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SANTOS, Mayra Maria de Oliveira. A construção da escrita: Contribuições e 
princípios didáticos da teoria Histórico-Cultural e da Psicogênese da Língua 
Escrita. 64p. Trabalho de Conclusão de Curso (Monografia). Graduação em 
Pedagogia da Faculdade de Apucarana. Apucarana-Pr. 2017. 
 
 
  RESUMO 
 
 
A apropriação da linguagem escrita como um sistema de representação é o tema 
central desse estudo. Sendo assim, defendemos uma concepção de alfabetização 
que não vise apenas o domínio do código escrito, mas que possibilite ao educando 
compreender a escrita considerando os seus elementos ortográficos, gramaticais, 
semânticos, bem como suas funções sociais. Com base em uma visão atrelada à 
criança, demonstrando os caminhos que elas percorrem rumo à apropriação da 
linguagem escrita. O presente estudo possui como objetivo geral analisar as 
principais contribuições teóricas, referentes à teoria da Psicogênese e a teoria 
Histórico-Cultural, buscando sistematizar princípios didáticos, que possam 
instrumentalizar o docente em sua prática pedagógica. Nesse contexto, realizamos 
um estudo sobre a trajetória histórica da alfabetização no Brasil, a fim de 
compreender o desenvolvimento da sociedade, da educação e do processo de 
alfabetização, analisando os diferentes métodos de alfabetização, utilizados nos 
diversos períodos históricos. Além disso, analisamos as contribuições da 
Psicogênese e da teoria Histórico-Cultural para os anos iniciais da alfabetização. Por 
meio deste estudo, almejamos demonstrar a necessidade do educador, repensar 
sua prática, a fim de agir ou intervir, objetivando o sucesso da aprendizagem, a partir 
da compreensão dos níveis de desenvolvimento da escrita, com base na 
Psicogênese e na Teoria Histórico-cultural. Desse modo, apresentamos na última 
sessão deste estudo, alguns princípios didáticos referentes às duas teorias 
estudadas. Com o intuito de disponibilizar ao docente um instrumento que possa 
nortear sua prática pedagógica, durante a organização do processo de 
alfabetização. 
 
 
Palavras-chave: Alfabetização. Métodos de Ensino. Aprendizagem Conceitual. 
Princípios Didáticos. 
 

 

 

 

 

 

 



  

SANTOS, Mayra Maria de Oliveira. The construction of writing: Contributions 
and teaching principles of the Historical-Cultural Theory and the 
Psychogenesis of Written Language. 64p. Course Conclusion Work ( Monograph). 
Graduation in Pedagogy of the Apucarana's College. Apucarana-Pr. 2017. 
 
 

ABSTRAT 
 
 
The appropriation of written language as a system of representation is the central 
theme of this study. Thus, we defend a conception of literacy that only claims to 
master the written code, but also enables the learner to understand the writing 
considering its orthographic, grammatical, semantic, elements, as well as its social 
functions. Based on a vision linked to the child, demonstrating the ways in which they 
target the appropriation of written language. The present study aims to analyze the 
main theorical contributions, referring to Psychogenesis theory and to Historical-
Cultural theory, seeking to systematize educational principles, that can 
instrumentalize the teacher in his pedagogical practice. In this context we carried out 
a study of the historical trajectory of literacy in Brazil, in order to understand the 
development of society, education and the literacy process, analyzing the different 
literacy methods used in different historical periods. In addition, we analyze the 
contributions of Psychogenesis and the Historical-Cultural theory for the early years 
of literacy. Through this study, we aim to demonstrate the need of the educator, to 
rethink their practice in order to act or intervene, aiming at the success of learning, 
from the understanding of the levels of writing development, based on 
Psychogenesis and Historical-Cultural Theory. Thus, we present in the last session of 
this study, some didactic principles concerning the two theories studied. With the 
intention of making available to the teacher an instrument that can guide their 
pedagogical practice during the organization of the literacy process. 
 
 
KEYWORDS: Literacy. Teaching Methods. Conceptual Learning. Didactic Principles. 
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1 INTRODUÇÃO 

 Muito se discute em nosso país sobre os métodos de alfabetização e o papel 

do professor frente a este processo. Possibilitar o domínio da linguagem escrita é 

uma tarefa fundamental da educação brasileira, ou seja, é necessário garantir que 

nossos alunos dominem os aspectos semânticos, ortográficos e gramaticais, bem 

como os usos sociais que compõem a língua de seu país.   

 Segundo o Ministério da Educação - MEC e o Plano Nacional de Educação – 

PNE até o início deste ano, as escolas deveriam cumprir a meta educacional que 

estipulava, de acordo com a Base Nacional Comum Curricular, a alfabetização das 

crianças até os 8 anos de idade (fim do terceiro ano do ensino fundamental). Porém, 

ainda em análise, o Ministério da Educação, divulgou no mês de abril de 2017, uma 

nova proposta curricular, a qual prevê a criança alfabetizada aos 7 anos de idade.  

Desse modo, encontramos mais um desafio endereçado ao professor 

alfabetizador, pois diante dessas novas exigências o mesmo será responsável por 

reorganizar o processo de alfabetização, visando adequar sua prática pedagógica a 

nova proposta curricular, cuja asserção reduzirá o período de alfabetização, o qual 

deverá ser concluído até o fim do segundo ano do ensino fundamental, diminuindo 

um ano de trabalho, o que exigirá diversas mudanças nas escolas e nas salas de 

aula. 

Diante desse atual contexto da alfabetização no Brasil, a problemática da 

presente pesquisa é: Quais princípios podem instrumentalizar o professor na 

organização do processo de alfabetização?  

Pensando dessa forma, é perceptível a relevância profissional que o educador 

possui diante de seus alunos, e como é importante que este esteja disposto a refletir 

sua prática educativa, a fim de inovar e adequar suas metodologias, buscando 

visualizar a concretização esperada da aquisição da leitura e escrita. 

Nesse sentido, iniciamos esse estudo a partir da curiosidade de entender, as 

etapas pelas quais a criança percorre rumo à construção da escrita, tendo em vista a 

linha teórica de Emilia Ferreiro e Ana Teberosky, isto é: A Psicogênese da Língua 

Escrita e, também o viés teórico de Alexander Romanovich Luria, com base na 

Teoria Histórico-Cultural. 
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No entanto, é explícita a ideia de que as duas teorias possuem referenciais 

teóricos distintos, portanto defendemos como foco desse estudo, as contribuições 

que cada uma possui diante da alfabetização infantil. 

 Por meio dessa pesquisa, almejamos demonstrar a necessidade do educador, 

repensar sua prática, com o intuito de agir ou intervir na organização do processo de 

alfabetização, visando à apropriação da linguagem escrita. A partir da compreensão 

dos níveis de desenvolvimento da escrita, os quais os autores de ambas as teorias 

expressam, por meio de suas obras. 

 Desse modo, o presente estudo possui como objetivo geral, identificar e 

analisar as principais contribuições teóricas referentes à teoria da psicogênese e a 

teoria Histórico-Cultural, buscando desenvolver princípios didáticos, os quais 

possam conduzir o docente em sua prática pedagógica. 

 Além deste objetivo geral, buscamos aprofundar os conhecimentos a respeito 

dos métodos de alfabetização no Brasil e em âmbito Internacional, acerca das 

contribuições da Psicogênese da Língua Escrita e da teoria Histórico-Cultural, bem 

como em consonância aos estudos realizados sistematizar princípios didáticos que 

subsidiem a prática docente na alfabetização. 

 Nesse contexto, é possível comprovar a grande relevância que este tema 

apresenta para a Educação, ou seja, é possível por meio desta pesquisa, conhecer 

o papel do educador e do educando em seu processo de aquisição e construção da 

leitura e da escrita. Para tanto, desenvolvemos o presente estudo, mediante a 

investigação e análise dos pressupostos teóricos expostos pela Psicogênese e pela 

teoria Histórico-Cultural. 

Ferreiro; Teberosky (1985) apresentam a Psicogênese da Língua Escrita 

como uma linha de pesquisa, que possui como objeto de estudo a aquisição da 

linguagem escrita pela criança. Sendo assim, as autoras consideram este, como um 

processo psicogenético, o qual inicia antes mesmo do ingresso escolar e possui uma 

evolução regular, claramente exposta pelas autoras na descrição dos níveis de 

desenvolvimento da linguagem escrita, elaborados pelas mesmas. 

Logo, analisamos os estudos de Luria (2006) o qual disserta a respeito da 

perspectiva Histórico-Cultural, decorrente de suas investigações pautadas nos 

pressupostos de Vygotsky, com o objetivo de redirecionar o pensamento dos 
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educadores e psicólogos da época, mudando o foco principal da alfabetização, que 

até então era estruturado na aprendizagem da grafia dos sistemas simbólicos.  

Sendo assim, Luria (2006) estabelece como ponto de partida para a 

compreensão desse desenvolvimento o reconhecimento da constante evolução da 

capacidade de representação simbólica das crianças.  

Para a compreensão da temática enunciada e da problemática apresentada, 

esse estudo foi organizado em três capítulos. 

O primeiro capítulo retrata os aspectos históricos relacionados aos diversos 

métodos de alfabetização referenciados no Brasil e no Mundo, suas características e 

o envolvimento com as transformações da sociedade, retratando as necessidades 

sociais que impulsionaram as mudanças em relação à organização do processo de 

alfabetização.  

No capítulo seguinte, apresentamos uma análise da teoria da Psicogênese e 

da teoria Histórico-Cultural, a estrutura de cada uma delas, apontando as fases do 

desenvolvimento da escrita na criança, bem como suas principais contribuições para 

a educação no período de alfabetização. Desse modo, buscamos demonstrar ao 

docente alfabetizador, que além dos métodos e técnicas de alfabetização, é 

necessário para a formação integral do aluno, a compreensão do docente mediante 

as fases pelas quais a criança percorre, para alcançar a completa aquisição da 

leitura e escrita. 

No terceiro capítulo, sistematizamos princípios didáticos para o processo 

inicial de alfabetização, além disso, organizamos ações de ensino relacionadas a 

cada princípio, com o intuito de instrumentalizar o professor na prática pedagógica, 

considerando as especificidades de cada teoria, possibilitando a reflexão sobre a 

organização do processo de ensino e aprendizagem da linguagem escrita.  

Nesse sentido, no decorrer dessa seção, explicitamos duas tabelas sobre os 

princípios didáticos a serem utilizados em conformidade com cada teoria estudada. 

Com base nessa síntese, buscamos disponibilizar ao docente, encaminhamentos 

didáticos que potencialize a prática pedagógica. Além dos subsídios didáticos, os 

quais devem mediar o aprendizado, como também as principais contribuições 

teóricas, referentes à Psicogênese e a teoria Histórico-Cultural. 
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2 CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICA DOS MÉTODOS DE ALFABETIZAÇÃO NO 

BRASIL E EM ÂMBITO INTERNACIONAL  

 A sociedade encontra-se em constante evolução e a cada dia passa por 

transformações em busca de atender as novas necessidades que surgem. Sendo a 

educação parte da sociedade, é explícito que a mesma se modifique de acordo com 

essas necessidades, e que a alfabetização dos cidadãos por sua vez, também sofra 

alterações e apresente novas concepções e métodos. 

 Dessa maneira, faz-se necessário a abordagem dos aspectos históricos a 

respeito da alfabetização, relacionando a história, com os métodos de ensino da 

leitura e da escrita utilizados e as características existentes em cada época, bem 

como os materiais usados para a realização do processo de alfabetização. Com o 

intuito de compreender, por meio da história, os passos referentes à aquisição da 

leitura e escrita e sua constante relação com as transformações da sociedade e 

acontecimentos históricos. 

 Nesse contexto, iniciamos essa abordagem histórica na antiguidade, 

momento em que o primeiro método de alfabetização descrito, segundo Morrao 

(1969) apud Mendonça (2015) foi o método de soletração, conhecido também como 

método alfabético ou ABC, o qual se iniciava com a apresentação das 24 letras do 

alfabeto grego e seus respectivos nomes, os quais as crianças deveriam decorar em 

ordem alfabética e depois em sentido inverso. Após a memorização era então 

exposta à forma gráfica ou escrita, demonstrando primeiro as letras maiúsculas e 

depois as minúsculas. 

 Seguindo a ordem crescente, posterior a memorização das letras, procedia-se 

da mesma maneira com as sílabas, concluindo o estudo silábico a partir dos 

monossílabos, dissílabos, trissílabos e assim por diante, já o estudo de textos que 

era a próxima etapa, eram exibidos em sílabas, depois em escrita normal, porém 

sem espaço entre palavras ou qualquer tipo de pontuação, o que tornava a escrita 

dificultosa e complexa, em relação ao atual modelo utilizado (MORRAO, 1969 apud 

MENDONÇA, 2015).   

Diante de tal dificuldade e com a objetivação de novas necessidades 

histórico-sociais, justifica-se a exigência de mudanças no método de alfabetização e 

seus precedentes. 
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 Para tanto, com o intuito de esmiuçar os passos da alfabetização, Mendonça 

(2015) expõe, após análise de fontes de pesquisas escritas, iconográficas e 

arqueológicas, que o processo de ensino na idade média, ocorria por meio do 

alfabeto e dos primeiros textos. Os textos utilizados em sua totalidade eram de 

cunho religioso e todos escritos em latim, ainda neste período a referida autora, cita 

a Cartilha Civile Honesteté des enfants, de Paris 1560, a qual descrevia que para se 

ensinar a ler e escrever era preciso apresentar quatro letras por dia. 

 Ainda na idade média, Mendonça (2015), salienta que já se utilizava a maior 

variação possível de materiais em prol da alfabetização, diferentes de hoje, porém 

com aspectos parecidos. Eram utilizados na época alfabetos em couro, em tecidos, 

e inclusive em ouro, tabuletas de gesso, madeira com alfabetos entalhados, entre 

outros. 

 Esses materiais eram apresentados às crianças desde cedo, em algumas 

imagens da época, conforme retrata Mendonça (2015), é possível contemplar 

crianças sendo amamentadas com tabuletas do alfabeto penduradas no braço. 

Nesse período, acreditava-se que quanto mais cedo à criança entrasse em contato 

com a escrita, mais fácil seria a aprendizagem da leitura e escrita. 

 Nesse momento histórico, até mesmo as crianças mais pobres tinham contato 

com a leitura e escrita, pois existiam diversas estratégias utilizadas para essa 

finalidade. Isto é, segundo relatos, na Itália, por exemplo, era de costume servir 

bolos e doces com formato de letras, apresentava-se os nomes das respectivas 

letras e depois as crianças ingeriam esses alimentos, o que explica a origem das 

sopas de letrinhas consumidas atualmente (MENDONÇA, 2015). 

Após essa análise sobre a história dos métodos de alfabetização em âmbito 

internacional, apresentamos os estudos de Mortatti (2006), no qual a autora 

descreve alguns passos da história da educação e dos métodos de alfabetização no 

Brasil. A referida autora iniciou sua busca em meados do século XIX, momento em 

que a alfabetização ocorria, por meio de aulas régias, realizadas em salas 

adaptadas, multisseriadas e para poucos, além de serem efetuadas em locais 

depredados e totalmente inadequados. 
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 Os materiais também eram insatisfatórios, a alfabetização realizava-se por 

meio da apresentação das chamadas cartas de ABC e, em seguida, era proposta a 

leitura e cópia de documentos manuscritos. 

 Para Mortatti (2006), o método de alfabetização utilizado nessa época, seguia 

os princípios da marcha sintética, ou seja, da “parte” para o “todo”, sendo possível 

começar o ensino da leitura e escrita de várias formas, iniciando pela exposição das 

letras e seus nomes, conhecido como método da soletração ou alfabético, ou a partir 

de seus sons, por meio do método fônico, ou ainda utilizando as famílias silábicas 

com o método de silabação, seguindo de maneira constante uma ordem crescente 

de dificuldade. 

 Nesse contexto, compreende-se que o método de alfabetização da época, 

consistia em aprender as letras e sons, reunindo-as em sílabas (BA-BE-BI-BO-BU), 

em seguida ensinava-se a ler palavras com as respectivas letras e famílias silábicas 

(BABÁ, BEBÊ), continuando com a formação de frases e pequenos textos 

(MORTATTI, 2006).  

 

Figura 1- Alfabetização Silábica 

 

Fonte: MORTATTI, 2000. 
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 A figura 1 exemplifica o método de alfabetização usado na época, colocando 

em evidência o aprendizado das sílabas, expondo desse modo algumas palavras e 

um pequeno texto contendo a respectiva família silábica.  

 No entanto, é facilmente reconhecido o descaso com o conteúdo dos textos, 

Cagliari (2007), expõe que os textos estabelecidos pelas cartilhas, antes eram de 

cunho religioso, se tratando de rezas e ensinamentos religiosos, que geralmente os 

alunos decoravam indo à igreja.  

Somente depois de muito tempo surgiu o texto não religioso, porém segundo 

o autor, não os substituíram por textos que realmente contribuíam para o processo 

de alfabetização. Por esse motivo levando em consideração que tudo era artificial e 

mecânico, os mesmos não possuíam coerência com a linguagem real das pessoas 

ou crianças, envolvidas no processo de ensino e aprendizagem. 

 Os textos nesses períodos, em consonância com Cagliari (2007), eram 

considerados “pretextos” para as atividades decorrentes dos métodos vigentes, eram 

comuns textos como: “O bebê bebe e baba”, “Ivo viu a uva”, entre outros. A 

preocupação era em si, com “[...] o treinamento de decifração e de leitura de 

palavras isoladas” (CAGLIARI, 2007, p. 55). 

 

Figura 2 – “Pretexto” 

 

Fonte: MORTATTI, 2000. 
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 É possível perceber na figura exposta, a importância evidente da decifração 

das sílabas e palavras, sem qualquer preocupação com a coerência textual ou 

realidade social dos educandos.  

Em se tratando da escrita nesse período, Mortatti (2006) descreve que esta 

era desenvolvida por meio da caligrafia e ortografia, por intermédio de cópias, 

formação de frases e ditados, ressaltando sempre o traçado correto das letras. 

 Desse modo é explícito, que tanto no Brasil quanto em âmbito internacional, 

que durante o processo de alfabetização era comum a presença das cartilhas de 

alfabetização. Cagliari (2007) relata que a palavra “cartilha” surgiu da palavra “carta”, 

advinda do método de alfabetizar das cartas, tal material didático originou-se em 

Portugal e depois foi copiado por diversos países que adaptavam o modelo original. 

 As cartilhas de alfabetização utilizadas no Brasil disseminavam-se com base 

nos métodos expostos até este momento, sua relevância para os seguidores desses 

métodos eram extremas e indispensáveis, já que as seguiam do início ao fim, com o 

intuito de completar o processo de ensino planejado para determinado período, ao 

término da cartilha. 

 De acordo com Mortatti (2006), rumo ao fim do século XIX, foi publicada em 

Portugal a Cartilha Maternal ou Arte da Leitura, a qual exibia o método “João de 

Deus” ou “método da palavração”, o qual se tratava do método de alfabetização 

criado pelo poeta e pedagogo, português João de Deus, que se fundamentava na 

moderna linguística da época e iniciava o ensino da leitura pela palavra, para em 

seguida analisar os valores fonéticos das letras. 

 Surge nesse momento uma disputa, conforme Mortatti (2006, p. 6): 

[...] entre os defensores do "método João de Deus" e aqueles que 
continuavam a defender e utilizar os métodos sintéticos: da 
soletração, fônico e da silabação. Com essa disputa, funda-se uma 
nova tradição: o ensino da leitura envolve necessariamente uma 
questão de método, ou seja, enfatiza-se o como ensinar 
metodicamente, relacionado com o que ensinar; o ensino da leitura e 
escrita é tratado, então, como uma questão de ordem didática 
subordinada às questões de ordem lingüística (da época). 
 

 É visível nesse momento, como as transformações da sociedade afetam a 

educação e, por conseguinte, a alfabetização. Isso significa que em cada época, os 
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acontecimentos políticos, sociais, econômicos ou educacionais, refletem na maneira 

de ensinar e no objetivo a ser alcançado. 

 Caminhando sempre em busca do maior número possível de alfabetizados, a 

demanda social da época consistia-se na preocupação e na necessidade de formar 

cidadãos, que dominassem a leitura e a escrita e as quatro operações matemáticas.  

 Em meio a diferentes métodos e novas necessidades sociais, em conjunto ao 

desenvolvimento do país, o estado de São Paulo iniciou uma reforma, conforme 

salienta Mortatti (2006) com o intuito de ser exemplo para os demais estados, 

criando a Escola Modelo anexa a Escola Normal.  

Didaticamente, em consonância com a autora, a reforma se aplicava aos 

novos métodos de ensino, precisamente, no inovador método analítico, o qual se 

iniciava o ensino da leitura pelo todo, para depois analisar suas partes. No entanto, a 

maneira como se direcionava o ensino, dependia dos professores, os quais 

possuíam opiniões diferentes sobre o todo, de forma que o “todo” poderia ser: uma 

palavra, uma sentença ou uma “historieta1”. 

Devido a essa incompatibilidade de escolhas, Mortatti (2006) menciona que 

foi publicado em São Paulo, um documento chamado “Instrucções praticas para o 

ensino de leitura pelo methodo analytico – modelos de lições”, o qual se privilegiava 

a historieta como ponto de partida para o ensino da leitura. 

A figura 3 representa uma das cartilhas utilizadas no Brasil para a aplicação 

do método Analítico de Alfabetização, a Cartilha Analítica de Arnaldo Barreto. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Historieta: 1 Narrativa de fato pouco importante; 2 Novela; 3 Conto, anedota; História Curta. 

Disponível em: https://dicionariodoaurelio.com 
 

https://dicionariodoaurelio.com/
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Figura 3 – “Cartilha do Método Analítico” 

 

Fonte: http://www.espacoeducar.net 

 

Mais uma vez na história havia uma disputa entre métodos, desta vez entre 

os métodos sintéticos e analíticos. É relevante, que professores e educadores de 

diferentes localidades e convívios sociais, pensem de maneiras distintas, somos 

seres racionais e agimos de acordo com o que nos foi ensinado, com o que 

aprendemos em nossas relações e experiências sociais. Porém, o processo de 

ensino e aprendizagem não depende somente do professor, de suas experiências e 

do que lhe foi ensinado, mas também do aluno, ao qual se destina o ato educativo. 

 Os métodos de ensino da leitura e escrita são importantes, mas a escolha e 

adaptações desses métodos, muitas vezes têm sido impostas, persistindo a dúvida 

referente a necessidade de se repensar apenas o método adequado para a 

alfabetização, desviando-se de quaisquer outros preceitos, como se a aquisição da 

leitura e escrita dependesse somente do método a ser utilizado. 

Embora, as discussões sobre métodos de ensino da leitura e escrita fossem 

constantes, em conformidade com Mortatti (2006), o termo alfabetização passou a 

ser utilizado somente a partir de 1910, para se referir ao ensino inicial da leitura e 

escrita, nesse período institui-se uma nova tradição, acentuando o como ensinar 

desde as definições das habilidades visuais, auditivas e motoras da criança, sendo o 
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ensino abordado como uma ordem didática, subordinada à ordem psicológica da 

criança, como proposto pela reforma Sampaio Dória de 1920. 

De acordo com a “autonomia didática”, recomendada pela reforma Sampaio 

Dória, Mortatti (2006) relata o aumento da resistência dos professores ao método 

analítico, o que gerou grande busca por soluções, para os problemas enfrentados 

pelo processo de ensino e aprendizagem, no que refere à apropriação inicial da 

leitura e escrita. 

 Sem obter sucesso, porém à procura da conciliação dos métodos analíticos e 

sintéticos, passaram a utilizar os métodos mistos ou ecléticos (analítico-sintético ou 

sintético-analítico), considerados ágeis e eficazes. 

Dessa maneira, a disputa entre os defensores de um método e outro diminui.  

Segundo Mortatti (2006) iniciou-se nesse período a tendência de relativização da 

importância dos métodos de alfabetização, bem como surge ainda que de maneira 

reduzida uma preferência pelo método global (método de contos), o qual vinha 

sendo utilizado veemente nos demais estados brasileiros. 

O método global, em conformidade com Mendonça (2015), elevou-se com a 

intenção de ensinar a leitura e escrita, a partir de situações próximas a realidade da 

criança, uma vez que a letra ou a sílaba, excluídas de um determinado contexto 

dificultam a percepção, já que se tratam de elementos abstratos para o aprendiz. 

 Em busca de uma compreensão mais explícita sobre o método global, 

Bellenger (1979) apud Mendonça (2015, p. 27) explica a estratégia, dividida em três 

atos, os quais se desenvolvem a partir do conhecimento aplicado a um objeto: “[...] o 

sincretismo (visão geral e confusa do todo), a análise (visão distinta e analítica das 

partes) e a síntese (recomposição do todo com o conhecimento que se tem das 

partes)”. Composto por uma ordem decrescente do fato ou objeto estudado. 

 Entretanto, quanto à relativização dos métodos, esta ocorreu conforme 

Mendonça (2015), com a adoção generalizada, das inovadoras bases psicológicas 

da alfabetização referenciadas no livro, “Testes ABC para verificação da maturidade 

necessária ao aprendizado da leitura e escrita (1934)”, redigido por M. B. Lourenço 

Filho.  
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 Mendonça (2015) relata que nesse livro, o autor discorre sobre estudos 

realizados com educandos da 1ª série do Ensino Fundamental (atual 1º ano), com o 

objetivo de encontrar soluções para as dificuldades de aprendizagem das crianças. 

  Durante o processo de aquisição da leitura e escrita, o escritor propõe no 

desenvolver do livro oito provas que constituem os Testes de ABC, utilizadas para 

mensurar o nível de maturidade necessária à concepção de leitura e escrita, com o 

propósito de classificar os alfabetizandos, tendo em vista, “[...] à organização de 

classes homogêneas e à racionalização e eficácia da alfabetização” (MORTATTI, 

2006, p. 9). 

 Recorda-se por meio de Mortatti (2006), que nesse período histórico as 

cartilhas utilizadas para a alfabetização em sua maioria baseavam-se nos métodos 

mistos ou ecléticos, bem como se iniciaram a produção de manuais para os 

professores, que acompanhavam as cartilhas, difundindo dessa forma o conceito e a 

prática do “período preparatório”. 

 Cagliari (2007) ressalta a respeito das cartilhas, que a partir desse momento 

no Brasil, a cartilha Caminho Suave, produzida pela autora Branca Alves de Lima, a 

qual trazia seu famoso “Manual do professor e período preparatório”, transformou-se 

numa das cartilhas mais usadas da época, norteando e fixando o método de 

alfabetização vigente. 
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Figura 4 – Cartilha Caminho Suave 

 

Fonte: MORTATTI, 2000. 

 

 Todavia, Mortatti (2006) salienta a construção da ideia, de que o aprendizado 

da leitura e da escrita está completamente ligado a uma questão de “medida”, a qual 

o método utilizado subordina-se ao nível de maturidade dos educandos. Desse 

modo, as exigências de ordem didática encontram-se totalmente subordinadas as de 

ordem psicológica. 

 Quanto à escrita, esta era considerada apenas uma questão de caligrafia e 

ortografia, sendo uma habilidade a ser ensinada simultaneamente ao ensino da 

leitura. Em conjunto, as mesmas constituíam um “período preparatório”, o qual 

retratava exercícios de “discriminação e coordenação viso-motora e auditivo-motora, 

posição de corpo e membros”, entre outros, como esclarecido por Mortatti (2006, p. 

10). 

 Segundo a autora essa tradição persiste até o fim da década de 1970, até que 

no início dos anos 1980, a alfabetização passou a ser tema de debates 

sistematizados, os quais a questionava por conta das novas exigências políticas 

sociais, gerando propostas de mudanças educacionais com a finalidade de combater 

o “fracasso da escola na alfabetização de crianças” (MORTATTI, 2006, p. 10). 
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Em busca de soluções para tal situação, conforme a referida autora houve no 

Brasil na década de 1980, a inserção do pensamento construtivista sobre a 

alfabetização, com base nas pesquisas da autora Argentina Emilia Ferreiro e seus 

colaboradores. 

Diante disso, o construtivismo não era um novo método de ensino, mas como 

expõe Mortatti (2006), uma “revolução conceitual”, que reivindicava o abandono das 

teorias e práticas ditas tradicionais, o questionamento da necessidade do uso de 

cartilhas e a desmetodização do processo de alfabetização. 

Posteriormente, houve no Brasil um grande movimento envolvendo as 

autoridades educacionais e pesquisadores acadêmicos, os quais passaram a 

dedicar-se por meio da divulgação constante de artigos, teses, livros, vídeos, 

cartilhas, sugestões metodológicas, descrição de experiências bem sucedidas e 

ações de formação continuada, a garantia da institucionalização na rede pública de 

ensino, do construtivismo. 

Em meio a tantos pressupostos educacionais para a alfabetização, inicia-se 

nesse período um novo embate entre os novos construtivistas e os defensores dos 

métodos tradicionais, sobretudo o método misto ou eclético, das cartilhas e do 

tradicional diagnóstico do nível de maturidade, para a classificação dos educandos, 

propostos pelos “Testes de ABC” de Lourenço Filho, gerando um novo tipo de 

“ecletismo processual e conceitual” em relação à alfabetização, como explica 

Mortatti (2006).  

 Cagliari (2007) comenta que esses frequentes “duelos de métodos”, os quais 

se observam no transcorrer desse estudo, iniciou-se ao tirarem a competência do 

professor, de maneira a apostar o sucesso da alfabetização nos livros ou cartilhas e 

nos métodos de alfabetização utilizados, por esse e outros motivos à revolução 

conceitual se fez necessária, além dos questionamentos quanto a esses materiais 

usados durante a alfabetização. 

 Mendonça (2015) salienta em meio a tantas teorias e divisões provocadas 

pela exposição de novas tendências, a necessidade do estudo das principais falhas 

dos mesmos, as quais levaram as mudanças e transformações vistas no decorrer da 

história.  
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Desse modo, a presente análise parte das cartilhas usadas continuamente 

durante o percurso histórico, e suas metodologias, com o intuito de melhor 

compreender os motivos que levaram a defesa de seu desuso, além de expor sua 

incompatibilidade com o pensamento construtivista.  

Mendonça (2015) relata que professores, justificam o uso das cartilhas a partir 

do fato de que as pessoas aprendem a codificar e decodificar palavras por meio 

delas, o que permite a estes o aprendizado da leitura e escrita. 

Porém, é visível a pouca importância retratada no que se refere à 

interpretação de textos, desligando do processo de alfabetização seu real sentido. 

Codificar e decodificar são processos fundamentais para a aprendizagem da escrita, 

mas é necessário que a criança compreenda o sentido e o significado das palavras e 

textos.    

Mortatti (2006) salienta que de maneira implícita, alguns docentes ainda 

utilizam as cartilhas, pelo fato, de ao se depararem com uma sala de aula de 35 a 40 

alunos a serem alfabetizados anualmente, um material pronto seguido capa a capa 

facilita seu trabalho. Outros docentes já não assumem o uso das cartilhas, mas 

utilizam da sua metodologia, reconhecida facilmente por meio dos exercícios e das 

“folhinhas” encontradas nos cadernos usados diariamente pelos educandos. 

 

Figura 5 – “Exemplo de atividade para alfabetização, usada atualmente”. 

 

Fonte: Arquivo da autora, 2017. 
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Entre muitos equívocos citados a respeito das cartilhas, Mendonça (2015) 

explica que as cartilhas de modo geral, possuem uma mesma estruturação, são 

constituídas por lições, estas iniciam com uma palavra-chave, ilustrada por um 

desenho, da palavra usada destaca-se a primeira sílaba, em seguida, forma-se sua 

respectiva família silábica, e inicia-se a leitura das sílabas. 

Cagliari (1999) apud Mendonça (2015) salienta que após a silabação, são 

expostas palavras, as quais na maioria das vezes são compostas de elementos já 

dominados, que se juntam aos da presente lição. Em seguida, são propostas 

atividades mecânicas e descontextualizadas, visando apenas à memorização. O 

autor demonstra com sua descrição, que cada lição apresentada nas cartilhas trata-

se apenas de uma unidade silábica, o que dissipa o trabalho com as sílabas e ainda 

impõe limites a construção do conhecimento infantil. 

Mendonça (2015, p. 34) ressalta ainda sobre a importância linguística ligada 

ao pensamento construtivista, concluindo que: 

[...] no método da cartilha, sob o aspecto da fala, esta não é 
contemplada, pois ao aluno não é dado o direito de falar, não há 
espaço para a fala. Se a analisarmos sob o ponto de vista da escrita, 
veremos que tal atividade se reduz a cópias e não há espaço para 
produções espontâneas, o aluno não tem liberdade para expressar o 
que pensa. E, finalmente, examinando o método das cartilhas sob o 
aspecto da leitura, veremos que os piores modelos de texto são os 
apresentados por ela, e a atividade que poderia e deveria ocupar 
espaço privilegiado, na educação, promovendo a inclusão social da 
criança, antes se reduz a inibir o gosto pela leitura. 
 

Diante disso, levando em consideração que o educando já parte para a escola 

com certas habilidades como, por exemplo: a habilidade de “descrever, narrar e até 

defender um ponto de vista”, por conta da proposição de pretextos constituídos de 

palavras compostas e sílabas já dominadas, usados com o intuito de facilitar a 

leitura, o conteúdo, a coesão e coerência, geralmente são inutilizados, banalizando o 

uso dos textos consequentemente se inibi no educando o gosto pela leitura.  

Nesse contexto, é explícita a necessidade de mudança e transformação dos 

pressupostos que orientam os alfabetizadores, propostos pelas cartilhas e até o 

momento, usados como alicerce para o alfabetizador. Desse modo, é possível 

entender diante, das lacunas dos métodos, do constante desenvolvimento do país e 

das novas perspectivas sociais, que de acordo com os autores mencionados no 
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presente estudo, e por meio da reflexão o qual o mesmo proporciona, é 

extremamente necessária esta mudança e a introdução de novas teorias norteadas 

por experiências reais de educação, a qual uma delas é o construtivismo, 

representado no Brasil, por Emilia Ferreiro e seus colaboradores, como expõe 

Cagliari (2007). 

Mortatti (2000), explica a introdução do pensamento construtivista no Brasil, 

percorrendo o momento histórico pelo qual o país supera uma perspectiva tecnicista 

decorrente do período do autoritarismo ditatorial, imposto nacionalmente pelo regime 

político, consequente do golpe militar de 1964. A educação tecnicista pautada na Lei 

5.692/71, incluiu na história mais um degrau para a conclusão da necessidade de 

superação e transformação da Educação como um todo e quanto às respectivas 

linhas teóricas tradicionais, não críticas, vigentes no país. 

Segundo, Mortatti (2000) a teoria construtivista, decorrente das pesquisas 

realizadas pelas autoras, Emilia Ferreiro e Ana Teberosky, originou-se por meio da 

miscigenação da teoria da linguagem de N. Chomsky e da teoria da inteligência de J. 

Piaget. 

 As pesquisadoras explicitam mediante aos relatos sobre seus estudos, a 

aquisição da leitura e escrita infantil como um “processo psicogenético”, que possui 

início antes da escolarização e que tramita de maneira regular, por intermédio de 

inúmeros meios culturais, de diferentes situações educativas e de diversas línguas, 

“numa relação direta entre ontogênese e filogênese”, ou seja, numa concepção 

ligada ao desenvolvimento evolutivo do ser humano (MORTATTI, 2000, p. 255). 

No Brasil após a tão desejada institucionalização do construtivismo em âmbito 

nacional, ainda que de forma implícita, existiam resquícios das metodologias 

tradicionais, anteriormente utilizadas na educação.  

Quanto às cartilhas de alfabetização, Mortatti (2006) relata a produção de 

cartilhas para alfabetização reformuladas, intituladas “construtivistas”, “sócio-

construtivitas” e “construtivistas-interacionistas”, o que demonstra claramente certa 

resistência a desmetodização proposta pelo pensamento construtivista. 

Mortatti (2006) retrata ainda, que é possível perceber a institucionalização do 

construtivismo em nível nacional, por meio de documentos redigidos legalmente, um 
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exemplo disso são os Parâmetros curriculares Nacionais – PCNs, além de várias 

publicações oficiais.  

Mortatti (2006, p. 11) enfatiza essa institucionalização, como sendo parte do 

nascimento de uma nova tradição: 

[...] a desmetodização da alfabetização, decorrente da ênfase em 
quem aprende e o como aprende a língua escrita (lecto-escritura), 
tendo-se gerado, no nível de muitas das apropriações, um certo 
silenciamento a respeito das questões de ordem didática e, no limite, 
tendo-se criado um certo ilusório consenso de que a aprendizagem 
independe do ensino.  

 

Ainda na década de 1980, surge de acordo com Mortatti (2000), a linha de 

pensamento interacionista, esta apresentada por Smolka, o qual fundamenta a teoria 

pautada nas produções de L. S. Vygotsky, M. Bakhtin e M. Pêcheux. Sua proposta 

para a alfabetização ainda que se diferencie do construtivismo ressalta, que quando 

ensinamos algo à criança, estamos impedindo que a mesma aprenda por si mesma. 

Por conseguinte, Mortatti (2006) relata nesse momento histórico o nascimento 

de mais uma querela, entre os defensores do interacionismo e os defensores do 

construtivismo. No entanto, à medida que se conciliavam as apropriações do 

interacionismo, com os pressupostos do construtivismo, essa querela de teorias e 

pensamentos foi se desfazendo, gerando por meio dessa conciliação uma inclusão 

das duas linhas de pensamento no discurso institucional sobre a alfabetização. 

De acordo com a autora, além dos diversos problemas em relação ao ensino 

da leitura e da escrita, surgem ainda hoje, muitas outras dificuldades geradas a partir 

da ausência de uma “didática construtivista”. 

Porém, além dos pressupostos construtivistas e interacionistas encontrados 

no contexto histórico brasileiro no decorrer da década de 1980. Lucas (2008) 

discorre acerca da teoria Histórico-Cultural, pautada nos estudos de Vygotsky e 

Luria, que também marcou a história da alfabetização, bem como promoveu grandes 

transformações no pensamento dos educadores, que baseados nas propostas dos 

referidos autores, passaram a refletir ainda mais sobre esse processo.  

Dessa maneira, abre-se espaço para que alguns pesquisadores tentem 

apresentar “novas” propostas de alfabetização, pautadas nos antigos métodos de 

ensino, além disso, é explícito, que apesar da institucionalização das novas 
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propostas educacionais a respeito da alfabetização, os docentes tendem sempre a 

discutir o assunto de maneira fragmentada, muitas vezes em busca de soluções 

para suas dificuldades diárias, acabam recorrendo aos métodos antigos e 

fragmentados de alfabetização. 

Contudo, diante desse percurso histórico é possível compreender o constante 

desenvolvimento da sociedade, da educação e do processo de alfabetização. 

Atravessando a história dos métodos de alfabetização, resgatando os aspectos de 

cada um deles e, em seguida demonstrando por meio do esclarecimento de falhas, a 

necessidade de superação dos mesmos de acordo com as exigências de cada 

época. 

Além de ser imprescindível por parte dos docentes uma formação adequada 

e, principalmente, contínua, que os atualize e prepare para lidar com as dificuldades 

do dia-a-dia de forma consciente e satisfatória, em busca da conclusão do processo 

de alfabetização. 

 Desse modo, percebe-se que as discussões sobre a alfabetização e seus 

métodos de ensino, não se concluíram totalmente, visto que a sociedade continua a 

desenvolver e, consequentemente, a necessitar de mais pesquisadores e estudiosos 

que apresentem pesquisas e propostas, as quais possam de fato atender as 

exigências sócio-educacionais contemporâneas. Sendo assim, apresentamos a 

seguir um estudo sobre as contribuições da Psicogênese da Língua escrita e da 

teoria Histórico-Cultural para a organização do processo de alfabetização.  
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3 CONTRIBUIÇÕES DA PSICOGÊNESE DA LÍNGUA ESCRITA E DA TEORIA 

HISTÓRICO-CULTURAL PARA O PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO  

Com base no estudo realizado no segundo capítulo da presente pesquisa, 

concluímos que o processo de alfabetização no decorrer da história foi reduzido a 

uma questão de escolha do melhor método, ou do método em conjunto ao nível de 

maturidade do desenvolvimento psicológico da criança. Tanto no primeiro quanto no 

segundo caso apresentado, percebemos uma dependência do professor em relação 

ao método de ensino a ser usado. 

Diante disso seguimos os estudos, iniciando pela apresentação da teoria da 

Psicogênese da língua escrita e, posteriormente, os pressupostos da teoria 

Histórico-Cultural, a fim de investigar as contribuições que as mesmas possuem para 

o processo de alfabetização.  

Neste contexto, iniciamos com os estudos realizados por Ferreiro, com a 

colaboração de Teberosky. As pesquisas realizadas pelas autoras na Argentina e no 

México tinham como foco, a aquisição da linguagem escrita pela criança. Para elas 

este é um processo psicogenético, o qual inicia-se antes do ingresso escolar e 

possui uma revolução regular intitulada pela mesma, como: a Psicogênese da 

Língua Escrita.  Sendo este o título do primeiro livro de Ferreiro e Teberosky, 

traduzido e publicado no Brasil em 1985. 

De acordo com Azenha (1997a), a publicação deste primeiro livro, 

representou uma revolução conceitual a respeito da alfabetização no Brasil, 

estabelecendo uma nova visão, para a interpretação do modo como a criança 

aprende a ler e escrever. 

 Ferreiro; Teberosky (1985) discursam sobre as discussões acerca da 

alfabetização e dos métodos utilizados para a conclusão deste processo. As autoras 

relatam ainda, dois métodos, como sendo os de maior credibilidade na área da 

alfabetização: o método sintético (parte de elementos menores que a palavra) e o 

método analítico (da palavra ou frase para elementos menores). 

 Sobretudo, Ferreiro; Teberosky (1985) esclarecem que os desacordos entre 

os dois métodos, referem-se as estratégias utilizadas em cada um, isto é, no método 

sintético, há valorização da estratégia auditiva, considerada para este, competência 

essencial para a aprendizagem da língua escrita. Enquanto, no método analítico 
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prevalece o aspecto visual, o qual é considerado pré-requisito principal a ser 

alcançado para preparar a criança em relação a apropriação da  escrita. 

Com base na análise dessa “querela” entre os  métodos, verificamos como 

exposto na sessão anterior deste estudo, que a solução encontrada por vários 

docentes foi unir os métodos e, com isso utilizar o método misto. 

 Nesse contexto, Ferreiro; Teberosky (1985) explicitam que o método misto 

não deve ser considerado uma solução, visto que ele é formado por dois métodos, 

pautados em diferentes teorias de aprendizagem e concepções do funcionamento 

psicológico do indivíduo, o que torna equivocada a junção dos mesmos.   

 Desse modo, reforça-se a ideia de que a ênfase atribuída à aquisição de 

habilidades, por meio dos métodos, “descuida da competência linguística da criança 

e de suas capacidades cognoscitivas” (FERREIRO; TEBEROSKY, 1985, p. 21). 

Nesse sentido, introduzindo esses dois aspectos, como centrais, a teoria da 

psicogênese da língua escrita tem por finalidade, mudar nossa visão a respeito da 

criança, que está em processo de alfabetização.  

A criança quando pronuncia suas primeiras palavras é observável, que estas 

são reproduções da fala adulta, ou seja, a criança imita os pais, avós, irmão, que 

demonstram alegria, por meio de gestos de aprovação e carinho, porém para que 

esses sons transformem-se em palavras é necessário segundo as autoras, atribuir a 

eles um significado. 

 A proposta de Ferreiro; Teberosky (1985) expõe que, ao contrário de uma 

criança passiva, a qual espera o estímulo externo para a progressão de sua 

linguagem, existe uma criança que procura compreender as características da 

linguagem falada a sua volta. Buscando interpretá-la, o sujeito cria hipóteses, 

procura regularidades, testando suas antecipações e elaborando sua própria 

gramática, ou seja, uma criação original da própria criança e não uma “simples cópia 

deformada do modelo adulto” (FERREIRO; TEBEROSKY, 1985, p. 22). 

 Considerando o desenvolvimento da linguagem como parte da evolução 

necessária a criança, para aprendizagem da escrita, é perceptível em meio a este 

progresso, o surgimento do “erro”, este considerado pelos adultos, pais ou 

professores, passíveis de correção. No entanto, as pesquisas realizadas pelas 

autoras, demonstram que o “erro” não só faz parte do desenvolvimento, como 
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também é necessário, que façamos uma análise do mesmo a fim de perceber sua 

origem, e o que ele significa no desenvolvimento da linguagem da criança. 

 Ferreiro; Teberosky (1985) descrevem como um tipo de erro: o sistemático, o 

qual todas as crianças de uma determinada idade cometem ao desenvolverem a 

linguagem, como por exemplo, dizer “cabeu” ao invés de coube, ou “truxe” em vez 

de trouxe. Nesses casos, a criança tenta regularizar verbos irregulares, o que é 

comum em crianças de 3 a 4 anos. 

No entanto, o que não se considera, é que para cometer essa espécie de 

erro, foi necessário que a criança compreendesse o padrão “normal” da conjugação 

dos verbos, entre outras relações, o que indica uma busca por regularidade e 

coerência na língua, transformando-a, de acordo com o pensamento da criança, em 

algo mais lógico do que verdadeiramente é. 

 Outra espécie de erro é o que Ferreiro; Teberosky (1985) relatam como “erro 

construtivo”, o qual também pode estar conexo ao erro sistêmico, e que longe de ser 

obstáculo para acertos, encaminham as crianças a formularem hipóteses corretas. 

 Entretanto, a real importância de abordarmos tais elementos está nas razões 

que ligam o desenvolvimento da linguagem à aprendizagem da leitura e da escrita, 

que de acordo com Ferreiro; Teberosky (1985, p. 23): 

[...] sendo a escrita uma maneira particular de transcrever a 
linguagem, tudo muda se supomos que o sujeito que vai abordar a 
escrita já possui um notável conhecimento de sua língua materna, ou 
se supomos que não o possui. 
 

 Desse modo, a psicogênese da língua escrita trás uma perspectiva, que 

apresenta a criança pré-escolar, como detentora de diversos conhecimentos, 

derivados de suas experiências extraescolares. Os preceitos propostos pela teoria 

da psicogenética de Jean Piaget, que compõe a base das pesquisas realizadas 

pelas autoras, defendem que o sujeito busca ativamente compreender o mundo que 

o rodeia e toma a iniciativa de resolver as indagações, que este mundo provoca.  

 Segundo Ferreiro; Teberosky (1985) em coincidência aos dias atuais, a 

escola obriga os alunos a “reaprender a produzir os sons da fala”, promovendo a 

ideia de que a criança de seis anos, não consegue distinguir os fonemas de seu 

próprio idioma. Para elas tal fato é totalmente contrário, pois se o sujeito é capaz de 
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distinguir oralmente as palavras pau e mau, significa que o mesmo diferencia os 

fonemas perfeitamente. 

 Outra ideia exposta pelas autoras e implantada nas escolas é a de que a 

“escrita alfabética é uma transcrição fonética do idioma”, o que também se trata de 

uma hipótese falsa, pois segundo elas, “nenhuma escrita constitui uma transcrição 

fonética da língua oral” (FERREIRO; TEBEROSKY, 1985, p.24). 

 Sendo assim, Ferreiro; Teberosky (1985) retratam que o docente ao dar início 

às atividades que compõe o processo de alfabetização deve levar em consideração, 

que não está transmitindo um conhecimento, o qual a criança não teria fora deste 

contexto e, sim proporcionando a ela uma oportunidade de “cobrar a consciência” de 

um conhecimento que já possui, ou seja, o qual já construiu, sem ser consciente 

disso. 

 Ferreiro; Teberosky (1985) realizaram seus estudos, conforme relatamos 

anteriormente, com base na teoria de Piaget. Embora, essa corrente teórica 

proposta pelo escritor, não relate fatos a respeito da lecto-escrita, a mesma permite, 

ver o sujeito em processo de aprendizagem, como um indivíduo que aprende por 

meio de suas ações sobre os objetos do mundo. Isso significa que, nesse viés 

teórico, os sujeitos são capazes de construir pensamentos, ao mesmo tempo, em 

que organizam seu mundo, permitindo assim compreender de uma maneira nova, 

qualquer processo de aquisição de conhecimento. 

 Um dos princípios básicos e mais importante, a respeito da teoria de Piaget, 

citado por Ferreiro; Teberosky (1985) revela que os estímulos recebidos pelas 

crianças, não agem diretamente como proposto por outras teorias e sim são 

transformados por meio dos sistemas de assimilação2 do sujeito, que o interpreta e, 

como consequência disso sua conduta se faz compreensível.     

 Nesse contexto, é necessária a compreensão de que um mesmo objeto ou 

estímulo não é o mesmo, a não ser que os sistemas assimiladores também o sejam. 

                                                 
2
 O sistema assimilativo permite ao indivíduo incorporar todo e qualquer dado da experiência ou 

objeto ao sujeito. Porém não é puro, pois para agregar elementos novos, existem no indivíduo 
modificações de esquemas, para ajustar esses objetos a conhecer, o que resulta acomodação, o qual 
é um sistema indissociável ao assimilativo, e juntos, remetem, segundo Jean Piaget a adaptação 
intelectual (AZENHA, 1997, p. 26b). 
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O que de acordo com as pesquisadoras, colocam o sujeito da aprendizagem como 

centro do processo e não quem a conduz, ou seja, o método usado ou o docente. 

 Esta compreensão nos instiga a perceber que existe uma distinção entre as 

etapas propostas pelo método e o que realmente acontece, “na cabeça do sujeito”, 

pensamento o qual se acrescenta mais uma importante reflexão, que indica como 

ponto de partida da aprendizagem, o próprio sujeito (que se define a partir de seus 

sistemas assimiladores às ordens) e não o conteúdo a ser abordado (FERREIRO; 

TEBEROSKY, 1985). 

 Em se tratando de compreender o processo de alfabetização ou como 

exposto pelas autoras, o processo de aquisição da leitura e escrita, é imprescindível 

relatar que tal processo é composto segundo a psicogênese, como um 

desenvolvimento acerca da conceitualização da escrita. 

Ferreiro; Teberosky (1985) explicam que esta conceitualização da escrita, a 

qual é um dos pressupostos de suas pesquisas, possui como função aguçar os 

profissionais da área educacional, tais como pedagogos e psicólogos, a se 

atentarem mais as conceitualizações construídas pela criança, por meio de suas 

hipóteses. 

 Percebendo, desse modo, as inúmeras falhas existentes nos métodos de 

alfabetização ou em quaisquer outras ações, que possam ser realizadas pelo 

docente, o qual conduz o ensino, quando este não considera o desenvolvimento 

evolutivo da criança. 

Um importante exemplo sobre esta concepção é a difícil tarefa atribuída a 

prática pedagógica, isto é: permitir que as crianças passem por seus “períodos de 

erro construtivo”. Considerando que nesses períodos, os alunos reconstroem por si 

mesmos os objetos de conhecimento, a partir de sua compreensão a respeito das 

leis de composição do objeto em questão, ou seja, assimilando os estímulos 

recebidos e os interpretando a fim de compreender o objeto de conhecimento em si 

(FERREIRO; TEBEROSKY, 1985). 

As referidas pesquisadoras dissertam ainda, que de acordo com a teoria 

referenciada pelas mesmas (teoria Piagetiana), a prática pedagógica, além de não 

temer ao erro, também não deve se preocupar com o esquecimento, pois o 



36 
 

importante em um caso como este, não é o esquecimento e, sim a capacidade ou 

incapacidade que o indivíduo possui para reconstituí-lo. 

Em conformidade com Ferreiro; Teberosky (1985), se o sujeito aprendeu de 

um modo que realmente o fez compreender os “mecanismos de produção desse 

conhecimento”, ele não terá problemas em reconstituí-lo em caso de esquecimento, 

o que não ocorre quando a criança faz uma cópia perfeita do conteúdo estudado, 

porém não o interioriza nem o interpreta, tornando-se incapaz de reconstruí-lo.  

Diante de tal afirmação, as autoras relatam um fenômeno imprescindível ao 

processo de aquisição da leitura e escrita, o “conflito cognitivo”, ou seja, quando um 

objeto de conhecimento não assimilável impõe ao sujeito uma modificação de seus 

sistemas assimiladores, fazendo com que o mesmo realize um esforço de 

acomodação, o que gera uma “perturbação”, por conseguinte, a busca por resolvê-la 

consistirá no progresso do conhecimento. 

Entretanto, Ferreiro; Teberosky (1985) salientam que nem todo conflito pode 

ser considerado um conflito cognitivo, o que exige uma prévia detecção dos 

momentos, os quais o indivíduo está sensível às perturbações e às suas próprias 

contradições, buscando ajudá-lo a evoluir em razão de uma nova reestruturação. 

Sendo estes alguns dos pontos crucias da pesquisa realizada pelas autoras, é 

explícita a autenticidade das conceitualizações da psicolinguística contemporânea e 

da teoria Psicogenética de Piaget, para uma compreensão da natureza dos 

processos de aquisição da leitura e da escrita, um dos temas principais deste 

estudo. 

O Livro Psicogênese da língua escrita reúne uma série de pesquisas 

realizadas com crianças de 4 a 6 anos de idade, de classe baixa e média, o que 

possibilita a ampliação das investigações em termos de níveis socioeconômicos, e a 

influência que os mesmos possuem durante o processo de desenvolvimento infantil 

(FERREIRO; TEBEROSKY, 1985). 

Além desse parâmetro, as investigações das autoras justificam-se por uma 

questão ainda maior, ao considerar que o processo de alfabetização não pode ser 

reduzido somente à aquisição de habilidades, as quais a criança deve possuir, nem 

ao método o qual o professor utiliza. É necessário constatar, primeiramente, o 

legítimo processo de construção dos conhecimentos, a fim de superar esse 
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reducionismo o qual Ferreiro; Teberosky (1985) relatam ter recaído as posturas 

psicopedagógicas. 

Sendo assim, as investigações realizadas possuem por objeto principal, 

estudar o processo de construção dos conhecimentos, no âmbito da língua escrita, a 

partir de: 

a) identificar os processos cognitivos subjacentes à aquisição da 
escrita; b) compreender a natureza das hipóteses infantis; e c) 
descobrir o tipo de conhecimentos específicos que a criança possui 
ao iniciar a aprendizagem escolar (FERREIRO; TEBEROSKY, 1985, 
p. 32). 
 

 Com base nesses pressupostos, o professor deve organizar o processo de 

alfabetização. O estudo de Ferreiro; Teberosky (1985) é um referencial para 

investigar os passos do processo de aquisição da leitura e da escrita num âmbito 

interno, buscando entender a criança e as hipóteses que a levam a compreender o 

objeto de conhecimento, bem como quais são os conhecimentos que já possuem ao 

ingressar na escola. 

 Ferreiro; Teberosky (1985) exibem a partir do segundo capítulo do livro 

“Psicogênese da Língua Escrita”, os passos seguidos e todas as informações a 

respeito das pesquisas efetuadas. Serão abordados no presente estudo, os 

principais estágios das investigações, destacando os fatos de maior relevância a 

formação do docente. 

 De acordo com Ferreiro; Teberosky (1985) ao interpretar as hipóteses 

formuladas pelas crianças é possível averiguar o nível de conhecimento o qual a 

mesma se encontra. Dessa forma, distribuindo os resultados das pesquisas em 

cinco níveis específicos, organizam a construção do conhecimento infantil 

direcionado a leitura e a escrita. 

 De acordo com as autoras, as principais características encontradas no 

primeiro nível correspondente a evolução da escrita, constituem os momentos do 

desenvolvimento, os quais a criança ainda não compreende a relação existente 

entre a fala e a escrita, desse modo a mesma não identifica os valores sonoros 

existentes na escrita. 

  Como exposto por Ferreiro; Teberosky (1985) a criança neste nível, formula 

hipóteses, demonstrando saber diferenciar o que são letras e o que são desenhos, 
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bem como sua escrita é realizada por meio de rabiscos e formas aleatórias, isto é, 

se tentam escrever letras de imprensa, usam traços separados, curvos ou verticais e 

quando pretendem escrever de maneira cursiva, logo são feitos traços curvos e 

contínuos. 

 Azenha (1997a) relata essa distinção entre desenho e letra, característica 

principal desse período, como diferenciação entre representações icônicas e não 

icônicas. Aliás, esse é o título o qual a autora sugere a este primeiro nível exposto 

pelas pesquisadoras. 

 Outro aspecto importante, a respeito desse nível, é a atribuição de valores 

quantitativos a escrita, ou seja, para escrever “elefante”, é preciso usar muitas letras, 

pois se trata de um animal muito grande, enquanto, para escrever “formiguinha”, são 

necessárias poucas letras, já que esta é tão pequena. Refletindo desta e de outras 

maneiras, as características do objeto na escrita. Além deste, também utilizam a 

atribuição do valor qualitativo, o qual os permite variar os caracteres de uma palavra 

e por consequência não repetir letras. 

Inclusive é comum, segundo Ferreiro; Teberosky (1985), neste nível 

elementar, as crianças reconhecerem poucas letras, no máximo duas e em particular 

a de seu próprio nome, porém não usam nenhum nome, referentes às letras, 

também é comum a criança nomear letras com o nome de números, no entanto sem 

consistência, e sem qualquer semelhança gráfica entre um e outro. 

A figura 6 corresponde a dois exemplos citados pelas autoras no livro 

Psicogênese da Língua Escrita, os quais demonstram de maneira clara e objetiva, a 

consistência da representação da escrita, nesse primeiro nível de aprendizagem. 
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Figura 6 – Modelo de Escrita no Nível 1 

 

        Fonte: FERREIRO; TEBEROSKY, 1985. 

 

Por meio da observação da figura, podemos perceber que a primeira criança 

faz a imitação da escrita cursiva e alguns rabiscos parecidos com as letras caixa 

alta, além de demonstrar bem esse momento de transição da diferenciação icônica, 

quanto ao desenho do “sol”, para a não-icônica. Do mesmo modo a segunda 

criança, esboça rabiscos, parecidos com letras de caixa alta e alguns semelhantes a 

desenhos, representando claramente esse primeiro nível.      

O segundo nível desta evolução é marcado por um progresso gráfico 

importante, o qual a forma dos grafismos é mais específica, portanto mais próxima à 

das letras.  
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Nesse nível Ferreiro; Teberosky (1985) salientam, que como em qualquer 

outro, a criança necessita superar os inúmeros conflitos, os quais se apresentam, 

para que a mesma possa assim, evoluir seu conhecimento.  

Estes conflitos possuem diversas origens, como exemplo, as autoras relatam 

os de classificação e ordenação. Com o intuito de resolvê-los a criança cria 

hipóteses, até que a partir delas, chegue a uma solução. Desse modo, além do 

desenvolvimento da leitura e escrita, percebemos nesse momento um progresso 

cognitivo de imensa importância para o desenvolvimento infantil. 

É possível averiguar diante disso, mais um progresso citado por Ferreiro; 

Teberosky (1985) o qual, percebemos quando observamos a compreensão da 

criança diante da ideia de que, duas ordens compostas pelos mesmos elementos 

podem substituir a duas totalidades diferentes. Proporcionando a ela uma 

descoberta, que trará grandes consequências em seu desenvolvimento cognitivo 

nos mais diversos âmbitos, nos quais se exerça a atividade de pensar. 

 Um exemplo concreto desse fato ocorre, quando a criança percebe que 

escrevendo RIOA e em seguida OAIR, ela possui duas ordens diferentes, porém dos 

mesmos elementos e, por consequência duas totalidades também diferentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



41 
 

Figura 7 – Modelo de Escrita no Nível 2 

 

Fonte: FERREIRO; TEBEROSKY, 1985. 

 

Esta figura representa um dos exemplos, de como a escrita da criança pode 

apresentar-se, neste nível de construção do conhecimento da língua escrita e 

demonstra de maneira explícita, os conflitos de classificação e ordenação. Além 

disso, é importante reiterar, que os dois períodos até aqui expostos, segundo 

Ferreiro; Teberosky (1985) representam a fase pré-silábica da evolução da escrita. 

O próximo passo do presente estudo constitui-se na terceira etapa, o nível 

silábico, no qual, ao analisar as pesquisas de Ferreiro; Teberosky (1985) é possível 

perceber que as crianças nesse momento, ainda utilizam os critérios qualitativos e 

quantitativos, porém já relacionam a fala com a escrita e percebem o elo existente 
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entre som e grafia, buscando para tanto, atribuir um valor sonoro a cada letra que 

compõe uma escrita. 

Nesse caso, o sujeito distribui uma letra para cada sílaba de uma palavra ou 

uma letra para cada palavra de uma oração, desta maneira, as autoras outorgam 

essa hipótese silábica como uma construção original da criança.  Portanto, não deve 

ser uma transmissão definida pelo adulto. Sendo assim, é perceptível mais uma vez 

a criança como sujeito ativo no processo de aprendizagem (FERREIRO; 

TEBEROSKY, 1985). 

 

Figura 8 – Modelo de Escrita no Nível 3 

 

Fonte: FERREIRO, 2010. 

 

Quanto à escrita da criança, na hipótese silábica, as grafias podem se 

apresentar com formas ainda distantes das letras, bem como com grafias bem 

diferenciadas, nesse caso as mesmas podem ou não possuir um valor sonoro 



43 
 

estável.  Ou seja, algumas vezes ela estabelece a relação entre grafia e som e em 

outras não, como podemos notar na figura 8, a qual exemplifica a escrita no nível 

silábico. 

Para Ferreiro; Teberosky (1985) o nível posterior, referente à evolução da 

escrita, consiste em um momento de transição da hipótese silábica para a alfabética. 

Nesta fase do processo de alfabetização, a criança já escreve algumas palavras 

contendo sílabas e outras contendo somente letras, mesclando sua escrita entre os 

dois níveis. 

Este nível caracteriza-se em um momento de passagem o qual a criança 

passa por dificuldades, ao tentar coordenar as diversas hipóteses, produzidas no 

decorrer desta evolução, e as informações fornecidas pelo meio, o que corresponde 

e demonstra a importante relação entre o desenvolvimento interno da criança e o 

desenvolvimento estimulado pelo meio. 

 

Figura 9 – Modelo de Escrita no Nível 4 

 

           Fonte: FERREIRO, 2010. 

 

A figura 9 exemplifica a escrita, nesse momento de transição do período 

silábico, para o período alfabético, demonstrado com clareza os conflitos pelos 

quais, a criança percorre ao descobrir que a sílaba, não é uma unidade e pode ser 
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reanalisável em elementos menores, o que a incorpora, no último passo, da 

compreensão do sistema de escrita socialmente estabelecido (FERREIRO, 2010). 

Ao superar os conflitos e as hipóteses formuladas neste quarto nível, a 

criança é encaminhada ao quinto e último nível o qual compõe esta evolução, a 

escrita alfabética (FERREIRO; TEBEROSKY, 1985). 

Neste nível, a criança já compreende e relaciona letra, sílaba e som e as 

normas da língua. Sendo assim, a criança inicia escrevendo como fala e às vezes 

mistura as hipóteses, alfabética e silábica.  Exibem, nesta fase, problemas e 

dificuldades ortográficas, porém segundo as autoras, isso não significa que terão 

problemas de escrita de grande proporção. 

Ferreiro; Teberosky (1985) salientam a importância da distinção entre as 

dificuldades ortográficas e as dificuldades de compreensão do sistema de escrita, as 

quais o docente deve observar e analisar antes de propor que a criança realmente 

chegou ao fim da evolução. 

Após essa abordagem, que apresenta as principais características dos níveis 

propostos pela teoria da Psicogênese, apresentamos alguns aspectos os quais 

qualificamos como imprescindíveis, para melhor compreender e interpretar esse 

marco científico. Expondo de maneira objetiva, as intenções das autoras em 

provocar uma reflexão acerca deste processo de construção do conhecimento 

infantil. 

 No que se refere ao desenvolvimento da escrita e a codificação, Ferreiro 

(2010, p. 16) relata que: 

A invenção da escrita foi um processo histórico de construção de um 
sistema de representação, não um processo de codificação. Uma vez 
construído, poder-se-ia pensar que o sistema de representação é 
aprendido pelos novos usuários como um sistema de codificação. 
Entretanto não é assim.  
 

 Dessa maneira, é observável que o docente ao conduzir o ensino da leitura e 

escrita, o mesmo deixa claro sua preocupação com o decifrado, pois os métodos 

utilizados até então trazem o decifrado como ferramenta crucial deste processo. No 

entanto, como a invenção da escrita foi um longo processo, para compreendê-la, 

assim como foi na história, a criança enfrentará muitos conflitos, os quais para 
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superá-los, deverá formular hipóteses, e assim ir construindo e entendendo o 

sistema de escrita tal como ele é (FERREIRO; TEBEROSKY, 1985). 

 Ferreiro (2010) por meio de sua proposta teórica demonstra o período de 

aquisição da leitura e escrita como um processo conceitual, o qual exige a 

compreensão do processo de construção do sistema de escrita e de suas regras de 

produção, para só então concluir o processo de alfabetização, retirando a 

importância da codificação, transferindo-a a interpretação da língua escrita. 

Nesse contexto, Ferreiro; Teberosky (1985) dissertam a respeito de outras 

necessidades, as quais a criança possui em seu caminho de construção da 

conceitualização do sistema de escrita, como as intervenções e estímulos recebidos 

do meio em que vive. 

Por conseguinte, as autoras relatam alguns elementos existentes nesse meio, 

os quais pedagogos e psicólogos devem considerar. Um deles é a magnitude 

existente em assistir um ato de leitura, o que parece algo simples, mas que para as 

pesquisadoras não só é necessário, como também, essa observação realizada pela 

criança, a conduz a perceber, assimilar e construir diversas hipóteses acerca da 

organização do sistema de escrita. 

Logo, é perceptível que o contato com livros, a constante exposição da 

criança a atos de leitura e as informações escritas, a instigam, permitindo que por 

meio de conflitos, a mesma possa avançar em seu processo de aprendizagem. 

Comprovamos essa ideia, quando Ferreiro; Teberosky (1985) retratam 

importantes distinções existentes entre as crianças de classe baixa e crianças de 

classe média, as quais foram participantes das pesquisas realizadas pelas mesmas. 

Dentre as efetivas distinções, é interessante pontuar que uma criança de classe 

média, além de estar rodeada por atos de leitura, considerando que seus pais 

possuem um maior grau de escolaridade, está sempre em contato com livros, e a 

primeira escrita que aprende, é a de seu nome e a do nome de seus parentes 

próximos (FERREIRO; TEBEROSKY, 1985). Já as crianças de classe baixa, pelo 

contrário, assistem a poucos atos de leitura ou às vezes a nenhum, apenas em 

algumas ocasiões possui contato com livros, e seus pais, quando possuem algum 

grau de escolaridade é mínimo. 
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Ao compararmos uma e outra criança, é provável que a primeira, dispõe de 

maiores chances de desenvolvimento e tem menor possibilidade de possuir 

dificuldades, já que sua conceitualização sobre a escrita é mais ampla. Por outro 

lado, observamos uma criança que tende a possuir muitas dificuldades, 

considerando que seus conhecimentos e conceitos em relação à escrita, são 

escassos ao mesmo tempo em que são imprescindíveis a uma iniciação de 

aprendizagem. 

Ferreiro; Teberosky (1985) notabilizam que as crianças que chegam à escola 

com pouca instrução, situando-se nos primeiros níveis de evolução da escrita, 

tendem a pouco avanço. Enquanto, as que chegam e constituem um nível maior de 

evolução, avançam sem dificuldades e surpreendentemente, o que comprova que as 

situações de aprendizagem extraescolares possuem um lugar imprescindível no 

desenvolvimento infantil. 

Nesse período de reflexão é plausível não somente as situações 

extraescolares como consequências de aprendizagem e evolução, mas também os 

sistemas assimiladores da criança, que permitem sua criação de hipóteses e seu 

avanço no processo de alfabetização, esclarecendo deste modo que o ponto de 

partida de toda aprendizagem é o sujeito (FERREIRO; TEBEROSKY, 1985). 

A teoria da psicogênese, entre muitas novas reflexões propostas acerca da 

evolução da língua escrita, na criança, sugere a observação e análise de três 

princípios básicos, os quais foram utilizados na construção do projeto experimental 

efetuado, por possuírem grande relevância na interpretação da teoria estudada. 

Ferreiro; Teberosky (1985) descrevem como primeiro princípio, “não identificar 

a leitura com decifrado”. Embora, não o tenhamos abordado de tal maneira, nesse 

momento, do presente estudo, o colocaremos em destaque, como uma reflexão 

importante ao pedagogo ou professor alfabetizador.  Dessa maneira, explicitamos 

que ler não consiste na decodificação das grafias em sons, e sim no sentido ou 

significado o qual atribuímos às grafias lidas. Portanto, a leitura não pode se “reduzir 

a puro decifrado”. 

O segundo princípio consiste em não confundir a escrita com a cópia de um 

modelo, ou seja, para considerar a escrita um momento de evolução dos 

conhecimentos, não se pode compreendê-la como cópia passiva, mas como uma 
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interpretação dos modelos expostos pelo “mundo adulto”. (FERREIRO; 

TEBEROSKY, 1985). 

O último, porém não menos importante princípio abordado, constitui-se em 

não equivocar os progressos na conceitualização com avanços no decifrado ou na 

precisão da cópia, o que indica que o foco de investigação deve ser os processos de 

construção e não os progressos escolares, já que os mesmos podem ou não 

coincidirem. 

De acordo com Lucas (2008), apesar da credibilidade conquistada pela 

perspectiva construtivista em alfabetização no Brasil. No fim dos anos 1980 e no 

decorrer da década de 1990, foram destacando-se, outros estudos a respeito da 

aquisição da leitura e da escrita. Tais estudos referem-se à perspectiva histórico-

cultural, sobre a qual apresentaremos suas principais contribuições para o processo 

de aquisição da leitura e escrita. 

 Diante disso, retratamos os estudos realizados por Azenha (1997a) e Lucas 

(2008), cujas produções exibem de maneira clara, os caminhos percorridos pela 

perspectiva histórico-cultural no Brasil. 

 Publicado em 1929, o texto “O desenvolvimento da escrita na criança”, retrata 

os estudos e investigações realizadas por Alexander Romanovich Luria (1902-1977) 

acerca da aquisição da escrita, produzido na Rússia pós-revolucionária, com 

inspiração nas pesquisas e investigações realizadas por Vygotsky. O estudo possuía 

como um de seus objetivos fazer a revisão da psicologia soviética, que até então 

considerava a escrita apenas como uma habilidade motora (AZENHA, 1997a).  

 Lucas (2008) relata em seus estudos, as críticas que Vygotsky apresentava a 

psicologia soviética, que atrelava a aprendizagem da escrita, somente às 

habilidades psicomotoras, evidenciando o traçado correto das letras e deixando de 

lado o ensino efetivo da linguagem escrita.  

 Tais ações possuíam por consequência, a criação de métodos de ensino que 

sistematizassem o ensino da leitura e escrita, sobre os quais Vygotsky também 

levantava críticas, por enfatizarem o domínio técnico da aprendizagem sem criar a 

necessidade da escrita nas crianças. Para ele a escrita deveria ser apresentada a 

criança não como uma habilidade técnica, mas como uma atividade cultural 

complexa, a qual possui diversas utilidades sociais (LUCAS, 2008). 
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 Para melhor compreender a ótica de Vygotsky, quanto à aquisição da 

linguagem escrita, Lucas (2008, p. 103) expõe: 

De acordo com essa ótica, a aquisição da linguagem escrita deve ser 
vista como algo extremamente complexo, pois consiste em uma 
representação de segunda ordem, ou seja, tal linguagem é 
constituída por um sistema de signos que representam os sons e as 
palavras da linguagem oral, os quais, por sua vez, representam 
objetos, ações, fenômenos reais. No entanto, na apropriação da 
escrita, a linguagem oral, como elo intermediário entre o objeto real e 
a sua representação escrita, deve desaparecer gradualmente, 
transformando a escrita em um sistema de signos que representam 
diretamente os objetos e as situações designadas. 
 

Desse modo, é possível averiguar a importância existente na união entre a 

aquisição da linguagem escrita e a linguagem oral, para o desenvolvimento da 

criança, a qual utilizará a oralidade como intermédio entre o objeto e sua 

representação escrita. No entanto, a mesma deve desaparecer com o tempo, à 

medida que a aprendizagem da escrita vai se efetuando, e a criança passa a 

compreender a escrita, como uma representação expressa de objetos e situações 

reais. 

Lucas (2008) explicita que para Vygotsky os principais elementos pelos quais 

a criança percorre rumo à aquisição da linguagem escrita são três: o gesto, o 

desenho e o jogo. Aliás, conforme a autora, para Vygotsky, essas atividades 

possuem algo incomum, a função simbólica, que por sua vez contribui para o 

progresso da possibilidade de representar simbolicamente, colaborando com o 

processo de aquisição da linguagem escrita como um sistema de representação de 

segunda ordem. 

Por meio do gesto, o sujeito ainda bebê, sem o domínio da fala, ao apontar 

um objeto, apresenta segundo a concepção de Vygotsky, o primeiro indício do que 

futuramente será a escrita. Após o gesto, agora já tendo adquirido o domínio da 

linguagem oral, as crianças começam a utilizar o desenho, momento em que a 

mesma, representa até mesmo com rabiscos, as situações e objetos do cotidiano. 

Por fim, porém não menos importante o jogo simbólico, mais conhecido como faz-

de-conta, o qual possibilita segundo esse viés teórico, o diálogo entre o objeto, a 

fala, e a escrita. Estando esses três elementos interligados, são capazes de 

promover a aprendizagem da linguagem escrita na criança (LUCAS, 2008, p. 104-

108). 
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Lucas (2008) relata a imprescindível evolução do desenho, para a 

conceitualização da escrita, explicitando que para a criança compreender a escrita, 

de acordo com a teoria de Vygotsky ela necessita entender que pode desenhar não 

somente os objetos, mas também a fala, o que leva a criança a descobrir a escrita e 

sua necessidade. 

Azenha (1997a) explicita em sua produção, que ao Luria foi destinada a tarefa 

de reinventar de maneira experimental, o caminho percorrido pela criança para a 

efetivação da leitura e escrita antes de ser sujeita ao processo de escolarização, a 

fim de demonstrar a gênese desse processo de simbolização efetuado pela escrita. 

De acordo com Azenha (1997a), participaram das investigações realizadas 

por Luria, crianças de quatro a seis anos de idade, que não sabiam ler ou escrever. 

Também participaram uma criança escolarizada de nove anos de idade e uma 

criança com deficiência cognitiva. 

Nesse viés teórico, as investigações iniciavam de maneira a integrar o 

trabalho escrito a determinadas situações, as quais o deveriam transformar em uma 

extensão da memória. Desse modo, eram ditadas as crianças, palavras e frases, 

pertencentes a seu universo, as quais deveriam lembrar utilizando somente sua 

capacidade de memorização. No entanto, o número de sentenças e palavras 

ultrapassava a seis, tornando essa tarefa superior à capacidade de memorização de 

crianças com essa faixa etária (AZENHA, 1997a). 

Dessa forma, quando as crianças percebiam que era impossível para elas 

memorizar a série de elementos, era oferecido a elas um pedaço de papel e um 

lápis, sugerindo que as mesmas fizessem como os adultos, quando desejam lembrar 

de alguma coisa, ou seja, escrevessem (LUCAS, 2008). 

Conforme Lucas (2008), o objetivo de Luria era o de verificar até que ponto a 

criança, que ainda não sabe ler ou escrever, é capaz de usar a escrita, como 

extensão da memória, e como o papel, o lápis e os rabiscos, tornam-se instrumentos 

para esse fim. 

Luria (2006) salientava que os resultados de suas investigações esclareciam 

que o progresso da escrita ocorre conforme as linhas e rabiscos realizados pelas 

crianças, tornam-se figuras e imagens e por fim são substituídas pelos signos. 
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Desse modo, Luria compara que o mesmo acontece tanto na história das 

civilizações, quanto no desenvolvimento da escrita. 

Nesse contexto, é perceptível o longo caminho, o qual a criança que inicia a 

aprendizagem da escrita, necessita traçar até sua aquisição completa. Esse longo 

período foi organizado por Luria em estágios, os quais foram estudados por Azenha 

(1997a), que os expôs, em sua obra, organizando-os em: escrita imitativa, escrita 

topográfica, escrita pictográfica e escrita simbólica.  

O primeiro estágio de desenvolvimento da aprendizagem da escrita, proposto 

por Azenha (1997a) é o referente à escrita imitativa. Desse modo, a criança imita a 

escrita, grafando traços semelhantes aos de letras cursivas e em forma de zigue-

zague, os quais se aproximavam da escrita realizada pelos adultos.  

Nesse viés teórico, o que a criança desconhece é a utilização da escrita como 

recurso para ajudá-la a lembrar do que foi dito, reduzindo à atividade a simples 

produção de traços, sem qualquer funcionalidade. É verificável que a escrita ainda é 

algo externo a criança, no momento em que a mesma escreve as palavras ou frases, 

antes mesmo de saberem o conteúdo a ser escrito (AZENHA, 1997a). 

Luria (2006) expõe ainda, que durante as pesquisas realizadas, foi possível 

observar nessa fase, nomeada pelo autor como pré-escrita ou fase pré-instrumental, 

a ausência de ligação entre os rabiscos realizados pela criança e o objeto 

representado, além de, nessa iniciação a escrita, as mesmas não apresentarem 

influências em relação à quantidade de elementos, formas ou tamanhos dos objetos 

em seus registros.  

Dessa forma, Azenha (1997a) retrata que as principais características 

referentes a esse estágio de desenvolvimento da escrita, estão expostas pela falta 

de significado atribuído à escrita, podendo ser considerada somente como rabisco, a 

não compreensão dos aspectos internos da escrita, possuindo uma relação 

inteiramente externa a ela. Além da transformação da escrita em uma simples 

brincadeira motora.  

Todavia, para uma melhor exemplificação dessa fase da escrita, será exposta 

a seguir, a figura 10, que apresenta um dos modelos de grafia, os quais as crianças 

desse período utilizam. 
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Figura 10 – Modelo de Escrita Imitativa 

 

Fonte: AZENHA, 1997a. 

 

Ao relacionarmos a figura 10 com a escrita imitativa citada pela autora, 

observamos que na verdade são apenas rabiscos, considerando que a criança ainda 

não a utiliza como um signo auxiliar a memória, sendo vista por ela somente como 

uma brincadeira.   

O próximo estágio exposto por Azenha (1997a), em seus estudos, refere-se à 

escrita topográfica. Essa fase é identificada segundo ela, quando a criança ao 

registrar as palavras ou sentenças, embora utilizassem traços iguais, os 

diferenciava, por meio da organização espacial no papel, desse modo usavam a 

posição do rabisco como apoio, para memorizarem, e identificarem o que tinham 

“escrito”.  

Por meio desses sinais topográficos, como sintetiza Lucas (2008), a criança 

tornava-se capaz de ler várias vezes seu registro, porém a referida autora menciona 

que essa escrita ainda não é estável, considerando que ao se passar algumas horas 

ou dias, a criança não recorda o que anotou.   

No entanto, apesar dessa escrita não poder ser considera como um signo 

simbólico, por não ser possível compreender o conteúdo ali registrado, Luria (2006) 

explica que esse pequeno sinal realizado pela criança, logo pode ser apontado como 

um signo gráfico primário, pois pela primeira vez, foi estabelecida, pela criança uma 

relação entre o objeto e o signo escrito, ainda que não seja “uma escrita”, constitui o 

primeiro passo em direção ao desenvolvimento de sua utilização superior. 
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 Lucas (2008) ainda declara que para a superação desse período de 

desenvolvimento, é necessária à criança, a compreensão da diferenciação dos 

signos, a fim de que os mesmos possam representar um conteúdo específico, 

descobrindo, dessa forma, o uso instrumental da escrita. 

 

Figura 11 – Modelo de Escrita Topográfica 

 

Fonte: AZENHA, 1997a. 

 

A figura 11 demonstra com precisão, a escrita da criança no período de 

desenvolvimento topográfico, como é possível observar na imagem, por meio da 

posição dos sinais escritos a criança estabelece uma referência, para a posterior 

diferenciação dos mesmos, sendo esse apenas um dos modelos existentes, dessa 

fase de escrita. 

Posteriormente, Azenha (1997a) sintetiza o estágio denominado escrita 

pictográfica. Esse constitui-se, da necessidade de diferenciação entre os sinais 

usados, modificando os sinais que até então a criança utilizava para recordar algo, 

em signos capazes de revelar seu próprio conteúdo. 

Luria (2006) relata, como primeira experiência de transferência de um signo 

para outro, a relação efetuada pela criança, entre suas produções gráficas e o ritmo 
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da frase declarada. Sendo assim, a criança escreve para frases longas, um maior 

número de rabiscos e para frases curtas, utiliza traços curtos. No entanto, essa 

evidente diferenciação rítmica, ainda não é capaz de revelar o conteúdo específico 

do que foi grafado. 

Desse modo, Luria (2006) conferiu às sentenças ditadas, atributos de 

quantidade, tamanho do objeto, forma e cor. Portanto, a ligação desses elementos 

no conteúdo a ser grafado, possibilita à criança, a adição da expressividade ao 

grafismo, sendo cada signo, o registro de um conteúdo específico. Dessa forma, a 

criança aprende o primeiro uso da escrita como meio de expressão, a escrita 

pictográfica. 

A figura 12, exemplifica o início desse estágio, precisamente no momento em 

que a criança, começa a demonstrar a diferenciação entre os grafismos, 

possibilitando a compreensão simbólica, que representam. 

 

  Figura 12 – Modelo de Escrita Pictográfica 

 

Fonte: AZENHA, 1997a. 
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Esse tipo de escrita segundo Lucas (2008), está presente em criança entre 5 

e 6 anos de idade e usa inicialmente desenhos, os quais transformam-se em 

atividades intelectuais complexas, deixando de ser uma simples representação e 

assumindo a função de intermediar a memória. A partir desse momento, as 

diferenciações nos símbolos, tendem a progredir até chegar à utilização das letras 

em sua significação real. 

Como qualquer estágio a ser superado, a pictografia apresenta certos 

obstáculos a serem ultrapassados. Isso é o que ocorre quando existem conteúdos 

mais difíceis de serem representados, como exemplo, Azenha (1997a) cita a frase 

“Há mil estrelas no céu”. 

Nesse viés teórico, a criança possui duas opções distintas: registrar algo que 

se aproxime do conteúdo de maneira pictográfica ou realizar uma marca arbitrária 

para representar o objeto, sendo esta uma opção próxima à escrita simbólica, 

tornando-se possível observar o limite entre a escrita pictográfica e a escrita 

simbólica na criança (LUCAS, 2008). 

Luria (2006) verificou em suas investigações, que as crianças diante da 

dificuldade de registrar algum conteúdo proposto, o representavam a partir do 

registro de uma parte pertencente a ele ou apenas de seu contorno. Para ele, nos 

dois eventos a criança já superou a necessidade de representar o objeto em sua 

totalidade, aproximando-a da escrita simbólica. 

Segundo o autor, para que a criança possa representar um todo, utilizando 

uma ou duas características do mesmo, ela necessitou de certo grau de 

desenvolvimento intelectual e de abstração. Desse modo, sendo ela capaz de tal 

realização, comprova que está no limite da escrita simbólica. 

O próximo passo dessa evolução é então, a escrita simbólica, nesse período 

algumas crianças já iniciam a aprendizagem da leitura e da escrita no ensino 

escolar. Porém, de acordo com Azenha (1997a), mesmo reconhecendo e 

aprendendo a grafar as letras, ao representar os conteúdos, nas investigações 

realizadas, algumas crianças utilizavam letras isoladas, do mesmo modo, que 

empregavam os rabiscos imitativos, na escrita não diferenciada.  

Nesse sentido, Azenha (1997a) descreve um experimento realizado por Luria, 

com uma criança escolarizada, no qual solicitava a mesma que ao registrar os 
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conteúdos ditados não utilizasse letras, dessa forma o pesquisador pode averiguar 

que a reação da criança, não regredia a fase pictórica, mas aos poucos permitia a 

ela criar signos, o que a mantinha no estágio de escrita simbólica. No entanto, 

permanecia a necessidade de descobrir como um signo de caráter figurativo ou 

arbitrário poderia dar origem a construções convencionais. 

 Para tanto, Luria (2006, p. 188) em uma situação experimental com uma 

criança de oito anos, solicitou a ela que registrasse a frase “A menina quer comer”. 

O registro consistiu no desenho de uma menina e de uma marca arbitrária que 

representava o ato de comer. 

Luria (2006) diante desse pressuposto, explica que quando a criança utiliza 

signos arbitrários é sinal de que o meio técnico utilizado, no caso o desenho, não é 

suficiente para registrar a totalidade do conteúdo. 

Dessa forma, segundo Azenha (1997a), Luria interpreta, diante desse 

experimento, que no percurso referente à alfabetização, a criança como em qualquer 

outra função psicológica cultural, percorre estágios distintos a serem superados. 

 Nesse contexto, compreendemos a intensidade e a importância de cada uma 

dessas fases, as quais constituem, além do desenvolvimento da aquisição da leitura 

e da escrita, o desenvolvimento cognitivo dos sujeitos envolvidos nesse processo. 
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4 PRINCÍPIOS DIDÁTICOS PARA O PROCESSO INICIAL DE ALFABETIZAÇÃO 

Neste capítulo, apresentamos os princípios didáticos a serem utilizados no 

processo inicial de alfabetização, pautados na Psicogênese e na teoria Histórico-

Cultural. Nosso objetivo é apresentar pressupostos didáticos capazes de organizar 

as etapas desse processo, considerando as características e especificidades de 

cada linha teórica, a fim de viabilizar a reflexão e o emprego dos principais aspectos 

da didática. 

Nesse contexto, Damis (2001) discorre sobre alguns questionamentos 

efetuados até os dias de hoje acerca da didática. Em busca de sua natureza, seu 

objeto de estudo e conteúdo. Para autora, essas indagações não estão somente na 

unidade de conteúdo técnico da didática, e sim nas relações deste com a prática 

social. 

Para tanto, a didática deve ser compreendida como detentora de 

conhecimentos científicos, os quais contribuem para a conservação-transformação 

de um modelo de sociedade que vigora em determinado momento histórico. Desse 

modo, Damis (2001, p. 21-22) salienta: 

Contribuir para a formação de um professor, através do ensino de um 
conteúdo que historicamente, foi instituído com arte de ensinar, 
significa ensinar a ensinar. Mas, ensinar a ensinar não pode significar 
apenas o aspecto técnico de metodologia de ensino. Este, ao 
desvincular o como, do para quê e pra quem ensinar, enfatizando ora 
o professor, ora o aluno, ora os meios, contribui para desvincular o 
ensino de suas finalidades sociais. 
 

Diante do exposto, o presente estudo busca retratar uma didática, que reúna 

os três principais elementos citados pela autora, o como, o para quê e o para quem 

ensinar. Desenvolvendo a atividade mediadora, cuja educação deve exercer em 

meio à prática social, a partir de uma construção crítica e transformadora, 

explorando conteúdos pedagógicos implícitos nas diferentes áreas de 

aprendizagem. 

Em consonância com Azenha (1997a), as principais contribuições das 

pesquisas de Ferreiro; Teberosky estão relacionadas à: demonstração de um sujeito 

que possui papel ativo na relação com o objeto de conhecimento, superando as 

estratégias e processos sugeridos até então, pelas concepções empiristas e 
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associacionistas, implícitas na ideia de uma evolução dependente de métodos de 

ensino. 

Ainda em relação a essa temática, outra contribuição de Ferreiro e Teberosky, 

foi constatar que a aprendizagem da língua escrita possui natureza evolutiva, isto é, 

que além da exigência de “grandes elaborações cognitivas por parte da criança”, 

rumo à escrita, este caminho inicia-se mesmo antes do ingresso escolar (AZENHA, 

1997a, p. 90-91). 

Para a realização das investigações de Ferreiro; Teberosky (1985) foram 

utilizados alguns princípios básicos, os quais nortearam a construção das pesquisas, 

no intuito de compreender a construção da conceitualização da leitura e da escrita 

pela criança.  Dentre eles podemos citar o referido princípio: “não identificar leitura 

com decifrado”, sendo assim não se deve entender como leitura, a habilidade de 

transformar as grafias em fonemas, reduzindo-as a puro decifrado. Outro princípio 

trata-se da escrita não ser cópia de modelos, ou seja, a escrita da criança não pode 

ser considerada mera imitação do modelo adulto e, sim uma interpretação ativa dos 

modelos expostos pelo mundo adulto (FERREIRO; TEBEROSKY, 1985). 

Por fim, as autoras discorrem que os progressos na aprendizagem da leitura e 

da escrita, não podem ser vistos como avanços na decifração ou na exatidão da 

cópia. Portanto, os progressos escolares podem ser compatíveis ou não, com os 

avanços na conceitualização, sendo o principal objetivo desse princípio o estudo “[...] 

dos processos de construção, independentemente dos progressos escolares”. 

(FERREIRO; TEBEROSKY, 1985, p. 34). 

Nesse sentido, esses conceitos estabelecidos pelas pesquisadoras, devem 

permanecer presentes em qualquer ação docente, que possua como objetivo a 

utilização das contribuições da Psicogênese no processo de aprendizagem da leitura 

e escrita, tentando evitar dessa forma a ocorrência de equívocos durante o 

desenvolvimento de práticas docentes, voltadas a essa teoria. 

Com base nos estudos de Ferreiro; Teberosky (1985), Azenha (1997a) e 

Lucas (2008), sistematizamos o quadro 1, cujo conteúdo corresponde a alguns 

princípios didáticos referentes à Psicogênese da Língua Escrita, bem como 

exemplos de ações de ensino, as quais os professores possam utilizar em sua 

prática pedagógica.  
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Quadro 1 – Alguns princípios didáticos da Psicogênese da Língua Escrita 

Princípios didáticos Ações de ensino 

Associação 
entre letras e 

sons 

Não deve ser considerada como ponto de 
partida para a aprendizagem e sim como 
capacidade de representação da realidade 
por meio de símbolos que a substituem. 
 

Proporcionar situações as 
quais os alunos necessitem 
escrever seja para nomear 
objetos, desenhos, entre 
outros, com o intuito de 
possibilitar a elaboração de 
hipóteses que os permitam 
compreender a 
conceitualização da escrita. 

Erro 
construtivo 

Devem ser apontados como necessários 
para a aprendizagem, indicando caráter 
construtivo de conhecimento, não sendo 
confundidos com a existência de uma 
patologia. 

Utilizar os erros como 
oportunidade de 
aprendizagem permitindo a 
criança reconhecê-los e 
corrigi-los. Inserindo por 
exemplo notas de rodapé 
para a criança compreender 
o seu erro.  

Pré-requisitos 
para a 

aprendizagem 
da língua 

escrita 

Valorizar além dos aspectos perceptuais e 
motores os aspectos conceituais da escrita.  

Solicitar que utilizem a 
escrita para nomear 
desenhos, ilustrações, 
objetos. Como extensão da 
memória, para recordar 
algum objeto ou fenômeno. 
Para expressar algum 
sentimento, como por 
exemplo, escrever um 
bilhete ao amigo. 

Ler para as 
crianças 

A interação entre as características da 
linguagem escrita e suas funções sociais.  

Fazer a leitura de contos 
infantis, poesias, parlendas, 
adivinhas, reportagens 
jornalísticas, cartas, 
bilhetes, receitas culinárias, 
entre ouros, explorando 
todos os gêneros textuais 
possíveis. 

Registros 
escritos 

O professor deve registrar a fala das 
crianças, com o objetivo de perceberem a 
relação existente entre a fala e a escrita. 

Utilizar momento de 
conversação entre 
professor e alunos para 
anotar a fala dos mesmos. 

Nome próprio Deve ser considerado altamente 
significativo, pois potencializa o confronto 
entre a escrita espontânea e a 
convencional. 

Desenvolver atividades, 
utilizando além da escrita 
espontânea o alfabeto 
móvel, o crachá, entre 
outros.  

Escrita de 
textos 

 Aprendizagem dos usos sociais da escrita. Promover a produção de 
listas de nomes, 
substantivos. Escrever 
bilhetes, cartas, letras de 
músicas conhecidas pelas 
crianças, entre outros. 
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Funções 
sociais da 

escrita 

Toda leitura ou escrita possui uma função 
social. 

Considerar os 
conhecimentos prévios dos 
alunos e a partir desse 
senso comum trazer os 
diferentes gêneros textuais, 
permitindo que assim 
possam compreender as 
funções da escrita. 

Fonte: Autora do trabalho, 2017. 

 

Diante desses princípios, verificamos a possibilidade de organizar a prática 

pedagógica, respeitando as características teóricas da Psicogênese da Língua 

Escrita, colocando em uso suas contribuições para com a alfabetização infantil, 

porém, sem fazer uso de qualquer método de alfabetização ou técnica específica. 

Feito essas considerações sobre os princípios da Psicogênese, retratamos 

nesse segundo momento, os pressupostos da teoria Histórico-Cultural, em especial, 

os estudos de Alexander Romanovich Luria. O objetivo principal desse referencial 

teórico é o estudo da “pré-história da escrita”, durante a qual, toda criança segundo 

o autor, desenvolve por si mesma, técnicas primitivas, semelhantes à escrita 

convencional. Além disso, essas técnicas primitivas são necessárias no decorrer do 

caminho rumo a apropriação da leitura e da escrita (LURIA, 2006, p. 144). 

O autor em meio às suas investigações defrontou-se com questões que 

implicavam em: uma profunda investigação do desenvolvimento infantil em seu 

período inicial, esclarecer os caminhos percorridos pela escrita em sua pré-história, 

explicar com detalhes como a escrita torna-se possível para a criança e os 

elementos que possibilitam as “forças motoras” dessa evolução, e por fim, descrever 

os estágios pelos quais as técnicas primitivas de escrita da criança percorrem 

(LURIA, 2006, p. 144).  

Nesse contexto, o pesquisador impôs como alvo de suas investigações a pré-

história da escrita vivenciada pela criança e a justificou com o seguinte relato: 

Se formos capazes de desenterrar essa pré-história da escrita, 
teremos adquirido um importante instrumento para os professores: o 
conhecimento daquilo que a criança era capaz de fazer antes de 
entrar na escola, conhecimento a partir do qual eles poderão fazer 
deduções ao ensinar seus alunos a escrever (LURIA, 2006, p. 144). 
 

Dessa forma, o autor com base em suas investigações elaborou quatro 

estágios, pelos quais a criança percorre no caminho rumo à apropriação da escrita. 
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Sendo necessária, à criança a compreensão da escrita como mediação da atividade 

psicológica, possuindo como base a relação funcional do indivíduo com as coisas 

(objetos de interesse ou com valor funcional), para só então iniciar o 

desenvolvimento das “formas intelectuais mais complexas do comportamento 

humano”, como a escrita culturalmente imposta (LURIA, 2006, p. 145). 

Com base nos estudos de Luria (2006), apresentamos o quadro 2, no qual 

ressaltamos alguns princípios didáticos referentes à teoria Histórico-Cultural, sendo 

estes baseados nos estudos  de Luria (2006), Lucas (2008) e Azenha (1997a). 

 

Quadro 2 – Alguns princípios didáticos da Teoria Histórico-Cultural 

Princípios didáticos Ações de ensino 

 Exposição de situações, nas quais exijam a 
utilização de operações manuais (desenhos, 
garatujas) semelhantes a escrita para retratar 
ou relembrar um objeto, usando-as como um 
instrumento de auxílio mnemônico.  

Ler um poema e solicitar que relembrem 
os versos, expor grupos de palavras e 
pedir que as repitam, instigando-os a 
utilizarem a escrita. 

Organização do ensino, de modo que a leitura 
e a escrita se tornem necessárias às crianças, 
ensinando-as não como atividades motoras, 
mas como atividades culturais complexas. 

Expor às crianças os gêneros textuais, 
receitas, reportagens, bilhetes, contos 
infantis entre outros, os quais encontram 
no cotidiano, em casa na rua ou na escola, 
mostrando, desse modo, as funções 
sociais da escrita. 

Atividades de escrita com significado para as 
crianças, atribuindo tarefas essenciais e 
pertinentes à vida.   

Propor às crianças situações problemas, 
as quais possam ser solucionadas por 
meio da escrita, por exemplo, lembrar de 
algo, o qual precisamos fazer daqui a 
alguns dias, ou um lugar, que deveremos 
ir, deixar um recado para alguém que não 
está em casa, enviar uma mensagem, 
entre outros. 

A escrita deve ser ensinada de forma lúdica, 
isto é, por intermédio de jogos didáticos e do 
jogo protagonizado. 

Por meio de jogos da memória, com letras, 
sílabas, palavras, jogos de figuras e letras, 
imagens e palavras, alfabeto móvel livre e 
com direcionamento, faz-de-conta, entre 
outros. 

O jogo simbólico e o desenho, como etapa 
preparatória para o desenvolvimento da 
linguagem escrita na criança. 

 Propiciar momentos no cotidiano escolar, 
em que as crianças possam brincar do 
jogo de papéis, realizando ações que 
envolvem a capacidade de representação 
das mesmas, desenvolvendo também a 
linguagem. Além disso, promover 
atividades com desenhos espontâneos e 
direcionados, sendo importante colher das 
crianças suas interpretações sobre o 
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mesmo. 

Desenvolvimento da expressão oral, corporal e 
espacial, não as utilizando como mero 
passatempo.  

Para tanto, podemos utilizar atividades 
como faz-de-conta, modelagem, pintura, 
colagem, dramatizações entre outros. 

Fonte: Autora do trabalho, 2017. 

 

A partir das contribuições teóricas de Luria (2006) a respeito do 

desenvolvimento da escrita em crianças, consideramos a organização do ensino 

com base nesses princípios essenciais, visto que atendem as crianças em suas 

necessidades ao longo do caminho, até começarem de fato aprender a ler e 

escrever. Deixando de lado as primitivas ideias de utilizar a técnica ou os métodos 

pautados apenas na memorização de letras, como instrumento primordial para as 

práticas de ensino, dando lugar a mediação do conhecimento e as importantes 

intervenções, as quais devem ser realizadas em benefício da evolução da escrita na 

criança. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Em vista dos argumentos apresentados, este estudo foi realizado a partir da 

curiosidade de compreender, como se desenvolve a apropriação da leitura e da 

escrita na criança. Desse modo, percebemos as contribuições presentes tanto na 

teoria da Psicogênese, quanto na teoria Histórico-Cultural, esclarecendo que ambas 

apesar de seguirem diferentes referenciais teóricos, preocupam-se com a criança e 

com os estágios, os quais as mesmas percorrem rumo a essa apropriação. 

Ferreiro; Teberosky (1985) trouxeram em sua perspectiva teórica, as relações 

linguísticas e cognitivas da criança durante o processo de aquisição da língua 

escrita. Dessa forma, as autoras expressam a importância do professor organizar o 

processo de alfabetização, levando em consideração os pressupostos que envolvam 

a identificação dos processos linguísticos ligados à leitura e a escrita, a 

compreensão da natureza das hipóteses infantis, bem como a importância de 

considerar os conhecimentos, os quais a criança possui ao iniciar a vida escolar.  

Logo, apresentamos a teoria Histórico-Cultural desenvolvida por Alexander 

Romanovchi Luria. Segundo Lucas (2008), essa teoria trouxe uma visão, a qual 

defendia que a escrita deveria ser apresentada a criança como uma atividade 

cultural complexa, composta por diversas utilidades sociais. Considerando a escrita 

como um sistema de representação, o qual envolve em seu processo, o gesto, o 

desenho e o jogo simbólico. Além da presença da linguagem oral, que com a 

apropriação da leitura e escrita tende a desaparecer, dando lugar a escrita simbólica 

relatada por Luria.  

Em virtude do que foi mencionado, verificamos a imprescindível contribuição, 

de ambas as teorias para a alfabetização. Permitindo-nos por meio da organização 

das fases do desenvolvimento da apropriação da leitura e da escrita, percorridas 

pela criança, uma importante reflexão a respeito da alfabetização, a qual 

considerando este estudo, deve buscar compreender o desenvolvimento da 

apropriação conceitual da escrita na criança, rejeitando ações que propõem apenas 

a decodificação dos signos e a grafia das letras. Embora as teorias estudadas sejam 

distintas, ambas preocupam-se com essa compreensão, propondo aos professores 

um olhar mais amplo ao processo de alfabetização.   
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Diante disso, consideramos de suma importância a organização do processo 

de alfabetização, a partir de pressupostos que possibilitem a aprendizagem da 

leitura e da escrita, e seus aspectos semânticos, ortográficos e gramaticais, além de 

suas diversas funções sociais. 

Portanto, recorrer a um quadro de princípios didáticos capazes de orientar o 

docente na organização do processo de alfabetização, para nós é oferecer ao 

professor um instrumento de trabalho que vai muito além de uma preocupação 

técnica, mais que agrupa contribuições teóricas realmente relevantes a esta 

organização. Pensar em o que vou ensinar, sem considerar, para quem eu direciono 

esse conhecimento, tornam a construção de minhas estratégias de ensino, as quais 

envolvem o como ensinar, incoerentes aos pressupostos da alfabetização. 

Sendo assim, tendo em vista os princípios didáticos e ações de ensino 

propostas a partir da Psicogênese da Língua Escrita e da teoria Histórico-Cultural, o 

docente possui a opção de escolher a teoria de sua preferência, a fim de melhor 

organizar o processo de alfabetização, buscando garantir o sucesso integral desse 

processo, com uma visão mais precisa a respeito do indivíduo a ser alfabetizado e 

das mediações, as quais cabem ao docente realizar. 

 Em síntese, cabe ao professor alfabetizador, continuar sempre em busca de 

novos conhecimentos, bem como fazer da reflexão de sua prática, parte de seu 

cotidiano. Compreender o desenvolvimento da construção do conhecimento na 

criança é parte imprescindível do processo de formação docente, pois o torna um 

profissional com uma visão mais ampla e completa em relação ao processo de 

ensino, possibilitando ao professor condições de seguir seu trabalho organizando-o 

com mais precisão, refletindo todos os aspectos, os quais envolvem a alfabetização, 

sem ignorar um ou outro, mas relacionando-os, a partir dos princípios e ações de 

ensino propostos neste estudo. 
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