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RESUMO: O presente artigo se propõe a discutir sobre o processo de alfabetização de alunos do 1º Ano do Ensino
Fundamental 1, tendo por objetivo compreender como se dá a construção do conhecimento através das diversas etapas
em busca de uma aprendizagem significativa. Como metodologia, utilizarei o relato de experiência e as vivências de
minhas práticas pedagógicas em sala de aula, na teoria buscarei auxílio e base na literatura e nos escritos de Emilia
Ferreiro, que como pesquisadora realizou diversos estudos sobre a concepção da criança a respeito da aprendizagem
da leitura escrita.
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ABSTRACT: This article aims to discuss the students in the literacy process of the 1st year of primary school 1 , aiming
to understand how is the construction of knowledge through the various steps in search of a meaningful learning. The
methodology will use the report experience and the experiences of my teaching practices in the classroom , still seek
help and based on the literature and the writings of Emilia Ferreiro , who as a researcher conducted several studies on
the design of the child about learning reading writing .
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1. INTRODUÇÃO

 
Durante muito tempo, o processo de alfabetização de crianças vem sendo objeto de pesquisas no Brasil. Nas últimas
quatro décadas, tivemos um considerável aumento de produções acadêmicas para analisar o tema. Devido as altas
taixas de repetência e evasão escolar,  muitos teóricos se debruçaram sobre a temática a fim de analisar os diversos
fenômenos que contribuíssem para sanar tais problemas.
Através dos estudos sobre a psicogênese da escrita e da leitura e seus processos de construção, baseada nos estudos
de Emilia Ferreiro e Ana Teberosky (1979), a alfabetização passa a ser vista de maneira diferente, dando uma maior
importância aos processos da construção da escrita, o que possibilitou a emergência de variados fatores que podem
influenciar direta ou indiretamente o avanço e/ou retrocessos dos alunos. Desta maneira, entendemos que a escrita se
manifesta como um objeto cultural, resultado das relações e do esforço coletivo da humanidade, e não como um produto
escolar, como durante muito tempo foi pensada. Vale ressaltar que a escrita cumpre diversas funções sociais de
existência, que vão muito além das tarefas e propostas escolares.
Emilia Ferreiro descobriu e descreveu a psicogênese da língua escrita, abrindo espaço para um novo tipo de pesquisa
em pedagogia. Ela desloca a investigação do "como se ensina" para "o que se aprende". O processo de alfabetização
nada tem de mecânico do ponto de vista da criança que aprende.  
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Segundo Ferreiro (1985) a criança constrói seu sistema interativo, pensa, raciocina e inventa, buscando compreender
esse objeto social complexo que é a escrita. “Essa mudança conceitual sobre a alfabetização acaba levando a
mudanças profundas na própria estrutura escolar”.
Para a autora, a construção do conhecimento da leitura e da escrita tem uma lógica individual, embora aberta à
interação social, na escola ou fora dela.  Ferreiro(1985) afirma que a alfabetização é um processo interno, que acontece
de formas diferentes em cada indivíduo, a depender da maneira que é estimulado por seu ambiente.
Esse processo de construção é caracterizado por grandes dificuldades e conflitos a nível cognitivo, levando a criança a
estar em constante coordenação de informações e reconstrução de seu conhecimento adquirido, provocando assim
mudanças internas e grandes avanços para se chegar ao pleno desenvolvimento da escrita e da leitura.
O princípio de que o processo de conhecimento por parte da criança deve ser gradual corresponde aos mecanismos
deduzidos por Piaget, segundo os quais cada salto cognitivo depende de uma assimilação e de uma reacomodação dos
esquemas internos, que necessariamente levam tempo. É por utilizar esses esquemas internos, e não simplesmente
repetir o que ouvem que as crianças interpretam o ensino recebido, implicando em uma transformação da escrita
convencional dos adultos.
De acordo com a concepção construtivista, de fato aprendemos quando somos capazes de elaborar uma representação
pessoal sobre determinado conteúdo. Para o construtivismo, nada é mais revelador no funcionamento da mente de um
aluno do que seus supostos erros, porque evidenciam como ele “releu” o conteúdo aprendido.
O que as crianças aprendem não coincide com aquilo que lhes foi ensinado. Segundo Ferreiro (1985), o processo de
alfabetização é uma aventura excitante, repleta de incertezas, com muitos momentos críticos, nos quais é difícil manter
a ansiedade sob controle.
 

1. ETAPAS DA APRENDIZAGEM
 
No processo de alfabetização, a criança passa por etapas, com avanços e recuos, até se apossar do código linguístico e
dominá-lo. O tempo necessário para o aluno transpor cada uma das etapas é muito variável. Duas das contribuições
mais importantes do construtivismo para a prática de sala de aula são: respeitar a evolução de cada criança e
compreender que um desempenho mais vagaroso não significa que ela seja menos inteligente ou dedicada do que as
demais.
Outra noção que se torna importante para o professor, é que o aprendizado não é provocado pela escola, mas pela
própria mente das crianças e, portanto, elas já chegam a seu primeiro dia de aula com uma bagagem de
conhecimentos, o que podemos denominar de conhecimentos prévios.
Para Ferreiro (1985), a construção do conhecimento se dá por sequências de hipóteses. De acordo com a teoria
exposta na Psicogênese da Língua Escrita, toda criança passa por quatro fases até que esteja alfabetizada.
             A primeira fase é denominada de pré-silábica, nela, a criança não consegue relacionar as letras com os sons da
língua falada, não se busca correspondência com o som, as hipóteses das crianças são estabelecidas em torno do tipo
e da quantidade de grafismo.
Na fase silábica, a criança interpreta a letra a sua maneira, atribuindo valor de sílaba a cada uma, no nível silábico o
aluno compreende que as diferenças das representações escritas se relacionam com as diferenças na pauta sonora das
palavras.
Existem dois sistemas envolvidos no início da escolarização (o sistema de representação de números e o
sistema de representação de linguagem), as dificuldades que as crianças enfrentam são dificuldades
conceituais semelhantes às da construção do sistema e por isso pode-se dizer, em ambos os casos, que a
criança reinventa esses sistemas.
Não é reinventar as letras e, ou os números, mas compreender seu processo de construção e suas regras de
produção. Segundo Ferreiro (1985), a quantidade de letras com que se vai escrever uma palavra corresponde com a
quantidade de partes que se reconhece na emissão oral. Essas “partes” da palavra são inicialmente as suas sílabas.
Inicia-se assim o período silábico, que evolui para compreensão de uma sílaba por letra. Esta hipótese silábica é da
maior importância, por duas razões: permite obter um critério geral para regular as variações na quantidade de letras
que devem ser escritas, e centra a atenção da criança nas variações sonoras entre as palavras.
No entanto a hipótese silábica cria suas próprias condições de contradição entre o controle silábico e a quantidade
mínima de letras que uma escrita deve possuir para ser interpretável.
 De acordo com Grossi (1990), é importante assinalar que, no nível silábico, leitura e escrita começam a ser vistas como
duas ações com certo tipo de interligação coerente. No nível silábico poderá ocorrer que, quando lhe é proposto a
escrever uma frase, o aluno utiliza uma letra para cada palavra ao invés de uma letra para cada silaba.
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O aluno do nível silábico resolve temporariamente o problema da leitura, porque consegue ler o que escreve. Isso
constata o processo de alfabetização, qual seja o da vinculação leitura-escrita até então independentes. Saber escrever,
mas não poder ler o que foi escrito é o fator gerador de conflitos na transição para o outro nível.
 No nível silábico-alfabético, coexistem duas formas de fazer corresponder sons e grafias. Cada grafia corresponde a
um som e mistura a lógica da fase anterior com a identificação de algumas sílabas. Para Ferreiro (1985), o período
silábico-alfabético marca a transição entre os esquemas prévios em via de serem abandonados e os esquemas futuros
em vias de serem construídos.
Visto que, quando a criança descobre que a sílaba não pode ser considerada como uma unidade, mas que ela é, por
sua vez, analisável em elementos menores, descobrindo novos problemas, pois, se por um lado não basta uma letra por
silaba, também não se pode estabelecer nenhuma regularidade duplicando a quantidade de letras por silabas.
Esse é o grande desafio gerador dos conflitos no inicio do processo de alfabetização.
           Na fase alfabética, domina enfim o valor das letras e sílabas. O nível alfabético trata-se de um estágio
significativo na escrita, a constituição alfabética de silabas. Percebe-se, entretanto, que a fonetização das sílabas não é
instantânea e definitiva. O aluno começa a escrever alfabeticamente algumas sílabas e pára a escrita de outras,
permanece silábico.
A passagem de um nível para outro se faz trabalhando o conhecimento de cada um, respeitando suas particularidades e
buscando desenvolver um trabalho de observação por parte do professor, que a depender de sua postura e intervenção,
conseguirá ajudar seus alunos a avançarem nível após nível, em busca da tão sonhada alfabetização propriamente dita.
 

1. REFLETINDO O PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO
A escrita pode ser considerada como uma representação da linguagem ou como um código de transcrição gráfica das
unidades sonoras. A diferença essencial entre ambas é a seguinte: no caso da codificação, tanto os elementos como as
relações já estão predeterminados. No caso da criação de uma representação, nem todos os elementos, nem as
relações estão determinados.
A invenção da escrita foi um processo histórico de construção de um sistema de representação, não um processo de
codificação. Segundo Cagliari,
 
[...] Quem inventou a escrita inventou ao mesmo tempo as regras da alfabetização, ou seja, as regras que permitem ao
leitor decifrar o que está escrito, entender como o sistema de escrita funciona e saber como usá-lo apropriadamente. A
alfabetização é, pois, tão antiga quanto os sistemas de escrita. De certo modo, é a atividade escolar mais antiga da
humanidade. Cagliari, (1998, p.12).
 
Quando uma criança escreve tal como acredita que poderia ou deveria escrever certo conjunto de palavras, está
oferecendo um valiosíssimo documento que necessita ser interpretado para ser avaliado. Aprender a lê-las,
interpretá-las é um longo aprendizado que requer uma atitude teórica definida Na teoria de Piaget,
[...] O conhecimento objetivo aparece como uma aquisição, e não como um dado inicial. O caminho em direção a este
conhecimento objetivo não é linear: não nos aproximamos dele passo a passo, juntando peças de conhecimento umas
sobre as outras, mas sim através de grandes reestruturações globais, algumas das quais são “errôneas” (no que se
refere ao ponto final), porém “construtivas” (na medida em que permitem aceder a ele). Esta noção de erros construtivos
é essencial.                                 
 Ferreiro e Teberosky (1985, p.30).
 
 
Segundo Soares (2000), deve-se alfabetizar letrando, isso significa orientar a criança para que aprenda a ler e a
escrever, proporcionando que a mesma conviva com práticas reais de leitura e de escrita, substituindo as tradicionais e
artificiais cartilhas por livros, revistas, jornais, ou qualquer outro material de leitura que circula na escola e na sociedade,
criando situações que tornem necessárias e significativas práticas de produções de textos.
Embora exista a disseminação de tais pensamentos, todavia encontramos em algumas instituições educacionais
práticas que persistem em legitimar a leitura descontextualizada. É importante que se reflita que do ponto de vista
construtivo, a escrita infantil segue uma linha de evolução regular surpreendente, através de diversos meios culturais. A
criança que cresce em um meio "letrado" está exposta à influência de uma série de interações, o que não significa que
caso a mesma não disponha de estímulos, não tenha condições de ser uma futura leitora.
As crianças não precisam atingir certa idade e nem precisam de professores para começar a aprender. A partir do
nascimento já são construtoras de conhecimento e levantam problemas difíceis e abstratos e tratam por si próprias
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descobrir respostas para elas.
Estão construindo objetos complexos de conhecimento, sem necessariamente alfabetizar-se na escola, podendo
interagir com o seu mundo ao redor, em diversos espaços e estimulada pela leitura do próprio mundo.
 
 

1. ALGUMAS CONSIDERAÇÕES
 
 Compreendemos que no momento em que a escola define os métodos e técnicas de ensino voltadas a alfabetização da
criança, ela deve ter pleno conhecimento da realidade que esses sujeitos trazem a partir da análise das condições de
vida na comunidade em que a escola esta inserida.
Nesse sentido, é necessário que a escola ao promover a alfabetização articule o mundo vivido pela criança, constante
de jogos e brincadeiras que estimulem o ato de aprender.  Para isso, há necessidade do professor estar dominando sua
prática pedagógica numa dimensão inovadora, que possibilite a articulação com a realidade da criança, pois, entende-se
que nenhuma criança chega à escola ignorando totalmente a língua escrita.
De acordo com os estudos feitos e as observações realizadas, acreditamos que a escola possui um importante papel na
formação de seus alunos, no entanto, é necessário que se tenha a consciência de que não é apenas na escola que
esses sujeitos em formação aprendem.
Na concepção construtivista da aprendizagem e do ensino, não existe aprendizagem sem que haja uma bagagem de
conhecimentos pré existentes (conhecimentos prévios). Através da relação entre os conhecimentos acumulados já
adquiridos e os novos conhecimentos que a aprendizagem se torna de fato significativa.
 As crianças não aprendem porque vêem e escutam ou por ter lápis e papel à disposição, e sim porque trabalham
cognitivamente com o que o meio lhes oferece. Para aprender a ler e a escrever é preciso apropriar-se desse
conhecimento, através da reconstrução do modo como ele é produzido. Isto é, é preciso reinventar a escrita.
Os caminhos dessa reconstrução são os mesmos para todas as crianças, de qualquer classe social. “Nesse sentido,
Ferreiro (1985), afirma que um dos maiores danos que se pode fazer a uma criança é levá-la a perder a confiança em
sua própria capacidade de pensar.”
Portanto, faz-se necessário que o educador comprometido com a sua responsabilidade social, aceite romper
paradigmas e acreditar que as transformações que ocorrem na sociedade contemporânea atingem os diversos setores
da sociedade. É necessário que se compreenda que os métodos podem e devem ser aprimorados, atualizados e até
mesmo modificados. O conhecimento não pode manter-se estagnado, pois ele nunca se completa ou se finda.
O presente trabalho está embasado em sólidos dados empíricos, em consonância com as teorias de Ferreiro e
Teberosky, evidenciando novas possibilidades interventivas nas diferentes etapas da aprendizagem e sobre o complexo
e fascinante processo de alfabetização das crianças.
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