valores aos grafemas e identificam vocábulos, ou 

seja, dominam o código, o que é corroborado nas entrevistas das professoras de 

Língua Portuguesa dos sextos anos. 

 

 
4.2.4 A escrita de alunos de sexto ano alfabetizados nas escolas em estudo 
 

 

Como já foi circunstanciado, para a efetiva aprendizagem de uma língua de 

escrita alfabética, é necessário que a criança se aproprie de um conhecimento 

                                                 
56 Vede a planificação dos dados no Anexo M. 
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basilar: a compreensão de que os grafemas são representações dos fonemas. 

Assim, com vistas a verificar, por meio de um teste de produção escrita, se os alunos 

do sexto ano alfabetizados nas escolas em estudo dominam o código, ou seja, se já 

são capazes de estabelecer as relações fonêmico-grafêmicas que subjazem ao 

processo de escrita. Para isso, a pesquisadora contou um mito grego, como já foi 

circunstanciado na metodologia, e solicitou que os alunos reescrevessem a história. 

Nessa reescrita, o foco foi a conversão de fonemas aos seguintes grafemas: 1.p, 2.b 

/ 3.f, 4.v / 5.t, 6.d / 7.s[c,ç,ss]57, 8.z / 9.k, 10.g / 11. x, 12.j / 13.l, 14.r / 15.m, 16.n / 

17.lh, 18.l / 19. nh, 20. lh / 21.r; 22. rr / 23. nh, 24.n. Salienta-se que, na análise 

deste teste, levou-se em conta que a “[...] linguagem escrita é um conhecimento cuja 

apropriação implica a formação de ações interiores complexas e, dessa forma, exige 

um determinado grau de abstração” (GONTIJO, 2002, p.110). Vejam-se as Tabelas 

5 e 6. 

 

Tabela 5 – Desempenho dos participantes no teste de produção escrita – 6º 

EA158 

 
PARTICIPANTES QUANTIDADE DE ACERTOS DESEMPENHO 

EA117 24 / 24 100% 

EA118 24 / 24 100% 

EA119 22 / 24     91,8% 

EA120 23 / 24    95,9% 

EA121 23 / 24    95,9% 

EA122 24 / 24 100% 

EA123 24 / 24 100% 

EA124 24 / 24 100% 

EA126 24 / 24 100% 

EA127 21 / 24      87,5% 

EA128 24 / 24 100% 

  
Fonte: Produzida pela pesquisadora a partir dos dados planificados  

 

 

 
                                                 
57 Sabe-se que o fonema // pode ser convertido em outros grafemas, dependendo do contexto, mas 
o foco, neste estudo, foram os grafemas s, c, ç e ss. 
58 Vede a planificação dos dados no Anexo M. 
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Tabela 6 – Desempenho dos participantes no teste de produção escrita – 6º 

EA259 

 
PARTICIPANTE QUANTIDADE DE ACERTOS DESEMPENHO 

16EA2 23 / 24 95,9% 

17EA2 23 / 24 95,9% 

18EA2 22 / 24 91,8% 

19EA2 24 / 24 100% 

20EA2 23 / 24 95,9% 

21EA2 24 / 24 100% 

23EA2 24 / 24 100% 

24EA2 23 / 24 95,9% 

25EA2 24 / 24 100% 

27EA2 24 / 24 100% 

28EA2 23 / 24 95,9% 

 
Fonte: Produzida pela pesquisadora a partir dos dados planificados  

 

Essas tabelas foram produzidas após a planificação dos dados e 

evidenciam, assim como no teste de leitura, que a maioria dos alunos obteve um 

ótimo desempenho, com um percentual de 100% de acertos. Foram, portanto, 

poucos os casos daqueles que ficaram abaixo desse índice:  

 

a) na EA1, um aluno ficou com 91,8%; dois obtiveram 95,9%; e um atingiu o 

percentual de 87,5%; 

b) na EA2, cinco obtiveram 95,8% e um atingiu 91,8%. 

 

Esses percentuais deixam claro que tanto os participantes da EA1 quanto os 

da EA2 não apresentam problemas quanto ao domínio do código. Vale, no entanto, 

pontuar que esses alunos ainda apresentam problemas ortográficos pontuais que, 

no entendimento das professoras entrevistadas, serão sanados antes que concluam 

o Ensino Fundamental. Salienta-se, ainda, que a maior incidência de não acertos 

está na conversão dos grafemas s[c,ç,ss] ao fonema //, o que se constitui, de fato, 

num item que apresenta maior complexidade, uma vez que, dependendo do 

                                                 
59 Vede a planificação dos dados no Anexo M. 
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contexto, conforme pontua Scliar-Cabral (2003b), são possíveis as seguintes 

ocorrências: 

 

(i) o fonema //, em início de vocábulo se ocorre antes de vogal [-post] ou 

de semivogal //, é convertido em s,  ou em c; 

(ii) antes de vogal [-post] ou de semivogal //, em início de sílaba interna 

entre vogal e semivogal, o fonema // pode ser convertido em ss ou c; 

(iii)  antes de vogal [+post], em início de sílaba interna entre vogal e 

semivogal, o fonema // pode ser convertido em ss, ç ou sç. 

 

Vale pontuar, por fim, a capacidade de textualização60 desses alunos, pois, 

no texto lido pela pesquisadora, não havia, por exemplo, a presença de discurso 

direto, que foi incorporado à reescrita do texto. Os meninos produziram textos de, 

em média, uma lauda; já as meninas, com mais de duas. Isso revela, por certo, que 

a ressignificação dos postulados de Ferreiro e a adoção de concepções 

relacionadas ao uso social da escrita se refletem num ensino que não descura do 

código e leva em conta, acima de tudo, esses mesmos usos sociais da escrita.  

 

 

4.3.O DESEMPENHO DOS ALFABETIZANDOS EM TESTES DE CONSCIÊNCIA 

FONÊMICA  

 

 

Levando-se em conta que há uma inter-relação entre instrução alfabética e 

consciência fonêmica, pois esta, como pontua Cerutti-Rizzatti (2004, p.49), “[...] 

facilitaria o domínio da leitura e da escrita, ao mesmo tempo em que seria elicitada 

por esse domínio”, procurou-se aferir se alunos encaminhados com orientação 

metodológica autodenominada construtivista apresentam problemas em relação ao 

desenvolvimento de consciência fonêmica ou não.  

Assim, realizaram-se três testes diferentes61 a fim de verificar de que modo 

os participantes manipulam segmentos iniciais, mediais e no continuum da fala. 

                                                 
60 Vede exemplos no Anexo O. 
61 Vede planificação no Anexo L. 
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Objetivou-se, portanto, descrever a elicitação da consciência fonêmica em alunos da 

EA1 e da EA2 cujo processo de alfabetização se pauta nos postulados 

ressignificados de Ferreiro. Importa destacar que, pautadas em Gathercole e 

Baddeley (1993) e Cielo (1998), Moojen et alii (CONFIAS, 2003, p.12) asseveram 

que “[...] as habilidades de leitura e de escrita e a consciência fonológica estão 

ligadas para facilitar uma à outra, desenvolvendo-se através de uma influência 

recíproca”. Em vista disso, tais testes são relevantes e elucidativos no que tange ao 

bom desempenho dos participantes nos testes de leitura e de escrita. 
 

 

4.3.1 Teste de apagamento e reordenamento de fonema inicial  
 
 

Larson, Gough e Yopp (1995, p.33) postulam a existência de uma escala de 

consciência fonêmica, na qual “[...] a rima, a identificação de fonema inicial e a 

subtração de fonemas podem corresponder a três pontos diferentes ao longo desta 

escala”. Talvez isso explique o fato de a atividade não ter redundado em dificuldade 

para os alunos, os quais obtiveram, de modo geral, um ótimo desempenho: 100% na 

maioria dos itens. Quanto aos dois itens que não chegaram a esse percentual, 

tecem-se reflexões mais adiante. Veja-se, antes, a Tabela 7: 
 

Tabela 7 – Desempenho dos alfabetizandos no teste de apagamento e 

reordenamento do fonema inicial 
 

 FATO 

(ATO) 

VIDA 

(IDA) 

CACHO 

(ACHO) 

GALHO 

(ALHO) 

TOCO 

(OCO) 

DOBRA 

(OBRA) 

POVO 

(OVO) 

BELA 

(ELA) 

Total 

Escola 

EA1 Acerto 12/12 12/12 12/12 12/12 12/12 11/12 12/12 12/12 95/96 

% 100% 100% 100% 100% 100% 92% 100% 100% 99% 

EA2 

  

Acerto 12/12 10/12 12/12 12/12 12/12 12/12 12/12 12/12 94/96 

% 100% 83% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 97,88% 
 

Fonte: produzido com base no desempenho nos itens presentes no teste de apagamento e 
reordenamento do fonema inicial 
 

Vale comentar, aqui, que na EA1 houve uma ocorrência de não acerto no 

item dobra(obra), o que redundou, num índice de 92%, no cômputo geral no 
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desempenho dessa escola; neste item; mesmo assim se pode, entretanto, 

considerar que houve um ótimo desempenho. É possível que a presença do 

encontro consonantal, ou seja, do ataque ramificado // na sílaba seguinte tenha se 

constituído num aspecto que redundou em dificuldade ao único aluno que não 

conseguiu responder a este item; mesmo após a terceira tentativa da pesquisadora, 

ele não realizou o apagamento da oclusiva alveolar // a fim de reaver o item lexical 

remanescente. Na primeira, deu como resposta ‘gra’; repeti a pergunta, numa 

segunda vez, e ele respondeu ‘droga’. Refiz a pergunta, tal como explicitado na 

Metodologia, e obtive a seguinte resposta: ‘bra’. Diante disso, passei para o próximo 

item. 

A incidência de não acerto que ocorreu na EA2 foi no item vida(ida). Foram 

dois casos, o que fez baixar o percentual para 83%; esses 17% não parecem ser 

significativos se for levado em conta o cômputo geral de acertos. Destaca-se que um 

dos alunos realizou o apagamento da fricativa sonora // no ataque da primeira 

sílaba, mas, ao reordenar os segmentos remanescentes, deu a seguinte resposta: 

‘ilha’; já o segundo apagou não só o ataque da primeira sílaba, mas também o 

ataque da segunda: a oclusiva alveolar sonora // e formou ‘ia’. Pode-se afirmar, 

todavia, que os alunos, de modo geral, tiveram um bom desempenho neste teste, 

sobretudo porque o item lexical ida não parece ser de incidência habitual no uso da 

língua nessa faixa etária. 

 

 

4.3.2 Teste de apagamento e reordenamento de fonema medial  
 

 

Focalizou-se, neste teste, o apagamento e a reordenamento de fonema 

medial. Leva-se em conta a premissa de que “Manipular fonemas em posição medial 

é tarefa que apresenta maior grau de dificuldade que a tarefa de manipular fonemas 

em posição inicial” (VANDERVELDEN; SIEGEL, 1995 apud CERUTTI-RIZZATTI, 

2004, p.134). Essa premissa foi, em boa medida, comprovada porque se constatou 

que, embora os resultados, de modo geral, tenham sido muito bons, não prevalecem 

de igual forma os indicadores de 90% a 100% de acertos verificados no teste 
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anterior. Vê-se, tal qual comprova a Tabela 8, um desempenho mais expressivo por 

parte dos alunos da EA1. 

A partir dos dados gerados, constatou-se que, na escola EA1, tem-se a 

ocorrência de 100% de acerto em sete itens: tifo(tio), mover(moer), picar(piar), 

diga(dia), dotar(doar), pipa(pia) e suba(sua). Apenas o item corda(cora)62 teve 

baixíssimo índice de acerto: 17%. Já a EA2 apresenta 100% de acerto apenas em 

um item: pipa(pia); 83%, em quatro itens: tifo(tio), mover(moer), diga(dia) e 

suba(sua); 92%, em um: picar(piar); e 75%, em um: dotar(doar). Tal qual a EA1, 

obteve apenas 17% de acerto no item corda(cora). Há, pois, uma clara evidência de 

que esses alunos da EA1 e da EA2 cujo processo de alfabetização se pauta na 

ressignificação dos postulados de Ferreiro têm facilidade em manipular fonemas 

mediais. Quanto ao item ‘corda’, é preciso que se faça uma reflexão mais acurada, 

pois há outras questões implicadas, mas antes vale conferir os resultados que são 

apresentados na Tabela 8. 
 

Tabela 8 – Desempenho dos alfabetizandos no teste de apagamento e 

reordenamento de fonema medial 
 

 
 

TIFO 
(TIO) 

MOVER 
(MOER) 

PICAR 
(PIAR) 

DIGA 
(DIA) 

DOTAR 
(DOAR) 

CORDA 
(CORA) 

PIPA 
(PIA) 

SUBA 
(SUA) 

Total 
Escola 

EA1 
  

Acerto 12/12 12/12 12/12 12/12 12/12 2/12 12/12 12/12 86/96 
% 100% 100% 100% 100% 100% 17% 100% 100% 89,63% 

EA2 
  

Acerto 10/12 10/12 11/12 10/12 9/12 2/12 12/12 10/12 74/96 
% 83% 83% 92% 83% 75% 17% 100% 83% 77% 

 
Fonte: produzido com base no desempenho em cada item do teste de apagamento e reordenamento 
do fonema medial 

 

Na alta incidência de não acertos que se teve no apagamento e no 

reordenamento do fonema medial da palavra ‘corda’, constata-se que há várias 

implicações: (i) dependendo da forma como as crianças63 pronunciam essa palavra, 

não tirariam a coda silábica; (ii) a visualização do erre como medial – há, no senso 

comum, uma previsibilidade de que o meio é dois para cada lado; (iii) tirar o onset 

(ataque) da sílaba seguinte, não da coda anterior – para dar a resposta esperada 

                                                 
62 Neste caso, haveria mudança de fonema /r/ na composição da nova palavra: de // para /ɾ/. 
63 Embora não se tenha solicitado no “Questionário Socioeconômico e Cultural” o local de nascimento 
das crianças que participaram desta pesquisa, sabe-se, por intermédio de conversas informais, que 
as classes são constituídas tanto por alunos naturais de Florianópolis quanto por aqueles nascidos 
em outras localidades, como São Paulo, Rio de Janeiro, entre outras. 
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teriam de tirar o onset da sílaba seguinte; (iv) pela articulação do erre – se disserem, 

dependendo do dialeto, [' ] ou ['] não dá [']; e (v) ‘cora’ é um item 

lexical difícil para as crianças por não fazer parte do repertório lexical delas, 

especialmente por ser um termo pouco usado nos dias atuais. 

Vale referir que não foi solicitado às crianças que pronunciassem tal palavra 

porque o foco era que tirassem o segmento e formassem uma nova palavra que 

deveria ser verbalizada para que a pesquisadora observasse se conseguiam 

manipular o fonema medial e formar ‘cora’. Além disso, os alunos que participaram 

do teste-piloto deram a resposta esperada: ‘cora’, por isso cabe, aqui, explicitar que, 

possivelmente, os alunos que acertaram e responderam corretamente tenham uma 

variedade linguística muito próxima à da pesquisadora, que nasceu em Lages (SC) e 

viveu, dos 7 aos 24 anos, em Curitiba (PR).  

Nesse caso, o apagamento do // não implicaria mudança de segmento para 

formar ‘cora’, mas, na variedade daqueles cujas respostas foram computadas como 

não acerto, havia tal implicação. A pesquisadora articula, por exemplo, esse “r” em 

tepe //, na posição de coda silábica, enquanto as crianças, dependendo da variante 

linguística, podem articular [] se forem nativas de Florianópolis, ou [] – acerca 

dessas possibilidades de articulação, circunstancia-se mais adiante – dependendo 

da região em que nasceram. Quando se articula a consoante alveolar na posição de 

coda silábica, é possível formar ‘cora’; se, por outro lado, a articulação for uma 

consoante velar, em posição de coda silábica, a formação da palavra ‘cora’ fica 

inviabilizada, porque o ataque é, necessariamente, formado por consoante alveolar 

/ɾ/ (SEARA; NUNES, 2008). Com relação a isso, Cerutti-Rizzatti (2004) pontua que, 

na posição de coda silábica, lida-se com alofones que são condicionados por 

diferentes variantes linguísticas. Na posição de ataque, por outro lado, lida-se com 

fonemas distintos entre si. 

Assim, uma possível explicação é que o ‘r’ articulado pelas crianças não seja 

o tepe, mas o erre "dos manés”, ou o dos cariocas, ou seja, pode ser que não seja o 

‘r’ fraco // e sim o forte //64. Se for isso, não sairá ‘cora’, porque a articulação é 

                                                 
64 Na língua portuguesa falada no Brasil, “[...] temos dois róticos (os sons de “r”) que fazem contraste 
fonêmico. São os chamados “r” fraco e o “r” forte. O primeiro ocorre entre vogais e como segunda 
consoante em uma mesma sílaba (encontros tautossilábicos). O “r” forte ocorre em início de palavra, 
entre vogais e seguido de consoante em outra sílaba (encontros consonantais heterossilábicos)” 
(SEARA; NUNES, 2008, p.97) 
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outra. Se não for isso, outra possível explicação: ‘cora’ é um item lexical que 

possivelmente não seja comum no repertório das crianças. Possivelmente não 

tenham formado porque o “r” deles não é o fraco. ‘Coda’65 pode não ser uma palavra 

para eles e sim logatoma66, mas há, também, a possibilidade de não ser, 

especialmente porque os alunos das duas escolas têm aula de música. É possível 

que o termo tenha sido explicitado pelo professor de Música em algum momento de 

suas aulas. Assim, em vez de tirarem o “d” como era esperado para formar ‘cora67’, 

suprimiram o “r” e formaram ‘coda’.  

Pode-se afirmar, dado o exposto, que o não acerto dos alunos do segundo 

ano quanto ao apagamento e à reordenamento dos segmentos da palavra ‘cora’ se 

explica, possivelmente, pelo fato de a pesquisadora não ter levado em conta, no 

momento da escolha dos itens lexicais que comporiam o teste, a interveniência da 

variação linguística. Em vista disso, não é possível asseverar que esteja implicada 

uma questão de consciência fonêmica. 

Para clarificar alguns pontos, importa destacar que “[...] os 

fonemas em posição final de sílaba ou palavra [...]”, podem ser 

representados pelo arquifonema //, especialmente porque “Os segmentos fonéticos 

que ocorrem em coda silábica são normalmente representados por arquifonemas em 

função da variação que ocorre nessa posição” (SEARA; NUNES, 2008, p.77 e p.93).  

Cristófaro Silva (2007, p.160) destaca que, nas variantes do português brasileiro, 

‘[...] há contraste fonêmico entre o “R forte” e o “r fraco” apenas em posição 

intervocálica. [...] Este contraste fonêmico pode manifestar-se pelo número de 

vibrações da língua na articulação do segmento consonantal’. Em vista disso, pode-

se afirmar que há várias possibilidades de pronúncia para a palavra ‘corda’, como se 

observa no quadro a seguir. 

 

 

                                                 
65 Uma das acepções da palavra é a seguinte: “certo número de compassos que se juntam a um 
trecho de música para terminar com mais brilhantismo; final” (AULETE DIGITAL, 2009). 
66 Logatomas são palavras sem sentido, mas passíveis de serem pronunciadas na língua, ou seja, 
são as chamadas pseudopalavras, pois apresentam a estrutura fonotática da língua. 
67 Vale lembrar que o termo significa, segundo o dicionário Aulete Digital (2009), “ação de corar a 
roupa, a cera, etc.”. Além disso, tem-se a forma verbal ‘cora’, que é primeira pessoa do singular, no 
presente do indicativo. O verbo ‘corar’ pode apresentar, entre outras acepções, o sentido de 
enrubescer, ficar envergonhado, branquear roupa expondo à luz solar, dourar (AULETE DIGITAL, 
2009). É possível que tal termo também não faça parte do léxico das crianças. 
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Quadro 12 – Transcrição fonológica e fonética da palavra ‘corda’ 
 

Arquifonema /R/ 
Coda silábica interna à palavra 

Corda 
Transcrição Fonológica Transcrição Fonética 

 
 
                    
                            

 

 
  
  
 
 
  

Fonte: Adaptado de Seara e Nunes (2008, p.96). 
 

Constatou-se que, nos demais itens, os alunos da EA1 obtiveram um ótimo 

desempenho, com 100% de acerto, como se pôde ver na Tabela 8. Já, na EA2, no 

cômputo geral, o desempenho foi bom, pois, desconsiderando o item ‘corda’, a 

média foi 85,57% de acertos. Observou-se, nessa escola, o seguinte: (i) dois alunos 

tiveram dificuldade em lidar com o item tifo(tio); (ii) dois alunos demonstram 

dificuldade com mover(moer); (iii) o item picar(piar) não foi reordenado por um aluno; 

(iv) diga(dia) constituiu-se em dificuldade para dois alunos; (v) em dotar(doar), três 

alunos não deram a resposta esperada; (vi) dois alunos não conseguiram lidar com 

o item suba(sua); e (vii) o único item com 100% de acerto foi pipa(pia).  

A explicação para a dificuldade nesses itens talvez esteja no fato de que o 

padrão a que estão acostumadas essas criança é o CV, que não se manteria com: 

(i) o apagamento da fricativa labiodental surda // presente no ataque segunda 

sílaba; (ii) o apagamento da fricativa labiodental sonora // no ataque segunda 

sílaba; (iii) o apagamento da oclusiva velar surda // no ataque segunda sílaba; (iv) o 

apagamento da oclusiva velar sonora // no ataque segunda sílaba; (v) o 

apagamento da oclusiva dental ou alveolar surda // no ataque segunda sílaba; (vi) o 

apagamento da oclusiva bilabial sonora // no ataque segunda sílaba. O 

apagamento dos segmentos mencionados redundaria na formação de palavras cuja 

estrutura seria CV, na primeira sílaba; e apenas V, na segunda. Nesse caso, há a 

ocorrência de hiatos68, o que talvez possa, ainda, constituir uma dificuldade para 

esse pequeno universo de alunos que não reordenou os segmentos explicitados. 

                                                 
68 A título de precisão, verificou-se no dicionário Aulete Digital (2009) o padrão silábico das palavras 
que deveriam ser reordenadas e se obteve o seguinte: ti-o, mo-er, pi-ar, di-a, do-ar e su-a. 
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Note-se que “[...] para aglutinar uma seqüência de fonemas isolados, a 

criança precisa, em primeiro lugar, perceber estes fonemas e, em seguida, 

armazená-los na memória para formar uma palavra” (LARSON; GOUGH; YOPP, 

1995, p.21).  Vale lembrar, neste ponto, que a consciência fonêmica e o 

reconhecimento do código alfabético, no entendimento de Morais (1996, p.176), 

imbricam-se, ou seja, “[...] elas se influenciam e se reforçam mutuamente. Juntas, 

elas contribuem para o sucesso da aprendizagem da leitura e da escrita”. Nessa 

perspectiva, é possível, com base no que postulam Larson, Gough e Yopp (1995), 

afirmar que existe uma escala para a consciência fonêmica, uma vez que “[...] esse 

imbricamento parece se dar efetivamente para alguns itens da consciência fonêmica 

mais fortemente do que para outros [...]” (CERUTTI-RIZZATTI, 2004, p.136). 

 

 

4.3.3 Teste de apagamento e reordenamento de fonemas no continuum da fala  
 

 

Este teste envolveu uma dimensão sintática, pois havia a necessidade de 

identificar o segmento inicial de duas palavras distintas a fim de combiná-los para 

formar uma terceira palavra, o que poderia se constituir num maior grau de 

dificuldade para os participantes. Constatou-se, no entanto, que a maioria teve um 

ótimo desempenho, como se pode constatar na Tabela 9, na maior parte dos itens: 

100% de acerto em três itens por parte dos participantes da EA1 e da EA2; 92%, em 

dois itens; na EA1, 83% no item ‘gato horroroso’; e 92%, neste mesmo item, na EA2. 

Já o item ‘casa rosada’69 foi o que apresentou o menor índice de acertos: 50%, na 

EA1; e 75%, na EA2. A dificuldade aqui não se constitui na identificação dos 

segmentos iniciais, mas sim na não resposta quanto a um novo item que poderia ser 

formado com ‘cr’. Quanto ao item ‘gato horroroso’, os alunos da EA1 identificaram o 

segmento, mas um deles formou outro item sem relação com a sílaba ‘go’: um 

respondeu ‘cômodo’; já o outro formou a palavra ‘goto’70 que, embora exista na 

                                                 
69 Neste caso, haveria mudança de fonema /r/ na composição da nova palavra: de // para //. 
70 O dicionário Aulete Digital apresenta as seguintes acepções para ‘goto’: “sm. 1  Pop.  O mesmo 
que glote.  [F.: Do lat. guttur,uris.] Cair/ Dar no goto: 1  Produzir sufocação e tosse ao ser engolido.  
Cair/ Dar no goto de: 1  Conquistar a simpatia de; cair nas graças ou no gosto de: O romance caiu no 
goto do público, e já se tornou um best-seller.  sm. 1  Mús.  Espécie de alaúde japonês”. 
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língua, representa um logatoma, uma vez que possivelmente não faz parte do 

repertório lexical dessa criança. 

Tabela 9 – Desempenho dos alfabetizandos no teste de apagamento e 

reordenamento de fonemas no continuum da fala 
 

 FRUTO 
AZEDO 

VIDA 
ORGANIZADA 

PRATO 
APETITOSO 

BLOCO 
IMENSO 

CASA 
ROSADA 

GATO 
HORROROSO 

Total 
Escola 

EA1 
  

Acerto 12/12 12/12 12/12 11/12 6/12 10/12 63/72 
% 100% 100% 100% 92% 50% 83% 87,50% 

EA2 
  

Acerto 11/12 12/12 12/12 12/12 9/12 11/12 67/72 
% 92% 100% 100% 100% 75% 92% 93,17% 

 
Fonte: produzido com base no teste de apagamento e reordenamento de fonemas no continuum da 
fala  

 

A dificuldade em lidar com o onset (ataque) ramificado por parte das 

crianças era esperada, uma vez que a dificuldade em lidar com segmentos, quando 

se tem ataque ramificado, reside justamente no fato de a aprendizagem ser mais 

tardia. Percebeu-se, contudo, que, na combinação do segmento inicial do item ‘casa’ 

com o segmento inicial do item ‘rosada’, a maioria dos alunos que acertou o 

reordenamento do encontro consonantal ‘cr’ deu como resposta palavras diferentes, 

como crocodilo, crédito e crocante, o que demonstra possuírem um repertório lexical 

mais amplo.  

Constatou-se que a dificuldade do aluno da EA2 ao lidar com o segmento ‘fr’ 

e do aluno da EA1 ao se defrontar com ‘bl’, na hora de identificar o som inicial da 

palavra em que eles ocorrem neste teste, deu-se porque a criança tende a raciocinar 

por sílaba, ou seja, escandir quando há consoante mais vogal por ser mais fácil. Já 

com ataque ramificado, a segmentação torna-se mais difícil. Nesse caso, tem-se um 

cluster – onset ramificado –, ou seja, um encontro consonantal cuja aquisição é, 

como já foi circunstanciado, mais tardia.  

Note-se que, embora seja uma habilidade da oralidade, como já discutido 

anteriormente, a consciência fonêmica tem interessantes interfaces com a instrução 

alfabética. Tendo em vista os dados aqui apresentados e analisados, pode-se 

afirmar que os participantes têm bem desenvolvidos, na perspectiva do que 

postulam Chard e Dickson (1999), as habilidades em lidar com fonemas, uma vez 

que demonstraram bom desempenho na manipulação dos fonemas apresentados a 

fim de criarem palavras novas. 
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4.4 CORRELAÇÃO ENTRE POSTURA AUTODENOMINADA CONSTRUTIVISTA E 

DIFICULDADE NO DOMÍNIO DO SISTEMA ALFABÉTICO  

 

 

Há correlação entre postura autodenominada construtivista e dificuldade no 

domínio do sistema alfabético por parte de alunos alfabetizados em escolas que 

tenham essa orientação? Pode-se afirmar, com base na pesquisa realizada, que 

todos os dados aqui analisados evidenciam que nem os participantes dos segundos 

anos, nem dos sextos apresentam, na produção escrita e na leitura, 

comprometimento no domínio do sistema alfabético, embora se tenha observado a 

ocorrência de pequenos problemas no que tange à ortografia, como foi constatado 

em situações naturalísticas de textualização.  

Isso, ao que sugerem queixas empíricas com que se tem tido contato, em 

uma ação escolar puramente pautada em Ferreiro, tal qual se supõe ter acontecido 

nas décadas de 1980 e 1990, talvez não fosse esperado, mas, no contexto das 

escolas participantes, é esperado porque, embora elas se autodenominem 

construtivistas, verificou-se que, na prática, o que se dá é uma ressignificação desse 

construtivismo e um foco bem expressivo no uso social da escrita e na dimensão 

componencial da língua escrita. Aliado a isso, como o demonstram os dados 

resultados do “Questionário socioeconômico e cultural”71, já referido na metodologia, 

constata-se que os participantes estão inseridos em contextos de alto nível de 

letramento escolar nas famílias, o que se evidencia pelo nível de escolaridade dos 

pais, pela renda familiar, pelo acesso a computador e à internet, e pela quantidade 

de livros em casa. Quanto a isso, vale referir que Barbosa (1994, p.129) assevera o 

seguinte: “As crianças que provêm de ambientes povoados de livros e leitores 

encontram maiores facilidades de êxito na aprendizagem da leitura e da escrita 

justamente por causa dessas experiências prévias com o mundo da escrita”. 

Atribui-se a esses fatores boa parcela dos bons resultados evidenciados nos 

testes. Julga-se relevante destacar, aqui, que a maioria dos participantes revelou 

que gosta de ler, como pode ser constatado na planificação do referido questionário, 

o que se encontra em anexo a este estudo. Em conversa informal com a 

pesquisadora, alguns alunos ressaltaram que faz parte da prática familiar ir, ao 

                                                 
71 Vede Anexo J. 
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menos uma vez por mês, a livrarias para que cada um adquira o livro ou livros que 

mais lhe interessar no momento. Além disso, destacaram que a leitura é um hábito 

bastante presente no cotidiano de suas famílias, além de ser um hábito incentivado 

pelas escolas que preveem visitas semanais à biblioteca e propõem uma atividade 

sistematizada e reflexiva de leitura. 

Os resultados dos testes de consciência fonêmica evidenciam que o nível de 

mais significativo de acertos incidiu sobre as posições iniciais e, com certa 

dificuldade, quando havia a questão da coda silábica envolvida, o que era esperado, 

dadas as reflexões a esse respeito já apresentadas anteriormente. Foram, todavia, 

alfabetizadas por professoras, cujos materiais foram analisados, que têm um 

trabalho mais de textualização/discursivização, mas que não descuram da 

preocupação com a apropriação do código alfabético e mantêm atenção aos 

estágios implicacionais propostos por Ferreiro e Teberosky (2007 [1984]). Focalizam 

o código, como se constata no exame dos materiais e nos discursos das 

professoras, ou seja, elas não partem do código, mas o focalizam em suas práticas 

educativas, com enfatizou a alfabetizadora da EA1, que mencionou, inclusive, o uso 

de alfabeto móvel em sala de aula. Outro detalhe relevante diz respeito ao já 

mencionado universo no qual estão inseridos esses alunos: em entornos altamente 

escolarizados. Assim, possivelmente essas crianças devem ser, em casa, 

estimuladas para a leitura e para a escrita.  

Conclui-se, portanto, que não é possível afirmar que crianças alfabetizadas 

com base nos processos ancorados em Ferreiro tenham, em razão desse 

embasamento por si só, lacunas em sua formação. Há, pois, todo um ambiente que 

favorece a aprendizagem, como já se circunstanciou. Desse modo, pontua-se que, 

em vista do que se observou, a metodologia de ensino é uma parte do processo de 

alfabetização, mas o fato de, por exemplo, os alunos do sexto ano terem sido 

alfabetizados em escolas que ressignificaram o construtivismo e apresentarem um 

bom desempenho é relevante.  

Entende-se, pois, difícil sustentar uma correlação entre postura 

autodenominada construtivista com dificuldade no domínio do sistema alfabético, 

tendo em vista o que se constatou na análise dos dados e dos testes realizados no 

decorrer deste estudo: alunos alfabetizados em escolas que se autodenominam 

construtivistas não apresentam sequelas, tampouco problemas de desempenho no 

uso da língua escrita, pelo menos não o fazem no âmbito desta pesquisa. Parece 
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haver, entre a ancoragem nos postulados de Emília Ferreiro e os resultados finais do 

processo, um universo de questões, de natureza metodológica e familiar, que 

precisam ser considerados. 

Em suma, os resultados dos testes legitimam o seguinte: quando o espaço e 

o tempo são bem organizados, as questões metodológicas são coerentes e o nível 

de letramento escolar das famílias favorece, tem-se uma boa performance das 

crianças no domínio do código alfabético em contextos de uso social da modalidade 

escrita.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

Este estudo teve como objeto a apropriação do sistema alfabético do 

português do Brasil por parte de alunos alfabetizados a partir dos postulados de 

Emília Ferreiro. A problematização de pesquisa decorreu, efetivamente, de queixas 

empíricas – que circulam em espaços educacionais e com as quais a pesquisadora 

teve contato na condição de ex-professora do Ensino Fundamental e de acadêmica 

de Letras – de que alunos assim alfabetizados chegariam a anos mais avançados da 

Educação Básica com problemas de codificação e decodificação, porque, entre 

outros fatores, possivelmente os postulados de Emília Ferreiro teriam sido 

tangenciados por parte dos alfabetizadores. Assim, julga-se relevante retomar aqui a 

problematização que norteou este estudo: Como se caracterizam a apropriação dos 

princípios do sistema alfabético do português do Brasil e o desenvolvimento de 

habilidades de consciência fonêmica nele implicadas em se tratando de alunos 

alfabetizados com base nos postulados de Emília Ferreiro? No contexto em que 

esses alunos foram alfabetizados, em que medida tais postulados foram 

ressignificados por parte de alfabetizadores? 

Na retomada das respostas a essas questões, importa reiterar o 

entendimento de que Emília Ferreiro não propôs um método de alfabetização, mas 

sim uma compreensão teórico-epistemológica para o processo de apropriação da 

escrita. Muitos educadores parecem ter, no entanto, tomado tais postulados como 

sendo uma orientação metodológica. É possível que tais alfabetizadores não tenham 

lido efetivamente a obra fundante de Emília Ferreiro e Ana Teberosky (2007 [1984]), 

apropriando-se de conteúdos fragmentários acerca de tais postulados, por meio de 

cursos de capacitação, palestras, reuniões de estudos, isto é, discussões e reflexões 

sem grande sistematicidade e aprofundamento, como parece ser comum na tradição 

escolar. Isso teria feito com que esses alfabetizadores não estivessem devidamente 

preparados para a ação alfabetizadora sob esse ponto de vista, sobremodo porque a 

obra embrionária da autora, publicada com Ana Teberosky, não propunha nenhum 

tipo de método. Como consequência de um processo sustentado em uma formação 

assim pouco consolidada, pode ter-se dado a não apropriação do sistema alfabético 

do português do Brasil por parte de alfabetizandos em vários contextos, 

prejudicando sua performance na escrita. Essa seria, pois, a compreensão empírica. 
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Importa destacar que tal compreensão não se confirmou neste estudo, uma 

vez que os participantes da pesquisa tiveram um desempenho plenamente 

satisfatório nos testes de apropriação do código alfabético e nos testes de 

consciência fonêmica realizados. Ao que parece, a fundamentação – equivocada ou 

não – nas ideias de Ferreiro não pode, por si só, ser tomada como causa do não 

domínio do código, tanto quanto, como sugere este estudo, não pode ser tomada 

como causa de uma boa performance nessas habilidades. 

Como se constatou na análise dos dados, no caso específico das classes 

participantes desta pesquisa, o bom desempenho nos testes parece ser fruto – entre 

outros fatores que serão retomados – de um processo que concilia elaboração 

didática a partir das ideias de Emília Ferreiro, com ressignificação em outras 

vertentes teóricas – sobretudo as concepções vigotskianas (2003 [1984]) e as 

teorizações sobre o sistema alfabético (Scliar-Cabral, 2003a). Percebeu-se, nessas 

classes, a ressignificação do construtivismo por parte das escolas à luz das teorias 

mencionadas. As concepções de Ferreiro revelam-se, todavia, presentes nesses 

espaços, principalmente na preocupação com os estágios implicacionais de 

desenvolvimento da escrita, na concepção de erro como parte do processo de 

aprendizagem, e na focalização da perspectiva piagetiana do aprender a aprender. 

É bastante provável que esses resultados que foram obtidos, os quais se 

caracterizam pela excelência tão expressiva em se tratando do domínio da leitura e 

da escrita, tenham profundas relações com o elevado letramento escolar das 

famílias, com o tipo de ambientação, de inserção no universo da escrita, com que 

essas crianças convivem. Constata-se, por exemplo, que as práticas e os eventos 

de letramento72 nas famílias dos alunos participantes da pesquisa são, como postula 

Kleiman (2008), altamente valorizados. Isso abre, portanto, perspectivas para outra 

pesquisa, pois o objetivo aqui foi relacionar orientação construtivista,  

desenvolvimento de consciência fonêmica e  domínio do código alfabético. Note-se 

que, dependendo da ambientação de letramento escolar e familiar em que a criança 

se inserir, a escola assumirá não um papel essencial, mas um papel complementar 

na atividade da família em se tratando da educação para as práticas de leitura e 

escrita. Esse não parece ser, contudo, o caso dessas escolas porque, embora tais 
                                                 
72 Os conceitos de práticas e eventos de letramento não foram especificados neste estudo, mas se 
reconhece que o tratamento desses temas é cuidadosamente discutido na literatura da área. Dadas 
as limitações de uma pesquisa dessa natureza, não foi possível aprofundamento teórico a esse 
respeito. 
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famílias seguramente assumam um papel determinante na educação para essas 

práticas, as escolas demonstram uma ação pedagógica muito consequente, tanto 

que suas práticas todas estão voltadas para o sucesso na educação para a escrita, 

como uso da biblioteca, hora do conto, projetos, entre outras estratégias e espaços 

de ensino. 

Outro aspecto relevante a destacar é a inserção das novas tecnologias73 no 

cotidiano das crianças que participaram do estudo, uma vez que os teclados dos 

dispositivos eletrônicos colocam tais crianças em contato muito precoce com o 

caráter componencial da língua escrita. Assim, elas acabam se apropriando de 

informações sobre a escrita, a partir do próprio interesse delas, graças à ludicidade 

envolvida no manuseio da tecnologia, bastante naturalizado nesses ambientes. Em 

vista disso, se querem entrar e sair do computador, elas têm uma forma de entrar e 

extrair dados, o que implica o uso de um teclado alfabético. Isso vai, por certo, incidir 

diretamente no processo de alfabetização, pois tais crianças podem apresentar uma 

maior facilidade em lidar com o código e, consequentemente, apropriar-se, no 

cotidiano extraescolar, das regras do sistema alfabético do português, o que vai 

incidir no desempenho delas quanto ao uso da língua escrita. Importa frisar que 

reconhecer as letras muito precocemente parece ser uma característica dessas 

gerações que mexem com dispositivos eletrônicos desde cedo. 

Este estudo aponta, assim, para um aspecto relevante em termos de 

alfabetização: não parece ser possível generalizar o discurso que circula 

empiricamente de que o construtivismo de Ferreiro é responsável, por si só, por 

problemas no domínio do código alfabético por parte de crianças alfabetizadas sob 

esse ideário. Entende-se possível que, em muitos espaços educacionais, tal qual se 

vê nessas classes, os ideais de Ferreiro não são mais tomadas naquele 

construtivismo primevo – e possivelmente equivocado sob vários aspectos –, como o 

demonstram as escolas participantes da pesquisa que se autodenominam 

construtivistas. É possível que, em muitos desses espaços, possa ter havido tal 

ressignificação ao longo dos anos. Não se pode fazer, por conseguinte, uma 

associação biunívoca entre construtivismo e problemas na apropriação do sistema 

alfabético da língua, pelo menos não nos espaços nos quais esta pesquisa se deu. 
                                                 
73 Quanto à tecnologia e sua relação com a aprendizagem da leitura e da escrita, vale conferir, por 
exemplo, o seguinte artigo: WOOD, Clare; PLESTER, Bev; BOWYER, Samantha. Liter8 Lrnrs: Is 
Txting Valuable or Vandalism? British Academy Review, issue 14, p. 52-54, November 2009. 
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Vale abrir, aqui, um parêntese para citar, por exemplo, que a pesquisadora 

analisou, em estudo anterior (BARBOSA, 2009), o caso de uma jovem universitária 

que apresenta, ainda hoje, trocas entre grafemas em correspondências fonêmico-

grafêmicas biunívocas, embora não apresente queixas com relação a trocas na 

oralidade. Ao ser questionada acerca do que trocava, a participante da pesquisa 

respondeu que trocava basicamente os grafemas F/V. Assim, hipotetizou-se, dada a 

caracterização cronológica, que a jovem teria sido alfabetizada com base nos 

postulados de Ferreiro; hipótese que não se confirmou quando se chegou ao final do 

estudo. Procedeu-se, então, a uma investigação por meio da análise dos cadernos 

que a estudante usara na pré-escola e na primeira série – surpreendentemente bem 

conservados –, por meio dos quais se percebeu que, contrariando a expectativa, 

fora alfabetizada com base em método sintético. Ressalta-se, mais uma vez, que o 

método, em sua imanência, não parece ser a resposta única para um desempenho 

ou outro. 

Assim, entende-se haver, no contexto das classes participantes deste 

estudo, dois fatores essenciais implicados nos resultados: a organização da escola – 

estudo, planejamento e avaliação constantes – e elevado letramento escolar das 

famílias. De todo modo, persiste a contribuição desta pesquisa em apontar que, 

mesmo em escolas que se dizem construtivistas hoje, não se observam dificuldades 

na apropriação do sistema alfabético. Essa ressignificação parece ser muito mais 

respectiva à correção de equívocos de interpretação do ideário de Ferreiro do que 

propriamente ressignificação do pensamento da autora. 

É preciso lembrar que, em se tratando desses equívocos, as mesmas 

queixas empíricas que desencadearam esse estudo têm, igualmente, como 

conteúdo a crítica de que a noção de erro como parte do processo (FERREIRO; 

TEBEROSKY, 2007 [1984]) redundou em compreensões equivocadas de que o 

professor não deveria corrigir a criança. Do mesmo modo, críticas ao 

associacionismo, feitas por Ferreiro e Teberosky (2007 [1984]) com o objetivo de 

chamar atenção para a ausência de contextos de sentido no processo de 

alfabetização, parecem ter sido compreendidas, em alguns contextos, como a 

negação de se ensinar o código. Ainda do mesmo modo, o ideário piagetiano do 

aprender a aprender (DUARTE, 2004), em alguns espaços, parece ter sido traduzido 

como necessária abstenção do professor no sentido de intervir no processo de 

aprendizagem dos alunos. Um último equívoco que merece menção parece ter sido 
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a interpretação do uso do método clínico de Piaget (VINH-BANG, 1970) por Ferreiro 

e Teberosky (2007 [1984]) como sinônimo da ausência de uma perspectiva social 

para a alfabetização, o que apagaria o papel do outro. 

Tecidas essas reflexões, pode-se afirmar, quanto aos bons escores obtidos 

pelos alunos nos testes, que provavelmente não redundem somente da ação da 

escola, mas também de outros fatores, pois são, como já foi salientado, crianças de 

entornos altamente escolarizados. Assim, as variáveis implicadas no processo de 

alfabetização apontam para o fato de que não é só o método de alfabetização o 

responsável pelo aprendizado, mas também o bom uso do tempo e do espaço da 

sala de aula, as atividades oferecidas, como momentos de leitura na biblioteca, 

trocas sobre as leituras realizadas, hora do conto, informática, entre outras, e a 

configuração dos entornos de letramento familiar de onde essas crianças vêm e por 

onde transitam socialmente. Há, pois, uma série de fatores implicados, sobretudo o 

empenho da escola e o acompanhamento dos pais. Os participantes da pesquisa 

estão, neste caso, plenamente inseridos no mundo da escrita independentemente da 

escola, o que parece não ser a realidade, por exemplo, de muitos contextos de 

escolarização em redes públicas de ensino do país.  

Nesses outros entornos socioeconômicos e de escolarização, possivelmente 

a escolha do método tenha um papel muito mais substantivo do que no contexto em 

que se deu esta pesquisa. Valeria, portanto, um estudo dessa natureza a fim de 

investigar o seguinte: Em que medida, por exemplo, a escolha que o professor faz 

em termos metodológicos, em outros entornos socioeconômicos e culturais e de 

escolaridade, repercute de um modo mais efetivo na formação da criança? Esse 

questionamento é pertinente porque, no contexto deste estudo, vale perguntar: quais 

seriam as chances de a ação escolar não repercutir bem nessas classes? 

Compreende-se que a resposta a essa indagação é que haveria pouquíssimas 

probabilidades de isso acontecer, uma vez que há um grupo de pais acompanhando 

essas crianças e exigindo resultados, ou seja, essas escolas estão organizadas para 

ter sucesso, o que se entende ser altamente positivo. 

Nessa perspectiva, observa-se que o método de alfabetização tem um papel 

importante nas escolas participantes da pesquisa, mas é um método que se mesclou 

ao incorporar teorias advindas de outras vertentes, como fica claro nas entrevistas 

das professoras e das coordenadoras, ou seja, sofreu uma adaptação. Além disso, 

os materiais dos alunos que foram coletados deixaram claro para a pesquisadora em 
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que medida a abordagem metodológica foi ressignificada. A escola se diz 

construtivista, mas tem um caráter distintivo que é fruto dessas forças todas que se 

coadunaram para que o processo de ensino-aprendizagem seja bem-sucedido. 

Enfim, não parece possível dizer que crianças alfabetizadas nessas escolas tenham 

problemas no domínio do código. O bom desempenho delas depende muito do que 

Cerutti-Rizzatti (2009, p.3) chama de microcultura grafocêntrica, ou seja, “[...] as 

configurações do entorno familiar e escolar de que toma parte a criança são 

substantivamente relevantes na apropriação de informações sobre a escrita”. 

A questão primordial está, portanto, na forma como é conduzida a ação 

escolar, ou seja, como se dá o processo de ensino-aprendizagem na escola, 

especialmente no processo de alfabetização. Nesse sentido, concorda-se com as 

considerações tecidas por Kostiuk (2005, p.57), especialmente quando afirma que  
 
A educação que separa as palavras dos atos é um fracasso; a instrução 
pedagógica verbal, que a criança não põe em prática, não traz nenhuma 
mudança real à sua vida, à sua posição no coletivo. A educação fracassa se 
não toma em consideração as diversas interconexões da criança com o 
ambiente, se está alienada da sua vida real, das condições subjetivas 
(apenas através das quais pode atuar), da precedente história do 
desenvolvimento de cada aluno, da sua idade e das suas características 
individuais, das suas capacidades, interesses, exigências e outras atitudes 
perante a realidade.   

 

Defende-se, neste estudo, o ensino da codificação/decodificação, mas se 

enfatiza que ele deve dar-se em contextos de sentido, de forma que o aluno tenha 

condições de usar a escrita socialmente e possa, efetivamente, exercer a cidadania. 

Ressalta-se que a questão não está nos métodos tomados em sua imanência, mas 

sim na forma como são aplicados e, acima de tudo, nas demais questões que 

subjazem ao processo escolar. Concorda-se, por isso, com Britto (1997, p.100) 

quando assevera que “[...] o aprendizado efetivo da escrita não decorre de um 

processo de treinamento, mas da inserção do sujeito no mundo, da relação que 

estabelece entre o que aprende e seu universo socio-histórico”. Assim, “[...] se o 

sujeito está no centro da linguagem e a significação só se constitui no discurso, não 

se pode pensar o ensino da língua a partir de atividades mecânicas de repetição e 

reconhecimento de estruturas” (BRITTO, 1997, p.159).  

Ainda em se tratando da dimensão estrita desse processo, Soares (2008, 

p.15) escreve que alfabetização é, “[...] em seu sentido próprio, específico: processo 

de aquisição do código escrito, das habilidades de leitura e escrita”. Embora essa 
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autora atente para especificidades do processo de alfabetização no que respeita a 

sua natureza estrita, advoga, tal qual Gontijo (2002), em favor da dimensão social e 

de uso da linguagem inerente a essas especificidades. Nessa vertente, a 

alfabetização é vista como  
 
[...] um processo de inserção da criança no mundo da linguagem escrita. 
Assim, é o processo pelo qual as crianças tomam para si o resultado do 
desenvolvimento histórico-social, de modo que desenvolvam as 
possibilidades máximas da humanidade, quais sejam, da universalidade e 
liberdade do homem. (GONTIJO, 2002, p.2, grifos da autora). 

 

Acredita-se, com efeito, que a alfabetização, pela natureza do processo de 

que se constitui, deve possibilitar ao aluno a apropriação do sistema alfabético, 

focando as capacidades de codificação e decodificação no/com vistas ao uso da 

língua nas práticas sociais de leitura e de escrita. Kleiman (2008 [1995]), por 

exemplo, entende que alfabetização, em seu sentido estrito, designa a capacidade, 

na leitura, de decodificar os sinais gráficos, transformando-os em sons; e, na escrita, 

a capacidade de codificar os sons da língua, transformando-os em sinais gráficos. A 

autora assinala, no entanto, que o domínio do sistema alfabético tem razão de ser 

quando se dá no bojo do uso social da escrita. Nessa perspectiva, concorda-se com 

Gontijo (2002, p.53-4) quando assinala que 
 
A alfabetização, assim como qualquer processo de educação, deve 
desenvolver no homem um processo de tomada de consciência de si 
mesmo e da realidade que o circunda, de modo que possibilite que ele 
reflita conscientemente sobre essa realidade, transformando-se e a 
transformando como sujeito e como agente sócio-histórico. A escola tem 
papel imprescindível nesse processo, pois a educação escolar é mediadora 
entre as crianças e a significação social da escrita, portanto, entre crianças 
e o conhecimento humano historicamente elaborado. 

 

Reconhecendo não haver alfabetização sem o domínio do código, tanto 

quanto reconhecendo que tal domínio se presta aos usos sociais da linguagem, 

concorda-se com Teale (1982, p.559 apud TFOUNI, 2006, p.15) quando afirma que 

“[...] a prática da alfabetização não é meramente a habilidade abstrata para produzir, 

decodificar e compreender a escrita; pelo contrário, quando crianças são 

alfabetizadas, elas usam a leitura e a escrita para a execução das práticas que 

constituem sua cultura”. Nessa perspectiva,  
 
[...] o processo de representação que o indivíduo deve aprender a dominar 
durante a alfabetização não é linear (som-grafema); é antes um processo 
complexo, que acompanha o desenvolvimento e que passa por estágios 
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que vão desde a microdimensão (por exemplo, representar o som |s| com 
os grafemas ss (osso), c (cena), xc (exceto) etc.) até um nível mais 
complexo (representar o interlocutor ausente durante a produção de uma 
carta, por exemplo). (TFOUNI, 2006, p.19). 

 

Tal processo de representação que o indivíduo deve aprender a dominar, 

mencionado por Tfouni (2006), diz respeito à utilização de uma escrita alfabética, um 

sistema que embora se caracterize por ser de grande economia, representa uma 

significativa 

 
[...] dificuldade quando o indivíduo vai se alfabetizar, porque ele percebe a 
sua fala como um contínuo. É por isto que a criança, depois de descobrir a 
diferença entre o desenho e a escrita, passa por uma fase em que escreve 
uma porção de símbolos sem espaços entre eles; passa, depois, a atribuir 
um símbolo para cada sílaba, porque consegue, então, conscientemente, 
dividir a cadeia da fala em sílabas. A dificuldade maior está em 
compreender que uma ou mais letras não se referem a uma sílaba (a não 
ser quando ela é constituída de uma só vogal) e sim a uma unidade menor. 
Esta dificuldade em desmembrar uma sílaba a nível consciente é maior 
quando temos uma sílaba onde entram as oclusivas /p t k b d g/, porque 
elas não podem ser pronunciadas isoladamente, sem apoio de uma vogal. 
(SCLIAR-CABRAL74, 2003b, p.39). 

 

 Soares (2008, p.21) destaca que “[...] o processo de alfabetização significa, 

do ponto de vista lingüístico, um progressivo domínio das regularidades e 

irregularidades” que subjazem ao sistema alfabético do português. Em vista disso, 

julga-se relevante destacar que,  

 
Historicamente, o conceito de alfabetização se identificou ao ensino-
aprendizado da “tecnologia da escrita”, quer dizer, do sistema alfabético de 
escrita, o que, em linhas gerais, significa, na leitura, a capacidade de 
decodificar os sinais gráficos, transformando-os em “sons”, e, na escrita, a 
capacidade de codificar os sons da fala, transformando-os em sinais 
gráficos. (BATISTA et al., 2007, p.10). 
 

Concebe-se, portanto, que alfabetizar implica dar subsídios ao aluno para 

que ele domine o código a fim de usar socialmente a escrita. Reconhecem-se, 

evidentemente, as dificuldades inerentes ao domínio do código, mas se entende que 

esse domínio só tem razão de ser se ocorrer no bojo de / em favor do uso social da 

escrita. Ressalta-se que “O domínio da escrita, muito mais que o conhecimento de 

                                                 
74 A posposição de Magda Soares e Leonor Scliar-Cabral em um mesmo estudo pode causar 
estranhamento, em razão das diferenças teóricas que as separam. Tal qual, porém, registrou-se na 
introdução deste TCC, a discussão a que se presta esta pesquisa implica a consideração de 
vertentes teóricas distintas. Em relação a Scliar-Cabral (2003a; 2003b), compartilha-se com a 
estudiosa a preocupação de que o processo de alfabetização sistematize o domínio do código 
alfabético, mas distingue-se dela na defesa que faz da adoção dos processos fônicos. 
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regras de uso, implica o conhecimento de certas formas de discursos e o acesso a 

certos bens da cultura” (BRITTO, 1997, p.174), o que evidentemente se percebeu 

nas escolas participantes da pesquisa. Além disso, tanto a EA1 quanto a EA2 não 

descuram do código por considerarem o domínio do sistema alfabético do português 

por parte do aluno como pressuposto para que este tenha um bom desempenho no 

uso da língua escrita. 

Deixa-se claro que não se entende como o processo de alfabetização possa 

acontecer sem o domínio do código. Assim, o processo de ensino-aprendizagem da 

criança deve contemplar o ensino do sistema alfabético, que são as relações 

grafêmico-fonêmicas e fonêmico-grafêmicas. Não adianta, portanto, o professor 

adotar uma metodologia só de base fônica se não é bem trabalhada em sala de 

aula. Não é o método, tomado em sua imanência, que vai dar essa resposta quanto 

ao domínio do código por parte da criança; há uma conjugação de fatores, tais como 

organização do espaço e do tempo na escola, planejamento consequente, ações 

avaliativas, colegiados de discussão constante, como se constatou nas escolas 

participantes da pesquisa. Então, a essência da discussão parece não ser adoção 

de método fônico ou adoção do ideário construtivista; ou qualquer outra orientação 

metodológica. É primordial que haja, em primeiro lugar, uma boa organização 

escolar e um planejamento consistente, ancorado teoricamente.   

Tecidas essas considerações, julga-se relevante destacar, por fim, que há 

outros dados que não foram focalizados nesta pesquisa; serão, todavia, objeto de 

análise e reflexão em estudos futuros. 
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ANEXO A – PARECER DA CEPSH/UFSC 
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Figura 11 – Parecer CEPSH 
 

 



164 
 

ANEXO B – CERTIFICADO EMITIDO PELA CEPSH 
 
 

  Figura 12 – Certificado emitido pela CEPSH 
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ANEXO C – CARTA AOS PAIS E TERMO LIVRE E ESCLARECIDO 
 
 

 
                          Universidade Federal Santa de Catarina 
                           Centro de Comunicação e Expressão 

                     Departamento de Língua e Literatura Vernáculas 
                      Curso de Letras - Português  

 
 

CARTA DE ESCLARECIMENTO SOBRE A PESQUISA  
 

 

Senhores Pais, 

 

Eu, Maria Luiza Rosa Barbosa, aluna da Universidade Federal de Santa Catarina, 

portadora do CIC 631.873.889-49, RG 4.244.164-3 SSP-PR, telefone de contato (48) 3338-

8091, e-mail: mluiza2312@gmail.com, desenvolverei uma pesquisa com o título A 

apropriação dos princípios do sistema alfabético por parte dos alunos alfabetizados com 

base nos postulados de Emília Ferreiro, como requisito para conclusão do Curso de Letras 

Português – Bacharelado. Para que isso seja possível, preciso entrevistar doze alunos do 2º 

ano e doze alunos do 6º ano do Ensino Fundamental, dentre os quais seu(sua) filho(a) foi 

selecionado(a). Realizarei com eles atividades de leitura e de escrita. Para a coleta dos dados, 

serão aplicados, individualmente, três testes: a) Consciência fonêmica – apagamento e 

reordenamento de fonemas nas posições inicial e medial; b) Sistema alfabético – recepção 

auditiva / produção escrita; e c) Sistema alfabético – produção oral (leitura), teste que será 

gravado. O objetivo da pesquisa é descrever a performance desses alunos em leitura e escrita 

e no domínio do sistema alfabético. Saliento que não haverá nenhuma questão envolvendo 

aspectos pessoais, subjetivos, familiares ou emocionais dos participantes, os quais serão 

codificados, mantendo-se o anonimato. Dada a relevância do estudo – a qual deriva da 

necessidade de a Universidade conhecer mais efetivamente os processos de apropriação de 

leitura e de escrita por parte de alunos em Ensino Fundamental –, gostaria de poder contar 

com sua autorização para que se filho participe do processo de pesquisa na condição de 

informante.  

Caso os senhores autorizem tal participação de seu(sua) filho(a), solicito, ainda,  sua 

cooperação no sentido de auxiliá-lo(a) a preencher o “Questionário Socioeconômico e 

cultural” que segue anexo a esta correspondência. Esse instrumento se faz necessário para 
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que eu possa parear os participantes, no sentido de comprovar, tecnicamente, que se trata de 

alunos que pertencem a um mesmo estrato sociocultural e econômico. Em pesquisas com esse 

desenho, é necessário neutralizar, ao máximo, variáveis externas; assim, o questionário 

objetiva tão-somente favorecer o traçado do perfil socioeconômico e cultural dos alunos, o 

qual é passível de inferência preliminar dada a configuração da escola. Esse perfil, no entanto, 

não será objeto de análise, apenas instrumento para que eu possa evitar variáveis de contornos 

socioculturais e econômicos que poderiam incidir sobre os resultados da coleta de dados.  

Informo, ainda, que os senhores têm a garantia de acesso ao estudo que realizarei, em 

quaisquer de suas etapas, tanto quanto têm direito a esclarecimentos sobre o processo. Se 

houver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, os senhores poderão entrar  

em contato com o Departamento de Língua e Literatura Vernáculas, do Centro de 

Comunicação e Expressão, da Universidade Federal de Santa Catarina, pelo telefone (48) 

3721-9293 – ramal 230 – e contatar com a Profª. Dra. Mary Elizabeth Cerutti-Rizzatti, 

orientadora desta pesquisa. 

Os senhores têm liberdade de, a qualquer momento, retirar o consentimento para a 

participação de seu filho, sem que haja qualquer prejuízo. Garanto-lhes, também, que as 

informações obtidas serão analisadas de forma sigilosa e que a identidade dos participantes 

não será divulgada em nenhum meio. 

Além disso, têm o direito de serem mantidos informados sobre os resultados parciais 

da pesquisa e, caso solicitem, fornecerei, ao final, um boletim de desempenho de seu filho nas 

atividades realizadas. Não existirão despesas, compensações pessoais ou financeiras para o 

participante em qualquer fase do estudo.  A participação do aluno é isenta de riscos, tendo em 

vista que tomará parte de atividades escolares de aprimoramento de suas habilidades de leitura 

e de escrita. 

Eu me comprometo a utilizar os dados coletados somente para pesquisa, e os 

resultados serão veiculados por meio de artigos científicos em revistas especializadas e/ou em 

encontros científicos e congressos, sem nunca tornar possível a identificação dos participantes 

da pesquisa. Segue anexo o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido para que seja 

assinado, caso não tenham restado dúvidas. 

 

 

Atenciosamente, 

 

Maria Luiza Rosa Barbosa 
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 
 
 

Acredito ter sido suficientemente esclarecido(a) sobre o estudo “A apropriação dos 

princípios do sistema alfabético por parte dos alunos alfabetizados com base nos postulados de Emília 

Ferreiro”, por meio das informações que recebi. 

Ficaram claros, para mim, quais são os propósitos do estudo, os procedimentos a serem 

realizados, as garantias de confidencialidade e de esclarecimentos quando solicitados. Ficou evidente, 

também, que a participação de meu(minha) filho(a) é isenta de despesas e riscos, tendo em vista que 

apenas realizará atividades escolares cujo objetivo é descrever suas habilidades de leitura e de escrita. 

Sei que tenho garantia do acesso aos resultados e que posso esclarecer minhas dúvidas durante o 

desenvolvimento da pesquisa a qualquer tempo. 

Concordo, voluntariamente, que meu filho participe deste estudo, podendo retirar o meu 

consentimento a qualquer momento, antes ou durante o desenvolvimento da pesquisa, sem nenhum 

tipo de prejuízo. 

Assim, assino este documento que foi redigido e assinado em duas vias, permanecendo uma 

comigo, como responsável pelo aluno participante da pesquisa, e outra com a professora-pesquisadora. 

 

 

 

_____________________________________________  Data _____/______/_____ 

Assinatura do responsável pelo aluno 

 

Nome: ________________________________________________________________ 

 

Endereço: ______________________________________________________________ 

 

RG: ___________________________________________________________________ 

 

Fone: (   ) ______________________________ 

 

___________________________________________ Data ____ /___ / _____  

Assinatura da pesquisadora  
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ANEDO D – QUESTIONÁRIO SOCIOECONÔMICO E CULTURAL 
 
 

 
                           Universidade Federal Santa de Catarina 

                        Centro de Comunicação e Expressão 
                              Departamento de Língua e Literatura Vernáculas 

 

QUESTIONÁRIO SOCIOECONÔMICO & CULTURAL 

 

 

O questionário visa parear os participantes quanto à inserção em entornos de 

letramento e realidade socioeconômica e cultural. Fazem-se necessários, exatamente por isso, 

itens bem específicos sobre bens móveis, constituição familiar, renda e hábitos familiares. 

Importa salientar que os questionários, diferentemente do Termo de Consentimento, serão 

mantidos anônimos, do mesmo modo que os participantes serão codificados. 

 
 
1) Qual a data do seu nascimento?       ___    ___   ____ 
                                                              Dia   Mês  Ano 
 
2) Você é do sexo feminino ou masculino?    (  ) Feminino   (  ) Masculino 
 
3) Quem geralmente mora em sua casa?  

(  ) Mãe 
(  ) Outra responsável feminina (por ex.: madrasta ou mãe de criação). 
(  ) Pai 
(  ) Outro responsável masculino (por ex.: padrasto ou pai de criação). 
(  ) Irmão (s) 
(  ) Irmã (s) 
(  ) Avó (s) ou avô (s) 
(  ) Outros 
 

4) Quanto tempo sua mãe ou seu pai permanece com você durante o dia? 
(  ) Somente na parte da manhã 
(  ) Somente na parte da tarde 
(  ) O dia todo 

 
5)Quantos irmãos e irmãs você tem? Mais velhos ou mais novos que você? 
 
______________________________________________________________ 
 
6) Seus pais moram junto com você ou moram em casas separadas? 
 
______________________________________________________________ 
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7) Qual a escolaridade da sua mãe? 
(  ) Ela não foi à escola 
(  ) Primeiro ciclo do ensino fundamental incompleto 
(  ) Primeiro ciclo do ensino fundamental completo 
(  ) Segundo ciclo do ensino fundamental incompleto 
(  ) Segundo ciclo do ensino fundamental completo 
(  ) Ensino médio incompleto 
(  ) Ensino médio completo 
(  ) Ensino superior incompleto 
(  ) Ensino superior completo 
(  ) Mestrado 
(  ) Doutorado 

 
8) Qual a escolaridade do seu pai? 

(  ) Ele não foi à escola 
(  ) Primeiro ciclo do ensino fundamental incompleto 
(  ) Primeiro ciclo do ensino fundamental completo 
(  ) Segundo ciclo do ensino fundamental incompleto 
(  ) Segundo ciclo do ensino fundamental completo 
(  ) Ensino médio incompleto 
(  ) Ensino médio completo 
(  ) Ensino superior incompleto 
(  ) Ensino superior completo 
(  ) Mestrado 
(  ) Doutorado 
 

9) Qual a renda de sua família?  
(  ) Até 3 salários mínimos 
(  ) De 3 até 5 salários mínimos 
(  ) De 5 até 10 salários mínimos 
(  ) De 10 até 20 salários mínimos 
(  ) Mais de 20 até 30 salários mínimos 

 
10) Na sua casa você tem:  
      (  ) uma máquina de lavar louças 

(  ) um quarto só seu  
(  ) conexão com a Internet 
(  ) um dicionário de língua portuguesa 
(  ) um local quieto para estudar 
(  ) uma mesa para estudo 
(  ) revistas 
(  ) livros de literatura 
(  ) livros de poesia 
(  ) trabalhos de arte (por exemplo: pinturas) 

 
11) Quantos dos itens abaixo você tem em sua casa?  

(  ) Telefone celular 
(  ) Televisão 
(  ) Calculadora 
(  ) Computador 
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(  ) Instrumento musical 
(  ) Automóvel 
(  ) Banheiro 

 
12) Você frequenta algum curso especial, como inglês ou informática? 
 
       ________________________________________________________ 
 
13) Você gosta de ler?  

(  ) Sim 
(  ) Não 
 
 

14) Quais das leituras abaixo você mais gosta? 
(  ) Livros de ficção (romances, narrativas, histórias) 
(  ) Revistas 
(  ) Histórias em quadrinhos (gibis, mangas etc.) 
(  ) Páginas da Internet 
(  ) Jornais 
 

15) Quantos livros, mais ou menos, há em sua casa? (Por favor, não inclua revistas). 
(  ) Nenhum 
(  ) 1-10 livros 
(  ) 11-50 livros 
(  ) 51-100 livros 
(  ) 101-250 livros 
(  ) 251-500 livros 
(  ) Mais de 500 livros 

 
16) Quantos desses livros são seus? 
 
      __________________________ 
 

17) Com que frequência você toma emprestado livros de uma biblioteca pública ou escolar para 
ler por prazer? 

(  ) Nunca ou quase nunca 
(  ) Poucas vezes por ano 
(  ) Aproximadamente, uma vez por mês 
(  ) Várias vezes por mês 

 
 
18) Você tem um livro preferido? Se sim, qual? 
   ______________________________________________________________________ 
 
19) Você já frequentou ou frequenta:  

(  ) fonoaudiólogo 
(  ) psicólogo 
(  ) psicopedagogo 
(  ) médico neurologista 
(  ) médico psiquiatra 
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ANEXO E – CARTA AOS PAIS: ESCOLA EA1 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Figura 13 – Carta aos Pais enviada pela EA1 
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ANEXO F – CARTA AOS PAIS: ESCOLA EA2 
 

 

 

 
Figura 14 – Carta aos Pais enviada pela EA2 
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ANEXO G – CODIFICAÇÃO DOS PARTICIPANTES DA PESQUISA 

 

Quadro 13 – Codificação dos alunos do 2º ano da Escola A1 
 

 2º ANO 
NOME IDADE CÓDIGO OBSERVAÇÕES 

1.  EA101 1. 
2.  EA102 2. 
3.  EA103 3. 
4.  EA104 4. 
5.  EA105 5. 
6.  EA106 6. 
7.  EA107 7. 
8.  EA108 8. 
9.  EA109 9. 
10.  EA110 10. 
11.  EA111 11. 
12.  EA112 12. 
13.  EA113 13. 
14.  EA114 14. 

 
 

 
 

Quadro 14 – Codificação dos alunos do 6º ano da Escola A1 
 

 6º ANO  
NOME IDADE CÓDIGO OBSERVAÇÕES 

1.  EA115 1. 
2.  EA116 2. 
3.  EA117 3. 
4.  EA118 4. 
5.  EA119 5. 
6.  EA120 6. 
7.  EA121 7. 
8.  EA122 8. 
9.  EA123 9. 
10.  EA124 10. 
11.  EA125 11. 
12.  EA126 12. 
13.  EA127 13. 
14.  EA128 14. 
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Quadro 15 – Codificação dos alunos do 2º ano da Escola A2 
 

 
2º ANO 

NOME IDADE CÓDIGO OBSERVAÇÕES 
1.  01EA2 1. 
2.  02EA2 2. 
3.  03EA2 3. 
4.  04EA2 4. 
5.  05EA2 5. 
6.  06EA2 6. 
7.  07EA2 7. 
8.  08EA2 8. 
9.  09EA2 9. 
10.  10EA2 10. 
11.  11EA2 11. 
12.  12EA2 12. 
13.  13EA2 13. 
14.  14EA2 14. 

 
 

Quadro16 – Codificação dos alunos do 6º ano da Escola A2 
 

 2º ANO 
NOME IDADE CÓDIGO OBSERVAÇÕES 

1.  15EA2 1. 
2.  16EA2 2. 
3.  17EA2 3. 
4.  18EA2 4. 
5.  19EA2 5. 
6.  20EA2 6. 
7.  21EA2 7. 
8.  22EA2 8. 
9.  23EA2 9. 
10.  24EA2 10. 
11.  25EA2 11. 
12.  25EA2 12. 
13.  27EA2 13. 
14.  28EA2 14. 
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ANEXO H – ROTEIRO DAS ENTREVISTAS 

 

 

Quadro17 – Questionário para entrevistar as professores das Escolas EA1 e EA2 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROFESSORAS – ENTREVISTAS 
2º ANO – ALFABETIZADORA 6º ANO – PROFESSORA DE LÍNGUA 

PORTUGUESA 
a) De que modo tu alfabetizas teus 

alunos? 
 
b) Em que postulados tu te pautas 

para alfabetizar? 
 
c) Na tua concepção, o que deve ser 

priorizado no ato de alfabetizar? E 
o que não pode deixar de ser 
abordado? 

     (Abordar, aqui, o sistema 
alfabético caso elas não falem 
sobre ele.) 

 
d) Qual o papel do professor no ato 

de alfabetizar? 
 
e) Tu te consideras construtivista? 

Por quê?  O que é ser 
construtivista, hoje, para ti? 
(Desdobramento caso ela não 
explique.) 

 
f) O que tu entendes por “código”? 
 

a) Qual é a tua concepção de língua e 
ensino da língua? 

 
b) Que tipo de problemas você entende 

mais evidentes na escrita de seus 
alunos? 

 
c)  A compreensão e o domínio das 

regras que organizam as relações 
fonêmico-grafêmicas/grafêmico-
fonêmicas, em nosso sistema de 
escrita, fazem parte da 
aprendizagem do aluno. Em relação 
a essa questão, o que tu percebes 
nos teus alunos do 6º? (Caso 
perceba problemas, a que os 
atribui?) 

 
d)  Na tua opinião, a não apropriação, 

em sua integralidade, do sistema 
alfabético do português do Brasil 
por parte do educando prejudica, 
parcialmente, a performance do 
aluno no uso da língua escrita? 
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ANEXO I – SISTEMA ALFABÉTICO – RECEPÇÃO AUDITIVA/ 

 PRODUÇÃO ESCRITA  

 

Quadro 18 – Cartelas / Pares 

CARTELAS / PARES 

1  2  

3  4  

5  6  

7  8  

9  10  

11  12  

13  14  

15  16  

17  18  

19  20  

21  22  

23  24  
Fonte: Adaptado de Scliar-Cabral (2003, p.122 e p.160-73). 
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ANEXO J – PLANIFICAÇÃO DO QUESTIONÁRIO SOCIOECONÔMICO E 

CULTURAL 

 

Quadro 19 – Dados socioeconômicos do segundo ano da EA1 
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Quadro 20 – Dados socioeconômicos do segundo ano da EA2 
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Quadro 21 – Dados socioeconômicos do sexto ano da EA1 
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Quadro 22 – Dados socioeconômicos do sexto ano da EA2 
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ANEXO K – ACESSO À TV POR PARTE DOS ALUNOS 
 
 
 
             Tabela 10 – Acesso à TV por parte dos alunos 
 

Grupo Possui TV? 
Sim Não Total 

EA1 27 0 27 
  100% 0%  

EA2 24 0 24 
  100% 0%   

Total 51 0 51 
 
Fonte: produzida com base nos dados do Questionário Socioeconômico e Cultural  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
        Gráfico 8 – Acesso à TV por parte dos alunos 
          Fonte: produzido com base nos dados do Questionário Socioeconômico e Cultural 
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ANEXO L – PLANIFICAÇÃO DOS TESTES DO SEGUNDO ANO 

 

Quadro 23 – Planificação dos resultados obtidos a partir do teste de leitura 

dos alunos do 2º ano EA1 

 
 

Tabela 11 – Quantidade de acertos no teste de leitura – 2º ano EA1 

PARTICIPANTES QUANTIDADE DE ACERTOS DESEMPENHO 
EA101 24 / 24 100% 
EA102 24 / 24 100% 
EA103 24 / 24 100% 
EA104 24 / 24 100% 
EA105 24 / 24 100% 
EA106 23 / 24 95,9% 
EA107 22 / 24 91,8% 
EA108 22 / 24 91,8% 
EA111 24 / 24 100% 
EA112 24 / 24 100% 
EA113 23 / 24 95,9% 
EA114 21 / 24 87,5% 

 
Fonte: Produzido pela pesquisadora a partir dos dados planificados 
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Quadro 24 – Planificação dos resultados obtidos a partir do teste de leitura 

dos alunos do 2º ano EA2 

 

 
 

  Tabela 12 – Quantidade de acertos no teste de leitura – 2º ano EA2 
 

PARTICIPANTES QUANTIDADE DE ACERTOS DESEMPENHO 
01EA2 24 / 24 100% 
02EA2 24 / 24 100% 
03EA2 24 / 24 100% 
04EA2 22 / 24     91,8% 
05EA2 24 / 24 100% 
06EA2 23 / 24     95,9% 
07EA2 24 / 24 100% 
08EA2 24 / 24 100% 
09EA2 22 / 24      91,8% 
10EAe 24 / 24 100% 
11EA2 24 / 24 100% 
01EA2 24 / 24 100% 

 
Fonte: Produzido pela pesquisadora a partir dos dados planificados 
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Quadro 25 – Planificação dos resultados obtidos a partir do teste de 

produção escrita – 2º ano EA1 

 

           

        Tabela 13 – Quantidade de acertos no teste de produção escrita – 2º ano EA1 

 
PARTICIPANTES SIM NÃO #* %** 

EA101 21 3 - 87,5% 
EA102 22 2 - 91,8% 
EA103 14 4 6 58,4% 
EA104 20 2 2 83,5% 
EA105 22 2 - 91,8% 
EA106 19 5 - 79,2% 
EA107 21 2 1 87,5% 
EA108 21 2 1 87,5% 
EA111 23 1 - 95,9% 
EA112 22 2 - 91,8% 
EA113 19 1 4 79,2% 
EA114 20 2 2 83,5% 

*Obs.1: Ocorrências de: a) hipercorreção, como em “mála”, “bála”, ou “rraro”; b) monotongação como 
em “quejo”; ou c) homonímia, como “caça/cassa”. 

**Obs.2: Levou-se em conta, no percentual final, a quantidade de “sim”. 
Fonte: Produzido pela pesquisadora a partir dos dados planificados  
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Quadro 26 – Planificação dos resultados obtidos a partir do teste de 

produção escrita – 2º ano EA2 

 

 
 

Tabela 14 – Quantidade de acertos no teste de produção escrita – 2º ano 

EA2 

 
PARTICIPANTES SIM NÃO #* %** 

01EA2 24 - - 100% 
02EA2 23 1 -     95,9% 
03EA2 21 3 -     87,5% 
04EA2 17 6 1     70,8% 
05EA2 22 1 1     91,8% 
06EA2 22 1 1     91,8% 
07EA2 20 4 -     83,5% 
08EA2 21 2 1     87,5% 
09EA2 19 4 1    79,2% 
10EA2 22 1 1    91,8% 
11EA2 23 1 -    95,9% 
12EA2 22 2 -    91,8% 

*Obs.: Ocorrências de: a) hipercorreção, como em “mála”, “bála”, ou “rraro”; b) monotongação como 
em “quejo”; ou c) homonímia, como “caça/cassa”. 

**Obs.2: Levou-se em conta, no percentual final, a quantidade de “sim”. 
Fonte: Produzido pela pesquisadora a partir dos dados planificados  
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Quadro 27 – Planificação dos resultados obtidos a partir do teste de CF 

inicial – segundo ano EA1 

           Quadro 28 – Planificação dos resultados obtidos a partir do teste de CF 

medial – segundo ano EA1 
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Quadro 29 – Planificação dos resultados obtidos a partir do teste de CF 

continuun da fala – segundo ano EA1 

          Quadro 30 – Planificação dos resultados obtidos a partir do teste de CF 

inicial – segundo ano EA2 
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          Quadro 31 – Planificação dos resultados obtidos a partir do teste de CF medial 

– segundo ano EA2 

 
          Quadro 32 – Planificação dos resultados obtidos a partir do teste de CF 

continuun da fala – segundo ano EA2 
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ANEXO M – PLANIFICAÇÃO DOS TESTES DO SEXTO ANO 

 

Quadro 33 – Planificação dos resultados obtidos a partir do teste de leitura 

dos alunos do 6º ano EA1 

 
    Fonte: Produzido pela pesquisadora a partir da geração de dados  
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Quadro 34 – Planificação dos resultados obtidos a partir do teste de leitura 

dos alunos do 6º ano EA2 

 

Fonte: Produzido pela pesquisadora a partir da geração de dados  
 
 
           
 

 

 

 

 

 

 



191 
 

Quadro 35 – Planificação dos resultados obtidos a partir do teste de 

produção escrita – 6º ano EA1 

 

 
 
Fonte: Produzido pela pesquisadora a partir da geração de dados  
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Quadro 36 – Planificação dos resultados obtidos a partir do teste de 

produção escrita – 6º ano EA2 

 

 
    Fonte: Produzido pela pesquisadora a partir da geração de dados  
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ANEXO N – EXEMPLOS DE ESCRITA DOS ALUNOS DOS SEGUNDOS ANOS: 

TESTE DE PRODUÇÃO ESCRITA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      Figura 15 – Teste de produção escrita do participante EA107 – segundo ano 
       Fonte: Pesquisa de campo 
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  Figura 16 – Teste de produção escrita do participante 01EA2 – segundo ano 
  Fonte: Pesquisa de campo 
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ANEXO O – EXEMPLOS DE TEXTUALIZAÇÃO DOS ALUNOS DOS SEXTOS 

ANOS: TESTE DE PRODUÇÃO ESCRITA 

 

  
 
Figura 17 – Teste de produção escrita do participante EA124 – sexto ano: parte 1 
Fonte: Pesquisa de campo 
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Figura 18 – Teste de produção escrita do participante EA124 – sexto ano: parte 2 
Fonte: Pesquisa de campo 
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Figura 19 – Teste de produção escrita do participante 19EA2 – sexto ano 
Fonte: Pesquisa de campo 
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