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RESUMO 

 

O relatório da Avaliação Nacional da Alfabetização (ANA) de 2016 foi divulgado no final de 

outubro de 2017. Os resultados mostram-se desanimadores: em Sergipe, apenas 3,02% das 

crianças que estavam concluindo o terceiro ano obtiveram aproveitamento no nível 4 de 

proficiência em leitura, e o Estado passou a ocupar o último lugar na classificação nacional. 

Em Alagoas, os resultados também não foram satisfatórios, sendo que apenas 4,46% dos 

estudantes avaliados se mostraram aptos para o quarto nível (desejável) em leitura. Com base 

nesses diagnósticos, a presente dissertação teve por objetivo analisar os referidos resultados e 

apontar novas perspectivas de reflexão para melhorias no ensino da leitura e da escrita em 

escolas públicas do 1º ano da cidade de Penedo, em Alagoas, a partir da análise de um dos 

livros didáticos adotados pela SEMED/Penedo/AL, a saber: Girassol e Novo Girassol1 – 

Saberes e fazeres do campo – Letramento e Alfabetização – 1º ano, de Isabella Carpaneda e 

Angiolina Bragança. O referido livro foi escolhido para este estudo devido ao grande número 

de escolas municipais que o adotam, pois, no total de 23 escolas da rede – entre urbanas e 

rurais –, 12 têm esse recurso de ensino como principal instrumento para a alfabetização. A 

análise desse livro teve como fundamentos os pressupostos teórico-metodológicos do Sistema 

Scliar de Alfabetização, cuja metodologia de ensino e de aprendizagem iniciais da leitura e da 

escrita firma-se “no que há de mais avançado na teoria e na prática das ciências que se 

ocupam da linguagem verbal” (SCLIAR-CABRAL, 2013, p. 11). Os resultados do trabalho 

evidenciam que a metodologia adotada no livro didático Girassol e Novo Girassol – Saberes e 

Fazeres do Campo – Letramento e Alfabetização – 1º ano é antagônica aos avanços 

alcançados para uma alfabetização cientificamente fundamentada na neurociência e no 

reconhecimento de como se processa a leitura no cérebro humano, uma vez que o material 

analisado apresenta as letras mediante a nomeação e o alfabeto sequencial, separando 

consoantes de vogais, assim como também traz sucintas informações sobre os grafemas 

trabalhados, a exemplo do S – primeiro grafema que as autoras trazem para a alfabetização – 

grafema que apresenta um certo grau de complexidade no ensino tanto em sua escrita 

maiúscula e minúscula como também de acordo com o contexto grafêmico o fonema que ele 

representa - e não conforme a complexidade de articulação dos traços que as compõem, como 

elencada no presente estudo. Acredita-se que nessa fase inicial da alfabetização é necessário 

que o alfabetizador tenha em mente os critérios para escolha dos grafemas de acordo com 

Scliar-Cabral em seu material Fundamentos do Sistema Scliar de Alfabetização (2013), base 

metodológica deste estudo, bem como compreenda a simplicidade dos traços que compõem os 

grafemas, a complexidade da articulação individual do grafema, além da biunivocidade do 

grafema e do grafema dependente de contexto linguístico e regional (SCLIAR-CABRAL, 

2013). 

 

Palavras-chave: Aprendizagem inicial da leitura. Livro didático. Sistema Scliar de 

Alfabetização. 

 

 

 

 

                                                 
1 Percebeu-se que no livro didático em estudo Girassol e Novo Girassol – Saberes e Fazeres do Campo – 

Letramento e alfabetização não são usados os termos grafemas e fonemas, mas sim letras e pronúncia das 

letras, de forma desacertada. 



 

ABSTRACT 

 

The 2016 Early Literacy National Evaluation report was released at the end of October 2017. 

The results are disappointing: in Sergipe, only 3.02% of the children who were completing the 

third year obtained exploitation in level 4 about proficiency in reading, and the state began to 

occupy the last place in the national classification. In Alagoas, the results were not 

satisfactory, being that only 4.46% of the students evaluated proved to be suitable for the 4th 

level (desirable) in reading. Based on these diagnoses, this Msc thesis aimed to analyze those 

results and point new perspectives about reflection for improvements in the reading and 

writing teaching in public schools in the 1st year of the city of Penedo, Alagoas, from the one 

the textbooks analysis adopted by SEMED/Penedo/AL, namely: Sunflower  and New 

sunflower knowledges and doings of the field - Literacy and Literacy - 1st year, Isabella 

Carpaneda and Angiolina Bragança, the 1st year. This book was chosen for this study due to 

the large number of public schools that adopt, because, in a amount of 23 schools in the 

network - between urban and rural areas - 12 show this education feature as the main 

instrument for literacy. The book analysis had such submissions the theoretical-

methodological assumptions of the Literacy System Scliar, whose teaching and learning 

methodology stages of reading and writing stands "in which there are more advanced in 

theory and in the sciences practice dealing with verbal language" (SCLIAR-Cabral, 2013, p. 

11). The study reults showed that the methodology adopted in the textbook Sunflower the 

New Sunflower - literacy and Literacy - 1st year is antagonistic to progress for a literacy 

scientifically grounded in neuroscience and in recognition in how the reading in the human 

brain, once the material analyzed presents the letters on the appointment and the sequential 

alphabet, separating Consonants fromVowels and not according to the articulation complexity 

of the traits that make up, as showed in the present study. It is believed that in this literacy 

initial phase it is necessary that the alfabetizador has in mind the criteria for choice of the 

graphemes according to Scliar-Cabral in its material the Literacy System Scliar (2013) 

foundation, the study methodological basis, as well as understand the traits simplicity that 

make up the Graphemes, the individual complexity grafeme articulation, besides the 

biunivocity the grapheme and the grapheme dependent on linguistic and regional context 

variable (SCLIAR-Cabral, 2013). 

 

 

Keywords: Initial learning of reading – Didatic Book - Literacy System Scliar 
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INTRODUÇÃO 

 

A neurociência como base para entender os processos da aprendizagem da leitura 

 

Os neurônios da visão não nasceram programados para reconhecer diferenças na 

orientação dos traços por isso precisam ser reciclados para o reconhecimento das letras, nas 

diferenças que elas apresentam na direção dos traços que as compõem. Sendo assim, é 

necessário ensiná-los a dissimetrizar a informação. 

 

Simetrizar Informações: Os neurônios da visão foram biologicamente 

programados para simetrizar a informação. Cada vez que um hemisfério 

aprende uma informação visual nova, este traço de memória é imediatamente 

transmitido ao outro hemisfério (DEHAENE, 2012, cap. 7 apud SCLIAR-

CABRAL, 2013, p. 13). 

 

Nesse sentido, a presente dissertação, intitulada “Por uma alfabetização linguística: o 

professor e o livro didático nos anos iniciais em Penedo/AL”, traz como estudo e reflexão os 

pressupostos (psico) linguísticos e metodológicos que fundamentam o Sistema Scliar de 

Alfabetização, conforme Scliar-Cabral (2013, 2015, 2018a, 2018b), firmados nos estudos e 

avanços da neurociência, alcançados por pesquisas de ponta. Junto às ciências da linguagem, 

tais descobertas corroboram a hipótese, segundo a qual a metodologia mais eficiente, mais 

econômica e que atende à diversidade (diastrática, diafásica, diatópica) para o ensino e a 

aprendizagem iniciais da leitura e da escrita vai ser a que relevar os pressupostos linguísticos, 

psicolinguísticos e neurocognitivos firmados, segundo Scliar-Cabral (2013), no 

processamento das unidades menores do vocábulo escrito, como os critérios que relevem a 

natureza da simplificação dos traços das letras, a realização individual de fonemas e a relação 

de biunivocidade, atentando, inclusive, para a variação linguística característica de cada 

região do país. 

No Sistema Scliar de Alfabetização, através de estímulos sensoriais, a criança começa 

a reconhecer os traços invariantes das letras, traçando-os com o dedo e, ao produzir o som que 

realiza o fonema, correspondente ao grafema, desenvolve a consciência fonêmica, bem como, 

com várias atividades como bater palmas e identificar vocábulos átonos negritados, 

desenvolve a consciência fonológica, alfabetizando-se, de maneira a entender que existem 

grafemas com seus respectivos valores e vocábulos separados por espaços em branco. Nesses 

termos, o alfabetizador deve ter formação linguística baseada na fonética e fonologia do 

Português Brasileiro, psicolinguística e neurocognitiva para compreender como se dá o 
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processo do reconhecimento das letras, dos grafemas e dos limites que separam os vocábulos 

escritos, nas regiões neuronais do cérebro. 

Muito se debate, hoje em dia, sobre a questão da alfabetização no Brasil, em 

consonância com os resultados das avaliações de larga escala aplicadas no país para verificar 

como está a educação. No 3º ano do Ensino Fundamental é aplicada a ANA (Avaliação 

Nacional da Alfabetização), avaliação criada junto à política do Pacto Nacional pela 

Alfabetização na Idade Certa (PNAIC), uma tentativa do governo de investir na formação 

continuada dos professores alfabetizadores da base educacional. Entretanto, parte da base 

metodológica do PNAIC não condiz com as novas descobertas da neurociência no tocante à 

efetiva alfabetização do educando e ao processo de como se dá o desenvolvimento da leitura 

na criança, pois vem trazendo velhos métodos para alfabetizar as crianças de 6 anos que só 

aumentam os índices desastrosos de analfabetismo no país. 

Os resultados da última ANA, em relação à proficiência em leitura em Sergipe e 

Alagoas, apontam índices alarmantes, posicionando os dois estados como o “pior” resultado 

em leitura (3,02), seguido por ordem, por Amapá (3,19), Maranhão (3,8), Pará (3,97) e 

Alagoas (4,46). 

O IDEB – Índice de Desenvolvimento da Educação Básica - da cidade de Penedo/AL 

divulgado em 2016, tem a média de 3,8%, da Prova Brasil e da ANA, numa escala que vai de 

0 a 10, numa combinação entre fluxo e aprendizagem. A avaliação foi aplicada em 2015 e 

divulgada em 2016. Como observado matematicamente, essa média não é nada favorável à 

competência leitora e em matemática, visto que a média nacional é de 5,5%. O presente 

trabalho justifica-se, então, no sentido de contribuir com a análise crítica de um dos livros de 

alfabetização mais utilizados em Penedo, uma vez que eles são uma das causas desse quadro 

negativo por que passa o ensino na referida região. 

De acordo com Scliar-Cabral (2013), na Escócia o governo implantou um programa 

para erradicar o analfabetismo no país – o Programa Iniciativa de Intervenção Precoce – cujo 

objetivo era acabar com o analfabetismo funcional das crianças na Educação Básica. Nesse 

sentido, o programa foi introduzido às crianças nas séries iniciais, com base na alfabetização 

firmada em pressupostos teóricos de natureza mais linguística. Ainda sobre o programa, a 

estudiosa traz uma linha do tempo demonstrando como se deu a implantação dele:  

 

1997 - Início do programa. Somente 5% das crianças que frequentavam a 

primeira série da escola primária, que equivale ao Ensino Fundamental no 

Brasil, conseguiam escores altos em leitura. Meta: acabar em 10 anos com o 

analfabetismo funcional.  
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1998 - Com um ano de aplicação, 45% das crianças conseguem escores altos 

em leitura.  

2001 - Um em cada três alunos do secundário (28%) era analfabeto 

funcional. Depois de ter frequentado sete anos do ensino fundamental, seu 

nível de leitura era o equivalente ao de uma criança de nove anos e meio.  

2005 - As crianças do programa começam a ingressar na escola secundária. 

O índice de analfabetismo funcional cai para 6% (2013, p. 31).  

 

O Sistema Scliar de Alfabetização também se firma numa metodologia de 

aprendizagem inicial da leitura de base (psico) linguística, além de se apoiar no enfoque 

multissensorial da médica italiana Maria Montessori, importante educadora que começou suas 

atividades, por volta de 1896, trabalhando na educação de crianças com problemas de 

aprendizagem, principalmente na fase infantil – de 0 a 6 anos de idade. Ela iniciou seu 

trabalho com crianças que tinham deficiência mental e organizou um ambiente favorável à 

aprendizagem dessas crianças, atrelada ao conhecimento científico, até os dias atuais pessoas 

organizam quartos de crianças no modelo montessoriano. 

O método de Montessori e os avanços da neurociência contribuem bastante para 

mudar esse quadro da educação brasileira, cuja base metodológica se dá a partir de exercícios 

multissensoriais para ajudar a criança na alfabetização. 

 

1.1 Objetivos e estrutura da dissertação 

 

Para responder aos questionamentos acima expostos, levar-se-á em consideração: 

 

Objetivo Geral: 

Esta dissertação tem como objetivo geral descrever e analisar o modo como os 

grafemas, erroneamente tratados como letras, são apresentados no livro didático Girassol e 

Novo Girassol – Saberes e Fazeres do Campo de Isabella Carpaneda e Angiolina Bragança, 

adotados em algumas escolas públicas da cidade de Penedo/AL, à luz da metodologia de 

ensino e aprendizagem iniciais da leitura, sugerida no Sistema Scliar de Alfabetização 

(SCLIAR-CABRAL, 2013), pela qual a apresentação das letras e  grafemas obedece a 

critérios de complexidade perceptiva cognitiva crescentes  para crianças de seis anos.  

De acordo com esse amplo objetivo, foram elaborados alguns objetivos específicos, a 

saber: 
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• Auxiliar no combate ao analfabetismo e ao analfabetismo funcional no Ensino 

Fundamental nos anos iniciais em Penedo/AL; 

• Ajudar na melhoria da proficiência em leitura nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental em Penedo/AL, através do Sistema Scliar de Alfabetização (doravante 

SSA). 

 

Esta pesquisa está organizada em três capítulos. No primeiro, intitulado “Sistema 

Scliar de Alfabetização – Fundamentos”, especificamos parâmetros essenciais para o processo 

de alfabetização ser conduzido e melhorado de forma substancial. O Sistema Scliar está 

alicerçado em recentes estudos e descobrimentos das neurociências, advindos de 

experimentações por imagem, através de ressonância magnética (IRM), da 

eletroencefalografia (EEG) e da magnetoencefalografia (MEG), para rastreamento e estudo 

com maior propriedade do cérebro humano, observando como ocorre o processamento da 

leitura nele. Dessa forma, o SSA destaca seus pilares fundamentais: diferença entre a 

aquisição da linguagem oral e a aprendizagem da escrita, reciclagem neuronal, bases 

neurológicas para a alfabetização, variação sociolinguística e educação integral e integrada. 

Ainda nesse capítulo, é abordada a historicidade dos métodos de alfabetização que permeiam 

o universo educacional, na formação inicial e continuada, nos programas governamentais, 

com o objetivo de erradicar o analfabetismo no Brasil, e, nesse tocante, destacamos os de 

maior utilização, o método global e o construtivismo, que não é propriamente um método.  Os 

seguidores do primeiro defendem a ideia de que o aluno aprende do todo para as partes.  O 

método global pode ser de palavração, sentenciação ou texto. Além disso, há o método fônico, 

que, na sua versão mais fiel, opera com as relação entre fonemas e grafemas. Muitos outros 

métodos não direcionam o verdadeiro caminho da alfabetização para a formação de leitores 

fluentes. Apresentamos, também, as principais dificuldades na alfabetização e os principais 

critérios para introdução dos grafemas, aspecto que norteia o presente trabalho, a metodologia 

adotada por Montessori num enfoque multissensorial, e, mais adiante, são abordados o quadro 

fonêmico das consoantes e vogais, além dos valores atribuídos aos grafemas independentes e 

dependentes do contexto grafêmico. 

No segundo capítulo, a metodologia desta dissertação tem como instrumento de 

pesquisa o livro didático adotado por 12 das 23 escolas públicas do município de Penedo/AL 

– Girassol e Novo Girassol – Alfabetização e Letramento – Saberes e fazeres do campo – 1º 

ano –, livro advindo do Programa Nacional do Livro Didático (PNLD), que envia aos 

municípios os materiais “escolhidos pelos educadores” para trabalhar com o Ensino 



12 

 

Fundamental I e II e o Ensino Médio, porém nem sempre essa escolha é priorizada, sem falar 

na organização e na qualidade conteudista desses materiais, já que é fundamental que os 

autores de livro didático sejam formados com consciência nos novos estudos neurocientíficos 

para a alfabetização e tenham conhecimento acerca da didática necessária para tal (tendo essa 

base bem estruturada, em outras séries não haverá tantas preocupações com o essencial da 

leitura e da escrita). 

A escolha desse livro como corpus desta pesquisa se dá devido à forma diferenciada 

como as autoras Carpaneda e Bragança (mesmas autoras do livro Porta Aberta, analisado por 

Araújo, 2017) introduzem as letras para alfabetização de crianças com 6 anos, não as trazendo 

de forma sequencial e deixando muitos conceitos importantes nessa fase sem serem 

mencionados. Por isso, propomos, a partir do que assinala Scliar-Cabral (2013), iniciar das 

letras e grafemas menos complexos, com traços e relações simples, aos mais complexos. 

Todas as unidades, distribuídas em capítulos, são bem sucintas, tratando-se, assim, de um 

material integrado de Língua Portuguesa e Matemática. 

A seguir, observemos o quadro da relação dos livros didáticos utilizados nos anos 

2016, 2017 e 2018 no município de Penedo/AL.  

 

Quadro 1. Relação dos livros didáticos de 1º ano adotados nas escolas públicas em 

Penedo/AL. 

Título do livro adotado no 1º ano, em 

2017-2018 

Escolas municipais em 

Penedo/AL 

A Escola é Nossa/FTD EMEB Santa Luzia 

EMEB Isabel Alves Toledo 

Aprender Juntos/SM EMEB Helena de Carvalho 

EMEB Josef Bergmann   

Eu Gosto de Letramento e 

Alfabetização/IBEP  

Aprender a Ler/Instituto ALFA E BETO 

Coleção Ápis/ Editora Ática 

EMEB Barão de Penedo 

Girassol/FTD EMEB Cândido Toledo 

EMEB Glória Pimenteira 

EMEB Teotônio Ribeiro 

EMEB Santo Antônio 

EMEB São João Batista 

EMEB Hanna Bertoleh 

EMEB João XIII 

Juntos Nessa/LEYA EMEB Costa Mangabeira 

EMEB Manoel Soares 

Novo Girassol/FTD 

 

EMEB Arlindo de Ferreira 

Moraes 
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EMEB Santa Cândida 

EMEB Paulo VI 

EMEB Irêno Araujo 

EMEB Irmã Jolenta 

Porta Aberta/IBEP  EMEB Rotary 

Projeto Buriti/MODERNA EMEB Dom Constantino  
Fonte: Secretaria Municipal de Educação de Penedo/AL – SEMED, 2018. 

 

Segundo a SEMED/Penedo (Secretaria Municipal de Educação), as escolas adotaram 

livros diferentes devido à demanda enviada pelo PNLD; sendo assim, houve escolas que 

distribuíram livros de diferentes coleções porque o número de exemplares foi pouco para que 

todos os 1º anos do município utilizassem a mesma coleção. 

De acordo com o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (PNAIC), criado 

em 2012 e instituído nas escolas em 2013, as turmas de 1º, 2º e 3º anos passaram por um 

processo de alfabetização intensiva. Educadores tiveram formações, receberam materiais 

didáticos, avaliações foram criadas, como é o caso da ANA (Avaliação Nacional da 

Aprendizagem), que consistia em avaliar, no final do primeiro ciclo de alfabetização – com 8 

anos de idade, ou seja, no 3º ano do Ensino Fundamental –, a leitura, a escrita e a matemática. 

Além disso, o pacto baseia-se nos eixos de atuação de gestão, mobilização e controle social. 

A teoria metodológica do pacto é firmada no método global ou no construtivismo, com 

base na nomeação das letras e, sendo assim, não há lugar para a neurociência. O único aspecto 

positivo são alguns momentos de ludicidade nas atividades propostas.  

Os resultados da última ANA, em relação à proficiência em leitura em Sergipe e 

Alagoas, apontam índices alarmantes: Sergipe apresenta o “pior” resultado em leitura (3,02), 

seguido por ordem, por Amapá (3,19), Maranhão (3,8), Pará (3,97) e Alagoas (4,46), como 

mostra a tabela 1, a seguir.  
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Tabela 1. Resultados da Avaliação Nacional de Alfabetização – 2016. 

 
Fonte: BRASIL. INEP. Resultados da Avaliação Nacional de Alfabetização (SAEB - Edição 2016). Brasília, 

2017. 

 

Segundo esses resultados, o estado de Alagoas apresenta 4,46% no nível desejável de 

proficiência em leitura, ou seja, numa escala que vai até 10; essa porcentagem é baixíssima, e 

isso precisa ser resolvido com uma política pública que se apoie nas ciências cognitivas e na 

neurociência para entender os processos de leitura que ocorrem no cérebro. Isso fez com que 

o trabalho ficasse mais instigante, pois percebemos que os alunos não apresentam fluência na 

leitura e, portanto, não compreendem o texto. 

O IDEB 2015/2016 da cidade de Penedo/AL tem a média de 3,8% na Prova Brasil, 

numa escala que vai de 0 a 10, numa combinação entre fluxo e aprendizagem. A avaliação foi 

aplicada em 2015 e divulgada em 2016, como mencionado anteriormente. 

Ainda, justificando este trabalho, alguns conceitos de alfabetização se fizeram 

necessários, conforme segue: 

 

• Uma alfabetização bem-sucedida combate o analfabetismo funcional; 

• O conceito de analfabeto funcional, como o próprio adjetivo indica, deve, contudo, 

repousar sobre a falta de competência do indivíduo para ler e escrever os textos dos 

quais necessita em sua vida cotidiana familiar, social e de trabalho (SCLIAR-

CABRAL, 2003);  

• É funcionalmente letrada a pessoa que puder engajar-se em todas as atividades, nas 

quais o letramento for condição para o desempenho efetivo no seu grupo e na sua 
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comunidade e também para lhe permitir que continue a utilizar a leitura, a escrita e o 

cálculo para o seu próprio desenvolvimento e o de sua comunidade (UNESCO, 2007 

apud SCLIAR-CABRAL, 2013); 

• Na leitura, “ser letrado é entender, usar e refletir sobre textos escritos, a fim de 

alcançar as próprias metas para desenvolver o conhecimento e as potencialidades e 

participar na sociedade” (OCDE, 2007 apud SCLIAR-CABRAL, 2013, p. 27, trad. da 

autora). 

 

Analisamos em seguida a introdução dos grafemas vocálicos e consonantais, à luz dos 

critérios propostos por Scliar-Cabral, baseados no princípio da complexidade crescente para a 

apresentação dos grafemas do PB, e inferimos o que está implícito nas atividades para a 

aprendizagem das letras, propostas pelas autoras Carpaneda e Bragança, comparando-as com 

o que Scliar-Cabral traz em seu livro Fundamentos do Sistema Scliar de Alfabetização (2013) 

e nos “Roteiros para o Educador”. E, por fim, as considerações finais desta pesquisa. 
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2 SISTEMA SCLIAR DE ALFABETIZAÇÃO – FUNDAMENTOS 

 

O Sistema Scliar está alicerçado em recentes estudos e descobrimentos das 

neurociências, advindos de experimentações por imagem, através de ressonância magnética 

(IRM), da eletroencefalografia (EEG) e da magnetoencefalografia (MEG), para rastreamento 

e estudo com maior propriedade do cérebro humano, observando como ocorre o 

processamento da leitura nele. Assim, o SSA destaca alguns pontos fundamentais: diferença 

entre a aquisição da linguagem oral e a aprendizagem da escrita, reciclagem neuronal, bases 

neurológicas para a alfabetização, variação sociolinguística e educação integral e integrada. 

As quais serão explicadas abaixo: 

A diferença entre a aquisição da linguagem oral e a aprendizagem da língua escrita é 

um dos mais importantes pilares para a compreensão da proposta do Sistema Scliar de 

Alfabetização para a aprendizagem inicial da leitura e da escrita. Em crianças sem nenhum 

impedimento sensorial, perceptual ou cognitivo para processar a fala, a aquisição do sistema 

oral se dá de forma natural e espontânea, sendo que as primeiras palavras ocorrem por volta 

de um ano de idade (SCLIAR-CABRAL, 2013). 

Os neurônios são dotados de uma plasticidade, por isso precisam ser reciclados para o 

reconhecimento das letras, nas diferenças que elas apresentam na direção dos traços que as 

compõem. Sendo assim, é necessário ensiná-los a dissimetrizar-se. 

 

Simetrizar Informações: Os neurônios da visão foram biologicamente 

programados para simetrizar a informação. Cada vez que um hemisfério 

aprende uma informação visual nova, este traço de memória é imediatamente 

transmitido ao outro hemisfério (DEHAENE, 2012, cap. 7 apud SCLIAR-

CABRAL, 2013, p. 13). 

 

Nesse sentido, outro ponto tem fundamental importância na alfabetização das crianças, 

a saber, as bases neurológicas para que essa alfabetização ocorra de forma satisfatória, pois as 

informações sensoriais são processadas pela visão, pela audição, pelo tato e pelo canal 

proprioceptivo, mutuamente. Nesse tocante, são aplicados os ensinamentos de Montessori 

sobre aprendizagem, segundo os comandos multissensoriais. Além disso, a criança deverá 

saber atribuir os valores a cada grafema e onde cai o acento mais forte da palavra. 

Outro fator para a aprendizagem da leitura é a variação linguística: as pessoas moram 

em regiões diferentes, cada qual com sua cultura, e é preciso ensinar na escola o respeito à 

diferença, poupando as crianças de sofrerem algum constrangimento quando leem em voz alta 

ou falam. 
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Um outro princípio do sistema é a educação integral e integrada que versa sobre os 

seus fundamentos filosóficos, científicos e metodológicos, principalmente a não separação do 

conhecimento cultural do biológico. A educação integral parte do propósito de uma educação 

plena do indivíduo – cognitivo, afetivo, físico, a socialização e até o estético –, podendo levá-

lo ao pleno desenvolvimento, ao exercício da cidadania e à realização pessoal, apto à 

compreensão dos diversos textos que circulam na sociedade.  

O principal fundamento da educação integrada é a indissociabilidade das ciências 

humanas e biológicas, visto que a cultura não pode ser pensada sem o cérebro humano, como 

o exemplo da invenção da escrita há mais ou menos 5 mil anos, na Mesopotâmia: havia a 

necessidade de os seres humanos registrarem as mercadorias transportadas a vários países. 

Essa invenção só foi possível porque o aparato biopsicológico da espécie está preparado para 

a produção cultural, mecanismo de sobrevivência, exatamente, devido à plasticidade neuronal  

reciclagem para novas aprendizagens. Como vimos, os neurônios estão aptos a reconhecerem 

quais, quantos e a direção dos traços invariantes das letras; nesse âmbito, no SSA, a criança é 

levada a passar o dedo no traçado das letras – aprendizagem sensorial e motora – e, enquanto 

passa o dedo, vê a letra, produz e ouve o som que realiza o fonema correspondente ao 

grafema: nessas operações, os neurônios estão sendo reciclados e a criança está 

desenvolvendo sua consciência fonêmica. 

Os neurônios da visão são programados para simetrizar as informações, mas para 

reconhecer as letras os neurônios têm de aprender a assimetrizar a informação; por exemplo, a 

criança precisa reconhecer a diferença entre um b e um d de imprensa, e essa lhe é uma 

dificuldade. Uma outra dificuldade ocorre quando ela percebe a fala como um contínuo, 

porque na fala não há separação entre as palavras e, muito menos entre os componentes da 

sílaba. Isso leva a criança a, inicialmente, escrever tudo junto como uma cadeia ininterrupta. 

Outra grande dificuldade são os vocábulos átonos, que são pouco percebidos na cadeia da 

fala. Essas complexidades na fala são claramente perceptíveis na escrita, e é aí onde o 

alfabetizador deve ser bem preparado. Assim, uma formação continuada é primordial para que 

a alfabetização seja efetivada. Como afirma Scliar-Cabral (2008): 

 

O alfabetizando tem que automatizar a identificação das letras, em especial, 

o que diferencia uma da outra. Trata-se, às vezes, de um traço mínimo. 

Assim, a diferença entre “b” e “d”, está no fato de uma letra estar voltada 

para a direita e a outra para a esquerda, ou seja, no espelhamento, como em 

“bela” e “dela”. Novamente, trata-se de uma especificidade dos sistemas 

alfabéticos. Para reconhecer e identificar os objetos, tal traço é irrelevante. 

Uma xícara continua sendo uma xícara, não importa se a alça está voltada 
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para a esquerda ou para a direita... Se você se olhar ao espelho, a imagem 

está invertida e nem por isto está representando outra pessoa.   

 

Um outro fundamento da educação integrada é que alfabetizar é além de tudo 

instrumentalizar a pessoa para ler com autonomia, compreender, refletir sobre, inferir e 

incorporar os conhecimentos veiculados nos textos que circundam socialmente, apoderando-

se dos inúmeros avanços que a humanidade produziu até hoje, a chamada cultura humanística. 

É possível uma educação integrada incorporando vários conhecimentos sobre 

inúmeros saberes na filosofia, nas ciências e nas artes; todavia para isso é de suma 

importância que a criança seja alfabetizada para o letramento e que a escola não continue 

fabricando analfabetos funcionais.  

Dentro dessa educação integrada, os educadores precisam trabalhar textos de variados 

assuntos e disciplinas diversas para integrar valores e novos conhecimentos a serem 

compreendidos, trabalhar inúmeros gêneros textuais que sejam pertinentes aos educandos 

naquele momento, tudo isso precisa ser bem selecionado. Nesse momento, é necessário que o 

professor tenha capacidade para tal escolha, mas é preciso que os autores dos livros didáticos 

também passem por tal formação continuada. 

O Sistema Scliar de Alfabetização é fruto de muitos estudos e pesquisas, visando à 

melhoria dos índices de alfabetismo no Brasil. Parte de uma metodologia inovadora para 

alfabetizar crianças, com base nas novas descobertas da neurociência, no exitoso programa da 

Escócia – Programa Iniciativa de Intervenção Precoce – e também nos estudos da médica e 

educadora italiana Maria Montessori. 

O Brasil se encontra em 53º lugar dentre os sessenta e cinco países participantes, em 

competência de linguagem, matemática e ciências pelo PISA (Programa de Avaliação 

Internacional de Estudantes) realizado pela OCDE em 2011, ou seja, ainda há um índice bem 

elevado e preocupante de analfabetos funcionais no país. Em uma definição elementar, 

analfabeto é aquele que não consegue decodificar nenhum código (letras) escrito, assim como 

também não realiza algumas atividades básicas do cotidiano que envolvem leitura. Alguns 

deles ainda conseguem identificar uma ou outra informação, ler algo em determinados aportes 

escritos, estando esses no nível de analfabetismo rudimentar.  

O nível do alfabetismo funcional é dividido em básico e pleno: no alfabetismo básico, 

são consideradas aquelas pessoas que leem, compreendem o que está escrito e conseguem 

fazer atividades do cotidiano; já no alfabetismo pleno, lê-se, compreende-se o que é lido e 

ainda se fazem inferências a partir daquilo que está sendo lido. 
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Após expor alguns conceitos básicos sobre o tema analfabetismo e alfabetismo, vamos 

nos deter em outras definições de analfabetismo funcional, para melhor entender o problema 

que avassala o sistema educacional brasileiro  e cujas causas estão na formação inicial 

deficiente dos alfabetizadores e na base curricular desatualizada dos cursos de Pedagogia, já 

que são esses os futuros pedagogos que estarão em sala de aula com os alunos da Educação 

Infantil e do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental, e, se essa base alfabetizadora não for bem 

feita, o problema perdurará no Ensino Fundamental anos finais, bem como no Médio e no 

Superior. Vejamos:  

 

O conceito de analfabeto funcional, como o próprio adjetivo indica, deve, 

contudo, repousar sobre a falta de competência do indivíduo para ler e 

escrever os textos dos quais necessita em sua vida cotidiana familiar, social e 

de trabalho (SCLIAR-CABRAL, 2003).  

 

É funcionalmente letrada a pessoa que puder engajar-se em todas as 

atividades, nas quais o letramento for condição para o desempenho efetivo 

no seu grupo e comunidade, e também para permitir-lhe que continue a 

utilizar a leitura, a escrita e o cálculo para o seu próprio desenvolvimento e o 

de sua comunidade (UNESCO, 2007 apud SCLIAR-CABRAL, 2013, p. 27).  

 

Na leitura, ser letrado é entender, usar e refletir sobre textos escritos, a fim 

de alcançar as próprias metas para desenvolver o conhecimento e as 

potencialidades e participar na sociedade (OCDE, 2007 apud SCLIAR-

CABRAL, 2013, p. 27, trad. da autora).  

 

Diante das acepções anteriormente expostas em torno da temática analfabetismo 

funcional, podemos observar que elas remontam à questão do preparo que o indivíduo precisa 

ter para a vida, mas, para isso, ele necessita de habilidades de leitura, escrita e cálculo para 

desenvolver as tarefas impostas pela sociedade, atividades essas em um entorno de 

letramento. Com isso, é possível verificar que o ato de ler, escrever e entender não é tão 

simples assim: há pessoas que apresentam níveis de letramento que as ajudam a participar da 

vida social, porém a leitura e a compreensão ainda são bastante minguadas entre as crianças, 

jovens e adultos em nosso país. 

Há os alfabetizados funcionais plenos que conseguem compreender e interpretar textos 

fazendo inferências intratextuais, ou seja, entender trechos do texto relacionando-os a outros 

trechos do próprio texto, ou extratextuais – compreender parágrafos do texto comparando-os a 

outros textos já lidos e armazenados em sua memória permanente. 

Para que se alcance uma alfabetização plena, será necessário que o país repense 

critérios para a formação inicial e continuada dos educadores que já fazem parte do quadro 
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educacional do Brasil; é necessário que os alunos adquiram as habilidades de leitura, 

compreensão e escrita que os levem a ler o mundo de uma forma enriquecedora, tornando-os 

cidadãos mais ativos e conscientes. 

Os métodos globais de alfabetização – tão ensinados na universidade ou o 

construtivismo, transmitido de forma distorcida – são falhos, visto que pecam ao tentar 

alfabetizar as crianças pelo nome das letras e a soletração das sílabas por meio da 

nomenclatura do código. Está comprovado cientificamente que: 

 

Nossos olhos não abarcam uma linha inteira, em virtude das limitações de a 

única parte da retina, realmente útil para a leitura, chamada fóvea, rica em 

células fotorreceptoras, os cones, ocupar apenas 15º do campo visual. Por 

isso, nossos olhos correm pela linha, em movimentos de sacada (quatro ou 

cinco por segundo). Durante estes movimentos, não vemos nada. Só ao parar 

em um ponto, a fixação, a fóvea consegue abarcar 3 ou 4 caracteres à 

esquerda do centro do olhar, e 7 ou 8 à direita, nos sistemas de escrita com a 

direção da esquerda para a direita (SCLIAR-CABRAL, 2013, p. 43-44). 

 

Essa citação derruba as características e os princípios do método global em que o 

aluno começa a ser alfabetizado partindo do texto. 

O Sistema Scliar de Alfabetização concebe o desenvolvimento da consciência 

fonêmica, ou seja, ensinar aos alunos desde o 1º ano os fonemas e grafemas do português 

brasileiro, enfatizando que os grafemas, unidades que distinguem os significados das palavras 

escritas têm um valor: os fonemas. 

Por isso são tão importantes os estudos da neurociência e psicolinguística na formação 

tanto inicial quanto continuada dos professores, e é nesse ponto que se faz fundamentalmente 

indiscutível que haja disciplinas nas licenciaturas que priorizem os estudos neuronais para que 

o educador conheça o funcionamento do cérebro humano e saiba em que hemisfério se dão a 

aprendizagem e o processamento da leitura; somente dessa maneira o analfabetismo funcional 

poderá ser erradicado e nossas crianças poderão ser alfabetizadas de verdade. E é nesse estudo 

que Scliar mostra, com propriedade, os mecanismos neuronais, os quais vamos descrever 

agora. 

As recentes descobertas da neurociência podem ajudar bastante na alfabetização e na 

escolha da melhor metodologia: o Sistema Scliar de Alfabetização atende à arquitetura 

cerebral de leitura. 
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Figura 1: Arquitetura Cerebral da Leitura. 

 

Fonte: Dehaene (2012, p. 78 apud SCLIAR-CABRAL, 2013, p. 43). 

 

Faz-se necessário conhecer a estrutura, o amadurecimento e o funcionamento do 

sistema nervoso central, especialmente no que diz respeito à linguagem verbal oral e escrita. 

O cérebro humano possui dois hemisférios: hemisfério direito, responsável pelas funções 

holísticas e configuracionais, e hemisfério esquerdo, responsável pelas atividades sequenciais 

e lógicas (Exemplo: o reconhecimento de rostos, artefatos, enfeites e desenhos é 

preferencialmente feito pelo hemisfério direito; já a linguagem verbal oral e escrita, pelo 

hemisfério esquerdo, tanto que, se alguém tem uma lesão nele, pode perder ou ter dificuldades 

na fala).  

Como vimos acima na figura 1, o cérebro está dividido em quatro regiões: frontal, 

parietal, temporal e occipital; cabe ainda mencionar o sistema límbico, em especial o 

hipocampo – encarregado, entre outras funções, pela fixação da aprendizagem na memória 

permanente. Agora vamos distinguir as funções de cada uma dessas regiões do cérebro 

humano: 

Região Frontal – ocupa uma extensa parte do cérebro humano; é nela que estão as 

áreas terciárias incumbidas de planejar e executar os gestos motores, como os da fala, no 

hemisfério esquerdo, e a introdução de proposições, conjunções e pronomes na frase. 

Região Parietal – divide-se em anterior e posterior, a região parietal anterior, também 

chamada de córtex somato-sensorial, se separa da região frontal pelo sulco central ou Cissura 

de Rolando; nela se processam, primariamente, sinais sensoriais como o tato, a dor, a 

temperatura do corpo, e estão priorizadas as sensações das seguintes partes do corpo: lábios, 

língua, garganta e o polegar. Já a região parietal posterior é uma área secundária 

operacionalizada pelas percepções, portanto os neurônios já deverão ter passado por 
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experiências anteriores para analisar, reconhecer e integrar informações advindas das áreas 

primárias; é nessa área que há o reconhecimento dos objetos através do tato. 

Região Temporal – nessa região ocorrem os processos fonético-fonológicos, o 

processamento ocorre na região do córtex auditivo primário e no plano temporal, sendo esse 

último localizado no coração da área de Wernicke’s, ocorrendo os circuitos mais importantes 

para o processamento auditivo dos fonemas e da compreensão. 

Região Occipital – é a região responsável pelo processamento do sinal luminoso (áreas 

primárias) e pelo reconhecimento visual (percepção nas áreas secundárias), inclusive, dos 

traços invariantes, das letras e, consequentemente, das palavras. Na área occipital-temporal 

ventral esquerda, além do reconhecimento dos traços invariantes, das letras e das palavras 

escritas, ocorre reconhecimento de uma configuração mais abstrata, o grafema, associado a 

seus valores, os fonemas (daí o termo ‘temporal’, associado a occipital). É a área mais 

importante para o reconhecimento da palavra escrita e, portanto, para a alfabetização para a 

leitura.  

A estrutura do cérebro humano se dá em três níveis: áreas primárias, secundárias e 

terciárias, formando redes interligadas em que existe uma divisão de trabalho: a primeira 

divisão ocorre entre o hemisfério esquerdo – dominante – e o direito, bem como a que 

distingue os processos receptivos sensoriais, conhecidos como aferentes, dos de produção – 

motores, conhecidos como eferentes. E há o processo de integração e planejamento, o qual 

ocorre nas áreas terciárias. 

Agora vamos falar um pouco sobre o neurônio: trata-se da célula do sistema nervoso 

que é responsável pela condução do impulso nervoso; calcula-se atualmente que tenhamos 86 

bilhões de neurônios em cada humano; sua estrutura é composta por: corpo celular, núcleo 

celular, dendritos (que são os numerosos prolongamentos do corpo celular, receptores da 

informação), axônios (prolongamento que transmite o impulso nervoso provindo do corpo 

celular) e estelos dendritos – conjuntos de ramificações em que termina o axônio, permitindo 

a ligação entre várias células ao mesmo tempo. O espaço entre o dendrito de um neurônio e o 

estelo dendrito de outro é a fenda sináptica – os sinais são transportados por meio das sinapses 

por uma variedade de substâncias químicas chamadas de neurotransmissores. 

Entender todo esse processamento justifica muitas práticas fracassadas, por isso, é de 

suma importância o conhecimento deste estudo para todos os professores do Brasil. Nesse 

ponto, faltam políticas públicas mais severas, abrangentes, de qualidade e com interesse 

propriamente na erradicação do analfabetismo no país. 
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Reconhecer os traços invariantes das letras é tarefa fundamental dos educandos através 

dos ensinamentos dos alfabetizadores. Esse reconhecimento se dá num processo bastante 

lento, pois os neurônios serão nesse momento reciclados para esse reconhecimento, já que são 

dotados de plasticidade para novas aprendizagens.  

Nesse contexto, podemos observar também o espelhamento das letras no início da 

alfabetização, outro problema que aflige educadores, além da dislexia.  

 

2.1 Programa Iniciativa de Intervenção Precoce na Escócia 

 

Scliar-Cabral esclarece que a Escócia utiliza o Programa Iniciativa de Intervenção 

Precoce, o qual adota práticas de estratégias consagradas com sucesso na alfabetização e no 

letramento das crianças, incluindo práticas exitosas, como as de Montessori. Vejamos 

algumas estratégias do programa:  

 

Ênfase na Educação Infantil  

Desenvolvimento da consciência fonológica na pré-escola  

Uso do método fônico sintético e enfoque multissensorial de Montessori;  

Material pedagógico elaborado a partir de pesquisas (Jolly Phonics);   

Atividades de intervenção, com equipe de professores especialmente 

formados;   

Avaliação e monitoria contínuas;   

Tempo extra para a leitura no currículo;   

Assessoria às famílias;  

Implementação de um entorno de letramento na comunidade.   

(EDUCATION GUARDIAN, 2007 apud SCLIAR-CABRAL, 2013, p. 14). 

 

Na educação infantil, leva-se em conta que o professor já comece a trabalhar com a 

consciência fonológica nas crianças, usando o método fonético para inserir os sons e as 

articulações das letras. De acordo com Dias e Sebra,  

 

No método multissensorial, há um engajamento muito maior e mais explícito 

de outras modalidades sensoriais, como a tátil (o aluno sente uma letra 

desenhada com um material de textura específica, por exemplo), a 

cinestésica (o aluno movimenta-se sobre uma letra desenhada no chão, por 

exemplo), e a fonoarticulatória (o aluno, de forma intencional, atenta aos 

movimentos e posições de lábios e língua necessários para pronunciar 

determinado som). Assim, o método multissensorial tenta, intencionalmente, 

apresentar a linguagem escrita, tendo como input outras modalidades não 

usadas no método tradicional, como o tato e a cinestesia (2011, p. 307-308).  
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Montessori faz jus à importância de se apresentar a linguagem escrita por outros 

recursos que não o tradicional lápis, mas que as crianças percebam por meios multissensoriais 

as articulações do tracejado das letras, usando todo o corpo para o desenho de letra. 

Acompanhando as estratégias do programa Iniciativa de Intervenção Precoce, notamos 

que é importante criar materiais pedagógicos a partir de pesquisas, pensando com isso que 

essas pesquisas sejam feitas de região para região por grupos articuladores ou formadores que 

pesquisarão as reais necessidades de determinadas realidades escolares, preparando um 

aparato pedagógico para que o professor trabalhe especialmente cuidando das especificidades 

e dificuldades de sua turma. 

O programa teve uma meta de 10 anos, e seus índices foram os mais satisfatórios 

possíveis, como podemos verificar nos dados abaixo:  

 

Em 1997, somente 5% das crianças que frequentavam a primeira série do 

primário conseguiam escores altos em leitura: com a aplicação do programa, 

a cifra subiu para 45%. A reversão do problema também se pode observar no 

fato de que, em 1997, as crianças com escores baixos que frequentavam a 

segunda série do primário constituíam 11% e, em 2007, baixaram para 1%. 

Ainda em 2001, antes que o programa apresentasse efeitos nos estudantes 

que ingressavam na escola secundária, um entre cada três alunos (28%) era 

analfabeto funcional: depois de ter frequentado sete anos do ensino 

fundamental, seu nível de leitura era o equivalente ao de uma criança de 

nove anos e meio. Em agosto de 2005, já sob o efeito do programa, a 

porcentagem de tais alunos baixou para 6% (SCLIAR-CABRAL, 2013, p. 

31). 

 

Então, observando essas cifras, é possível avaliar esse programa como uma sugestão 

para o problema do analfabetismo no Brasil, por isso deve ser agregado aos educadores 

comprometidos com uma verdadeira aprendizagem de seus alunos e sua efetiva participação 

na vida social e no exercício da cidadania. 

O Brasil apresenta alguns programas e métodos de alfabetização para erradicar o 

analfabetismo, mas precisa refletir sobre o que deu certo em outros países, como esse 

programa apresentado por Scliar-Cabral, para percorrer um caminho para a real erradicação, 

sabendo, obviamente, que será fundamental um querer por parte dos administradores do país.   

 

2.2 Desenvolvimento da língua oral verbal 

 

A aquisição da linguagem oral pela criança se dá de modo diferente da aprendizagem 

inicial da leitura. Há fatores que podem intervir no desenvolvimento da linguagem verbal oral 
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da criança, sendo selecionados três deles: os inatos, os maturacionais e os ambientais (a 

criança adquire a variedade sociolinguística a que estiver exposta).  

Os fatores inatos são aqueles que nascem com o indivíduo, são biopsiquicamente 

determinados pela espécie, como é o caso da arquitetura do sistema nervoso central humano, 

que tem caráter próprio para operar com signos verbais orais – função semiótica, específica da 

espécie humana –, registrando informações na memória permanente e, para isso. é utilizado o 

órgão da audição, reforçado pelas informações do canal proprioceptivo. Nas práticas 

alfabetizadoras do SSA, os educadores começam instigando os alunos a relatarem narrativas 

factuais ou fictícias ou histórias contadas pelos familiares, algo que é importantíssimo para o 

desenvolvimento da competência narrativa das crianças, preparando-as para o ingresso no 

mundo da escrita. 

Por conseguinte, “o canal proprioceptivo envia informações ao cérebro sobre os 

movimentos realizados por nosso corpo, no caso, pelo aparelho fonador da criança que está 

ensaiando suas primeiras falas” (SCLIAR-CABRAL, 2013, p. 29). Esse fato não acontece 

com uma criança que nasce surda e que, portanto, não terá o input para falar, mas  se não tiver 

outros comprometimentos cognitivos, poderá também adquirir língua verbal visual-gestual 

(Libras). 

O fator maturacional se dá a partir do não comprometimento do feto e de ausência de 

enfermidades em seu percurso, como no caso de crianças ou da própria gestante que contraiu 

doenças, deixando sequelas graves, ou teve má alimentação durante a gestação, além de falta 

de proteínas nos meses iniciais de vida da criança –, pois os circuitos que ligam os 

prolongamentos dos neurônios precisam estar bem recobertos por camadas de proteínas, que é 

o processo conhecido como mielinização – em seu sistema nervoso central. Então, para que 

isso não ocorra, a gestação tem de ser bem cuidada, tendo alimentação, precauções no uso de 

medicamentos durante o período gestacional, ir periodicamente ao médico e tantos outros 

cuidados para que o bebê nasça saudável fisicamente e, principalmente, na formação de seu 

sistema cerebral, pois algum acidente nesse percurso pode causar problemas na aprendizagem 

da leitura e escrita dessa criança. Scliar-Cabral reforça que  

 

os circuitos que ligam os diversos centros  do  sistema  nervoso  central  não 

nascem prontos:  é  necessário  que  ocorra  a  mielinização, para  que  se  

estabeleçam as ligações de modo adequado e no momento certo. Essa 

mielinização é um processo em que o prolongamento dos neurônios são 

recobertos por uma camada rica em proteínas (2013, p. 30). 
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Assim, por não nascerem prontos esses circuitos que interligam os centros do sistema 

nervoso central, as mães devem ter bastante cuidado nos primeiros meses de vida da criança, 

uma vez que a maior parte de seu cérebro e seu corpo está em formação. Todos esses fatores 

são essenciais para que em sua vida estudantil a criança obtenha um resultado mais favorável 

na aquisição e no desenvolvimento da língua verbal oral e na aprendizagem da leitura e da 

escrita.  

Por fim, os fatores ambientais são ativados com a interação verbal, iniciada na 

socialização que cerca a gestante, sua família, sua comunidade, seus amigos, seus grupos 

sociais.  

Além disso, aspectos culturais, socioeconômicos e afetivos incidirão sobre a variedade 

sociolinguística, por isso se julga fundamental que desde a gestação a mãe converse com seu 

filho, lhe conte histórias, que ele ouça sons que vão contribuir com sua formação como um ser 

social, pertencente a uma dada sociedade, do qual faz parte o seu idioleto que o individualiza.  

A criança nasce com a capacidade de distinguir quaisquer sons, porém, ao adquiria a 

sua variedade sociolinguística, descartará as categorias que não são aproveitadas, à medida 

em que o sistema fonológico da língua adquirida for se firmando. 

O repertório lexical vai ser bastante peculiar da região/cultura em que está inserida. 

Em sala de aula, o professor percebe a grande variedade linguística existente entre seus 

alunos, especialmente no momento em que ele pede para que seja feita uma leitura em voz 

alta; com isso, irá perceber a enorme diferença sociocultural presente na linguagem, uma vez 

que as crianças não fazem a conversão dos grafemas do mesmo jeito. As variedades 

sociolinguísticas existem por vários fatores entre os quais se destacam: o geográfico, o 

socioeconômico e cultural, o profissional – guetos linguísticos de acordo com as diversas 

profissões –, o fator geracional – variedade praticada pelos jovens – e o idioleto – estilo 

próprio de falar de um determinado indivíduo. Todos esses aspectos interferem no processo 

de desenvolvimento da língua oral e, portanto, na alfabetização das crianças. Os três fatores 

são fundamentais para o desenvolvimento e aprimoramento da linguagem verbal oral. 

Uma vez que a variedade linguística de prestígio é um instrumento de poder e 

ascensão social, o profissional, enquanto professor, deve saber como tratar, evitando 

traumatizá-lo.  

 

2.3 Historicidade dos métodos de alfabetização 
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Segundo Scliar-Cabral (2013), é preciso desmistificar o método global ou analítico, 

advindo dos métodos de soletração. Os seguidores do método global defendem a ideia de que 

o aluno aprende do todo para as partes – do texto para suas menores partes, usando a 

palavração, sentenciação ou o texto. Nos cursos de Pedagogia, em especial nas aulas de 

Didática e suas metodologias, os professores introduzem a ideia desse método para que os 

futuros pedagogos o utilizem em suas salas de aulas, inicialmente, nos estágios 

supervisionados que o curso exige. De acordo com os estudos feitos por Scliar-Cabral sobre a 

história e a fundamentação do método global, pressupõe-se, equivocadamente, que:  

 

1º A linguagem funciona como um todo; 

2º A criança primeiro percebe o todo para depois observar as partes; 

3º Prioridade à compreensão; 

4º O leitor utiliza estratégias globais; 

5º As palavras devem ser familiares e possuir valor afetivo para a criança 

(FRADE, 2005 apud SCLIAR-CABRAL, 2013, p. 82). 

 

O terceiro tópico (acima) está adequado à alfabetização, assim como, parcialmente, o 

quinto, contudo, os demais foram derrubados e fundamentados, contrariamente, pela 

neurociência e suas experiências. Com isso, não há como sermos adeptos de um método que 

comporte tais absurdos, declara Scliar-Cabral. 

Outro argumento que refuta a ideia do método global são os limites de captação da 

informação pela única região do olho capaz de fazê-lo, que é centro da fóvea; isso faz com 

que, durante a leitura, os olhos percorram a linha nos movimentos da sacada, da esquerda para 

a direita, não mais que 3 ou 4 letras, incluindo os espaços em branco à esquerda do centro de 

fixação, e à direita 7 ou 8 letras, incluindo também os espaços em branco. Consequentemente, 

dadas essas limitações, não há como um método fundamentar-se em alfabetizar do texto para 

as partes menores. 

Há outros métodos interessantes, como o Sistema Scliar de Alfabetização, que inicia o 

processo de alfabetização pelo reconhecimento dos traços invariantes que compõem as letras 

e que uma ou duas letras formam um grafema associado ao fonema, realizado pelo som que a 

criança emite. 

É imprescindível que o indivíduo tenha automatizado o reconhecimento dos traços que 

diferenciam as letras entre si e os valores que os grafemas têm, para que não titubeie em 

palavras vistas pela primeira vez, o que ocorre principalmente, quando tiver sido alfabetizado 

pelo método global, que utiliza a nomeação das letras ao invés de trabalhar o valor do fonema. 
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Ensinar pelo nome das letras, tão enfatizado no método global, leva os alunos que 

ainda estão na fase de soletração a entenderem que ler é dizer o nome das letras e não o valor 

que os grafemas têm naquela palavra; isso causa muita confusão na mente das crianças, 

fazendo com que achem que a escola é muito chata, que não vão aprender a ler, e isso fará 

com que seja ainda mais difícil fazê-las aprender a ler efetivamente. 

Exposições de métodos sempre foram colocadas em reuniões escolares, congressos 

educacionais, semanas pedagógicas, entre outros eventos, mas nenhum até então preocupado 

com o desenvolvimento pleno do educando, que nessa concepção é visto como um ser que 

concebe as unidades internas das palavras tal como fazem os indivíduos já alfabetizados. 

Assim, necessitamos de uma formação linguística mais específica nessas questões para 

entendermos esse funcionamento.  

 

2.3.1 Método Fônico  

 

O método fônico foi iniciado a partir das críticas ao método da soletração (alfabético) 

e do analítico (global). Ele parte do som das letras, pois cada uma delas tem um ou mais 

fonemas correspondentes. Porém, há uma orientação desse método no sentido de que o 

trabalho com a alfabetização do aprendiz seja realizado introduzindo-se as vogais – pois são 

consideradas (nessa metodologia) menos complexas – para depois partir para as consoantes 

com menor complexidade de escrita e, por último, as de maior complexidade. 

Vemos uma semelhança entre o método fônico e o preconizado por Scliar-Cabral, 

contudo, erroneamente, ele vem orientando a iniciar o processo de reconhecimento das letras 

pelas vogais, considerando-as de menor complexidade: é nesse ponto que os estudos da 

neurociência vêm contestar essa metodologia.  

No livro Manual da Consciência Fonêmica, há, na parte introdutória, três tópicos de 

que o aluno necessita para se alfabetizar, são eles:   

 

• Descobrir o princípio alfabético, isto é, descobrir o fato de que as palavras 

são formadas por fonemas (diferentes sons menores do que a sílaba) e que 

os fonemas, por sua vez, são representados por grafemas (letras); 

• Aprender a decodificar, ou seja, aprender as relações entre os fonemas e os 

grafemas que os representam para extrair o som das palavras escritas; 

• Aprender o princípio ortográfico, ou seja, as regras que regem a escrita das 

palavras (OLIVEIRA, 2010, p. 5).  
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Há inúmeros pontos de divergência com o Sistema Scliar de Alfabetização, a começar 

pelo fato de que Oliveira equaliza fonema e som, bem como grafema e letra, diferença crucial 

na teoria e práticas do SSA e a definição de decodificação para Scliar-Cabral é converter os 

grafemas em fonemas, na leitura, enquanto a codificação é o inverso. Igualmente, Scliar-

Cabral adota os princípios do sistema alfabético do português brasileiro que incluem as regras 

de decodificação e de codificação do PB escrito, as exceções e como dar conta das 

irregularidades e Oliveira os desconhece por completo. 

.De acordo com Freitas (2011):  

Parece nem passar pela cabeça de certas autoridades que o método global de 

alfabetização, entronizado tão veementemente pelos Parâmetros 

Curriculares Nacionais, possa ser o responsável por grande parte do 

fracasso. Em plena era da globalização, o Brasil tem conseguido ignorar, 

com inexplicável obtusidade, a revolução do ensino fundamental ocorrida 

nos Estados Unidos, na Inglaterra, na França e em tantos outros países e 

blocos que, depois de intensas pesquisas científicas, descobriram os estragos 

alarmantes feitos pelo pernicioso método global e adotaram explicitamente o 

método fônico para a alfabetização de suas crianças (FREITAS, p. 33, apud 

CAPOVILLA; CAPOVILLA, 2004, p. 78). 

 

Nesse sentido, assim como Scliar-Cabral (2013), também comenta que as autoridades, 

através das políticas públicas, não “pensam” na possibilidade de que um dos motivos do 

fracasso escolar seja esse método que tanto é acompanhado nas orientações dos PCN’s e do 

livro didático, dizendo:  

 

Segundo Cagliari (1988) para se alfabetizar, o aluno decorava o alfabeto, 

tendo o nome das letras como guia para sua decifração, decorava as 

palavras-chave, para pôr em prática o princípio acrofônico, próprio do 

alfabeto, e depois passava a escrever e a ler, interpretando nas ‘taboas’ (ou 

tabuadas), as sílabas da fala com a correspondente forma de escrita. Ainda, 

segundo o autor, 

b) Cartilha do ABC: esta segue o mesmo princípio da cartinha de João de 

Barros;  

c) Em 1850, Antônio Feliciano de Castilho escreve uma cartilha famosa, 

intitulada Método portuguez para o ensino do ler e do escrever. Uma das 

suas características mais marcantes é o emprego dos chamados alfabetos 

picturiais ou icônicos. Em 1853, esse mesmo autor lança sua segunda edição, 

desta vez com o nome, Método Castilhos; 

d) João de Deus, em 1870, lançou uma cartilha que ficou muito famosa, 

intitulada Cartilha maternal ou arte de leitura (CAGLIARI, 1988, p. 22). 

No Brasil, segundo Collares (2011), logo após a Cartilha Maternal de João 

de Deus, apareceram muitas outras. Todas com características bem 

marcantes, definindo diferentes métodos e estratégias para a condução da 

alfabetização, tais como: 

a) método sintético: obedece a uma certa hierarquização, vai da letra ao texto 

através da soletração e silabação; 
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b) método analítico: este método ganha maior importância na década de 30 

com a ascensão da psicologia, quando a maior ênfase é dada aos testes de 
maturidade psicológica (FREITAS, 2011, p. 26). 

 

Outra forma de análise é contrapor os métodos sintéticos, nos quais se inclui o método 

fonético aos analíticos, nos quais se incluem os globais), conforme o quadro resumo a seguir.  

 

Método Sintético Método Analítico 

Consiste em sintetizar sequências, dados 

ou átomos componentes. O método de 

recitação do bê-á-bá encaixa-se nesse 

tipo. Mostrar primeiro as letras e ensinar 

suas correspondências com sons e depois 

ensinar a compor com elas as sílabas e 

palavras.  

Parte das sequências completas, sendo a tarefa 

analisá-las e identificar os átomos. Mostrar 

primeiro palavras ou frases e ensinar a identificar 

nelas as unidades componentes, as letras e os 

sons que lhes correspondem.  

Adaptado pela autora: LEMLE, Miriam. Guia teórico do alfabetizador. São Paulo: Ática, 1998. p. 42-

43.  

 

2.3.2 A metodologia adotada por Montessori: o enfoque multissensorial  

 

Maria Montessori formou-se em medicina na Itália, no ano de 1896, e foi uma 

importante educadora do século XX, usando seu conhecimento científico na educação de 

crianças, principalmente na fase infantil – de 0 a 6 anos de idade. Ela iniciou seu trabalho com 

crianças que tinham deficiência mental, organizou um ambiente favorável à aprendizagem 

dessas crianças e desenvolveu uma educação atrelada ao conhecimento científico para 

proporcionar um verdadeiro aprendizado a elas. Essas crianças participaram de uma espécie 

de concurso, juntamente com outras crianças “normais”, mas sem que ninguém soubesse que 

suas crianças tinham essa deficiência. Para alegria da educadora, suas crianças tiveram 

bastante êxito nesse concurso, porém, para sua surpresa, as crianças normais tiveram um 

rendimento muito abaixo do esperado. Isso a deixou intrigada, sendo o ponto motivador 

continuar contribuindo para a educação do país e se dedicar ainda mais a uma proposta de 

ensino que alfabetizasse efetivamente as crianças. 

Os três principais princípios do método Montessori de alfabetização são os seguintes: 

o ambiente, o professor e o material.  

De acordo com o blog Círios de Nazaré, em matéria publicada em 08 de junho de 

2017,  

 

Existem três princípios do Método Montessori que, adaptados de maneira correta 

nas demais etapas da educação, poderá contribuir significativamente para uma 
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melhora na educação brasileira. No livro A Criança ela, usando a figura de um 

embrião vertebrado, faz a seguinte comparação: 

[…] poder-se-ia distinguir um todo dividido em três partes: cabeça, região torácica e 

região abdominal. E, depois, muitos pontos especiais que se vão definindo 

ordenadamente, pouco a pouco, terminando por solidificar-se: as vértebras. Assim, 

no primeiro esboço de um método educativo existe um todo, uma linha básica, onde 

se destacam três fatores principais: o ambiente, o professor e o material; além 

disso, muitas particularidades que se vão definindo, justamente com as vértebras 

(Montessori, M. A Criança. 1936, grifos meus).  

 

Em seu livro A criança, Montessori explica bem como se deve trabalhar na Educação 

Infantil; nesse primeiro ponto, o ambiente deve ser muito bem preparado para acolher as 

crianças e as estimular ao aprendizado, mas o que vemos nas escolas, atualmente, é um 

espaço que não incentiva ao estudo, à leitura, sendo que um ambiente motivador é muito mais 

que destinar um espaço para a leitura – biblioteca, sala de leitura, cantinho da leitura e outros 

–, é envolver todo e qualquer espaço escolar para a alfabetização. É certo que o que 

encontramos nos ambientes escolares atuais é uma extensão dos problemas que afligem a 

sociedade: drogas, criminalidade, famílias desestruturadas, entre outros, então não temos um 

local de silêncio para a leitura, até porque nossas escolas são barulhentas, e, de acordo com 

Montessori, é preciso educar para o silêncio, não devemos admitir que as crianças são 

barulhentas por natureza, pois isso não é algo inato delas.  

Segundo Montessori, o material adequado também é ponto crucial para se estabelecer 

um avanço significativo na alfabetização das crianças. A estudiosa utilizava todos os sentidos 

delas para ensiná-las. Assim, trabalhava com letras soltas, fazendo com que os alunos 

sentissem o formato dessas letras, usando para tanto o tato e, enquanto as crianças o faziam, a 

educadora emitia o som de cada letra (na verdade, estava realizando o fonema, representado 

pelo respectivo grafema, concretizado na letra, pois o italiano escrito é um dos sistemas 

alfabéticos mais transparentes) e uma palavra que iniciasse com essa letra. Era, assim, um 

alfabeto sensorial, muito difundido e utilizado por ela, dessa forma facilitando o aprendizado 

das crianças, que deveriam aprender o som (que realizava o fonema, cuja letra realizava o 

grafema): o alfabeto móvel é bastante utilizado na alfabetização montessoriana.  

Montessori favoreceu grandes mudanças no cenário educacional tradicional, pois criou 

casas de crianças, instituições de educação e privilegiou o trabalho com a formação de 

professores para trabalhar com crianças ditas “anormais”. Segundo toda sua observação nas 

escolas comuns, percebeu os defeitos de tais escolas e começou a introduzir certos recursos 

pedagógicos em suas instituições e a utilizá-los também com as outras crianças. De acordo 

com a história da educação no Brasil, veio o movimento da escola nova, iniciado, no Brasil, 

por Rui Barbosa (1849-1923). O grande nome do movimento na América foi o filósofo e 
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pedagogo norte-americano John Dewey (1859-1952). Montessori o adotou em suas casas das 

crianças –, movimento esse que se opõe ao tradicionalismo tão impregnado nas escolas, as 

quais não davam importância ao desenvolvimento e às peculiaridades da educação infantil.  

O método de alfabetização de Montessori foi considerado ativo, já que trabalhava 

atividades sensoriais e motoras, bem como as perceptuais e cognitivas, aguçando o 

desenvolvimento da aprendizagem regular, principalmente na educação infantil. Como ela 

destaca, “É um método de trabalho individual, embora tenha também um caráter social, uma 

vez que as crianças, em conjunto, devem colaborar para o ambiente escolar. O seu material é 

voltado à estimulação sensorial e intelectual”. Sendo assim, a escola deveria se adequar à 

recepção das crianças, tanto na estrutura física quanto em recursos adequados ao aprendizado 

delas.  

A médica enfatizava bem mais o ser biológico, algo que não se pode desprezar, do que 

o social, visto que, pensando em como funcionam a estrutura do desenvolvimento intelectual 

e o processo de aprendizagem no cérebro, é mais fácil saber como trabalhar com esse aluno. 

Para a educadora italiana, as crianças precisam de estímulos externos para sua formação 

cognitiva, pois, para ela, a criança é livre para escolher quais objetos quer para agir, uma vez 

que existe o conjunto de jogos ou materiais que Montessori criou para os jardins de infância e 

suas lições materializadas para o ensino primário. 

 

2.4 As principais dificuldades na alfabetização  

 

O português brasileiro escrito adota o sistema alfabético, então, para a criança realizar, 

na leitura, a associação do grafema a seu respectivo fonema, deverá desmembrar as sílabas se 

a palavra for formada por dois ou mais segmentos. Nesse momento, dá-se o problema do 

desmembramento da sílaba, porque, até então, quando o indivíduo está se alfabetizando, ele 

percebe a fala como um contínuo, sem os espaços entre as palavras, como ocorre na escrita. 

Outra dificuldade é perceber o contraste entre as unidades que formam a sílaba: no português 

brasileiro, há 6 consoantes oclusivas: [b], [d], [g], [k], [t], [p], que, sozinhas, não é possível 

realizar isoladamente, pois elas precisam de um apoio das vogais. Se a criança for bem 

alfabetizada, ela conseguirá manipulá-los como está comprovado em testes de supressão da 

consoante. 

O tópico está vinculado à questão da consciência fonêmica e fonológica, sobre a qual 

muitos professores não têm clareza, quando pedem ao aluno que diga o som de algumas 

consoantes. Consciência fonológica é o conhecimento consciente sobre as sílabas, sobre onde 
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começam e terminam os vocábulos tônicos (inclusive, sobre onde cai o acento de intensidade) 

e átonos. Consciência fonêmica é o conhecimento consciente sobre os fonemas, utilizando a 

linguagem do sistema alfabético e seu desenvolvimento. Ambos os conhecimentos 

conscientes são aprendidos e se diferenciam do conhecimento para o uso que todos os 

falantes de uma dada língua têm. Sendo assim, no conceito de fonema, observa-se que muitos 

confundem fonema com som, mas, segundo Roman Jakobson (1949), “fonema é um feixe de 

traços distintivos ou invariantes, de natureza abstrata, que são reconhecidos por sua função de 

distinguir significados, permitindo que as pessoas se comuniquem através da linguagem 

verbal” (apud SCLIAR-CABRAL, 2013, p. 103), sabendo que a função deles é a de distinguir 

os significados das palavras, umas das outras. Exemplo disso é que não importa como as 

pessoas pronunciem o terceiro segmento da “torta”, de acordo com sua variedade 

sociolinguística, visto que esse realizará sempre o mesmo fonema. Assim, “Fonema é uma 

classe de sons, uma entidade abstrata, psíquica”, de acordo com Scliar-Cabral (2013, p. 103).  

O desenvolvimento da consciência fonêmica pode auxiliar o indivíduo a vencer a 

dificuldade de segmentação da sílaba, tendo o domínio gradativo do sistema alfabético, como 

também a consciência de que fonema não é som, mas que distingue os significados. 

Outra dificuldade que aflige o educador e o educando é identificar as palavras 

separadas por espaços em branco no sistema escrito, pois, na cadeia da fala, isso não é 

percebido. Trata-se de uma grande dificuldade, na fase inicial da alfabetização caracterizada 

pelos seguintes aspectos: 

 

• Percepção dos vocábulos átonos. 

• Vocábulos átonos só têm significação gramatical. 

• Reanálise silábica. 

 

Vocábulo átono é aquele que não possui acento de intensidade mais forte e, no PB, 

depende do vocábulo seguinte. É preciso ensinar sobre onde cai a intensidade maior desde o 

início da alfabetização, a começar, na leitura, pela regra básica das paroxítonas terminadas 

pelas letras ‘a’, ´o´, ‘e’, seguidas ou não de ‘s’, que não recebem o sinal gráfico (as mais 

frequentes do PB escrito); sendo assim, o aprendiz não terá dificuldades futuras na 

identificação da intensidade maior da sílaba nessas palavras. 

Para que a criança distinga os artigos definidos e indefinidos, é preciso trabalhá-los em 

narrativas ficcionais: trata-se de vocábulos átonos com significação puramente gramatical. O 
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artigo indefinido serve para introduzir uma informação nova, já o artigo definido inicia uma 

informação conhecida. 

Outra dificuldade é a reanálise silábica, como, por exemplo, quando um vocábulo 

termina em consoante e o seguinte começa por vogal ou os dois fonemas são idênticos, 

tornando opacas as fronteiras entre as palavras, como o que ocorre quando se lê a frase,  ‘os 

ouvidos’: o primeiro morfema de plural fica totalmente opaco pois, na posição entre vogais, o 

fonema passa a ser a fricativa sonora, deslocando-se para a sílaba seguinte.  

A outra grande dificuldade na alfabetização, já foi muitas vezes tratada nessa 

dissertação: trata-se da identificação de quais, quantos e como se combinam os traços que 

constituem as letras, pelos neurônios. Os traços que constituem as letras são basicamente dois: 

retas e curvas, cujo reconhecimento não é feito apenas por seres humanos, contudo, nos 

sistemas de escrita, sua utilização é caracterizada por inúmeros desdobramentos e 

combinações: quantos são os traços (cálculos numéricos), a posição e a direção da(s) reta(s) e 

curva(s) e como se articulam entre si. Essas diferenças entre os traços e a direção em que se 

articulam provocam uma grande dificuldade, “o espelhamento”, saber para onde os traços vão 

– para a esquerda ou direita, para cima ou para baixo –, visto que os neurônios ainda não 

aprenderam a assimetrizar as articulações dos traços, frequentes nos diversos textos: livros, 

historinhas, celulares, computadores, entre outros. 

Por fim, a outra grande dificuldade é a variação linguística, também, várias vezes já 

mencionada, presente em todas as salas de aula, que têm alunos advindos de diversos lugares, 

com culturas, costumes e linguagens próprios. Por isso, é necessário que os professores 

saibam respeitar todas as variedades e consigam transmitir aos aprendizes que na escrita eles 

precisam seguir a norma padrão, que é uma só para o PB escrito. A maneira de falar de 

determinadas comunidades nos dá a certeza da grande variação linguística existente em nosso 

país; assim, nas aulas de Língua Portuguesa os professores devem trabalhar como se traduz a 

fala à norma escrita padrão.  

2.5 O PROCESSAMENTO DA LEITURA 

O processamento da leitura nas crianças passa por várias etapas, dentre as quais 

mencionamos: a motivação, a pré-leitura, os movimentos em sacada e de fixação, o 

reconhecimento dos traços das letras e sua articulação na formação dos grafemas associados a 

seus respectivos valores sonoros, a identificação do vocábulo (descodificação), o acesso 
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lexical, a busca da significação básica, a construção do sentido no texto e a retenção 

temporária na memória de trabalho.  

Quando a criança já venceu a fase de automatização do reconhecimento dos traços 

invariantes e das letras que formam os grafemas e seus valores, os fonemas, ela adquire o 

gosto pela leitura, está sempre querendo ler, pois é uma descoberta nova a cada leitura feita, e 

ela não mais titubeia em palavras que não são do seu léxico mental, constituindo-se como um 

leitor fluente e sem timidez para a leitura em público. 

Vários são os gêneros textuais que o educador pode levar para o aprendiz ler e, de 

acordo com a leitura escolhida, ele (o professor) irá expor estratégias para motivar os alunos a 

essa leitura. Antes de iniciá-la, porém, deve ser feita a pré-leitura, para instigar o educando a 

descobrir os sentidos do texto e, assim, essa leitura prévia, que poderá ser feita com o título do 

texto, um resumo, uma sinopse, palavras-chave, subtítulos, ativará os esquemas neuronais 

(conhecimento prévio), necessários à compreensão do texto a ser lido. Para essas duas etapas, 

é indispensável que o alfabetizador esteja bem preparado para realizar a escolha da leitura 

adequada à fase de desenvolvimento cognitivo do alfabetizando, principalmente quando 

realizar a pré-leitura, momento importante para fomentar o gosto pela leitura escolhida. É 

preciso ainda observar que muitos elementos estão envolvidos nesse momento, como o jeito 

de apresentar um dado gênero textual, a entonação e todo o contexto nele envolvido. 

A próxima etapa trata do momento da fixação quando o aprendiz irá ler a primeira 

linha do texto: os cones, no centro da retina, só poderão captar de 7 a 8 caracteres à direita e 

de 3 ou 4 à esquerda e a informação processada será enviada às áreas primárias da visão, 

como uma massa amorfa que será dividida em miríades de pontos chamados de pixels, depois 

sintetizados em traços invariantes. Daí, se a criança já se alfabetizou, de acordo com o SSA, 

essas informações serão levadas àquela área denominada de região occipital-temporal ventral 

esquerda, que processa o reconhecimento das palavras escritas, dando-se aí o emparelhamento 

dos traços, o reconhecimento da letra e consequentemente do grafema, para, após isso, 

atribuir-lhe o valor sonoro (fonema). 

De acordo com os valores sonoros dos grafemas, realizados pelas letras, tais valores 

serão distintos, conforme a posição que o grafema ocupa nas palavras, determinando-lhes o 

significado. 

 

2.6 Critérios para introdução dos grafemas no Sistema Scliar de Alfabetização 
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Alfabetizar é uma tarefa muito difícil, porém, se o educador estiver bem ancorado nos 

avanços da neurociência da leitura, na linguística e na psicolinguística, como o SSA, se tiver 

uma boa formação continuada e um ótimo recurso didático, essa etapa será vencida. Como 

vimos anteriormente, o grafema é realizado por uma ou mais letras e cada um tem um valor 

sonoro, que se chama fonema: ambos têm a função de distinguir significados na palavra. O 

fonema não é o som, mas sim uma classe de sons ou um feixe de traços distintivos. Ele tem a 

função de distinguir os significados das palavras e é representado na escrita por duas barras 

paralelas e seu som entre colchetes. Exemplificando: /m/ e /b/, nas palavras mala e bala: ao se 

mudar o grafema inicial num pelo outro (e, consequentemente, o respectivo fonema), muda o 

significado da palavra. Já na palavra “carta”, o terceiro segmento /r/ (valor) é o mesmo ao ser 

dito oralmente por qualquer pessoa, de acordo com sua variedade sociolinguística, de forma 

diferente; assim o som muda, porém o grafema e seu respectivo fonema não sofrem nenhuma 

alteração. 

Outra questão fundamental é que, para alfabetizar, o professor tem que saber a 

diferença entre letra e grafema, embora muitos achem que são a mesma coisa. Mas não o são. 

No exemplo “carro”, temos 5 letras e 4 grafemas, pois reconhecemos as letras em quaisquer 

lugares que elas estejam na palavra, contudo os 4 grafemas são bem distintos – c, a, rr, o –, 

pois o rr é um dígrafo, tendo o valor do fonema /R/.  

Os sistemas alfabéticos são regidos pelo parâmetro da economia, por isso, muitas 

vezes usamos a mesma letra das 26 do alfabeto latino, utilizadas no português brasileiro 

escrito para realizar grafemas distintos: as vezes até a repetimos, como no exemplo acima do 

dígrafo rr. Temos, mas os grafemas dependem do contexto oral da palavra. 

É preciso ensinar uma criança a reconhecer os traços invariantes que formam as letras 

dos mais simples para os mais complexos. Também é bom iniciar a alfabetizar com aquelas 

letras que realizam grafemas, cujos valores independem do contexto grafêmico, firmando um 

ensino por gradação. Não se pode começar o ensino da alfabetização pela ordem do alfabeto, 

colocando-se como primeira letra consonantal a ser aprendida o “b”, visto que essa é uma 

oclusiva, ou seja, depende de um apoio vocálico para ser realizada, como vemos muito nos 

livros didáticos que neste trabalho serão analisados. É indispensável que se introduza o 

processo de alfabetização escolhendo-se letras que tenham simplicidade nos traços, tanto para 

a letra maiúscula como para a minúscula, e não tenham problemas de espelhamento, como é 

visto no livro Aventuras de Vivi, em que a apresentação inicial dos grafemas se dá a partir de: 

V v, O o, I i, cujas letras não apresentam problemas de espelhamento. 
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O primeiro critério quanto ao reconhecimento dessas letras é a semelhança dos traços 

na maiúscula e na minúscula; depois, o grafema que aquelas letras realizam, cujo som poderá 

ser articulado sozinho, já que a criança efetua o tracejado da letra e, simultaneamente, emite o  

som, que realiza o fonema representado pelo respectivo grafema. Assim, é preferível iniciar 

com as fricativas, passando, depois, à lateral não posterior e às consoantes nasais em posição 

inicial de sílaba. 

Outro critério é o da biunivocidade – apenas um grafema representa sempre o mesmo 

fonema em qualquer posição – como é o exemplo de <v> → /v/ e, reciprocamente, sendo que 

esse fonema não tem variantes determinadas pelo contexto fonético. Fundamentalmente, faz-

se necessário repetir para as crianças que não escrevemos como falamos: falamos de acordo 

com a variedade sociolinguística que adquirimos (além das peculiaridades individuais, ou 

seja, o idioleto), enquanto o sistema de escrita é um só para todo o PB escrito, seguindo a 

norma padrão, além do que, aprender a escrever é muito mais complexo do que aprender a ler, 

embora pelo SSA, já no 1o ano, as crianças  comecem a escrever, usando fichas, tanto para a 

produção de palavras e frases, como no ditado.  

Nesse contínuo, é primordial que as atividades pedagógicas sejam escolhidas, 

criteriosamente, seguindo essas bases do Sistema Scliar de Alfabetização, com fundamentos e 

objetivos apoiados na neurociência, na linguística, na psicolinguística e na neuropsicologia. 

Os critérios para a escolha das letras e grafemas iniciais para se ensinar a criança são:  

 

- simplicidade dos traços – tanto para a letra maiúscula quanto para a minúscula; 

- o som que realiza o fonema poder ser emitido isoladamente – sem necessitar de algum apoio 

na oralidade; 

- a biunivocidade – ou seja, converter um só grafema num só fonema (decodificação) e o 

mesmo fonema no mesmo grafema (codificação); 

- o fonema decodificado não apresentar variantes fonéticas ou sociolinguísticas; 

 

Assim, o grafema <v>, realizado pela letra V, é o introduzido em primeiro lugar no 

Sistema Scliar de Alfabetização, pois segue, rigorosamente, todos os critérios acima 

mencionados. 

Para se compreenderem os critérios de complexidade crescente da conversão dos 

grafemas em fonemas, é necessário conhecer os fonemas do PB. 
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2.7 Sistema fonológico do Português Brasileiro – quadro fonêmico das consoantes e 

das vogais 

 

Os professores/alfabetizadores devem conhecer o sistema fonológico do português 

brasileiro, pois nosso sistema de escrita é alfabético. Seu desconhecimento decorre de uma 

falha nos cursos de formação em Pedagogia, que não oferecem em sua matriz a disciplina 

Fonética e Fonologia, para que tal conteúdo seja transmitido aos alfabetizadores. Por isso, o 

educador compromissado deve realizar formações continuadas que contemplem esse 

conhecimento, já que ele é de suma importância no processo de ensino-aprendizagem da 

alfabetização. Por exemplo, do quadro abaixo, as seis primeiras consoantes não são contínuas 

(são oclusivas), portanto, seus respectivos grafemas não podem ser os primeiros a serem 

ensinados. 

 

Quadro 2. Quadro Fonêmico das Consoantes do PB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Quadro fonêmico das consoantes do PB, conforme Lopez (1979), mais as semivogais, exemplos e termos 

comparativos, seguindo Mattoso Camara Jr. (1975). In: Scliar-Cabral (2013, p. 160).  

 

Observe-se que, no Quadro das vogais, existem 12 e não somente as 5, que são 

ensinadas na maioria dos livros de alfabetização, pelo nome das letras: a, é, i, ó, u. 

Quadro 3. Quadro Fonêmico das Vogais do PB.  

 

+Orais 
-posterior 

-arredondado (anteriores) 

+posterior 

-arredondado 

+posterior 

+arredondado 

+alta I  u 

-alta 

-baixa 

E  o 

  +ant 

-cor 

(labiais) 

+ant 

+cor 

(anteriores) 

-ant 

+cor 

-ant 

-cor 

-post 

-ant 

-cor 

+post 

(posteriores) 

+obstruinte 

-cont 

(oclusivas) 

-son (surdas) 

+son 

p 

b 

t

d 

  K 

g (galo) 

+cont 

(fricativas) 

-son 

+son 

f 

v 

S

z 

ʃ (chá) 

ӡ(já) 

 R (rosa) 

-Obstruinte 

+nasal 

 m n  ɲ (vinho)  

(+vocálico) 

+lateral 

-lateral 

-cons 

(semivogais) 

   

l 

r (caro) 

  

ʎ    (velha) 

 

 

j (pai) 

 

 

 

 

w (teu) 
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+baixa ԑ (pé) a ɔ (pó) 

-Orais 

(nasalizadas) 

   

+alta Ĩ  ũ 

-alta ẽ  õ 

+baixa  ã  

Fonte: Sistema vocálico do português brasileiro, conforme o modelo de Quicoli (1990), com acréscimo das 

vogais nasalizadas. In: Scliar-Cabral (2013, p. 161). 

 

2.8 Valores atribuídos aos grafemas, independentes e dependentes do contexto grafêmico  

 

Os valores atribuídos aos grafemas, independentes do contexto grafêmico são os 

obtidos, independentemente da posição que os grafemas ocupem, no início, no meio ou no 

final da sílaba ou palavra. Dezenove grafemas, no PB escrito, têm seus valores independentes 

do contexto grafêmico, conforme o Quadro 4:  

 

Quadro 4. Valores dos grafemas, independentes do contexto. 
Grafema Valor Exemplos Grafema Valor Exemplos 

p /p/ Pato b /b/ bola 

t /t/ Tatu d /d/ dado 

f /f/ Café v /v/ uva 

Ss /s/ Massa ç /s/ moça 

Sc /s/ Desço ch / ʃ / chave 

J /ӡ/ Janela nh / ɲ / linha 

Rr /R/ Carro õ /õ/ põe 

Ó /ɔ/ Óculos à /a/ À 

Á /´a/ Água â /´ã/ lâmpada 

Ã /ã/ Rã    

Fonte: SCLIAR-CABRAL (2013, p. 168). 

 

Há também aqueles grafemas que dependem dos grafemas que vêm antes ou depois e / 

ou da distribuição da intensidade, como exemplificado no quadro 5.  

 

Quadro 5. Valores dos grafemas em início de vocábulo e de sílaba interna, entre letras que 

representam vogais. 
No início de 

vocábulo 

Grafema 

Valor  Exemplos No início de 

sílaba interna 

Grafema 

Valor   Exemplos 

S /s/  Sala s /z/ Casa 

M /m/  Mala m /m/ Cama 

Z /z/  Zero z /z/ Reza 

L /l/  Lata l /l/ Calo 

N /n/  Nata n /n/ Cano 

R |R|  Rato r /r/ Caro 

X /ʃ/          Xis x (depois de /z/ exemplo 
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e, em início 

de vocábulo) 

H Zero Hora    

Fonte: SCLIAR-CABRAL (2013, p. 174). 

 

Veja-se a transparência do PB escrito, ao representar os arquifonemas (construto que 

representa dois ou mais fonemas no mesmo contexto, sem que haja alteração de significado, 

ou exclusividade de um membro de um par) como, |R|, |S|, |W|, que cobrem, respectivamente, 

os fonemas /r/, /R/; /s/, /z/, /ʃ/, /ӡ/; /l/, /w/, 

 

Quadro 6. Grafemas que representam arquifonemas com os respectivos fonemas cobertos. 
Grafema Arquifonema Fonemas Exemplos 

r |R| /r/, /R/ Enruga 

l |W| /l/, /w/ Bolsa 

l, r |W|, |R| /l/, /w/; /r/, /R/ Melro 

s |S| /s/, /z/, /ʃ/, /ӡ/ Pasta 

 

Quadro 7. Arquifonemas em final de vocábulo e de sílaba interna. 

Fonte: SCLIAR-CABRAL (2013, p. 176).  

 

As letras M m e N n no final de sílaba interna têm o valor de um til (~), assim como 

também nasalizam algumas vogais precedentes no final de vocábulo, ditongando, 

opcionalmente. No final de vocábulo, os grafemas m, n têm o valor da semivogal /j/ 

nasalizada, depois do grafema e, com ou sem diacríticos, como nos exemplos: vêm, hífen. Já 

em final de vocábulo depois do grafema a, somente o grafema m tem o valor da semivogal 

/w/ nasalizada, como em cantam, contam.  

 

Quadro 8. Letras que, depois das vogais, em final de sílaba interna e de vocábulo (com  

ditongação opcional) funcionam como til, formando um dígrafo. 

 
Final do vocábulo Depois de                  Final de sílaba               

interna 

Antes de 

Diacrítico Função  Exemplo Diacrítico Função  Grafema  Exemplo 

m ~ u, o, i um   p, b Bomba 

No final do vocábulo  

Grafema 

Valor Exemplos Grafema No final de sílaba interna 

Valor– Exemplos 

S |S| quis s |S| lesma, casca 

Z |S| fiz x, -x |S| texto, ex-voto 

L |W| sal l |W| alma 

R |R| mar r |R| carta 

X k(i)S tórax   
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  tom  

rim 

m ~  tampa 

 

 

 

 

 

N 

 

 

 

 

 

~ 

o, a, i(s) 

 

cólon 

tons 

íman 

rins  

 

 

 

 

 

n               

 

 

 

 

 

~ 

 

 

 

 

demais  

consoantes 

Ponta 

lenda 

cinco 

longo 

confiar 

convite 

inseto 

cinza 

inchar 

injeção 

honra 

Entre u__s alguns 

álbuns  

  

Fonte: SCLIAR-CABRAL (2013, p. 184).  

 

Os fundamentos explicados por Scliar-Cabral deixam clara a orientação didática de 

não alfabetizar as crianças pelo nome das letras, mas sim pelo valor que o grafema tem, 

muitas vezes dependente do contexto grafêmico, como é o caso dos grafemas c, g, q, gu, qu,  

seguidos de grafemas que representem vogais ou semivogais mais ou menos posteriores. 

Observemos os exemplos no quadro a seguir: 

 

Quadro 9. Exemplos dos valores dos grafemas c, g, q, seguidos de grafemas que representam 

as vogais posteriores ou a semivogal /w/. 
Grafema Valor Grafema 

seguinte 

Valor Exemplos 

C /k/ U /u/ Cura 

G /g/ um, um / ũ / algum, alguns 

C /k/ Um / ũ / Cúmplice 

G /g/ O /o/, /ɔ/ o gosto, eu gosto 

C /k/ Ô /´o/ Cômico 

G /g/ Ó /´ɔ/ Gótico 

C /k/ õ, om, on /õ/ facões, compra, conta 

G /g/ ôm, ôn /´õ/ Gôndola 

G /g/ A /a/ Gato 

C /k/ Á /´a/ Cárie 

G /g/ ã, am, na /ã/ fogão, apagam, ancorar 

C /k/ âm, ân /´ã/ cântico, lâmpada 

G /g/ U /w/ Aguenta 

C /k/ U /w/ Cueca 

Q /k/ U /w/ Iníqua 
Fonte: SCLIAR-CABRAL (2013, p. 192). 

 

No quadro 10, é apresentada a regularidade do efeito das vogais (com ou sem acentos 

gráficos) e semivogais não posteriores, representadas por seus respectivos grafemas, sobre c, 
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sc, xc, g e dígrafos gu, qu. Os grafemas c, sc, xc sempre terão o valor de /s/, se ocorrerem 

antes de um grafema que representar uma vogal não posterior (isto é, anterior), com ou sem 

acento gráfico (SCLIAR-CABRAL, 2013, p. 194).  

 

Quadro 10. Exemplos dos valores dos grafemas c, sc, xc, g, dígrafos gu, qu, seguidos de 

grafemas que representam as vogais (com ou sem acentos gráficos) e semivogais não 

posteriores. 

Grafema Valor Grafema 

seguinte 

Valor Exemplos 

C /s/ I /i/ Cine 

Sc /s/ Í /´i/ Fascínio 

G /ӡ/ im, in /ĩ/ Gincana 

Xc /s/ E /e/, /ԑ/ exceção, exceto 

C /s/ Ê /´e/ Cênico 

Sc /s/ em, em /ẽ/ Nascente 

C /s/ Ên /ẽ/ Cêntuplo 

G /ӡ/ É /ԑ/ Gélido 

Gu /g/ I /i/ Guia 

Qu /k/ In /ĩ/ Quinto 

Qu /k/ E /e/, /ԑ/ querer, quero 

Gu /g/ Em /ẽj/ Paguem 

Qu /k/ In /ĩ/ Quíntuplo 

C /s/ I /j/ Lúcia 

Sc /s/ I /j/ Néscio 

G /ӡ/ I /j/ Egrégio 

Qu /k/ I /j/ Relíquia 
Fonte: SCLIAR-CABRAL (2013, p. 194). 

 

Faz-se necessário o conhecimento do alfabetizador sobre essas questões pertinentes 

aos grafemas do PB escrito, pois, se as conhecer, conseguirá desenvolver um melhor trabalho 

com seus alunos no tocante à aprendizagem da leitura.  

 Um outro fundamento é a educação integrada, fazendo com que a família participe 

mais das atividades escolares, propondo-se ao aluno que reconte histórias contadas por seus 

familiares, assim promovendo o elo entre a família e a escola: a coleta dessas histórias poderá 

ser exposta nos murais da escola para em alguma ocasião os pais observarem como seus filhos 

estão aprendendo a ler. 

O professor deve saber escolher também os gêneros textuais que pode levar para a sala 

de aula, gêneros esses que devem ser acessíveis aos alunos e que despertem o interesse para a 

leitura, a qual é feita pelo educador, envolvendo os educandos e lhes trazendo expectativas, 

suspenses, para entusiasmá-los. Recomenda-se que as atividades de alfabetização tenham 
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ainda um aspecto lúdico; nesse sentido, o SSA traz muitos jogos, musiquinhas, brincadeiras, 

tudo de acordo com o nível das crianças.  
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3 METODOLOGIA DA PESQUISA  

 

3.1 Os primeiros anos escolares em Penedo/AL 

 

A cidade de Penedo tem 383 anos de história, marcados por diversos acontecimentos 

que ficaram registrados na história do Brasil, sendo, assim, considerada uma cidade histórica, 

de lutas, resistência e com um rico e belo conjunto arquitetônico em seus prédios, fachadas e 

ruas, tanto do centro histórico quanto de alguns bairros mais antigos. 

De acordo com o site oficial do IBGE, a cidade possui uma população estimada, em 

2017, de 64.497 habitantes, segundo o último Censo. No que concerne a dados educacionais, 

por sua vez,  

 

Em 2015, os alunos dos anos inicias da rede pública da cidade tiveram nota 

média de 4 no IDEB. Para os alunos dos anos finais, essa nota foi de 3.1. Na 

comparação com cidades do mesmo estado, a nota dos alunos dos anos 

iniciais colocava esta cidade na posição 56 de 102. Considerando a nota dos 

alunos dos anos finais, a posição passava a 46 de 102. A taxa de 

escolarização (para pessoas de 6 a 14 anos) foi de 94.6 em 2010. Isso 

posicionava o município na posição 78 de 102 dentre as cidades do estado e 

na posição 5109 de 5570 dentre as cidades do Brasil (IBGE - Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística, 2017, v4.3.8.15.5).  

 

Como é possível observar, os números revelam um quantitativo desanimador no que 

se refere à leitura e à escrita dos alunos, tanto nos anos iniciais como nos finais, então é 

preciso que seja feito um sério trabalho de alfabetização. 

No município de Penedo/AL, há 711 crianças matriculadas no 1º ano do Ensino 

Fundamental nos anos iniciais, entre os anos de 2017 e 2018, distribuídas nas 23 escolas da 

cidade – compreendendo os distritos rurais e urbanos, com alunos na faixa etária de 6 a 7 

anos.  

A partir da política que institucionaliza o Ensino Fundamental em 9 anos, a criança 

chega ao 1º ano com 6 anos e esse é o início de seu ciclo de alfabetização, um período crucial 

para a aquisição da leitura. Por isso, a formação dos alfabetizadores que trabalham com essa 

fase deve ser muito bem articulada e fundamentada, prioritariamente, em metodologias que 

embasem a aprendizagem efetiva e significativa. Entretanto, um dos métodos mais utilizados 

por programas de formação continuada nesse município é o global – que desconhece os 

avanços científicos sobre a leitura e trabalha com o nome das letras, fator esse que contribui 

para o fracasso da aprendizagem das crianças e para a falta de interesse na leitura.  
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A última Avaliação Nacional da Alfabetização (ANA) foi divulgada em outubro de 

2017. Ela tratava dos índices de leitura e escrita nos Estados brasileiros e acontecia em âmbito 

nacional em todas as escolas públicas do país, aplicada a alunos concluintes do 3º ano do 

Ensino Fundamental, considerado o ano de conclusão de um ciclo (a partir da instauração do 

Ensino Fundamental de 9 anos pela Resolução SE Nº 81, de 16-12-2011, haja vista que a 

organização curricular foi constituída de segmentos ou ciclos de ensino).  

Nessa última avaliação, Sergipe apresenta o “pior” resultado em leitura (3,02), seguido 

por ordem, por Amapá (3,19), Maranhão (3,8), Pará (3,97) e Alagoas (4,46), como mostra a 

tabela 1, a seguir.  

 

Tabela 1. Proficiência em leitura SAEB/ANA 2016. 

 
Fonte: BRASIL. INEP. Resultados da Avaliação Nacional de Alfabetização (SAEB - Edição 2016). Brasília, 

2017.  

 

3.2 Instrumento de pesquisa 

 

Neste trabalho, será analisado o livro didático Girassol e Novo Girassol – Saberes e 

Fazeres do Campo – Letramento e alfabetização, do 1º ano, adotado pela 

SEMED/Penedo/AL entre os anos de 2015-2018 em 12 escolas rurais do município, conforme 

relação descrita no Quadro 1 (sendo que são elencados todos os livros adotados e retomado a 

seguir.  
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Quadro 1. Relação dos livros didáticos de 1º ano adotados nas escolas públicas em 

Penedo/AL. 
Título do livro adotado no 1º ano, em 2017-2018 Escolas municipais em Penedo/AL 

A Escola é Nossa/FTD EMEB Santa Luzia 

EMEB Isabel Alves Toledo 

Aprender Juntos/SM EMEB Helena De Carvalho 

EMEB Josef Bergmann 

Eu Gosto de Letramento e Alfabetização/IBEP  

Aprender a Ler/Instituto ALFA E BETO 

Coleção Ápis/Editora Ática 

EMEB Barão De Penedo 

Girassol/FTD EMEB Cândido Toledo 

EMEB Glória Pimenteira 

EMEB Teotônio Ribeiro 

EMEB Santo Antônio 

EMEB São João Batista 

EMEB Hanna Bertoleh 

EMEB João XIII 

Juntos Nessa/LEYA EMEB Costa Mangabeira 

EMEB Manoel Soares 

Novo Girassol/FTD 

 

EMEB Arlindo De Ferreira Moraes 

EMEB Santa Cândida 

EMEB Paulo VI 

EMEB Irêno Araujo 

EMEB Irmã Jolenta 

Porta Aberta/IBEP  EMEB Rotary 

Projeto Buriti/MODERNA EMEB Dom Constantino  

Fonte: Secretaria Municipal de Educação de Penedo/AL – SEMED, 2018. 

 

3.3 Matriz de referência de análise do livro didático, segundo o Sistema Scliar de 

Alfabetização 

 

Nesta subseção, apresentamos a matriz de referência que foi adotada para a análise do 

livro selecionado para a pesquisa. 

 

Quadro 11. Matriz de referência de análise do livro didático, segundo o Sistema Scliar de 

Alfabetização. 
Critérios para a introdução dos grafemas, segundo o grau de complexidade de articulação e 

percepção (Scliar-Cabral, 2013, p. 139) 

TRAÇOS DA LETRA Simplicidade dos traços que compõem cada letra: por exemplo, sendo iguais 

na maiúscula e na minúscula. 

COMPLEXIDADE 

DA ARTICULAÇÃO 

INDIVIDUAL DO 

GRAFEMA 

O grafema deve representar um fonema cuja realização pode ser articulada 

sozinha, como não é o caso das menos contínuas, isto é, das oclusivas: no 

caso delas tomei a decisão de introduzi-las por sílabas, começando pelo 

grafema t, que representa o fonema /t/, porque p, b, d ainda representam 

uma dificuldade a mais, pelo fato de as letras que os realizam se 

diferenciarem entre si apenas pela direção do semicírculo para a direita ou 

para a esquerda, em relação à haste, como é o caso de b, d, ou entre para 

cima e para baixo, como é o caso de p, b, ou seja, letras em espelho. Os 

fonemas /k/, /g/ apresentam outro problema, pois os grafemas que os 

representam têm seus valores determinados pelo contexto grafêmico. 

BIUNIVOCIDADE 

DO GRAFEMA 

Ser biunívoco, isto é, um e apenas um grafema representa o mesmo fonema 

e um e apenas um fonema é representado sempre pelo mesmo grafema, 

como é o caso de v → /v/ e não é o caso de s, ou do grafema g. 
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GRAFEMA 

DEPENDENTE DE 

CONTEXTO 

LINGUÍSTICO E 

REGIONAL 

VARIÁVEL 

O fonema representado pelo grafema não apresenta variantes determinadas 

pelo contexto fonético, como é o caso de /d/, /t/, antes de /i/, /j/, nem 

variantes determinadas pelas variedades sociolinguísticas, como é o caso de 

/R/.  

Fonte: SCLIAR-CABRAL (2013, p. 139). 

 

3.3.1 Análise do livro didático – Girassol e Novo Girassol – Saberes e Fazeres do campo – 

Letramento e Alfabetização – 1º ano 

 

A coleção Girassol e Novo Girassol – Saberes e fazeres do campo contempla um 

programa de livros didáticos específicos para os alunos da comunidade rural. A 

complementação encaminhada pelo Fundo Nacional do Ensino Médio (FNDE) é composta de 

quatro módulos que vão do 1º ao 4º ano, com conteúdos das disciplinas Língua Portuguesa, 

Geografia e História, Letramento e Alfabetização, Ciências e Alfabetização em Matemática. 

Os livros do PNLD (Programa Nacional do Livro Didático) com conteúdos específicos 

para as escolas do campo são uma conquista muito significativa, porque permitem ao docente 

aproximar a linguagem da realidade vivenciada pelos alunos nas fazendas ou sítios em que 

residem. 

A coleção Girassol e Novo Girassol – Saberes e Fazeres do campo – Letramento e 

Alfabetização – 1º ano – foi escrita pelas autoras Isabella Carpaneda e Angiolina Bragança – 

as mesmas autoras da coleção Porta Aberta – e Alfabetização Matemática, por José Roberto 

Bonjorno, Regina Azenha e Tânia Gusmão, da Editora FTD. Na capa, há uma configuração 

que ilustra o Volume 1, com 192 páginas, do quadro Brinquedos e brincadeiras (2010), do 

pintor pernambucano, autor das representações nas capas de todos os nove volumes da 

coleção, Militão Santos. Já na capa da primeira edição de 2014, por sua vez, há uma imagem 

mais expressiva da vida no campo, com plantações, estrutura de residência típica da zona 

rural, muitas árvores, alguns animais, meio de transporte em carroça, um pequeno riacho, 

capa ilustrada por Bernardeth Rocha (2008), óleo sobre tela, de uma coleção particular da 

artista. 

A apresentação da obra, segundo o guia do PNLD/Campo, é a seguinte:  

 

Descrição da obra 

A coleção é seriada, multidisciplinar, organizada por área do conhecimento e 

composta de 11 (onze) volumes, assim distribuídos: Vol. 1: 1º ano com os 

componentes “Letramento e Alfabetização” e “Alfabetização Matemática”. 

 

Letramento e Alfabetização: 

Unidade 1: “Quem sou eu?”; 
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Unidade 2: “Tempo de Brincar”; 

Unidade 3: “Jeito de morar”; 

Unidade 4: “Viva a natureza”. 

 

Alfabetização Matemática: 

Unidade 1: “A Matemática no dia a dia”; 

Unidade 2: “Geometria”; 

Unidade 3: “Números de 0 (zero) a 10”; 

Unidade 4: “Adição e subtração com números de 0 (zero) a 10” (GUIA PNLD 

CAMPO Educação para o campo – Ensino Fundamental anos iniciais, 2016, p. 40). 

 

Figura 2. Coleção Novo Girassol – Saberes e Fazeres do campo. 
 

 
Fonte: GUIA PNLD CAMPO Educação para o campo – Ensino Fundamental anos iniciais (2016, p. 40).  

 

A conquista dessa segunda edição do PNLD Campo é um marco importante, na 

perspectiva de consolidá-lo como parte das ações integrantes das políticas públicas específicas 

para as Escolas do Campo, inseridas no referencial maior da própria consolidação da 

Educação do Campo também como parte do Estado em ação, como Política Pública.  

Foi, assim, uma política pública institucionalizada, de forma a dar a devida 

importância à educação na zona rural, trazendo aspectos mais voltados à realidade do campo.  

Segundo Molina (2011, p. 11), 

a Educação do Campo originou-se no processo de luta dos movimentos 

sociais camponeses e, por isso, traz de forma clara sua intencionalidade 

maior: a construção de uma sociedade sem desigualdades, com justiça social. 

Ela se configura como uma reação organizada dos camponeses ao processo 

de expropriação de suas terras e de seu trabalho pelo avanço do modelo 

agrícola hegemônico na sociedade brasileira, estruturado a partir do 

agronegócio. A luta dos trabalhadores para garantir o direito à escolarização 

e ao conhecimento faz parte das suas estratégias de resistência, construídas 

na perspectiva de manter seus territórios de vida, trabalho e identidade, e 

surgiu como reação ao histórico conjunto de ações educacionais que, sob a 

denominação de Educação Rural, não só mantiveram o quadro precário de 

escolarização no campo, como também contribuíram para perpetuar as 

desigualdades sociais naquele território (apud GUIA PNLD CAMPO 

Educação para o campo – Ensino Fundamental anos iniciais, 2016, p. 19).  
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Figura 3. Livros didáticos Girassol – Saberes e fazeres do campo – Letramento matemático – 

1º Ano e Novo Girassol – Saberes e fazeres do campo – Letramento e alfabetização – 1º Ano. 

   

Fonte: PNLD/2016. 

 

Esses dois LD são destinados às escolas rurais e são apresentados de forma integrada – 

Letramento e Alfabetização e Alfabetização matemática. A coleção Girassol – Saberes e 

Fazeres do Campo é a mais antiga e há uma mais atual, que é a Novo Girassol – Saberes e 

Fazeres do Campo. No total, são 12 escolas do município de Penedo/AL que adotam esse 

material didático.  

A matriz de sustentação de análise parte de alguns elementos, conforme quadro 

apresentado a seguir.  

Quadro 12. Descrição de eventos de letramento. 

Fonte: Elaboração da autora 

Matriz de orientação 

da análise 

Livro Novo Girassol – Saberes e Fazeres do Campo – Letramento e 

Alfabetização 

1) Descrição de 

eventos de 

letramento 

1.1) Descrição de 

outros sistemas de 

signo 

Nomes próprios, nomes das relações em família, nome dos espaços 

escolares, nome de placas de trânsito... 

2) Descrição da 

apresentação do 

alfabeto como 

primeira atividade com 

as letras 

 

Alfabeto é apresentado com vogais e consoantes juntos 

 

Vogais apresentadas separadamente das consoantes 

 

Ordem de apresentação das vogais 

 

Ordem de apresentação das consoantes 

 

3) Roteiros para o 

professor 

Parte 1 – Orientações no decorrer das atividades 

 Parte 2 – Orientações ao final do livro 
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Neste item, analisam-se os eventos de contextualização social do espaço escolar, do 

nome de pessoas e das crianças, sinais diversos, leitura de placas, histórias em quadrinhos, 

leitura de imagens e cenas envolvendo o contexto do aluno na sociedade e na escola. Esses 

eventos de letramento vêm antes da apresentação das letras às crianças. 

Sendo assim, sabe-se, ainda, que existem modelos de letramento que são detectados 

nas práticas docentes e nos recursos por eles utilizados. Street (1993, p. 5) diz que o enfoque 

autônomo vê o letramento “em termos técnicos, tratando-o como independente do contexto 

social, uma variável cujas consequências para a sociedade e a cognição são derivadas de sua 

natureza intrínseca”.  

No que diz respeito ao enfoque ideológico do letramento, a concepção de linguagem é 

baseada nas relações sociais e culturais, havendo um constructo ideológico e um meio de 

comunicação discursivo. Nele, o ensino é reflexivo, contextualizado, coletivo, disciplinado e 

interdisciplinar e seu sujeito é ativo, produtor, reflexivo e dialógico; o currículo é flexível, 

inovador, pautado nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), respeitando-se, 

especialmente o multiculturalismo existente.  

Diante desse enfoque de letramento, a concepção de leitura e escrita leva em 

consideração o contexto linguístico das sociedades de origem dos alunos, e a escola, por sua 

vez, tem um papel importante na construção de saberes sobre a língua como objeto de 

contemplação e apreciação de forma inclusiva. 

Novo Girassol – saberes e fazeres do campo, letramento e alfabetização – 1º ano é 

dividido em 4 unidades intituladas com um tema, sendo subdivididas em dois capítulos cada, 

que, por sua vez, introduzem quatro seções, como é possível observar no sumário, a seguir, 

conforme Quadro 13, que descreve as Unidades do livro e seus respectivos estudos para a 

alfabetização com as letras:  

 

Quadro 13. Sumário do Livro Didático Novo Girassol – Alfabetização e Letramento – 1º 

ano. 

DIVISÃO POR UNIDADES E CAPÍTULOS 
UNIDADES CAPÍTULOS SEÇÕES CONTEÚDOS 

Unidade 1 

“Quem sou 

eu?” 

Capítulo 1 De olho na 

escrita 

“Alfabeto – vogais e consoantes” (p. 11) 

Capítulo 2 De olho na 

escrita 

“Palavras com s inicial” (p. 21) 

SAPO SAPATO SABÃO 

De olho na 

escrita 

“Palavras com n inicial” (p. 24) 

NENÊ NOVE NUVEM 

“Palavras com c inicial” (p. 25) 

CUCA CANOA COPO CUECA CAMA COELHO 

Unidade 2 

“Tempo de 

Capítulo 1 De olho na 

escrita 

“Palavras com P” (p. 30) 

PIÃO PIPOCA PICOLÉ PEPINO 



51 

 

brincar” “Palavras com R” (p. 35) 

RODA REDE RODO 

Capítulo 2 De olho na 

escrita 

“Palavras com L” (p. 39) 

LIMÃO LIMA MELÃO LARANJA MARMELO 

CARAMBOLA 

“Palavras com D” (p. 42) 

DEDO DADO RODO RODA 

Unidade 3 

“Jeitos de 

morar” 

 

Capítulo 1 

 

 

 

 

De olho na 

escrita 

 

 

“Palavras com T” (p. 50) 

TATU RATO TUCANO TIGRE 

“Palavras com M” (p. 53) 

MACACO MULA MICO MOREIA 

Capítulo 2 De olho na 

escrita 

 

“Palavras com F” (p. 64) 

FAMÍLIA FUMAÇA FOGÃO FITA CAFÉ 

“Palavras com X” (p. 67) 

XALE CAIXA CAIXOTE PEIXE 

Unidade 4 

“Viva a 

natureza” 

Capítulo 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

De olho na 

escrita 

 

 

 

 

 

“Palavras com B” (p. 74) 

BODE BOCA BANANA BOTA BOTÃO 

BANANADA BOLO 

“Palavras com V” (p. 76) 

VACA VEADO CAVALO 

“Palavras com G” (p. 82) 

GALO GALINHA GAFANHOTO BIGODE FIGO 

FOGÃO 

Capítulo 2 De olho na 

escrita 

 

 

 

“Palavras com J” (p. 90) 

JANELA JAVALI JIPE CAJU JOGO LOJA JILÓ 

JUBA BEIJO 

“Palavras com Z” (p. 96) 

COZINHA ZOADA ZEBU COZIDO ZUNIDO 

AMIZADE DOZE 

Fonte: Elaboração da autora 

A partir do quadro acima, fica evidente que as autoras do LD em análise procuram 

trabalhar a alfabetização com o mínimo de informações de cada letra, não fazem distinção 

entre letra e grafema, ignorando que às vezes esse último representa mais de um fonema; isso 

é perceptível nos exemplos das palavras trabalhadas em cada capítulo. A unidade 1 está muito 

voltada para as descrições de eventos de letramento social, como identificação das crianças 

sendo parte da sociedade com perguntas do tipo: qual é o seu nome?; quantos anos você tem?; 

onde você mora? e assim por diante, mostrando na página inicial do livro imagens de crianças 

de diferentes etnias e países, totalmente descontextualizadas da própria realidade da criança e 

sem nenhuma coerência com o título da Unidade: QUEM SOU EU?.  

 

Introduzindo o estudo dos grafemas no LD Girassol e Novo Girassol – Saberes e fazeres 

do campo – 1º ano 

 

As coleções Girassol e Novo Girassol, na seção intitulada “De olho na escrita”, 

destacam inicialmente o alfabeto sequencial com as letras em caixa alta e orientam que o 
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docente exponha um cartaz em sala com o alfabeto maiúsculo e minúsculo em letra de forma 

e cursiva, para uma possível consulta, sempre que necessário, com o propósito de fazer com 

que os alunos aprendam a distinguir as diferenças delas entre si e de outros sinais escritos, 

como os números, por exemplo. Posteriormente, devem proceder à separação da vogal e da 

consoante. E, numa outra seção, introduz a aprendizagem das letras separadamente, iniciando 

com a letra S, após a N, a C, a P, a R, e assim por diante. 

O quadro abaixo de Scliar-Cabral (2013) demonstra que não se deve iniciar a 

alfabetização com o grafema s (e aqui se trata de grafema e não de letra), pois ele implica um 

grau de dificuldade avançado, já que representa fonemas diferentes de acordo com o contexto 

grafêmico, por exemplo, em início de vocábulo representa um fonema e, entre grafemas que 

representam vogais, outro. 

Observemos no quadro 14, a seguir, o grafema s em início de vocábulo quando 

representa um fonema e, entre grafemas que representam vogais, quando representa outro: 

 

 

Quadro 14. Valores dos grafemas em início de vocábulo e de sílaba interna, entre grafemas 

que representam vogais. 
Início de 

palavra  

Grafema 

Valor  Exemplos  

Entre grafemas 

que representam 

vogais 

Grafema 

Valor   Exemplos 

S /s/  Sala S /z/ Casa 

M /m/  Mala M /m/ Cama 

Z /z/  Zero Z /z/ Reza 

L /l/  Lata L /l/ Calo 

N /n/  Nata N /n/ Cano 

R |R|  Rato R /r/ Caro 

X /ʃ/          Xis x (depois de e, em 

início de 

vocábulo) 

/z/ Exemplo 

H Zero Hora    

Fonte: SCLIAR-CABRAL (2013, p. 174). 

 

De acordo com tal quadro, é notório que a primeira letra (a letra S), utilizada por 

Carpaneda e Bragança para a alfabetização das crianças, não realiza um grafema que 

apresenta biunivocidade, ou seja, de acordo com Scliar-Cabral (2013, p. 141), “um grafema é 

biunívoco, isto é, quando um e apenas um grafema representa o mesmo fonema e um e apenas 

um fonema é representado pelo mesmo grafema, como o caso de v → /v/ e não é o caso do s, 

ou do grafema g”. No quadro 14, observamos que ora o grafema s, em início de palavra,  tem 

valor de /s/; entre grafemas que representam vogais, tem valor de /z/.  
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Além disso, o arquifonema |S|, que abarca os quatro fonemas /s/, /z/, /ʃ/, /ӡ/ e que pode ser 

realizado pela letra s, sem que haja alteração de significado, torna-a um agravante para iniciar a 

alfabetização com ela. Apenas um dos aspectos da simplicidade dos traços, o de a letra 

maiúscula e minúscula de imprensa serem as mesmas, diferindo apenas pelo tamanho na 

mesma fonte, justificaria sua escolha pelas autoras do LD para iniciar a alfabetização. 

Entretanto, na cursiva tal simplicidade deixa de existir no traçado da maiúscula e minúscula 

(S, s), como ilustra a página 21 do livro em análise (vide figura 4). Segundo a matriz de 

análise do LD, baseada em Scliar-Cabral (2013), escolher a letra s (que realiza o respectivo 

grafema) no início da alfabetização é impor uma complexidade muito grande para as crianças 

nessa fase inicial. 

Figura 4. Representações da letra S em Novo Girassol - Letramento e Alfabetização. 

 
Fonte: CARPANEDA; BRAGRANÇA (2014, p. 21). 

 

Nessa página, as atividades são voltadas à escrita, mas, de fato, não passam de cópias 

de sequências de letras, com apresentação de figuras cujos nomes iniciam com a letra s. Na 

sequência, as autoras apesentam um enfoque gramatical sobre sílaba, conforme a figura 5.  

 

Figura 5. Gramática – Sílaba. 

 
Fonte: CARPANEDA; BRAGRANÇA (2014, p. 21). 
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Mediante observação da figura acima, é perceptível que o conceito gramatical de 

sílaba é interessante e condizente com a prática da alfabetização, porém o educador precisa ter 

consciência e conhecimento de como isso se desenvolve através da oralidade da criança, 

como preconiza Scliar-Cabral: 

 

A consciência fonológica compreende o conhecimento consciente 

sobre os padrões de entoação, o vocábulo fonológico, inclusive a 

posição do acento mais forte, a distinção entre vocábulo tônico e 

átono,  a sílaba e o que interessa especificamente à alfabetização, o 

fonema, recebendo esse último conhecimento consciente, o nome de 

consciência fonêmica (Scliar-Cabral, 2017). 
 

Nas tarefas da Figura 5 estão sendo testados os seguintes conhecimentos e 

habilidades: 

1o - Reconhecer uma palavra escrita na estrutura paroxítona canônica CVCV;  

2o - Saber copiar cada pedaço (sílaba) da palavra, nos respectivos quadradinhos; 

Quando o professor diz o nome que o pedacinho tem, a criança está apenas 

aprendendo a rotular um conhecimento para o uso que ela começa a ter a partir dos 10 meses 

de idade. 

Então os autores do livro didático de alfabetização têm que saber qual a teoria que 

sustenta cada atividade, mas o que se vê é uma teoria ainda agregada a métodos silábicos de 

alfabetização que desconhece os mecanismos importantes para que a criança adquira uma 

verdadeira consciência fonológica e fonêmica. Por isso, muitos problemas advêm como a 

hipossegmentação: alguns estudiosos pensaram em algumas atividades para sanar esse e 

outros problemas, porém, em sua maioria, nenhum fundamentado nas contribuições da 

linguística e da psicolinguística. 

A seguir, destacamos imagens das páginas do LD que trazem o alfabeto na sequência, 

contemplando o trabalho de repetição do nome da letra, atividade muito recorrente na maioria 

dos livros didáticos para alfabetização. Em contraponto, Scliar-Cabral assinala que o terceiro 

desafio para vencer o analfabetismo no Brasil é que “o nome da letra não representa seu 

valor” (em raríssimos casos, poderá haver coincidência):  

 

Outra questão teórica é desconhecer que a decodificação precisa ser 

aprendida pelos valores que as letras têm, muitas vezes condicionadas pelo 

contexto, e não por seus nomes. Isto é particularmente grave no português 

com os grafemas c, g, h, m, n, q, s, x, z e todos os grafemas que representam 
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as vogais, mas o princípio vale para todos os grafemas (SCLIAR-CABRAL, 

2013, p. 35). 

 

Em decorrência, o que acontece comumente é que os alunos irão decorar os nomes das 

letras em sequência, mas não aprenderão ler: são analfabetos funcionais. 

Vejamos as imagens do LD na figura 6, abaixo exposta: 

Figura 6. A disposição do alfabeto no LD Novo Girassol – Letramento e Alfabetização, de 

Carpaneda e Bragança. 

 (         Fonte:  

Fonte: CARPANEDA; BRAGRANÇA (2014, p. 11; 15). 

 

Essas páginas contemplam o alfabeto em cores diferentes, sendo que, na primeira, ele 

é introduzido numa só cor em caixa alta, como os “símbolos que usamos para escrever”. Quer 

dizer que, para as autoras, é só para escrever, não servem também para ler?! Na página 15, por 

seu turno, é colocada a divisão em letras vogais e consoantes e, na imagem, essa divisão é 

destacada nas cores rosa e lilás; abaixo as letras vogais são elencadas em cursiva maiúscula. É 

importante que o professor tenha em mente o que Scliar-Cabral teoriza:  

 

O sistema de leitura e escrita da língua portuguesa é o alfabético. Há línguas 

que utilizam o sistema silábico, outras que utilizam primordialmente signos 

que representam uma ideia (é esse, também, o utilizado no sistema 

numérico). O alfabeto da língua portuguesa compõe-se de 26 letras que, 

sozinhas ou combinadas e com alguns acentos gráficos, til e cedilha, 

realizam os grafemas que representam os fonemas (2013, p. 134). 
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O conhecimento dessa teoria é primordial para o alfabetizador poder tornar o processo 

de alfabetização mais sólido e baseado em teorias consistentes que tenham base na 

neurociência da leitura, na linguística e na psicolinguística, como o Sistema Scliar de 

Alfabetização (SSA).  

Nas formações continuadas para alfabetização, vivenciadas ao longo de alguns anos de 

caminhada, percebeu-se que os formadores e colegas alfabetizadores desconhecem os 

significados de grafema e fonema, colocando-os como letra e som, respectivamente. 

À página 14 do LD, encontramos imagens sobre o entorno da zona rural que contêm 

signos, muitos deles não verbais, como, por exemplo, placas de trânsito, então, as crianças 

começam a ter contato com vários tipos de linguagem. É, pois, uma questão de 

multiletramento – a multiplicidade de linguagens e mídias, misturadas com a linguagem 

verbal, constituindo uma linguagem híbrida que, segundo Rojo, “são desafios para os leitores 

e para os agentes que trabalham com a língua escrita, entre eles, a escola e os professores” 

(2013).  

Segundo Scliar-Cabral (2018, p. 17-18), o conceito de multiletramento deve ser 

revisado: “os alunos devem aprender a ler, compreender e usar com adequação os vários 

sistemas de linguagens no seio da sociedade (trata-se, pois, de uma questão de semiologia 

ou semiótica)”. Sendo assim, é necessário que os proponentes do multiletramento saibam:  

 

Que os significantes poderão ser primários, como acontece com a 

sucessão de fonemas na palavra oral, ou a de quiremas (unidades gestuais 

nos signos das línguas dos surdos), ou a das unidades rítmicas e 

melódicas do signo musical, ou das três cores (que não estão em 

sucessão, mas sim em substituição), utilizadas nos semáforos; 

secundários, como acontece com os grafemas, nos sistemas alfabéticos 

ou até terciários, como acontece no Braille (SCLIAR-CABRAL, 2018, 

p. 18).  

 

Essa citação explica bem como o multiletramento se utiliza dos sinais utilizados 

nos semáforos, nos sinais de trânsito e em outros signos, sendo preciso conhecer também 

os conceitos de signo, significado e significante trazidos por Ferdinand de Saussure, na 

obra Curso de Linguística Geral, registrada por alguns de seus alunos. E isso o 

alfabetizador também precisa conhecer para trabalhar nessa atividade com propriedade.  

Vejamos a figura 8, a seguir. 
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Figura 8. Apresentação de imagens/símbolos no LD Girassol – Letramento e Alfabetização, 

de Carpaneda e Bragança. 

 
Fonte: CARPANEDA; BRAGANÇA (2014, p. 14). 

 

Observando a figura 7, com os textos, imagens e comandos a seguir, ficam evidentes 

as seguintes falhas:  

1a – O primeiro texto (p. 20), ‘Sapo Cururu’, não é lido, uma vez que as crianças já o 

sabem de cor, da canção; ensinar a direção da escrita usada no sistema alfabético latino, isto é, 

que é da esquerda para a direita, é um dos princípios mínimos, para aprender a ler. 

2a – No segundo texto (p. 2o), temos um exemplo de método global a partir do texto, 

pois a criança, sem reconhecer de que letras se trata, nem quais são os grafemas e seus 

valores, cai de paraquedas no balãozinho e, pelas ilustrações ao lado, adivinha que se trata do 

sapo cururu.  

3a – À p. 24, as autoras adotam mal e porcamente o método silábico, com as sílabas 

NE, NO, NA, NU, VE, mas, como nunca ouviram falar nos valores distintos dos grafemas 

vocálicos, pensam que NE de CANETA e NE de PANELA representam a mesma sílaba, 

assim como NO de NOVE e NO de SINO e que VE que aparece em NOVE é a mesma coisa 

que VE que aparece em NOVELO. Vejam-se os valores dos respectivos grafemas: NE de 

CANETA → /´ne/; NE de PANELA → /´nƐ/; NO de NOVE → /nᴐ/; NO de SINO → /nU/ 
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(arquifonema |U|);VE de NOVE → /vI/ (arquifonema |I|); VE de NOVELO → /´ve/. O pior é 

quando a mesma letra E vai realizar um grafema com valor totalmente distinto na palavra 

NUVEM, que também consta à p. 24: VEM → /´vẽj /, para não mencionar que em VIO de 

NAVIO, o último grafema representa uma semivogal, pois temos um ditongo decrescente: 

VIO →  /´viw/. 

 

4a – À p. 25, as autoras pretendem trabalhar com o valor que o grafema c tem antes 

dos grafemas que representam as vogas posteriores, mas, desconhecendo tais conceitos, 

operam com o rótulo letra e, ao supostamente utilizar um par mínimo, enfatizam: “Escreva na 

lousa as palavras Cuca e cueca. Pergunte aos alunos qual a diferença entre palavras. É 

importante que a turma perceba que a letra E modificou essas palavras”.  Ora, o contexto  

fonológico, que cerca /´Ɛ/ em /´kwƐka/ ~ /ku´Ɛka/ (variação livre porque se trata de um 

ditongo crescente, ou imperfeito, que pode ser transformado em hiato), não é idêntico ao 

contexto fonológico em /´kuka/: no PB, o acento de intensidade tem valor distintivo, 

portanto, as duas palavras não se diferenciam apenas pelo fato de uma delas ter /´Ɛ/ e a outra 

não. Ao utilizarem o tradicional método silábico, as autoras operaram apenas com as letras A, 

E, I, O, U, ignorando que os grafemas que as utilizam em sua realização podem representar as 

sete vogais orais /i/, /e/, /Ɛ/, /u/, /o/, /ᴐ/, /a/, as cinco vogais nasais /ĩ/, /ẽ/, /ũ/, /õ/, /ã/,  os 

arquifonemas |I|, |U| e as semivogais /j/, /w/. Assim, sem que sequer o suspeitassem, nas 

sílabas trabalhadas pelas autoras à p. 25, constavam em CA de CANOA →/ka/; em CO de 

COPO → /´kᴐ/; em CU(E) de CUECA → /´kwƐ/ (a mais frequente) ou /ku/; em SA, CO de 

SACO → /´sa/, /kU/; em CA de ABACAXI →/ka/; em CA de CAMA →/´kã/; em CO(E) de 

COELHO → /´kwe/ (a mais frequente) ou /ku/; em CO, CO de COCO → /´co/, /kU/; em CA, 

NE, CA de CANECA → /ka/, /´nƐ/, /ka/; em CA, NA de CANA →/´kã/, /na/. 
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Figura 7. Apresentação dos textos e das sílabas NE, NO, NA, NU, VE; CA, CO, CU no LD 

Girassol – Letramento e Alfabetização, de Carpaneda e Bragança. 

 

Fonte: CARPANEDA; BRAGANÇA (2014, p. 20; 24-25). 

 

No que diz respeito ao início da alfabetização com a letra S, vale lembrar que seus 

traços apresentam espelhamento na vertical, embora tenha certa simplicidade, pois são iguais 

na maiúscula e minúscula, mas o grafema que a letra realiza é dos mais complexos, já que 

seus valores variam de acordo com o contexto grafêmico, portanto, não atende aos critérios 

que fundamentam a escolha das letras e grafemas para sua introdução no processo de 

alfabetização, como descrito por Scliar-Cabral (2013, p 141). 

Ratificando que o LD em análise, realmente, não contempla os critérios para a escolha 

das letras e grafemas iniciais para se ensinarem à criança de 6 anos, a saber:   

- simplicidade dos traços – tanto para a letra maiúscula quanto para a minúscula; 

- o som que realiza o fonema poder ser emitido isoladamente – sem necessitar de algum apoio 

na oralidade; 

- a biunivocidade – ou seja, converter um só grafema num só fonema (decodificação) e o 

mesmo fonema no mesmo grafema (codificação); 

- o fonema decodificado não apresentar variantes fonéticas ou sociolinguísticas; 

É importante observar, na sequência abaixo, que as autoras só colocam a letra S em 

caixa alta e realizando o grafema apenas numa posição, em início de vocábulo (sempre 

usando o método silábico com as letras A, E, I, O, U).   
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Figura 9A. Capítulo de estudo da consoante S. 

 

Fonte: CARPANEDA; BRAGANÇA (2014, p. 20-21). 

 

Figura 9B. Capítulo de estudo da consoante S. 
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Fonte: CARPANEDA; BRAGANÇA (2014, p. 22). 

 

O guia do professor, no final, traz teorias sobre alfabetização, letramento, produção de 

textos, prática de leitura, dentre outros temas que versam sobre a educação brasileira. As 

autoras escrevem que “Alfabetizar-se significa dominar a tecnologia da escrita, isto é, 

compreender como se dá o processo de conversão dos sons em letras e das letras em sons” 

(CARPANEDA; BRAGANÇA, 2014, p. 207). Observa-se, além do já comentado problema 

de não conhecer a diferença entre letra e grafema e entre som e fonema, que as autoras 

repetem chavões, como “dominar a tecnologia da escrita”, sem saber do que se trata. No que 

consiste dominar a tecnologia da leitura e da escrita no sistema alfabético do PB? 

 Dominar a tecnologia da leitura no sistema alfabético do PB significa ter 

automatizado: o reconhecimento de quais, quantos e como se combinam os traços invariantes 

que constituem as letras do alfabeto latino; o reconhecimento dos valores (fonemas) dos 

grafemas, independentes e dependentes do contexto grafêmico; onde começam e terminam os 

vocábulos tônicos, inclusive, onde cai o acento de intensidade e os vocábulos átonos; 

reconhecer os padrões de entoação, através dos sinais de pontuação. Essa automatização é 

necessária ao aluno para chegar à leitura com fluência. 

Dominar a tecnologia da escrita no sistema alfabético do PB significa ter 

automatizado: os esquemas dos planos dos gêneros e tipos textuais mais necessários; o 

reconhecimento dos fonemas do PB em sua conversão, independente ou dependente do 

contexto fonológico e/ou gramatical aos grafemas, as regras de derivação morfológica nas 

palavras irregulares; os esquemas motores tanto para a letra cursiva quanto digital; as regras 

sintáticas para saber pontuar. 

  

A subseção do LD intitulada: “Estrutura dos volumes de Letramento e Alfabetização”, 

à página 213 – ainda nas orientações ao educador - cita que, nos livros do 1o e 2o ano dessa 

coleção, a subseção leitura é iniciada por um texto curto e, logo após, são trazidas algumas 

questões de exploração desse texto. Ou seja, o material preconiza uma progressão ao longo 

dos volumes para que, ao concluir o 2o ano, o aluno possa ter tido acesso a diversos gêneros 

textuais. 

Uma preocupação das autoras é a de que o professor deve chamar a atenção para o fato 

de que a leitura é realizada da esquerda para a direita, há segmentação do texto em palavras 

por espaços em branco, o que diferencia a leitura da fala, percebida como um contínuo, 

dificultando identificar os limites das palavras, opacos na oralidade. Mas as autoras não 
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apontam a necessidade da base neuropsicológica do professor, como essencial para sanar 

essas dificuldades, desde sua formação inicial até a continuada. De resto, isso também não 

acontece apenas no livro examinado, mas na maioria do sistema educacional brasileiro, visto 

que não há nas formações para professores, programas que auxiliem as crianças com 

dificuldades de aprendizagem e políticas públicas voltadas à alfabetização dessas crianças 

com base na neuropsicologia. 

É preciso que o educador tenha clareza de que o nosso sistema de escrita opera em 

uma base alfabética, ou seja, segue os princípios do sistema alfabético do PB, em que 

fonemas são representados por grafemas. Além disso, conforme as autoras desse LD, “os 

fonemas são unidades abstratas, que representam aqueles sons da língua que têm um valor 

diferencial no sistema da língua oral” (2014, p. 214), o que, mais uma vez, demonstra que 

ignoram a diferença essencial entre fonema e som: é o fonema que tem a função diferencial e 

não o som! 

E, através desse sistema alfabético que permite que a criança adquira uma consciência 

fonêmica, seu uso possibilita que ela chegue a esse nível de consciência. Tais 

desconhecimentos das autoras do LD são confirmados nas atividades propostas – como 

mencionado acima e nos métodos de alfabetização que elas utilizam em seu livro.  

Observemos que as autoras citam a complexidade do trabalho com determinadas 

letras, além de sua cópia e a primeira letra a ser aprendida no LD é o S – letra que apresenta 

espelhamento interno e cujo grafema que ela realiza, pode representar quatro consoantes 

fricativas, conforme o contexto grafêmico e a variedade sociolinguística, menos as duas 

labiais, de acordo com o quadro fonêmico das consoantes do PB, segundo Lopez (1979) e 

Mattoso Camara Jr. (1975). Pela ‘Matriz de referência de análise do livro didático, segundo o 

sistema Scliar de alfabetização’ (item 3.3) nenhum dos pontos de simplicidade dos traços das 

letras ou dos valores dos grafemas é atendido. 

No Manual do professor, as autoras não justificam o por quê de iniciar a alfabetização 

pela letra S, apenas o que consta é que, se nessa fase alguns alunos ainda não conseguem ler 

convencionalmente, ou ler com pouca fluência, é fundamental que o educador busque outras 

estratégias para favorecer o desenvolvimento e apoiar a compreensão e a construção de 

sentido do texto, podendo os alunos inferir o conteúdo de um texto antes de fazer a leitura, a 

partir do título e das imagens que o acompanham, o que demonstra a adesão das autoras à 

estratégia da adivinhação. 
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Grafema N no LD Girassol e Novo Girassol – Saberes e fazeres do campo – 1º ano 

 

As autoras não utilizam a sequência do alfabeto para trabalhar as letras em sílabas, nas 

unidades, mas também não explicam o por quê de trabalhá-las de forma aleatória; sendo 

assim, a segunda a ser estudada é a letra N. Vejamos a figura 10 abaixo.  

 

Figura 10. Apresentação da letra N no LD. 

 

Fonte: CARPANEDA; BRAGANÇA (2014, p. 24). 

 

Sob a ótica da reciclagem neuronal, é necessário que a criança entenda quais, quantos 

e como se combinam os traços invariantes que compõem a letra de imprensa, pois é essa que é 

usada na leitura; no caso, são três, duas retas e uma inclinada ao meio, isso para a letra em 

caixa alta, pois, para a minúscula, utilizam-se uma reta vertical e uma bengalinha. Nesse 

sentido, outro aspecto já é prejudicial ao reconhecimento da letra em questão, visto que esse 

não tem simplicidade nos traços que a compõem.  

Segundo Scliar-Cabral (2013, p. 118), a escolha do trabalho inicial com as letras deve 

ser pela letra de imprensa, por ser essa a fonte predominante em textos para a leitura que 

circulam na sociedade. A segunda letra colocada pelas autoras do LD é apresentada em letra 

de imprensa e manuscrita, e as autoras mandam copiá-las.  

Do exposto, a escolha não corresponde aos critérios da ‘Matriz de referência de análise 

do livro didático, segundo o sistema Scliar de alfabetização’ (item 3.3).   



64 

 

No Sistema Scliar de Alfabetização – Roteiros para o professor: Módulo 1 Anexos 

(SCLIAR-CABRAL, 2018, p. 9), na Unidade 1, são trabalhados os traços mais simples das 

letras V, I, O e do número 1, e a conversão menos complexa dos grafemas que as letras 

realizam, nos respectivos fonemas cuja aprendizagem será processada com mais facilidade 

pelos neurônios da leitura e, didaticamente, a autora desse livro descreve como será o trabalho 

no livro Sistema Scliar de Alfabetização – Roteiros para o professor: Módulo 1 (SCLIAR-

CABRAL, 2018, p. 11-15) que o professor deverá realizar com seus alunos, determinando 

inúmeras aprendizagens e concretizando o reconhecimento dessas letras e o valor dos 

grafemas, não pelo nome das letras, mas, sim, pelo valor do grafema que representa o fonema 

em questão. 

Por isso, as letras e grafemas mencionados no parágrafo acima são recomendados para 

iniciar o processo de alfabetização, visto que em cada nível as unidades vão sendo 

estruturadas numa ordem de complexidade e quantidade crescente, conforme Scliar-Cabral 

(2013, p. 118).  

Como as autores nunca ouviram falar nos valores distintos dos grafemas vocálicos, 

pensam que NE de CANETA e NE de PANELA representam a mesma sílaba, assim como 

NO de NOVE e NO de SINO e que VE que aparece em NOVE é a mesma coisa que VE que 

aparece em NOVELO. Vejam-se os valores dos respectivos grafemas: NE de CANETA → 

/´ne/; NE de PANELA → /´nƐ/; NO de NOVE → /nᴐ/; NO de SINO → /nU/ (arquifonema 

|U|);VE de NOVE → /vI/ (arquifonema |I|); VE de NOVELO → /´ve/. O pior é quando a 

mesma letra E vai realizar um grafema com valor totalmente distinto na palavra NUVEM, que 

também consta à p. 24: VEM →  /´vẽj /, para não mencionar que em VIO de NAVIO, o 

último grafema representa uma semivogal, pois temos um ditongo decrescente: VIO →  

/´viw/. 

 

Sem contar que as atividades do LD em estudo contêm palavras com um grau de 

dificuldade em algumas sílabas como na palavra BONECA, CANA e NUVEM. Na primeira, 

a criança terá dificuldade na sílaba inicial (BO), já que, no capítulo anterior, não terá 

aprendido esses grafemas e os da sílaba final (CA).  

É importante mencionar e questionar o enunciado do exercício 3 na página 24 do LD: 

“Leia as palavras observando as sílabas em destaque”. Vejamos:  
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Figura 11: Questão sobre a sílaba grafada com N. 

 

Fonte: CARPANEDA; BRAGANÇA (2014, p. 24). 

 

Como a criança irá ler as sílabas da questão se ela não reconhece os traços invariantes 

que compõem as letras trabalhadas nessa atividade, nem os grafemas que representam os 

respectivos fonemas? Compreendemos que alguns irão adivinhar apenas pelas imagens que 

conhecem, porém a efetiva leitura não ocorrerá. É de suma importância que haja uma 

progressão na dificuldade das letras e dos grafemas para alfabetizar, seguindo, com rigor de 

detalhes, os princípios de escolha dos mesmos, para que as crianças não venham apenas 

adivinhá-los através das imagens. 

 

Letra C no LD Girassol e Novo Girassol – Saberes e fazeres do campo – 1º ano 

 

Essa letra é formada por um só traço (curva) tanto na maiúscula quanto na minúscula; 

sendo assim, trata-se de uma letra de fácil reconhecimento pelos neurônios, seguindo, 

portanto, o primeiro critério para a escolha das letras, contudo, não preenche os outros 

critérios de conversão dos grafemas em fonemas, como mostra Scliar-Cabral:  

 

o grafema realizado pelas letras C c sempre terá o valor de /k/, se ocorrer 

antes de um grafema que representar uma vogal ou semivogal posterior. 

Leia-se a seguinte conversão: os grafemas seguidas de letras que realizam 

as vogais posteriores ou a semivogal /w/, C c, Q q → /k/_ ̸ V, SV 

[+post], ou seja, os grafemas realizados pelas letras C c, Q q têm o valor do 

fonema /k/, no contexto escrito antes de vogal ou semivogal posterior (2013, 

p. 191-192).  

 

As autoras do LD também não mostram exemplos das letras c, g, q, seguidas de letras 

que realizam as vogais anteriores ou a semivogal /j/, pois só utilizam da famosa família 

silábica: ca – co – cu, deixando de ensinar outros valores, conforme fica claro no Quadro 15 

de Scliar-Cabral:  
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Quadro 15. Exemplos dos valores dos grafemas c, g, q, seguidos de grafemas que 

representam as vogais posteriores ou a semivogal /w/. 
Grafema Valor Grafema 

seguinte 

Valor Exemplos 

C /k/ u /u/ Cura 

G /g/ um, um / ũ / algum, alguns 

C /k/ um / ũ / Cúmplice 

G /g/ o /o/, /ɔ/ o gosto, eu gosto 

C /k/ ô /´o/ Cômico 

G /g/ ó /´ɔ/ Gótico 

C /k/ õ, om, on /õ/ facões, compra, conta 

G /g/ ôm, ôn /´õ/ Gôndola 

G /g/ a /a/ Gato 

C /k/ á /´a/ Cárie 

G /g/ ã, am, na /ã/ fogão, apagam, ancorar 

C /k/ âm, ân /´ã/ cântico, lâmpada 

G /g/ U /w/ Aguenta 

C /k/ U /w/ Cueca 

Q /k/ U /w/ Iníqua 
Fonte: SCLIAR-CABRAL (2013, p. 192).  

 

Vemos, portanto, que, no LD em toda atividade com a letra C c, é ensinado apenas 

quando ela realiza o grafema que tem o valor de /k/, acompanhada das letras A, O e U, em 

sílaba inicial ou interna, como em: CUCA, CANOA, COPO, CUECA, ABACAXI, CAMA, 

COELHO. Percebemos nesses exemplos outros problemas já mencionados, conforme a figura 

a seguir:   

 

Figura 12. Apresentação da letra C no LD Novo Girassol, de Carpaneda e Bragança. 
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Fonte: CAPARNEDA; BRAGANÇA (2014, p. 25). 

 

Retomando análise já efetuada, é notório que a orientação é mais por uma 

alfabetização utilizando com grande ênfase a adivinhação por imagens conhecidas pelos 

alunos, sendo que muitas vezes eles fazem a ‘leitura’ delas e não o reconhecimento das letras 

em questão, julgando que se trata do aprendizado de leitura. 

É necessário que nessa atividade sejam ensinados também os outros valores assumidos 

pelo grafema C que, diante dos grafemas realizados pelas letras E, I, com ou sem acentos 

gráficos assume o valor fonêmico de /s/, como nos exemplos CEGO,  CIPÓ. Trata-se, assim, 

de questões primordiais para o aprendizado da leitura. 

 

Letras P, B, D, T no LD Girassol e Novo Girassol – Saberes e fazeres do campo – 1º ano 

 

As letras em estudo realizam grafemas que representam consoantes oclusivas, as quais 

necessitam de um apoio vocálico para serem produzidas e percebidas e, com isso, não 

atendem ao critério dois de introdução dos grafemas para alfabetização – complexidade da 

articulação e percepção individual do som que realiza o respectivo  fonema –, apresentando 

ainda uma dificuldade maior que essa, o caso do espelhamento entre as minúsculas p, d, b: “p, 

b, d ainda representam uma dificuldade a mais, por se diferenciarem entre si apenas pela 

direção do semicírculo para a direita ou para a esquerda, em relação à haste, como é o caso de 

b, d, ou entre para cima e para baixo, como é o caso de p, b, ou seja, letras em espelho” 

(SCLIAR-CABRAL, 2013, p. 141). 

Conforme Scliar-Cabral, esse problema das letras espelhadas é que os neurônios, para 

reconhecerem qualquer coisa como sendo a mesma, desprezam as diferenças entre esquerda e 

direita, o que se denomina de simetrização, quando a informação provinda de ambas as retinas 

atravessa o corpo caloso: tanto faz a alça de uma xícara estar para a direita ou para a esquerda, 

você reconhece a xícara como sendo a mesma, segundo a estudiosa (2013, p. 50).  

 

Figura 13. Simetrização de uma informação visual. 

Fonte: SCLIAR-CABRAL (2007, p. 26).  
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Assim, os grafemas (embora as autoras do LD não operem com esse construto) 

realizados pelas letras em estudo são biunívocos, pois representam o mesmo fonema sempre e 

a recíproca também é verdadeira, a saber, em: PIÃO, PIPOCA, PICOLÉ, PEPINO, BODE, 

BANANA, BOLO, BOTÃO, DEDO, DADO, RODA, RODO, TATU, RATO, TUCANO, 

TIGRE, exemplos retirados do LD, como na figura 14A e B.  

 

Figura 14A. Letras P, B. 

 
Fonte: CARPANEDA; BRAGANÇA (2014, p. 30; 74). 

 

Nas atividades acima, o aluno adivinha o nome do desenho ao lado ou em cima, copia 

na linha abaixo e/ou emparelha com um pedaço de outra palavra, circulando, ou completando 

a sílaba que está faltando no nome do desenho, ou escolhe entre duas palavras a que 

emparelha com o desenho, ou trocar sílabas e formar uma nova palavra, porém há muita cópia 

e adivinhação. No exercício de formar a nova palavra, escrevendo, ela pode copiar as sílabas, 

apenas invertendo-as, só que (as autoras o ignoram), ao fazê-lo, a última sílaba LO realiza os 

grafemas que representam os fonemas /lU/, pois a sílaba está em posição átona. Quando se 

inverte a posição, passa a posição tônica e os grafemas representam os fonemas /lo/.  Esse não 

é o momento para se dedicar à aprendizagem (embora precária) da escrita, dadas tais 

complexidades, mas, sim, ao ensino-aprendizagem da leitura, empenhando-se em vários 

exercícios que desenvolvam essa capacidade e habilidade, como, por exemplo, 
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multissensoriais e de consciência fonêmica e fonológica, explorados juntos para atingir os 

diversos sentidos (proprioceptivo, tátil, visual e auditivo).  

O professor precisa, pois, conhecer as propriedades fundamentais de tal consoante e 

como se dá a conversão do grafema c nos fonemas /k/ ou /s/ para poder ensinar de forma que 

o aluno adquira a habilidade de sua leitura, visto que necessitará dela para se tornar um leitor 

fluente e não titubear diante de palavras que contenham tal grafema, mas que não fazem parte 

de seu léxico.  

Nesse caso, também se verifica que os fonemas representados pelos grafemas p, b, d, t 

são sempre os mesmos, havendo reciprocidade (biunivocidade), embora os fonemas /d/, /t/ 

apresentem variantes determinadas pelo contexto fonológico e sociolinguístico; os traços 

invariantes que formam as letras são retas e semicírculos à direita da haste, com exceção de d 

minúscula e de T, t. Essa percepção terá de ser trabalhada na alfabetização para que os 

neurônios aprendam a assimetrizar as informações. Atentemos às atividades com as letras D, 

T.  

 

Figura 14B. Letras D, T. 

  
Fonte: CARPANEDA; BRAGANÇA (2014, p. 42; 50). 

 

Em nenhum momento as autoras do LD explicam didaticamente como essas letras 

devem ser trabalhadas e percebemos um emaranhado de outras letras   – não estudadas 

anteriormente – sendo colocadas nas questões, como podemos verificar na figura acima e nas 

demais aqui já expostas. A título de exemplo, trazemos a questão 2 do material em análise.  
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Figura 15. Questão sobre mudança de vogal e consequentemente de palavra. 

 
Fonte: CARPANEDA; BRAGANÇA (2014, p. 42). 

 

Verificamos que a letra R ainda não havia sido estudada anteriormente, supomos então 

que o professor irá realizar a leitura da sílaba por adivinhação pelo desenho, ou nomeando as 

letras e soletrando com seus alunos e, no outro dia, não saberão mais que letras foram 

estudadas. Percebemos que isso acontece muito na ‘aprendizagem’ dos alunos, o professor 

‘ensina’ a letra e no outro dia eles não sabem mais identificar qual é, já que, de modo geral o 

método usado é o da silabação, nomeação da letra sem o devido valor dos grafemas. Daí surge 

uma típica fala de vários professores: “ensina-se hoje e amanhã o aluno não sabe de nada, 

grande falta de interesse do mesmo e da família”, porém questionamos se realmente é isso que 

acontece, se o aluno não aprendeu como deveria, porque o professor não seguiu princípios de 

alfabetização que deram certo, como é o caso da aplicação do SSA em crianças de algumas 

SEMEDs do país. 

 Observamos ainda, na ‘Figura 15. Questão sobre mudança de vogal e 

consequentemente de palavra’ que as autoras ignoram o que é para mínimo (isto é, a mudança 

de um segmento por outro forma outra palavra) e/ou não houve sincronia com o ilustrador, 

pois nas palavras DEDO/RODO, as duas letras circuladas são, na primeira palavra, E; na 

segunda o último O. Ora, as últimas sílabas das duas palavras são idênticas, portanto, não 

houve mudança de vogal! Além disto, não se trata de um par mínimo, pois há mudança de 

dois segmentos: D → R; E → O! 

 Aliás, está tudo errado no exercício da p. 45: no par DADO/RODA, as duas letras 

circuladas são, na primeira palavra, A; na segunda, A, contradizendo o enunciado da Figura 

15: Questão sobre mudança de vogal e consequentemente de palavra (grifo meu), pois a 

vogal é a mesma! Além disto, não se trata de um par mínimo, pois há mudança de dois 

segmentos: D → R; A → O! Na questão ‘Leia a primeira palavra de cada grupo, circule a 

sílaba que você pode usar para completar a segunda palavra. Depois copie a palavra que você 

formou’, é circulada a sílaba DE de DEDO, para ser colocada no espaço entre CA_ADO. 

Acontece que, na palavra CADEADO, a pronúncia mais corrente é a realização de /ka´djadU/, 
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em que temos um ditongo crescente na segunda sílaba. Se fosse a outra pronúncia, mais rara, 

teríamos a realização de /kadI´adU/. Em ambos os casos, não seria a mesma sílaba /´de/ de 

/´dedU/. 

 As autoras quiseram demonstrar que estão atentas à variação sociolinguística, mas, 

como não têm formação nenhuma, confundem letra com som como em ‘a letra E pode ser lida 

como I e a vogal O como U’, além de, nos exemplos darem essa preciosidade (acho que 

pensavam estar fazendo uma transcrição ‘fonêmica’...): ‘dici’. Calculei que quisessem 

transcrever /´disI/, transcrição fonêmica de disse! 

   

Isso também pode ser exemplificado na atividade com a letra T. Vejamos abaixo a 

questão 2 do LD.  

 

Figura 16. Questão para completar com a letra T. 

 
Fonte: CARPANEDA; BRAGANÇA (2014, p. 42). 

 

Destacamos nessa atividade uma dificuldade maior na palavra TIGRE, a saber, a 

sílaba GRE, porque temos um encontro consonantal, questão não estudada.  

Em Aventuras de Vivi e nos Anexos dos Roteiros, as letras e os grafemas P, B, D e T 

só são trabalhados nas unidades 13, 12 e 11, respectivamente, pois, por os grafemas 

representarem consoantes oclusivas, apresentam alguns problemas para a aprendizagem, os 

quais foram descritos anteriormente. Veja-se como são trabalhados, conforme consta na figura 

17, a seguir.  

 

 

 

Figura 17. Grafemas P, B, D e T no livro Aventuras de Vivi. 
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Fonte: SCLIAR-CABRAL (2014, p. 29; 27; 25). 

 

A escolha do LD – Girassol e Novo Girassol – Saberes e fazeres do campo – 

Alfabetização e Letramento – para análise se deu também devido a essa singularidade na 

seleção que as autoras fizeram das letras para a alfabetização das crianças de 6 anos, visto 

que, em outros LD os autores usam a sequência das consoantes em cada unidade para a 

alfabetização, exemplo: B, C, D, F, e assim por diante, como também da estrutura das 

atividades, suas questões e orientações ao docente.  

 

Letras R, F, V, Z no LD Girassol e Novo Girassol – Saberes e fazeres do campo – 1º ano 

 

As letras em questão (com exceção de R que realiza o grafema que representa o 

arquifonema |R| cujas realizações apresentam o maior número de variantes no PB) realizam 

grafemas que representam consoantes mais contínuas fricativas, tendo os grafemas, realizados 

pelas letras F, V, valores independentes do contexto grafêmico, enquanto no caso do R que 

realiza o grafema que representa o arquifonema |R|, para saber o valor do grafema, depende-se 

do seu contexto grafêmico. Contudo, a letra R no LD é ensinada apenas como inicial de 

palavra. Nesse sentido, como grafema, não apresentará tanta dificuldade quanta quando 

estiver em final de sílaba, inclusive de palavra. Exemplos das palavras onde ocorrem as letras 

R, F, V, Z: F → Família, Fumaça, Fogão; V→ Vaca, Veado, Cavalo; R→ Roda, Rede, Rodo.  

Observa-se que as autoras reduzem muito o trabalho com cada letra, mostrando-a 

apenas em início de palavra, o que, no caso do R é muito pernicioso, ela realiza grafemas 

cujos valores diferentes são dependentes do contexto. 

As letras R, F, V, Z que realizam os respectivos grafemas início das palavras Família, 

Fumaça, Fogão, Vaca, Veado, Cavalo, Roda, Rede e Rodo, não apresentam dificuldades 
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maiores, porém as letras que realizam os grafemas vocálicos e que também são apresentadas 

são bastante complexas, nessa fase da alfabetização. Algumas dessas letras e grafemas são 

condizentes com os critérios já discutidos, como V, recomendado para o início do processo de 

alfabetização devido à simplicidade de seus traços tanto para maiúsculo como para minúsculo, 

bem como o valor do grafema, pois é independente do contexto grafêmico, visto que terá o 

mesmo valor em qualquer posição na palavra, além de apresentar biunivocidade, pois 

representa sempre o mesmo fonema e a recíproca é verdadeira, fonema cuja realização pode 

ser articulada sozinha. Assim, contempla todos os critérios elencados por Scliar-Cabral em 

seu livro Sistema Scliar de Alfabetização – Fundamentos. 

Seguem as imagens das atividades no LD.  

Figura 18. Grafemas R, F, V. 

  
Fonte: CARPANEDA; BRAGANÇA (2014, p. 35; 64; 76). 

 Para finalizar, cumpre assinalar que as letras que realizam os grafemas vocálico são 

muito mal trabalhadas nessa unidade. Na questão cujo comando é ‘Agora descubra as vogais 

que completam o nome das figuras. Depois copie’, embaixo das imagens, estão R_D_ e 

R_D_. Acontece que as duas últimas letras das palavras realizam grafemas que representam, 

respectivamente os arquifonemas |I|, |U| (as palavras são REDE, RODO), de extrema 

complexidade para a criança. Abaixo da foto de um veado está escrito  _ADO e, logo abaixo, 

três quadrículas com a suposta solução VE A DO. Acontece que, na palavra VEADO, a 

pronúncia mais corrente é a realização de /´vjadU/, em que temos um ditongo crescente na 

primeira sílaba. Se fosse a outra pronúncia, mais rara, teríamos a realização de /vI´adU/. Só no 

segundo caso, o mais raro concordaria com a separação proposta pelas autoras, VE A DO, 

uma questão dificílima, pois envolve variação livre na separação silábica e na existência de 

um arquifonema, exatamente na vogal cuja sílaba tinha que ser adivinhada. 
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 Acresce que consta uma pseudo questão, supostamente semântica que cai de para 

quedas. Diante de uma foto de uma roda de carroça, as autoras escrevem: ‘Uma palavra pode 

ter diferentes significados dependendo da situação em que é empregada’. Em primeiro lugar, 

em vez de ‘significados’, o correto seria ‘sentidos’, mas o que faz esse trecho diante de uma 

foto de uma roda de uma carroça? Só poderia funcionar, se as autoras dessem vários trechos 

em que ocorresse a palavra ‘roda’, com sentidos diferentes, como, por exemplo. “As crianças 

estão brincando de roda, cantando e dançando”. “Quem roda a roda do destino?” e essa de 

Victor Hugo: “O progresso roda constantemente sobre duas engrenagens. Faz andar uma coisa 

esmagando sempre alguém”.  

 

Em relação à letra Z estudada no LD nas palavras COZINHA, ZOADA, COZIDO, 

AMIZADE, DOZE, ZEBU, ZUNIDO, ela realiza o grafema que representa o mesmo fonema 

/z/ no contexto grafêmico início de vocábulo e de sílaba, como nessas palavras, mas não o 

mesmo valor em final de sílaba ou de vocábulo, tal qual o grafema realizado pela letra S, mas, 

nos exemplos do LD, as autoras não examinam esses casos. Contudo, a ausência dessas 

questões pertinentes torna ainda mais deficiente o processo de alfabetização para a leitura, já 

que a criança irá se deparar com textos que contêm os diversos casos de grafemas 

representando fonemas diferentes de acordo com o contexto grafêmico em que se encontrem. 

Observemos a figura 19, a seguir.  

 

 

 

 

 

Figura 19. Apresentação da letra Z no LD Novo Girassol. 
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Fonte: CARPANEDA; BRAGANÇA (2014, p. 96). 

 

Nessa atividade, continua alfabetização pelo método da família silábica – ZE ZA ZO 

ZI ZU e, na palavra principal do exercício, há uma complexidade na última sílaba: 

COZINHA, um dígrafo, sem que antes fosse discutido e trabalhado esse assunto. Esse método 

de alfabetização através das famílias silábicas era muito ensinado nas cartilhas, há algum 

tempo atrás, mas ainda encontramos educadores trabalhando desse mesmo jeito e os 

intitulando de “alfabetização por grupos semânticos”. 

As autoras mandam completar onde está escrito _ADA com uma das sílabas ZE ZA 

ZO ZI ZU, com a suposta solução ZO A DA. Acontece que, na palavra ZOADA, a pronúncia 

mais corrente é a realização de /´zwada/, em que temos um ditongo crescente na primeira 

sílaba. Se fosse a outra pronúncia, mais rara, teríamos a realização de /zU´ada/. Só no segundo 

caso, o mais raro, concordaria com a separação proposta pelas autoras, ZO A DA, uma 

questão dificílima, pois envolve variação livre na separação silábica e na existência de um 

arquifonema, exatamente na vogal cuja sílaba tinha que ser selecionada. 

 

 

Letras L, M, J no LD Girassol e Novo Girassol – Saberes e fazeres do campo – 1º ano 

 

Vejamos como essas letras se apresentam no LD do 1º ano, utilizado em algumas 

escolas públicas da cidade de Penedo/AL. 

Figura 20. Letras L, M, J. 

 
Fonte: CARPANEDA; BRAGANÇA (2014, p. 39; 53; 90).  
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 À p. 53, as autoras pedem aos alunos que completem com sílabas, espaços 

onde a separação apresenta variantes. Assim, onde está escrito SA_EL com uma das sílabas 

MA, MO, MI, MU, com a suposta solução SA MU EL. Acontece que, na palavra SAMUEL, a 

pronúncia mais corrente é a realização de /sa´mwƐW/, em que temos um tritongo que começa 

com o ditongo crescente /´wƐ/ e termina com o ditongo decrescente /´ƐW/ (é um caso de 

ambissilabicidade).  Se fosse a outra pronúncia, mais rara, teríamos a realização de /samu´ƐW/, 

em que temos um hiato e, depois, o ditongo decrescente /´ƐW/. Só no segundo caso, o mais 

raro, concordaria com a separação proposta pelas autoras, SA MU EL, uma questão 

dificílima, pois envolve variação livre na separação silábica e na existência de um 

arquifonema, no final. 

Na palavra DAMIÃO, a pronúncia mais corrente é a realização de /da´mjãw/, em que 

temos um tritongo que começa com o ditongo crescente /´jã/ e termina com o ditongo 

decrescente /´ãw/ (é um caso de ambissilabicidade).  Se fosse a outra pronúncia, mais rara, 

teríamos a realização de /dami´ãw/, em que temos um hiato e, depois, o ditongo decrescente 

/´ãw/. Só no segundo caso, o mais raro, concordaria com a separação proposta pelas autoras, 

DA MI ÃO, uma questão dificílima, pois envolve variação livre na separação silábica, além 

da ambissilabicidade. 

Na palavra MOEMA, está escrito _EMA, para completar com uma das sílabas MA, 

MO, MI, MU, com a suposta solução  MO EMA. Acontece que, na palavra MOEMA, a 

pronúncia mais corrente é a realização de /´mwema/, em que temos um ditongo crescente na 

primeira sílaba. Se fosse a outra pronúncia, mais rara, teríamos a realização de /mU´ema/. Só 

no segundo caso, o mais raro, concordaria com a separação proposta pelas autoras, uma 

questão dificílima, pois envolve variação livre na separação silábica e na existência de um 

arquifonema, exatamente na vogal cuja sílaba tinha que ser selecionada Como se pode 

observar, as autoras estão utilizando o método silábico, sem conhecer a estrutura das sílabas 

no PB!  

A letra maiúscula M apresenta espelhamento com W: o que as diferencia é a direção 

do vértice (espelhamento vertical. A letra M realiza o grafema que representa a consoante 

nasal /m/ apenas em posição inicial de sílaba. Ao lado de letra que realiza vogal em final de 

sílaba que não final de palavra, forma com ela um dígrafo, funcionando como til, como em 

tampa, tempo, tumba, etc. Em final de palavra, não só nasaliza as vogais precedentes /ã/, /ẽ/, 

representadas, respectivamente, pelos grafemas a, e,  como realiza o grafema m que, no 

primeiro caso, representa a semivogal /w/ e, no segundo, a semivogal /j/, ambas nasalizadas, 

como em estudam, escrevem, nuvem.   Vejamos o quadro a seguir, mostrando a letra M  ao 
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lado de letra que realiza vogal em final de sílaba que não final de palavra e quando, em final 

de vocábulo, ditonga opcionalmente, depois dos grafemas u, o, i.  

 

Quadro 16. Letras que nasalizam as vogais em final de sílaba interna e de vocábulo (com 

ditongação opcional).  
Final do vocábulo Depois de Final de sílaba interna Antes de 
Grafema Valor Grafema Exemplo Grafema Valor  Grafema  Exemplo 

m 

 

~ 

 

u, o, i Um 

tom  

rim 

 

m 

 

~ 

p, b 

 

Bomba 

Tampa 

 

 

 

 

 

n 

 

 

 

 

 

~ 

o, a, i(s) 

 

Cólon 

tons 

íman 

rins  

 

 

 

 

 

n               

 

 

 

 

 

~ 

 

 

 

 

demais  

consoantes 

Ponta 

lenda 

cinco 

longo 

confiar 

convite 

inseto 

cinza 

inchar 

injeção 

honra 

Entre u__s Alguns 

álbuns  

Fonte: SCLIAR-CABRAL (2013, p. 184). 

 

Essas informações não podem passar despercebidas pelas alfabetizadoras e deixar de 

serem ensinadas aos alunos, mas, em se tratando do LD em análise, os autores precisarão 

pesquisar, estudar e buscar outras fontes, uma vez que as desconhecem totalmente.  

Constatemos, a seguir, como são tratados valores dos grafemas dependentes do 

contexto escrito por Scliar-Cabral e, mais adiante, como as autoras tratam de algumas das 

letras que os realizam.  

 

Quadro 17. Valores dos grafemas em início de vocábulo e de sílaba interna, entre letras que 

representam vogais. 
Início de 

vocábulo 

Grafema 

Valor  Exemplos Início de 

sílaba interna 

Grafema 

Valor   Exemplos 

S /s/  Sala s /z/ Casa 

M /m/  Mala m /m/ Cama 

Z /z/  Zero z /z/ Reza 

L /l/  Lata l /l/ Calo 

N /n/  Nata n /n/ Cano 

R |R|  Rato r /r/ Caro 

X /ʃ/          Xis x (depois de 

e, em início 

de vocábulo) 

/z/ Exemplo 

H Zero Hora    

Fonte: SCLIAR-CABRAL (2013, p. 174). 
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De acordo com esse quadro, percebemos os valores dos grafemas l, r, dependentes de 

sua posição, conforme explicado por Scliar-Cabral:  

 

O grafema l em final de sílaba, inclusive de vocábulo, tem o valor do 

arquifonema |W|, pois, na maioria das variedades, as pessoas utilizam a 

semivogal /w/ nesta posição, ao invés de /l/. A leitura de mal e de mau é a 

mesma, tornando-os homófonos. No dialeto caipira, as pessoas leem mal e 

mar do mesmo jeito e assim neutralizam em favor de |R|, que explicarei a 

seguir (2013, p. 178). 

 

Porém, as autoras do LD desconhecem completamente o arquifonema, mesmo que 

haja inúmeras palavras que o contenham com as quais a criança irá se deparar socialmente. 

Daí se evidencia mais uma lacuna encontrada no LD em análise pois ela não se tornará um 

leitor fluente que possa compreender e interpretar qualquer texto a que esteja sujeita e, dessa 

maneira, submeter-se a qualquer avaliação, com maior preparo.  

 

 

 

 

Letras X e G no LD Girassol e Novo Girassol – Saberes e fazeres do campo – 1º ano 

 

É perceptível nas atividades propostas no LD em relação à letra X que ela é apenas 

trabalhada quando o 

grafema tem o valor 

do fonema /ʃ/. 

Vejamos a figura 

21, abaixo.  

 

Figura 21. 

Apresentação do 

grafema X. 

 
Fonte: CARPANEDA; 

BRAGANÇA (2014, p. 

67). 

 

Analisando 

essa atividade com a 
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letra X, é possível ver que os traços que compõem a letra são duas retas inclinadas cruzadas 

ao meio, o que é de fácil compreensão e aprendizagem. Além disso, o grafema poderá ter 

valores distintos determinados pelo contexto grafêmico, mas, em início de sílaba, entre 

grafemas que representem vogais, com exceção de e, em início de vocábulo, seus valores são 

imprevisíveis.  

Para o estudo desse grafema, é necessário que o professor esteja bem preparado para 

ajudar o aluno a contornar as dificuldades do aprendizado do grafema mais complexo do PB, 

como os exemplos EXAGERO, TÁXI, EXPLICAR o demonstram. É preciso que o professor 

trabalhe os contextos grafêmicos em que os valores são previsíveis e que escolha as palavras 

mais frequentes onde não há previsibilidade (irregularidades), para o aluno memoriza-las. 

Continuando a análise, passamos ao estudo da letra G e seu grafema. Trata-se de um 

grafema que tem o valor da consoante oclusiva /g/, no contexto escrito antes de vogal ou 

semivogal posterior, como nos exemplos do LD: GALO, GALINHA, GATO, 

GAFANHOTO, BIGODE, FIGO, FOGÃO. Percebemos o quanto é difícil o aprendizado da 

letra e do grafema e como, mais uma vez, é prejudicial ensinar pelo nome da letra; nesse 

sentido, o ensino deve ser dedicado inicialmente ao reconhecimento dos traços que a 

compõem. De acordo com Scliar-Cabral, são os seguintes, para a maiúscula e minúscula (essa 

cruza a linha de base imaginária):  

 

G – 2 traços, o semicírculo e 1 pequena reta horizontal que começa no final 

do semicírculo da direita para a esquerda; g: 2 traços, 1 pequeno círculo, 

grudado na extremidade superior da bengalinha de ponta-cabeça, com a 

reentrância da direita para a esquerda. (Sistema Scliar de Alfabetização – 

Roteiros para o professor: módulo 1, 2018, p. 177).  

Obs. É preciso usar a fonte Arial em G e g para dar certo. 

Não é, portanto, uma letra simples de aprender a escrever e reconhecer seus traços 

tanto para maiúscula como para a minúscula. Após essa aprendizagem, é importante que o 

docente note que o grafema tem dois valores, a depender do contexto grafêmico, podendo 

também representar o fonema /Ʒ/, como exemplificado no quadro 18, a seguir.  

 

 

 

Quadro 18. Exemplos dos valores dos grafemas c, sc, xc, g, dígrafos gu, qu, seguidos de 

grafemas que representam as vogais (com ou sem acentos gráficos) e semivogal não 

posteriores. 

Grafema Valor Grafema 

seguinte 

Valor Exemplos 

c /s/ i /i/ Cine 
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sc /s/ í /´i/ Fascínio 

g /ӡ/ im, in /ĩ/ Gincana 

xc /s/ e /e/, /ԑ/ exceção, exceto 

c /s/ ê /´e/ Cênico 

sc /s/ em, em /ẽ/ Nascente 

c /s/ ên /ẽ/ Cêntuplo 

g /ӡ/ é /ԑ/ Gélido 

gu /g/ i /i/ Guia 

qu /k/ in /ĩ/ Quinto 

qu /k/ e /e/, /ԑ/ querer, quero 

gu /g/ em /ẽj/ Paguem 

qu /k/ in /ĩ/ Quíntuplo 

c /s/ i /j/ Lúcia 

sc /s/ i /j/ Néscio 

g /ӡ/ i /j/ Egrégio 

qu /k/ i /j/ Relíquia 
Fonte: SCLIAR-CABRAL (2013, p. 194). 

 

Nesse quadro, está descrito o segundo valor do grafema g, que depende do contexto 

grafêmico vogais (com ou sem acentos gráficos) e semivogal não posteriores, portanto,  não é 

biunívoco, o que demonstra um grau de complexidade maior no aprendizado. A seguir, 

observaremos as atividades do LD quanto à letra G.  

 

Figura 22. Letra G.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Fonte: CARPANEDA; BRAGANÇA (2014, p. 82). 

 

São atividades voltadas à cópia e escrita de palavras isoladas, à leitura de palavras 

isoladas,  emparelhando com imagens e exibindo, num canto da página, a letra em maiúscula, 

minúscula, cursiva e de imprensa, porém sem fazer menção a orientações ao professor de 
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como conduzir  o reconhecimento dos traços invariantes que compõem essa letra, nem das 

outras possibilidades de valores fonêmicos que o grafema apresenta em outros contextos, 

como em mágico, gigante, gente. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esta pesquisa se propôs como objetivo geral descrever e analisar o modo como as 

letras e os grafemas (essas últimas unidades, inferidas) são apresentados no livro didático 

Novo Girassol – Saberes e fazeres do campo – Letramento e alfabetização – 1º ano, das 

autoras Isabella Carpanela e Angiolina Bragança, da Editora FTD – adotado no município de 

Penedo/AL, em muitas escolas, nesse primeiro momento em que a criança é introduzida no 

mundo da leitura, à luz dos fundamentos do Sistema Scliar de Alfabetização, sistema baseado 

e solidificado nos mais avançados estudos da neurociência, linguística e psicolinguística. De 

acordo com o SSA, a primeira letra que realiza o respectivo grafema a serem ensinados à 

criança é V, devido à facilidade dos traços que formam essa letra – duas retas inclinadas –, 

além de o grafema ser biunívoco, isto é, representar sempre o fonema /v/, sendo a recíproca 

verdadeira e de o fonema, por ser uma fricativa, poder ser realizado por um som que não 

depende de apoio vocálico.  Em decorrência, o aprendiz terá de tracejar essa letra com o dedo, 

simultaneamente, pronunciando o som que realiza o fonema, aprendendo mais facilmente, 

apoiado nas sensações proprioceptiva, tátil, visual e auditivo. Junto com I, O, essas são as 

primeiras letras e grafemas a serem aprendidas, segundo o citado sistema.  

Para esta pesquisa, traçamos uma matriz de referência para análise do livro didático, 

segundo o Sistema Scliar de Alfabetização (SCLIAR-CABRAL, 2013, p. 139), destacando os 

critérios de menor grau de complexidade das letras e grafemas estudados no 1º ano dos anos 

iniciais, como: a simplicidade dos traços das letras – tanto para a maiúscula como para a 

minúscula; o som que realiza o fonema pode ser emitido separadamente – sem necessitar de 

algum apoio na oralidade; o grafema ter biunivocidade – ou seja, um só grafema representar o 

mesmo fonema e reciprocamente, por fim, o fonema representado pelo grafema não 

apresentar variantes determinadas pelo contexto grafêmico, ou por variedades 

sociolinguísticas distintas. 

São, pois, critérios basilares para a obtenção de melhores resultados na alfabetização, 

os quais só podem ser aplicados se os professores tiverem formação em neurociência da 

leitura, em linguística e psicolinguística, assim como os autores do material pedagógico, bem 

como houver métodos nelas embasados.   

Nessa direção, revisitamos o fracasso escolar e os baixos escores que o Brasil 

apresenta em leitura e escrita, especialmente os estados de Sergipe e Alagoas, sendo esse 

último o centro de nossa atenção, já que, é em Penedo/AL que 12 das 23 escolas públicas 

municipais adotaram até o ano de 2018 o livro didático mencionado acima, no qual os 
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conteúdos para alfabetizar as crianças foram analisados a partir da matriz de orientação criada 

por Scliar-Cabral (2013) e  dos pressupostos teórico-metodológicos do SSA. 

Vislumbrando atingir tais objetivos, foi feita uma análise qualitativa no livro utilizado 

por 12 das 23 escolas do município, um dos únicos recursos na alfabetização das crianças de 6 

anos. Descrevemos, inicialmente, os eventos de letramento utilizados pelas autoras colocados 

como princípio importante no livro didático. Dessa forma, percebemos que as autoras têm 

uma preocupação com o letramento das crianças, fator positivo do material: são elencados 

vários contextos onde são usados diferentes tipos de linguagem, com diferentes sistemas de 

signos, que fazem com que os educandos os vivenciem, eventos de letramento que antecedem 

o trabalho com as letras nesse LD. 

Nesse sentido, é preciso que isso seja ensinado de forma eficiente e lúdica para que os 

alunos sejam inseridos autonomamente no mundo social dos signos. Convêm refletir sobre o 

pensamento de Street (1993, p. 5) quando diz que o enfoque autônomo vê o letramento “em 

termos técnicos, tratando-o como independente do contexto social, uma variável cujas 

consequências para a sociedade e a cognição são derivadas de sua natureza intrínseca”.  

Assim, a parte inicial do LD é fortemente marcada por esses eventos de letramento, 

bem como a introdução de cada capítulo. De acordo com a apresentação do sumário do livro, 

na ilustração abaixo, cada unidade é apresentada com dois capítulos e em cada um há um 

tema gerador, exemplificando as temáticas da unidade 1: capítulo 1 – “Você é importante!” 

(p. 08); Capítulo 2 – “Minhas cantigas de ninar” (p. 20). 

 

Imagem 23. Sumário das unidades. 

 
Fonte: CARPANEDA; BRAGANÇA (2014, p. 06). 
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Esses temas dão a ideia inicial do que irá ser tratado em todo o capítulo, como no caso 

do primeiro: “Você é importante!”, que traz atividades que a criança realiza em seu cotidiano 

social, o caminho que percorre para chegar à escola, o tipo de transporte utilizado para chegar 

até lá, ou se vai a pé, tudo que vê nesse percurso: ela responderá a essas questões oralmente. 

É, pois, uma contribuição muito boa para o desenvolvimento das crianças quanto à linguagem 

oral. São exercícios que procuram trabalhar o letramento da criança, porém, o que se tem 

observado, de um modo geral, é que as práticas de letramento vêm sendo mais discutidas que 

a própria alfabetização, embora não se possa negar a necessidade de ensinar todas as formas 

multimodais de comunicação, inclusive da oralidade. 

É de ressaltar, igualmente, a falta de coerência entre o texto verbal e as ilustrações, a 

maior parte das vezes, totalmente descontextualizadas. 

Conforme observamos no desenrolar desta pesquisa, há muita incoerência entre o que 

as autoras abordam na teoria do manual do educador, sobre alfabetização e letramento, e o 

que é colocado como atividade para as crianças de 6 anos, baseado no construtivismo, tão 

ancorado na educação brasileira, o qual é responsável, em grande parte, pelos baixos índices 

de proficiência em leitura e escrita do país. Assim como em outros LD, nas orientações ao 

educador, ainda se peca muito em não explicar como cada unidade deverá ser, didaticamente, 

trabalhada, mas sim de forma geral com teorias muitas vezes descontextualizadas da prática 

nas unidades trabalhadas. 

A introdução das letras, pelas autoras do LD Girassol e Novo Girassol – Saberes e 

fazeres do campo – Letramento e Alfabetização, 1º ano, começa com S, não se enquadrando 

nos critérios elencados por Scliar-Cabral (2013), assim como também as atividades não 

condizem com o trabalho que precisa ser feito para estudá-la e o respectivo grafema. Só é 

examinado o estudo de palavras com S inicial, sabendo que o valor do grafema será diferente 

conforme o contexto grafêmico em que se encontre, como, por exemplo, na palavra casa, em 

que representa o fonema /z/. Observa-se que o espaço dedicado à escrita, embora de forma 

precária, no livro, ainda é maior que à leitura, sendo que essa última é que precisa ser mais 

explorada na fase inicial da alfabetização. O trabalho com a escrita é precário porque consiste, 

primordialmente, de cópia ou de escrita de palavras isoladas. 

Scliar-Cabral (2013), em seu livro Fundamentos do Sistema Scliar de Alfabetização, 

destaca que é necessário planejar cuidadosamente a ordem como as letras e grafemas devam 

ser trabalhados no 1º ano do Ensino Fundamental com as crianças de 6 anos, para contornar as 

dificuldades para os neurônios aprenderem a reconhecer quais, quantos e como se combinam 

os traços das letras e a desenvolver a consciência fonológica e fonêmica, para aprender os 
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valores que os grafemas têm e a atribuir o acento de intensidade na leitura. São aspectos que, 

no LD analisado, as autoras parecem ignorar, por se utilizarem do método  global e silábico 

de alfabetização. 

Mas mesmo utilizando o método silábico, as autoras deveriam, pelo menos, conhecer a 

estrutura da sílaba no PB! 

O material didático, utilizado na maioria das escolas de Penedo/AL para alfabetizar as 

crianças, apresenta as mesmas falhas, como o livro da coleção Eu Gosto – Letramento e 

Alfabetização – 1º ano, das autoras Célia Passos e Zeneide Silva, editora IBEP, em que se 

trabalha, de forma geral, com a nomenclatura das letras e o alfabeto sequencial. 

Figura 24. Livro didático Eu Gosto de Letramento e Alfabetização – 1º ano. 

  
Fonte: PNLD/2016. 

 

Segundo o guia dos livros didáticos PNLD Ensino Fundamental anos iniciais,  

 

A coleção é composta por três volumes organizados por gêneros textuais. O 

primeiro volume apresenta 15 capítulos que estruturam o desenvolvimento 

do trabalho de alfabetização, principalmente por meio da exploração de 

textos da tradição oral, como, por exemplo, adivinha, parlenda, trava-língua 

e quadrinha. O segundo e terceiro volumes estão organizados em 8 capítulos 

cada um, identificados por diferentes gêneros textuais, tais como, poema, 

reportagem, propaganda, biografia, história em quadrinhos, carta, receita 

culinária, sinopse, regra de jogo, lenda, contos de fada, dentre outros – 

explorados em diferentes seções. Os capítulos dos volumes são estruturados, 

em geral, na seguinte ordem: apresentação do gênero textual a ser estudado 

no capítulo, seguido das seções “Leitura 1 e 2” e “Estudo do texto” 

(interpretação escrita dos textos); “Um texto puxa outro” e “Ampliando o 

conhecimento” (apresentação de textos complementares); “Organizando 

Ideias” (síntese das características dos gêneros textuais estudados na 

unidade), “Estudo da Língua” e “Como se escreve” (trabalho com 

conhecimentos linguísticos e gramaticais); “Produção de Textos (produção 

textual); “Leia Mais” (sugestão de livros de literatura); “Hora da Revisão” 

(apresentação de atividades de avaliação). Os três volumes trazem, ao final 

do Livro do Aluno, as referências bibliográficas. A coleção apresenta textos, 

em variados gêneros, encontrados nas diversas seções de leitura, além das 

seções de produção de textos, ortografia e conhecimentos linguísticos. O 

trabalho com a apropriação do sistema de escrita alfabética é desenvolvido 
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no primeiro volume, cabendo aos dois últimos volumes o ensino das regras 

ortográficas e de alguns conhecimentos gramaticais. Ao final do primeiro 

volume há um alfabeto móvel para recorte (PNLD, 2016, p. 83). 

 

A partir da descrição do referido livro didático, percebemos a riqueza em gêneros 

textuais, porém um defeito explícito é o trabalho para ensinar a escrever já no 1º ano, porque, 

de acordo com Scliar-Cabral (2013), isso constitui uma carga excessiva para uma criança de 

seis anos que já tem que se defrontar com tantas dificuldades para aprender a ler.  

No livro da coleção Eu Gosto – Letramento e Alfabetização, das autoras Célia Passos 

e Zeneide Silva, da editora IBEP, inicialmente são expostas para a criança algumas situações 

comunicativas em que letras, sinais e símbolos são apresentados na sociedade. Desse modo, o 

material quer instigar no aluno sua leitura de mundo, seus conhecimentos prévios, mas não 

está relacionado com a alfabetização, propriamente dita. 

Segundo o guia dos livros didáticos PNLD Ensino Fundamental anos iniciais (2016, p. 

82), no livro adotado pelo município para alfabetizar as crianças de 6 anos, “as atividades de 

leitura colaboram para a formação do leitor, pois exploram diferentes estratégias cognitivas, 

como a ativação de conhecimentos prévios, a localização de informações, a expressão de 

opinião, entre outras”. Tendo em vista a necessidade da formação de um leitor crítico e 

reflexivo, o referido material está em consonância com a construção dessa habilidade. 

A forma da letra aplicada no livro é a melhor para o início do ciclo de alfabetização, 

pois adota a letra bastão (ou de forma), facilitando assim uma melhor visualização pela sua 

simplicidade maior. 

Em seguida, o livro já destaca o alfabeto sequencial, ponto fraco do material, já que, 

de acordo com Scliar-Cabral (2013), não se deve alfabetizar pelo nome das letras, mas sim 

pelo som que realiza o fonema representado pelo grafema. A forma sequencial do alfabeto 

estimula a decoreba, não a alfabetização. Além disso, o livro descrito tem uma vasta gama de 

gêneros textuais (mas de que adiantam, se a criança não aprender a ler?). 

Outro livro didático que foi adotado em Penedo/AL foi Aprender a Ler, não tão usado 

pelos professores da rede, já que foi resultado de uma compra que o município fez em anos 

anteriores – uma espécie de aporte reforçativo (feito por uma única professora de uma 

determinada escola) para o trabalho com a alfabetização. Aprender a Ler é de João Batista 

Araujo e Juliana Cabral Junqueira de Castro, do programa ALFA E BETO de alfabetização. 

Esse material fez parte por 2 ou 3 anos do acervo de recurso didático em todas as escolas do 

município, mas os professores observaram vários pontos de dificuldades tanto na formação 
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como na aplicação do projeto e do método adotado pela Secretaria de Educação, 

principalmente nas falhas mencionadas.  

Figura 25. Livro didático Aprender a ler – 1º ano. 

 
Fonte: CASTRO (2012). 

 

Além disso, o livro é trabalhado por lições estruturadas em “Texto”, “Brincando com 

sons e letras”, “Hora de ler”, “Correto?”, “É assim que se aprende”, “Redação” e “Já sei 

ler”. Cada seção dessas é programada para mais ou menos duas semanas de aula. Além do 

livro, são utilizados vários outros materiais didáticos dispostos em desacordo com as novas 

descobertas da neurociência da leitura. Na formação dos docentes do município, a equipe de 

elaboração do material trazia um material em cd com a realização dos fonemas da Língua 

Portuguesa para os professores aprenderem a relação fonema/grafema. O livro apresenta 

ícones para melhor entendimento do professor e do aluno, havendo ainda um ícone de bater 

palmas ao som determinado, semelhante ao SSA. As letras são apresentadas na forma bastão, 

em sua maioria, o que facilita a aprendizagem inicial do aluno. 

Na prática, porém, os autores só usam os termos “sons das letras”  e, na introdução 

material, encontramos, novamente, a sequência do alfabeto para leitura e decoreba, como 

visto nas figuras 26a e 26b, a seguir. 

 

Figura 26a: Sequência do Alfabeto.               Figura 26b: Brincando com sons e letras. 
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Fonte: CASTRO (2012, p. 16).                     Fonte: CASTRO (2012, p. 19). 

 

Além desses, há outros livros didáticos que foram adotados no município, como A 

Escola é Nossa, da autora Márcia Baganini Cavéquia, o qual trata de uma coleção organizada 

em três volumes, destinados às turmas do 1º, 2º e 3º anos, editado pela Scipione. O volume 1 

se diferencia dos dois últimos, pois apresenta seis unidades com conteúdos introdutórios à 

alfabetização e outras 19 destinadas ao trabalho com as letras do alfabeto, por meio da 

exploração de palavras-chave retiradas de textos de abertura das unidades. 

A coleção Aprender Juntos, de Adson Vasconcelos, é da editora SM, destinada aos 1º, 

2º e 3º anos do Ensino Fundamental. A visão geral do livro é a de que os três volumes da 

coleção se organizam em quatro unidades temáticas que abordam assuntos diversos do 

universo infantil. 

Assim, percebemos que, de acordo com os estudos da neurociência da leitura, da 

linguística e da psicolinguística para a alfabetização, os livros mencionados na coleção 

Girassol e Novo Girassol – Saberes e Fazeres do Campo – Letramento e Alfabetização, de 

Carpaneda e Bragança, mesmas autoras de Porta Aberta, não contemplam situações didáticas 

para alfabetizar as crianças de 6 anos, não trabalhando com a consciência fonêmica e 

fonológica, nem preparando os neurônios para descobrir quantos e quais os traços que 

formam as letras. Questionamos a formação das autoras desses livros que as conduzem a 

alfabetizar pelo nome das letras, com o método silábico, com resultados tão maléficos. 

Assim sendo, esta pesquisa de caráter qualitativo demonstrou, na análise do LD Novo 

Girassol – Saberes e Fazeres do Campo – Letramento e Alfabetização – 1º ano, de Carpaneda 

e Bragança, das mesmas autoras do livro didático Porta Aberta, analisado por Araújo (2017), 



89 

 

a ineficácia da alfabetização pelo método global e silábico,  tão impregnados na cultura 

educacional brasileira, já comprovada pelos resultados das avaliações nacionais. Isso ocorre 

pelo desconhecimento dos mais avançados estudos neuropsicológicos, linguísticos 

psicolinguísticos e das novas descobertas da neurociência da leitura sobre os processos 

neuronais na leitura fluente e proficiente.  

Escolher um bom método e recursos essenciais para alfabetizar é crucial na 

aprendizagem efetiva das crianças brasileiras e não se trata de simplesmente copiar modelos 

educacionais advindos de fora do Brasil, mas sim de pesquisas inovadoras, buscando nas 

ciências da linguagem verbal algumas respostas para enfrentar as dificuldades para o ingresso 

na leitura e na escrita: foi assim que a pesquisadora Scliar-Cabral,  conhecida no país e fora 

dele, chegou ao conceituado sistema, o SSA - Sistema Scliar de Alfabetização - 

disponibilizando ao educador formações continuadas via canal youtube, vários vídeos, artigos, 

materiais do sistema, livro didático e seus respectivos manuais, muito bem explicados, dentre 

outros recursos, onde a pesquisadora busca uma redução dos altos índices de fracasso em 

leitura e escrita no país e uma excelência na alfabetização das crianças brasileiras. 
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ANEXO A – RELAÇÃO DOS LIVROS ADOTADOS NO 1º ANO EM PENEDO/AL. 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO/ALAGOAS 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

COORDENAÇÃO DO LVRO DIDÁTICO 

PENEDO-ALAGOAS 

 

LIVRO DO 1º ANO DE LÍNGUA PORTUGUESA ADOTADO PELO 

MUNICIPIO DE PENEDO/AL 

1- EMEB DOM CONSTANTINO 

1º ANO NOME DA COLEÇÃO EDITORA 

 PROJETO BURITI MODERNA 

 

2- EMEB SANTA CÂNDIDA 

1º ANO NOME DA COLEÇÃO EDITORA 

 NOVO GIRASSOL FTD 

 

3- EMEB IRMÃ JOLENTA 

1º ANO NOME DA COLEÇÃO EDITORA 

 NOVO GIRASSOL FTD 

 

4- EMEB GLORIAA TAVARES 

1º ANO NOME DA COLEÇÃO EDITORA 

 JUNTOS NESSA LEYA 

 

5- EMEB COSTA MANGABEIRA 

1º ANO NOME DA COLEÇÃO EDITORA 

 JUNTOS NESSA LEYA 

 

 

6- EMEB JOSEF BERGMANN 

1º ANO NOME DA COLEÇÃO EDITORA 
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 APRENDER JUNTOS SM 

 

7- EMEB ROTARY 

1º ANO NOME DA COLEÇÃO EDITORA 

 PORTA ABERTA IBEP 

 

8- EMEB HELENA DE CARVALHO 

1º ANO NOME DA COLEÇÃO EDITORA 

 APRENDER JUNTOS SM 

 

9- EMEB MANOEL SOARES 

1º ANO NOME DA COLEÇÃO EDITORA 

 JUNTO NESSA LEYA 

 

10-EMEB DOUGLAS APRATTO 

1º ANO NOME DA COLEÇÃO EDITORA 

   

 

 

11-EMEB PAULO VI 

1º ANO NOME DA COLEÇÃO EDITORA 

 NOVO GIRASSOL FTD 

 

12-EMEB GLORIA PIMENTEIRA 

1º ANO NOME DA COLEÇÃO EDITORA 

 Girassol FTD 

 

13-EMEB SANTO ANTONIO 

1º ANO NOME DA COLEÇÃO EDITORA 
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 GIRASSOL FTD 

 

14-EMEB TEOTONIO RIBEIRO 

1º ANO NOME DA COLEÇÃO EDITORA 

 Girassol FTD 

 

15-EMEB ISABEL ALVES TOLEDO 

1º ANO NOME DA COLEÇÃO EDITORA 

 A ESCOLA É NOSSA FTD 

 

 

16-EMEB SÃO JOÃO BATISTA 

1º 

ANO 

NOME DA COLEÇÃO EDITORA 

 GIRASSOL FTD 

 

17-EMEB HANNA BERTOLEH 

1º 

ANO 

NOME DA COLEÇÃO EDITORA 

 Girassol FTD 

 

18-EMEB SANTA LUZIA 

1º 

ANO 

NOME DA COLEÇÃO EDITORA 

 A ESCOLA É NOSSA SCIPIONE 

 

19-EMEB BARÃO DE PENEDO 

1º 

ANO 

NOME DA COLEÇÃO EDITORA 

 EU GOSTO DE LETRAMENTO E 

ALFABETIZAÇÃO E APRENDER A 

IBEP 
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LER 

 

 

 

 

 

 

20-EMEB IRÊNO ARAUJO 

1º ANO NOME DA COLEÇÃO EDITORA 

 NOVO GIRASSOL FTD 

 

21-EMEB JOÃO XIII 

1º ANO NOME DA COLEÇÃO EDITORA 

 GIRASSOL FTD 

 

22-EMEB CÂNDIDO TOLEDO 

1º ANO NOME DA COLEÇÃO EDITORA 

 GIRASSOL FTD 

 

23-EMEB ARLINDO DE FERREIRA MORAES 

1º ANO NOME DA COLEÇÃO EDITORA 

 NOVO GIRASSOL FTD 

 

5 ESCOLAS – NOVO GIRASSOL 

7 ESCOLAS – GIRASSOL 

1 ESCOLA – PROJETO BURITI 

1 ESCOLA – PORTA ABERTA 

1 ESCOLA – EU GOSTO DE LETRAMENTO E ALFABETIZAÇÃO 

3 ESCOLAS – JUNTO NESSA 

2 ESCOLAS – APRENDER JUNTOS 

2 ESCOLAS – A ESCOLA É NOSSA 

1 ESCOLA - ? 
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ANEXO B - SUMÁRIO DA OBRA DO LIVRO DIDÁTICO GIRASSOL E NOVO 

GIRASSOL 
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ANEXO C - SUMÁRIO DO LIVRO GIRASSOL E NOVO GIRASSOL – SABERES E 

FAZERES DO CAMPO – LETRAMENTO E ALFABETIZAÇÃO 1º ANO 
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ANEXO B 

PÁGINAS DO LIVRO GIRASSOL E NOSSO GIRASSOL – SABERES E FAZERES DO 

CAMPO – LETRAMENTO E ALFABETIZAÇÃO 
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