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RESUMO
O presente artigo objetiva analisar o processo de alfabetização e suas metodologias, em uma turma de
alfabetização de uma Escola Municipal de Feira de Santana, fazendo uma análise descritiva deste processo.
Assim, torna-se necessária a compreensão do processo de aquisição de leitura e escrita em vista da
relação sujeito e sociedade. Os dados foram coletados mediante entrevista com a docente, e observação
em uma sala de aula. Tendo como aporte teórico, Ferreiro (1995), Nicolau (1995), Teberosky (1985) e
Biscolla (1991). Conclui-se que o processo de ensino-aprendizagem na alfabetização, ainda ressente-se de
melhores oportunidades de pesquisa visando à adoção de novas técnicas que favorecem o aprendizado em
melhores níveis de qualificação à criança.
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ABSTRACT
This article aims to analyze the process of literacy and its methodologies in a classroom literacy of a
Municipal School of Feira de Santana, making a descriptive analysis of this process. Thus, it becomes
necessary to understand the process of acquisition of reading and writing in view of the subject and
society. Data were collected through interviews with teachers, and observation in a classroom. Having as
theoretical, Blacksmith (1995), Nicholas (1995), Teberosky (1985) and Biscolla (1991). We conclude that
the process of teaching and learning in literacy, still resents the best research opportunities aimed at the
adoption of new techniques that promote learning in higher levels of qualification to the child.
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INTRODUÇÃO

O processo de integração da criança se realiza efetivamente através da aquisição da leitura e escrita, visto
que o uso da linguagem oferece a ela condições de expressar e internalizar ações e informações,
favoráveis ao desenvolvimento humano numa perspectiva harmoniosa. Assim, a alfabetização assume
destacado papel no processo educativo da criança, influenciado por condicionantes socioculturais que
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atuam decisivamente na relação indivíduo-sociedade.
Entender o processo de alfabetização das crianças através da leitura e escrita, condição esta fundamental
a integração na vida social, oferece oportunidades de compreensão e respeito do universo e da relação
que influencia na construção da existência da criança, momento este em que o desenvolvimento humano
ocorre a partir do entendimento do significado do mundo. Segundo Freire (1982), a leitura da palavra
precede a leitura do mundo, e nesse contexto revela-se que a criança em nenhum momento deve ser
tratada como analfabeta, vazia de conhecimento da realidade que a cerca, contudo cabe aos educadores
refletirem em que bases educativas seu desenvolvimento cognitivo pode ser realizado.
Então a alfabetização de crianças sempre assume relevante objeto de estudo, indagações,
problematizações, no momento em que as dificuldades contidas no processo de formação de professores
voltados a alfabetização, se expressam como obstáculos que merecem ser transpostos na medida em que
as dificuldades de contextualizar o ensino da alfabetização se propagam na sociedade.
Este artigo se configura em entender o processo de alfabetização, para socializar o conhecimento
adquirido com a vivência dos educandos. Assim, buscamos também, compreender a forma metodológica
adotada no processo de alfabetização, analisando como se dá a leitura e a escrita dos alunos que estão
inseridos no processo de ensino aprendizagem. O mesmo tem como objetivo abordar sobre um tema que
atualmente é o centro das discussões, mas também conhecer e analisar como ocorre esse processo de
alfabetização e quais instrumentos utilizados pelo docente alfabetizador em uma escola pública da rede
municipal de feira de Santana. É importante ressaltar que este artigo é resultado de observações em sala
de aula, leitura de vários teóricos que abordam a temática em questão, e da preocupação em discutir o
processo de alfabetização.
Abordaremos também, as contribuições de pesquisadoras como Emilia Ferreiro (1991), Miriam Lemle
(1991), que através de seus trabalhos, apresentam uma nova visão da alfabetização, repensando o papel
do professor e do aluno no processo de ensino aprendizagem.
A alfabetização constituiu-se de um processo que envolve uma grande complexidade, o que evidencia a
necessidade de considerar vários aspectos implícitos e suas relações, que podem influenciar certas
condições para a realização da aprendizagem, ou contribuir para a ocorrência de muitos problemas. Um
dos primeiros aspectos que tem grande influência é o linguístico, destacando sua importância dentro do
processo de alfabetização e em seguida a metodologia utilizada. Pois, não são raros os estudos que
comprovam que o processo de desenvolvimento infantil depende individualmente de cada criança, ou seja,
de suas experiências e das construções cognitivas que realiza no ambiente em que interage, e o educador
nada mais é do que um mediador em todo esse processo, já que estimula o educando através de métodos
que sejam adequados ao seu meio, e o auxilie a ser o agente de sua própria aprendizagem.
É neste sentido que se pretende desenvolver o enfoque aqui trabalhado, buscando desvelar o processo de
alfabetização e as metodologias utilizadas nesse processo.

REFERENCIAL TEÓRICO

A alfabetização na concepção tradicional é considerada como um método no qual o professor é o único
sujeito ativo, pois, transmite conhecimentos prontos aos alunos que se comportam como sujeitos passivos
nesse processo. Muitos professores ainda não estão capacitados para entender algumas dificuldades
enfrentadas pelas crianças, antes de compreender o verdadeiro sentido da leitura e da escrita. O erro não
é visto como parte importante no processo de ensino-aprendizagem. Nesse sentido, Paulo Freire (1996,
pág.22) nos diz que “ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua
produção ou a sua construção”.
A escrita na concepção tradicional é como um objeto em que os alunos não podem atuar, nem modificar,
apenas memorizar e reproduzir mecanicamente, sem obter a compreensão sobre o que está sendo escrito.
Os alunos são introduzidos à leitura com palavras aparentemente simples, frases soltas, as conhecidas
cartilhas, realizando um trabalho descontextualizado, no qual o aluno não tem oportunidade de
desenvolver a sua própria escrita. Entretanto, de acordo com Emilia Ferreiro, podemos perceber que na
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concepção construtivista, o professor deve atuar de forma que possibilite integrar a criança como sujeito
ativo na construção da leitura e da escrita. Segundo Ferreiro (1996) “a leitura e a escrita são sistemas
construídos paulatinamente”. As primeiras escritas produzidas pelas crianças no início da alfabetização
devem ser consideradas como algo importante, pois, representam os seus esforços, cada criança possui o
seu ritmo de aprendizagem que se dá de forma individual e processual. No início da alfabetização os
alunos devem ser incentivados a produzir seus próprios textos, mesmo que ainda não escrevam
convencionalmente, devendo ter acesso a um amplo repertório de textos que possibilite conhecimentos e
que sejam enriquecedores desde o início.
Antes de aprenderem a ler, as crianças constroem ideias, ou seja, hipóteses sobre como se escreve, e
hipóteses de leitura, sobre o que está ou não grafado em um texto escrito e o que se pode ler ou não. Por
volta dos seis ou sete anos de idade, a leitura e a escrita ganham sentido para a criança, pois, é nesse
período que esta começa a entender o mundo das letras, a utilizar alguns códigos do mundo adulto
tornando um processo muito rico que envolve vários níveis de aprendizagem para a criança, e um desafio
para o professor que deve conhecer as etapas do processo de alfabetização e o processo cognitivo do
indivíduo, a fim de contribuir e favorecer o processo de aprendizagem de seu aluno.
Segundo Cagliari (1993) a alfabetização envolve o processo de escrita e da leitura, e o professor deve
estar atento, e encaminhar de forma produtiva e agradável essa aprendizagem.

O processo de alfabetização inclui muitos fatores e quanto mais ciente estiver o professor de como se dá o
processo de aquisição de conhecimento, de como a criança se situa em termos de desenvolvimento
emocional, de como vem evoluindo a seu processo de interação social, da natureza da realidade linguística
envolvida no momento em que está. Acontecendo a alfabetização, mais condição terá esse professor de
encaminhar de forma agradável e produtiva o processo de aprendizagem, sem sofrimentos habituais.
(CAGLIARI, 1993, p.9).

A criança constrói seu sistema a partir dos conflitos, dando significado a diferentes formas gráficas. Ela
evolui ao resolver os conflitos que enfrenta. Vygotsky (1979), afirma que “quem escreve toma consciência
da estrutura sonora de cada palavra”.
De acordo com a natureza que se revela quanto ao uso das palavras na representação dos objetos, os
significados assumidos, no processo de alfabetização permitem ao indivíduo representar a realidade e as
consequências do modo de apropriação dos valores sócio-culturais que assumem destaque especial na
elaboração do quadro real em que se estabelece a relação homem e mundo na compreensão da realidade.
Segundo FERREIRO (1995), a alfabetização da criança é realizada sistematicamente, levando-se em
consideração os métodos de ensino aos quais ela se submete na pré-escola ou no contexto social em que
vive. O saber que a criança adquire é proveniente dos condicionantes que se revelam no sistema de
escrita, e nessa perspectiva sua compreensão se efetiva de acordo com as informações recebidas.
Observa-se nos aspectos construtivos da escrita, que as representações são expressas de acordo com as
vivências que o indivíduo estabelece com o meio social em que vive, especialmente no caso das crianças.
Pois elas representam através do desenho, rabisco, situações reveladas no cotidiano. Assim, a partir de
cada traço que ela faz é possível aproximar-se do real, e nesse contexto é assegurada a alfabetização, a
partir da compreensão do mundo que os sujeitos constroem.
A prática pedagógica auxilia na conceitualização que a criança faz através da intervenção do professor,
desde que sejam considerados os esquemas de assimilação do sujeito. O professor alfabetizador intervém
no nível da criança, reforçando-o e colocando questões em que os conflitos estejam presentes para que,
dessa forma, a criança possa resolvê-los. Sua prática deve ser embasada teoricamente, trabalhando com
textos e palavras, e não apenas com sílabas, pois este processo possibilita o desenvolvimento para níveis
mais avançados e o professor deve considerar que a passagem de um nível a outro não se dá de forma
linear.
A evolução da escrita segundo Emilia Ferreiro passa pelas seguintes etapas: Nível pré-silábico: a criança
não se preocupa com os sons da escrita, explora critérios qualitativos e quantitativos, não existe uma
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relação entre fonema/grafema. Cada letra pode valer como o todo, e não tem valor em si mesma. No nível
silábico: A criança não percebe que a vogal modifica o som da consoante, relaciona a quantidade de letras
com a quantidade de partes de acordo com emissão oral, essas partes geralmente são sílabas, nesse nível
a criança supera a etapa da correspondência global entre a escrita e a oralidade, não consegue atribuir
significados às sílabas. A hipótese silábica feita pela criança é uma construção própria, não tem influência
dos adultos. Nível silábico alfabético: ainda existe uma hipótese silábica, no entanto há algumas
substituições por sílabas, outras por letras. E no nível alfabético: todos os fonemas são representados,
agora a criança vê que uma sílaba pode ter uma, duas, ou três letras. A passagem da criança de um nível
de conceitualização a outro, está relacionada a um conhecimento anterior, não se deve dar ênfase
somente a escrita, mas também à leitura. A partir daí é possível perceber que a escrita é um sistema de
representação da língua, cuja aprendizagem significa a apropriação de um novo objeto de conhecimento e
não a aquisição de técnicas.

ASPECTOS METODOLÓGICOS

A escola obsevada é da rede municipal de Feira de Santana, possui uma boa estrutura física, com quatro
salas de aula, todas com lousa branca, armários, aparelho de TV e DVD, cadeiras de acordo com a idade
das crianças; possui ainda briquedoteca, biblioteca, seis banheiros, quatro deles infantis, sendo dois
masculinos, dois femininos e dois banheiros sociais, além de secretaria, almoxarifado, cozinha, depósito e
sala de informática.
A sala de aula observada, é muito pequena para a quantidade de alunos, possui dois ventiladores de teto,
armários para materiais didáticos, carteiras conservadas, mesa com cadeira para o professor, também há
vários cartazes, calendário, lista com os nomes dos alunos, etc. A professora tem formação em pedagogia
EAD, e atua na escola como estagiária. Observamos uma sala de aula com vinte e quatro alunos, sendo
que sete deles tem um pouco mais de dificuldade que os demais, segundo a professora eles são dispersos
e não tem muito interesse em estudar, vão para a escola por que os pais obrigam e também para não
perder o auxílio do governo, o “bolsa escola”.
As atividades realizadas em sua maioria são da coleção cidade educadora (Aymará), há produções de
textos e também trabalhos com datas efemérides, etc. Para desenvolver tais atividades a docente utiliza
revistas, jornais, materiais recicláveis, também são realizadas atividades na sala de informática, na
briquedoteca, e no pátio. Na briquedoteca, os alunos entram em contato com brinquedos e outros
materiais disponíveis como jogos educativos, onde, algumas brincadeiras são monitoradas pela docente e
outras são livres, ou seja, a briquedoteca é usada tanto para o aprendizado como para momentos de lazer
e diversão.

COLETA DE DADOS

A coleta de dados foi feita através de observações, e entrevista com a docente, que foram realizadas em
seis encontros, somando vinte e quatro horas de observação. Segundo estudos desenvolvidos a partir do
tema, percebemos que as atividades propostas pela docente envolvem os alunos, e criam um ambiente
propício para aprendizagem. Porém, este processo não ocorre de forma homogênea, pois há alunos
dispersos, e um em especial, possui um nível de aprendizagem mais elevado que os demais, por isso, a
docente precisa fazer atividades diferenciadas. Há a preocupação em adaptar as atividades de acordo com
o nível em que os alunos se encontram. Observamos também que há um grande incentivo da leitura na
sala de aula, pois na mesma, há cantinho da leitura com vários gêneros literários (poemas, músicas,
parlendas, etc.), há também produções de textos realizadas pelos alunos, ditado com nome dos colegas e
outras atividades que seguem em anexo. Porém, nos livros trabalhados pela docente, disponibilizado pela
Secretaria de Educação do município para todas as escolas municipais de Feira de Santana, percebemos
que há algumas lacunas na estrutura das atividades, sendo necessário que haja uma revisão dos mesmos.
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A produção de texto merece dedicação especial, pois, a partir dela, é diagnosticado o nível em que cada
aluno se encontra. Percebemos também, que não há afetividade entre a docente e os alunos, há respeito
entre os mesmos, mas às vezes a situação foge do controle, devido o contexto no qual estão inseridos, e
também a quantidade excessiva de alunos em um espaço pequeno, contribuindo assim para uma
desordem na sala de aula. A docente é comprometida com o ensino, engajada em suas atividades e
sempre busca melhorias para seus alunos, procurando desenvolver sempre atividades condizentes com a
realidade dos destes. Outro fator importante, apontado por Cagliari (1993), para a efetivação do processo
de aquisição da escrita, é a motivação que o professor deve ter para com o aluno, e no momento que esta
se manifesta entre ambos, é possível à aquisição do conhecimento, pois as pessoas são motivadas a
escrever aquilo que leem, desde que o tema em questão seja revelador e desafiador a ela.
As metodologias favoráveis ao desenvolvimento da alfabetização de crianças precisam ser investigadas no
sentido de adequá-las ao momento vivenciado por esses sujeitos, oportunizando o alcance de níveis
qualitativos de aprendizado. Sabe-se que a condição do adulto, sua maturação e a interação ao meio
social já estão consolidadas e nesse caso o processo ensino aprendizagem merece ser tratado de forma
diferenciada da criança. De acordo com as considerações de Nicolau (1995) o educador que atua na
educação infantil precisa desenvolver o olhar no processo, no sentido de entender as variantes que
impedem a realização do desenvolvimento da leitura e escrita, pois em diversos momentos, estes, se
revelam como essenciais objetos de investigação que demarcam a necessidade de novas ações
pedagógicas, diante do quadro estabelecido na sociedade.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A observação na escola e a escrita deste trabalho foram de grande importância para nós enquanto futuras
educadoras. Nos proporcionou uma relação da realidade de forma clara e direta e serviu de combustível na
construção de uma formação acadêmica que permita uma inserção na educação, e que possibilite
melhorar a sociedade a partir da Escola Pública. Diante das observações realizadas na sala da
alfabetização e dos textos lidos, das entrevistas concebidas, é possível avaliar a profissão do docente e o
grande papel que o mesmo exerce no ambiente escolar. O de constituir e reconstituir o espaço escolar
para o desenvolvimento do ensino aprendizagem.
O estudo expresso no processo de alfabetização demonstra algumas necessidades de inovações no sentido
de preparação em níveis qualitativos do professor visando atender as necessidades da criança no contexto
escolar. Sabe-se que a criança nas suas relações cotidianas entra em contato com uma variedade de
informações que permitem a ela, criar uma leitura de mundo particularizada, e é nesse sentido que a
prática pedagógica voltada à educação infantil deve se efetivar, oportunizando o alcance de níveis
qualitativos de aprendizagem.
Entende-se que o pensamento de Ferreiro (1995), a respeito da atividade educativa intencionalizada que
se expressa na alfabetização da criança deve ser refletida na escola, especialmente no sentido de romper
com o caráter mecanicista que ainda perdura em diversas instituições de ensino.
Visto que a leitura e a escrita apresentam relevância social na vida dos sujeitos, é importante que a escola
direcione suas ações visando atender qualitativamente às necessidades das crianças, e nessa perspectiva
Cagliari (1993), revela que os aspectos motivacionais do professor são necessários para se estabelecer
vínculos de apropriação do saber pela criança. Nesse caso a motivação do professor no processo deve ser
revelador no sentido de levar à criança condições de desenvolver seu potencial, e dependendo das
atividades propostas, ela pode ampliar seus horizontes de aprendizado. Quando as atividades educativas
propostas à criança na escola trazem as marcas vividas por elas no cotidiano de suas relações, maiores
dimensões qualitativas se revelam e assim, pensa-se que o professor deve ser um profissional inovador,
capaz de articular o mundo infantil nas atividades pedagógicas destinadas à alfabetização da criança.
Compreende-se que no momento em que a escola define os métodos e técnicas de ensino voltadas a
alfabetização da criança, ela deve ter pleno conhecimento da realidade que esses sujeitos trazem a partir
da análise das condições de vida na comunidade em que a escola esta inserida. É comum a escola definir
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suas estratégias de ensino, segundo orientações expressas nos manuais de ensino que em algum
momento orientam e subsidiam o processo educativo, no entanto, estes, não podem ser efetivados na
totalidade da escola. Além disso, é necessário que a escola promova a alfabetização, articulando o mundo
vivido pela criança, constante de jogos e brincadeiras que estimulam o ato de aprender e para isso, há
necessidade do professor ter o domínio de sua prática pedagógica numa dimensão inovadora e
possibilitadora da articulação com a realidade da criança. O rompimento com a homogeneização que a
escola pratica de maneira ingênua em alguns momentos deve conduzir a atenção às necessidades
particulares de aprendizado que as crianças trazem à escola, visando construir possibilidades de êxito no
processo educativo infantil.
Para isso, deve-se observar as relações que a criança estabelece no cotidiano, pois, ela manifesta na
leitura e escrita essas dimensões, e a escola deve trabalhar visando oferecer o aprendizado em bases
qualitativas e dialógicas, permitindo o alcance do êxito da criança nas séries posteriores, de acordo com o
processo de desenvolvimento revelado por ela.
Dessa forma, partindo do pressuposto que o docente deve viabilizar todo o processo de ensino
aprendizagem na alfabetização, sua influência é de grande importância para desenvolver o
aperfeiçoamento de métodos que possam contribuir com o desenvolvimento do aluno na sala de aula.
Assim, as construções do conhecimento, bem como os efeitos são bastante positivos e o sucesso no
processo cognitivo dos seus alunos é bastante proveitoso. Quando há uma relação afetiva com o aluno e a
busca pelo conhecimento de suas necessidades, consequentemente serão desenvolvidas metodologias que
insiram o aluno no processo de aprendizado.
Para colher bons frutos no processo de alfabetização, é importante tornar esse período como uma fase de
alegria, fantasias e realizações. Os alunos por si só, tendem a desenvolver a linguagem escrita sem muita
complicação e muitas vezes, o próprio professor censura e limita-os de desenvolver etapas importantes
para o desenvolvimento da alfabetização. Deixar que os alunos brinquem mais, façam mais jogos de
faz-de-conta, fantasiem, é importante para que desenvolvam a capacidade de simbolizar. As atividades de
desenho livre também devem ser valorizadas, pois são os primeiros registros da representação da fala que
os alunos apresentam na vida escolar.
O ensino das relações letras-sons são importantes, mas não devem ser seguidos com tamanha rigidez ao
ponto que o ensino fique excessivamente centrado na decodificação e codificação, perdendo de vista o
objetivo maior da alfabetização que é “compreender o que foi lido, tirar proveito da leitura, seja em
termos de informação ou de prazer (ou ainda de ambos)”. (CARVALHO, 2005).
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