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RESUMO 

O presente artigo tem como objetivo discutir 
sobre novas ideias educacionais e o 
professor alfabetizador. Compreendemos 
que a alfabetização é um período de muitos 
desafios para o aluno bem como para o 
professor, neste sentido as convicções de um 
ideário educacional que conduza a uma 
prática mais consistente decorrente da 
apropriação das teorias são necessárias para 
dar condições aos docentes de promover um 
ensino mais eficaz e uma aprendizagem mais 
significativa. Na alfabetização a condução do 
processo de aquisição da leitura e da escrita 
deve ser vinculada a uma teoria. No Brasil as 
políticas públicas voltadas para esse fim, 
foram introduzidas na década de 1990 com a 
opção da prática construtivista como modelo 
gerador no processo de aquisição da escrita.   
O estudo tece reflexões sobre esse tema a 
partir de leituras de Ferreiro; Theberoski 
(1999), Francioli (2010), Saviani (2005), 
Vigotski (2001), Piaget (2007) entre outros.  
Após análise de como foram disponibilizadas 
as ideias pedagógicas para os professores 
alfabetizadores nos últimos vinte anos, 
concluímos que a mudança implantada de 
ensino centrado na aprendizagem da criança 
com ênfase a psicogênese da língua escrita 
não foi o suficiente para redução do 
analfabetismo no Brasil que ainda se 
perpetua com índices elevados.  

Palavras-chave: Alfabetização. Formação 
do Professor. Construtivismo. Pedagogia 
Histórico - Crítica. 

SUMMARY 
 
This article aims to discuss new educational 
ideas and literacy teacher. We understand 
that literacy is a period of many challenges 
for the student and the teacher, in this 
respect the convictions of an educational 
ideology that leads to a more consistent 
practice resulting from the appropriation of 
the theories are necessary to provide 
conditions for teachers to promote education 
more effective and more significant learning. 
In literacy driving of reading and writing 
acquisition process should be linked to a 
theory. In Brazil, public policies for this 
purpose, were introduced in the 1990s with 
the constructivist practical option as a 
generator model in writing acquisition 
process. The study reflects on this theme 
from Ferreiro readings; Theberoski (1999), 
Francioli (2010), Saviani (2005), Vygotsky 
(2001), Piaget (2007) among others. After 
analysis of how the pedagogical ideas were 
available for literacy teachers in the last 
twenty years, we concluded that the 
implanted change teaching focused on 
learning of children with emphasis on the 
psychogenesis of written language was not 
enough to reduce illiteracy in Brazil that still 
perpetuates with high rates. 
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INTRODUÇÃO 

 

       O processo de alfabetização é um tema muito discutido na educação brasileira nestas 

últimas duas décadas. Em consequência houve uma maior produção científica incentivada pelas 

instituições de ensino superior (IES), essa realidade contribuiu para uma maior   acessibilidade   

por parte dos      professores aos conhecimentos necessários que os ajudam a compreender 

melhor as reais intenções de mudança de práticas pedagógicas implantadas nas políticas públicas 

nos últimos tempos tendo como foco a alfabetização. 

      É bem verdade que para desenvolver as propostas pedagógicas sugeridas por essa 

nova política pública era preciso alguma formação do novo modelo desejado, e elas chegaram 

iniciando pelos estados mais ricos e centros mais avançados, São Paulo foi o precursor por meio 

da Coordenadoria de Estudos e Normas Pedagógicas (CENP) da Secretaria de Estado da 

Educação que desenvolveu uma capacitação por meio de fascículos impressos, programas de 

televisão, seminários entre outros, (FRANCIOLI, et al, 2009). 

 No entanto, não há registro de que tenham sido discutidas com mais intensidade pelas 

classes de alfabetizadores brasileiros.  Com o passar do tempo o conhecimento dessa nova teoria 

a ser disseminada nas classes de alfabetização e as práticas pedagógicas voltadas para ela foi 

exigido dos professores de todo o país. 

                  Diante de tais questões é possível refletir sobre: Como têm sido disponibilizadas as 

novas ideias pedagógicas entre os professores alfabetizadores? Para tanto, esse estudo tem 

como objetivo discutir sobre a realidade vivida pelo professor alfabetizador no Brasil frente às 

novas ideias educacionais. O artigo está dividido em três vertentes: Reflexões sobre a trajetória 

das novas ideias educacionais no contexto da alfabetização; algumas propostas pedagógicas e 

finalizando com as Considerações finais. 

 

REFLEXÕES SOBRE A TRAJETÓRIA DAS NOVAS IDEIAS EDUCACIONAIS NO CONTEXTO 

DA ALFABETIZAÇÃO  

                 Para desempenhar bem a prática docente é necessária uma boa formação. Neste 

sentido todo professor deve priorizar sua formação pedagógica dando continuidade ao longo da 

sua vida profissional. Esses cuidados são imprescindíveis uma vez que as exigências aumentam 

cada vez mais, tanto no que se refere a conhecimentos teóricos quanto a sua prática. 

   Hoje o período de escolarização do ensino fundamental no Brasil é de nove anos. 

Conforme Abreu, (2012, p.83)  

Em toda organização de ensino, existem as escolhas e as determinações que são 
feitas e que não são desprovidas do que se deseja formar em cada contexto 
sócio-histórico. Assim, escolarizar ou alfabetizar foram e ainda são processos que 
não visam à simples aquisição do conhecimento, mas que são planejados para 
fins que não são apenas científicos, mas acima de tudo ideológicos. 
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     Desde os idos de 1980 já se ouvia uma intenção de introduzir a proposta da 

psicogênese da língua escrita nos cursos de formação inicial e continuada das secretarias de 

educação dos estados e municípios espalhados pelo Brasil, em decorrência de resultados 

considerados exitosos iniciados em escolas públicas de São Paulo. No entanto, essas discussões 

não chegavam às salas de aula. Esse novo modelo estava alicerçado em pensamentos oriundos 

da Psicogênese da língua escrita que por sua vez se fundamentam na Teoria da Epistemologia 

genética de Piaget (2007) que explica como o sujeito desde que nasce constrói o seu 

conhecimento. 

      Ferreiro e Teberoski (1999) ao propor a Psicogênese da língua escrita, utilizaram 

fundamentos nos estudos de Piaget (2007) construindo então um método para a educação. Essas 

autoras defendiam posicionamentos novos, deslocaram a alfabetização do ensino para a 

aprendizagem, ou seja, demonstraram que a alfabetização acontece não pela forma como se 

ensina, mas, como se aprende. Essa nova proposta gerou mudanças radicais no ensino da língua 

no país.  

      Com esse novo modelo sendo intensamente disseminado no sistema educacional 

percebeu-se mudanças substanciais nas publicações voltadas para o processo de alfabetização. 

No lugar das cartilhas abrem-se publicações de livros didáticos que introduzem textos para serem 

usados no desenvolvimento da aquisição da leitura e escrita. Essa realidade foi vista quando da 

publicação em 1996 dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) do primeiro e segundo ciclos 

do Ensino Fundamental que chegaram às escolas públicas com fundamentos encontrados na 

teoria construtivista. Consolidando assim, a intenção de adotarem essa proposta pedagógica na 

rede pública de ensino.  

                 Passado duas décadas observa-se que as taxas de analfabetismo ainda são altas 

perfazendo um índice de 8,3%, da população em 2014.  

 

O Brasil reduziu em 4,3 pontos percentuais o número de analfabetos de 2001 a 
2014. É o que aponta a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) 
2014, realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 
divulgada nesta sexta-feira (13). A taxa de analfabetismo entre brasileiros com 15 
anos ou mais foi estimada em 8,3%, o que significa, de acordo com o Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 2,5 milhões de pessoas analfabetas a 
menos em relação a 2001. (BRASIL,Portal Brasil, 13. 11. 2015) 

  
 

                 Apesar dos dados oficiais acima citados, que apontam melhoria          adentramos o 

século XXI e ainda estamos ancorados numa resposta inadequada de alfabetização no Brasil, o 

que nos faz questionar se a hegemonia de uma nova ideia pedagógica implantada nos últimos 

anos da década de 1990 e que foi amplamente disseminada nas escolas brasileiras surtiram os 

efeitos desejados de redução de analfabetos no país. Essa preocupação é traduzida nas falas 
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ainda insistentes de muitos professores em diálogos informais que apontam insegurança em 

desenvolver suas práticas pedagógicas pautadas na Psicogênese da língua escrita. Muitos 

revelam que sua prática é desenvolvida por meio de atividades relacionadas na proposta 

pedagógica oriundas das secretarias de educação. 

 

ALGUMAS PROPOSTAS PEDAGÓGICAS 

       

Na proposta de Ferreiro e Teberoski (1999) a evolução da escrita é desenhada em cinco 

níveis, a saber: no primeiro a criança utiliza traços de escrita reproduzindo da forma como melhor 

lhe convier, uso da letra cursiva ou em bastão; no segundo nível apresenta-se a hipótese de que 

para ler coisas diferentes a escrita deve ser diferente; no terceiro nível a criança ao escrever 

demonstra na hipótese silábica que cada letra representa uma sílaba constituída de valor sonoro; 

no quarto nível observa-se que a criança entra em conflito entre a quantidade de letras utilizadas e 

a proposta pelo meio social instituindo-se a hipótese silábica alfabética; e finalmente o quinto 

nível, a escrita alfabética que irá ser aprimorada com a escrita formal adquirida através das 

normas culta da língua. 

       Para os teóricos construtivistas o processo de evolução da escrita, na criança, se 

desenvolve em três períodos: representação icônico e não icônico; construção de formas 

diferenciadas; e fonetização da escrita. (FERREIRO, 2001) 

       Nos estudos desenvolvidos pelas teóricas da Psicogênese da língua escrita existe 

afirmativa que o processo de aprendizagem não depende de nenhum método “o método pode 

ajudar ou frear, facilitar ou dificultar; porém não pode criar aprendizagem [...]” (FERREIRO; 

TEBEROSKI, 1999, p.31). Significa dizer que o conhecimento se dá pela própria atividade do 

sujeito.  

       Ao analisar essa teoria discutida no estudo, nos remete a análise feita por Francioli 

(2010, p. 155-156) 

 

Em razão desse entendimento, a criança passa a ser considerada a construtora 
do seu próprio conhecimento a partir do que vê, sente e seleciona o que está à 
sua volta, porque por trás da criança que está se alfabetizando há um sujeito 
cognoscente, ou seja, uma criança que vive em ambientes letrados, que pensa 
que interpreta que age sobre o real.  Para essas autoras, essa criança aprende 
basicamente pelas suas próprias ações ao interagir com os objetos à sua volta, 
por isso, não precisa esperar até os 6 ou 7 anos por um professor que vai ensiná-
la. O que vale é a intenção da criança que quer aprender, cabendo a ela 
interpretar a sua própria escrita e não a dos outros.  

 

                  A autora tece esse comentário sobre o pensamento de Ferreiro e Teberoski, para 

afirmar mais adiante que a alfabetização ou outro sistema de ensino necessita sim, da 

colaboração, do outro para que o sujeito se aproprie de novos  saberes que estão acumulados 
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historicamente. Essa análise mostra o quanto à aprendizagem não pode ficar restrita somente as 

ações do sujeito com os objetos. A apropriação do saber necessita de mais:  

 
Para isso, é imprescindível que o trabalho educativo seja um instrumento de 
transformação social, a partir da apropriação do saber historicamente acumulado 
como condição para a superação dos limites impostos pela sociedade burguesa 
ao exercício da liberdade. (FRANCIOLI, 2010, p. 146) 
 

                   Na Psicogênese da língua escrita o ensino aparece de forma sutil, pois a 

aprendizagem é realizada pelo próprio sujeito. Diferentemente na teoria histórico-cultural o ensino 

é necessário e ele deve ser posto em prática de forma sistematizada na escola, “em colaboração 

com o professor e sob sua orientação [...]” (VIGOTSKI, 2001, p.331). Como se pode ver existem 

posicionamentos teóricos diferenciados. Nesta teoria, conforme essa afirmativa compreende-se 

que de fato a escola é um espaço que possibilita a criança aprender conteúdos diversos e ainda 

não apropriados por elas, dentre eles a leitura e a escrita.  

 
                   Para os pesquisadores da teoria histórico-cultural, a escrita pode se realizar por meio 

de aquisição cultural sendo elas mediadas. Luria (2006) em suas pesquisas afirma que a escrita 

se desenvolve a partir de estágios denominados de pré-históricos. São eles: estágio dos rabiscos 

(a criança não tem ideia de que eles podem ajudar a lembrar a sua escrita); estágio da escrita não 

diferenciada (usa o rabisco como registro de memória, mas, esse procedimento não garante 

lembrar o que escreveu); estágio da escrita diferenciada (uso de desenhos para registros de 

escrita). Para esse autor alfabetização “envolve a assimilação dos mecanismos da escrita 

simbólica culturalmente elaborada e o uso de expedientes simbólicos para exemplificar e apressar 

o ato de recordação [...]”. (Ibidem, p. 188). 

                  No pensamento de Vigotski (2001) a apropriação da linguagem escrita se dá em 

decorrência de um ensino eficaz, onde exista a intermediação do professor. A criança quando 

decifra e compreende esse sistema simbólico se apodera da cultura permitindo assim alcançar 

uma aprendizagem mais significativa.  

                 É certo que ao falarmos de métodos e teorias de ensino não podemos esquecer-nos 

daquele que ensina, ou seja, o professor, suas convicções, pensamentos e conhecimentos 

teóricos que fazem parte da sua prática até então. Diante disso, nos parece que quando se 

prioriza uma teoria ou método pedagógico em uma política educacional, muitos profissionais 

demonstram ansiedade em decorrência do “novo” (proposta educacional) que muitas vezes chega 

às salas sem muitas discussões e que devem ser desenvolvidas segundo as normas 

estabelecidas pelas secretarias de educação dos estados e municípios. 

                 Para Saviani (2005) o professor deve ter domínio dos instrumentos usados em sua 

prática profissional, especialmente o professor alfabetizador que deve conhecer as singularidades 

da língua escrita. Neste contexto, acreditamos que o espaço da escola possibilita a aquisição de 
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conhecimentos que foram descobertos pela humanidade, isto significa que esse saber encontra 

em suas bases a necessidade de ser perpetuado por meio de uma atividade sistematizada que 

lhe permita ter acesso ao conhecimento científico, pois o uso somente de formas espontâneas de 

aprendizagem pode levar apenas a conhecimentos populares. 

                 Nessa ótica Savianni (2005) demonstra certa preocupação quanto ao trabalho do 

professor, ao comentar sobre o resgate do valor da escola, reorganização do trabalho educativo, 

relevância do saber sistematizado, este último que irá definir as particularidades a que se propõe 

a educação escolar, ou seja, para que essa pedagogia encontre amparo no processo educativo, 

sobretudo na alfabetização, a posição de validação expressa pelo autor demonstra à importância 

do seu uso no espaço da escola. 

                  A pedagogia crítica além de fortificar a proposta pedagógica da escola distancia suas 

práticas aos “posicionamentos teóricos que alimentam as exigências da sociedade capitalista da 

adaptação, do descartável, do imediato da profunda alienação humana ” (FRANCIOLI, 2010, p. 

158). 

                 Essa afirmativa revela, sobretudo, que é preciso a escola desde cedo alimentar a 

importância do professor, como pesquisador das diversas teorias, pois só assim, será possível 

mediar alternativas mais adequadas à demanda dos alunos e não somente, a seguimentos 

estabelecidos por uma política educacional. 

                  Cumpre assinalar então, que ao optar pela pedagogia crítica a escola se rebela contra 

pedagogias que são mantidas e submissas as políticas públicas que muitas vezes não 

correspondem às necessidades dos alunos e professores. 

       A aquisição da língua escrita é uma atividade complexa para a criança exigindo um 

ensino adequado, com sua apropriação é possível verificar nela, transformações psíquicas e 

culturais importantes que irão ser levadas para toda a vida.  

                  O domínio do sistema simbólico pela criança resultará em um pensamento mais 

elaborado, ou seja, a criança se desenvolverá melhor à medida que aprender. (VIGOTSKI, 2001). 

Com essa condição e de posse da língua escrita, ela passa a se apropriar da sua cultura, que é 

passada de geração a geração. Como se vê alfabetizar não deve se alicerçar em um seguimento 

teórico homogênico. 

               Conforme Abreu, (2012, p. 109): 

 
Repensar coletivamente as rotinas que são estabelecidas nos interiores das 
instituições escolares com vistas à reflexão sobre o quê, para quem e o como 
ensinar, poderá contribuir com uma melhor orientação das ações pedagógicas 
frente aos desafios impostos pela contemporaneidade, contribuindo para possíveis 
idealizações coletivas de diferentes formas de se organizar o ensino. 

 

                    Esse pensamento demonstra que a escola precisa oferecer alternativas para a prática 

da alfabetização com uma proposta pedagógica mais abrangente. Para tanto, essa instituição 

deve oferecer acesso a bens culturais por meio do letramento (interação do sistema de leitura e 
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escrita, com os conhecimentos já produzidos)  com o intuito de produzir novos conhecimentos. 

(ABREU, 2012).  

                  Madalena Freire (2008) tece comentário sobre a prática docente do professor quando 

salienta que não se forma sujeito leitor e escritor sem conhecer a sua história. A lembrança do 

aluno que foi um dia influenciará o educador em sua prática atual. 

                   O pensamento acima descrito nos remete a concluir que para desenvolver uma prática 

pedagógica onde se deseja formar sujeitos leitores e escritores é preciso que as experiências 

nestas áreas tenham sido valorizadas.  Dessa forma, estudar e compreender teorias e métodos 

pedagógicos que podem ser desenvolvidos no processo de alfabetização é uma alternativa 

importante e necessária para o professor alfabetizador. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

                  Ao analisar os posicionamentos teóricos discutidos neste estudo é possível perceber 

que a política pública atual de alfabetização desenvolvida no Brasil, nasceu de uma necessidade 

decorrente de índices alarmantes de analfabetismo, com um propósito de que a pedagogia 

centrada na aprendizagem, Psicogênese da língua escrita, desenvolvida pelos estudos de Emília 

Ferreiro e Ana Teberoski fundamentada na Teoria da Epistemologia genética de Piaget iria suprir 

as falhas existentes no processo de alfabetização.  

                 Após duas décadas os índices continuam ainda elevados o que nos induz a pensar que 

essa prática pedagógica sozinha, não dá conta das especificidades dos diferentes tipos de alunos 

que frequentam as escolas brasileiras. 

                 O texto fala também da pedagogia crítica a qual se fundamenta na Teoria Histórico 

cultural de Vigotski. Nesta proposta a aprendizagem decorre de uma relação de conhecimentos 

sistematizados pela cultura e ensinados, ou seja, a aprendizagem se dá pela troca de 

experiências. 

                 Diante dos posicionamentos trazidos no texto por vários teóricos concluímos que a 

alfabetização não pode ser pensada como política pública hegemônica de apenas uma base 

teórica. Neste sentido, a proposta de alfabetização e letramento se torna mais adequada para a 

promoção de uma política pública de iniciação a leitura e a escrita com o intuito de produzir novos 

conhecimentos e melhorar os índices de analfabetismo no Brasil. 
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