
ALFABETIZAÇÃO PARA SÉRIES INICIAIS
Em nosso país o processo de alfabetização e de educação escolar teve início algumas décadas após
o descobrimento. Os primeiros educadores foram os padres Jesuítas, que vindo de Portugal, se
dedicavam a catequização e a educação escolar. Segundo Oliveira (2005), em 1549 os primeiros
Jesuítas chegaram ao território brasileiro, juntamente com o Governo Geral criado por D. João III na
administração de Tomé de Souza. No Brasil, os Jesuítas se dedicaram educação católica e escolar.

Durante o período em que eles estiveram no Brasil, iniciaram suas atividades procurando alcançar os
seus objetivos missionários de converter os indígenas, pois dessa forma teriam mais facilidade de
penetrar em suas terras.

Ainda conforme Oliveira (2005), a educação brasileira nesse período era voltada aos interesses
políticos da Metrópole e aos objetivos religiosos e políticos da Companhia de Jesus. Dentre as
finalidades da educação estava o combate ao protestantismo e a reforma modernista.

De acordo com Mascarello (2006), a companhia de Jesus no período de 1549 a 1553 tinha como
responsável o Padre Manoel da Nóbrega. O padre foi quem apresentou a primeira proposta política
educacional voltada para os indígenas, na medida onde lhes eram ensinado a Doutrina Cristã e os
bons costumes europeus.

A alfabetização deve ser entendida como um instrumento eficaz de aprendizagem da leitura e escrita,
sendo o professor o principal mediador entre a criança e a escrita, onde os efeitos da aprendizagem
se prolongam após a ação pedagógica, entretanto não são apenas os métodos que alfabetizam e nem
mesmo os testes que auxiliam o processo neste período, mas são as crianças que constroem o
conhecimento sobre a língua escrita, por meio de hipóteses que as mesmas formulam, para
compreenderem o funcionamento desse objeto durante o qual a vai conhecendo e participando de
atividades de produção e interpretação, aperfeiçoando o seu conhecimento (MENDONÇA;
MENDONÇA, 2007).

Nas séries iniciais, embora não haja uma intensa cobrança sobre a produção textual do aluno em
relação as suas produções de textos, se faz necessário que o mesmo seja incentivado a ter autonomia
na criação dos textos, mesmo que essas sejam carregadas de erros ortográficos. Os livros são muito
importantes também para orientar a prática pedagógica, sendo utilizados como ferramentas de
suporte da organização de ensino, porém não devem ser vistos como a principal forma de
aprendizagem (FRISON et al, 2009). 

Objetivos
No final deste capítulo o formando deverá ser capaz de:

Analisar a alfabetização nas séries iniciais, fazendo reflexões acerca desse
processo.
Utilizar métodos de alfabetização de acordo com suas características. 

Conceituar o papel do pedagogo no processo de aquisição e desenvolvimento
da escrita na criança.



MÉTODOS DE ALFABETIZAÇÃO

CONCEITO
Alfabetização é o termo que usamos quando nos referimos à aprendizagem da leitura e
da escrita. Um indivíduo que sabe ler e escrever é considerado uma pessoa
alfabetizada.

São vários os métodos para se alfabetizar e falaremos sobre os mais utilizados:

Métodos de alfabetização predominantemente sintéticos

São métodos que levam o aluno a combinar elementos isolados da língua: 
 sons, letras e sílabas.

Os métodos predominantemente sintéticos podem ser:

alfabéticos ou soletrativos: O aluno aprende:
o nome das letras nas formas maiúscula, minúscula, manuscrita, etc.
a seqüência do alfabeto.
a combinar as letras entre si, formando sílabas e palavras.

silábicos: O aluno aprende inicialmente a sílaba, a combinação entre elas e chega à palavra.
  

fonéticos: O aluno aprende inicialmente os sons das letras isoladas e depois reúne em sílabas
que formarão as palavras.

 
Métodos de alfabetização predominantemente analíticos

São métodos que levam o aluno a analisar um todo (palavra) para chegar às partes que o compõem.

Os métodos predominantemente analíticos podem ser:

Palavração: O aluno aprende algumas palavras associadas às suas imagens visuais. É usada a
memória visual. Depois que o aluno já reconhece algumas palavras, estas são divididas em
sílabas para formar outras palavras.
Sentenciação: O aluno parte de uma frase que a turma está discutindo, visualiza e memoriza as
palavras e depois analisa as sílabas para formar novas palavras.
Contos ou historietas: É uma ampliação do método de sentenciação. O aluno parte de
pequenas histórias para chegar nas palavras, sílabas e com estas sílabas formar novas
palavras.
Natural: O método natural parte de um pré-livro que contém registros de conversas da classe
sobre determinado assunto. É apresentado aos alunos aos poucos para a sua visualização.
Depois dessa fase, passa-se para a leitura sonorizada de cada sílaba da palavra. A partir destas
sílabas, o aluno forma novas palavras e novas frases.



TÉCNICAS DE ALFABETIZAÇÃO

DESCUBRA

O professor deve utilizar técnicas que orientem o aluno a seguir a direção
esquerda-direita.
A sala de aula deve conter livros, revistas e cartazes para haver contato da
classe com estes símbolos gráficos.
Os trabalhos devem sempre ter seu início marcado por um ponto e setas, para
servir de direção esquerda-direita.

CONCEITO
São procedimentos de trabalho utilizados em sala de aula para facilitar a aprendizagem.

As técnicas devem variar de acordo com as peculiaridades de cada aluno, cada professor e cada
turma.

As técnicas são divididas em dois grupos:

técnicas de leitura:
Utilização de cartões vazados para a orientação da leitura do aluno(da esquerda para a
direita).
Leituras de textos em conjunto.
Utilizar jogos de memória, de associação "palavra-figura", dominós e atividades artísticas.

técnicas de escrita
A criança deve perceber a forma das letras.
O professor deve formar, com as partes dos corpos de seus alunos, algumas letras.
Desenhar a letra em tamanho grande, no quadro-de-giz, para que a criança percorra o
traçado com o dedo.
Ditados-mudos (cartões com uma figura, ao mostrar, as crianças devem escrever o que
estão vendo.

PARA REFLETIR
Como desenvolver técnicas para propiciar uma aprendizagem prazerosa?



LINGUAGEM ORAL

CONCEITO
A linguagem oral possibilita comunicar idéias, pensamentos e intenções de diversas
naturezas, influenciar o outro e estabelecer relações interpessoais. Seu aprendizado
acontece dentro de um contexto.

A linguagem oral está presente no cotidiano e nas práticas das instituições de educação infantil à
medida que todos dela participam.

Crianças e adultos, falam, se comunicam entre si, expressando sentimentos e idéias. As diversas
instituições concebem a linguagem e a maneira como crianças aprendem de modos bastante
diferentes.

Quanto mais as crianças puderem falar em situações diferentes, como contar o que lhes aconteceu
em casa, contar histórias, dar um recado, explicar um jogo ou pedir uma informação, mais poderão
desenvolver suas capacidades comunicativas de maneira significativa.

O corpo humano é o primeiro equipamento audiovisual a que a criança tem acesso.



DESENVOLVIMENTO DA LINGUAGEM ORAL
A construção da linguagem oral implica, portanto, na verbalização e na negociação de sentidos
estabelecidos entre pessoas que buscam comunicar-se.

Aprender a falar, portanto, não consiste apenas em memorizar palavras. A aprendizagem da fala pelas
crianças não se dá de forma desarticulada com a reflexão, o pensamento, a explicação de seus atos,
sentimentos e desejos.

O desenvolvimento da linguagem oral não se dá nem natural nem magicamente, mas através da
qualidade da interação do adulto com a criança, da interação com as próprias crianças e, inclusive,
dos momentos em que as crianças passam diante da televisão.

Carinho, atenção, interesse, expressos através de conversas e bate-papos – e até de broncas e
discussões mais sérias e não menos necessárias – sobre atitudes das crianças ou questões relativas
à organização do cotidiano, da leitura de histórias, de assistir juntos e comentar um programa de TV,
do simples folhear de revistas comentando sobre as figuras, de cantorias em conjunto, de saudações
calorosas, de observações e brincadeiras verbais em relação a momentos da rotina, entre outros
exemplos.

São imprescindíveis para se exercer e desenvolver o afeto e a linguagem oral das crianças e dos
adultos – e essas práticas não são uma exclusividade da escola de educação infantil. Nem tampouco
devem perder espaço para a companhia da televisão.

As crianças têm ritmos próprios e a conquista de suas capacidades linguísticas se dá em tempos
diferenciados, sendo que a condição de falar com fluência, de produzir frases completas e inteiras
provém da participação em atos de linguagem.

Nós estaremos em processo, lendo e escrevendo com as crianças da educação infantil, explorando a
linguagem escrita com elas e continuaremos a fazê-lo – sem o compromisso ou o objetivo de
alfabetizá-las – até o final deste período da escolaridade.



LINGUAGEM ESCRITA

DESCUBRA

As letras, (números) e os nomes das coisas, tal qual os conhecemos – ainda que
arbitrários – têm um caráter de norma – absoluta, obrigatória e válida para todos
os indivíduos que falam a mesma língua.

CONCEITO
A escrita consiste na utilização de sinais (símbolos) para exprimir as ideias humanas
e representa um estágio posterior de uma língua. Além disso, é acompanhada pelo tom
de voz, algumas vezes por mímicas, incluindo-se fisionomias.

É necessário um processo de reflexão, como tudo na vida, sobre o ato de aprender a ler e escrever,
se esta fase não for muito bem explorada poderá comprometer o êxito desta empreitada, ou seja, o
sentido de para que se deve aprender a ler e a escrever, qual o sentido dessa linguagem na vida
cotidiana, qual a função social da escrita?

Registrar-se registrar nossa humanidade, em diferentes linguagens, desde que se nasce, é algo que
podemos e devemos fazer na educação infantil, para junto com as crianças, irmos nos olhando, nos
acompanhando, nos revendo, nos transformando, nos aprendendo, aprendendo a nos produzir e,
coletivamente, produzir melhor nossa humanidade.

Vários são os fatores que explicam o nascimento da escrita:

contabilizar os produtos comercializados, os impostos arrecadados e os funcionários do Estado;

medir estrutura das obras, que exigira a criação de um sistema de sinais numéricos, para a
realização dos cálculos geométricos.

Com a escrita, o ser humano pôde registrar suas ideias e de se comunicar e registrar a vida paras
gerações que virão depois de nós.

O registro mais antigo da escrita é século XIV a.C e está em símbolos cuneiformes da língua
acadiana: um pedaço de barro escrito encontrado em Jerusalém por arqueólogos israelenses.

PARA REFLETIR
Só se escreve e lê palavras?



DESENVOLVIMENTO DA LINGUAGEM
ESCRITA
Nas sociedades letradas, as crianças, desde os primeiros meses, estão em permanente contato com a
linguagem escrita. É por meio desse contato diversificado em seu ambiente social que as crianças
descobrem o aspecto funcional da comunicação escrita, desenvolvendo interesse e curiosidade por
essa linguagem.

Sabe-se que para aprender a escrever a criança terá de lidar com dois processos de aprendizagem
paralelos: o da natureza do sistema de escrita da língua – o que a escrita representa e como – e o das
características da linguagem que se usa para escrever.

A aprendizagem da linguagem escrita está intrinsecamente associada ao contato com textos diversos,
para que as crianças possam desenvolver a capacidade de escrever autonomamente.



CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS

DESCUBRA

Deve familiarizar-se aos poucos com a escrita por meio da participação em
situações nas quais ela se faz necessária e do contato cotidiano com livros,
revistas, histórias em quadrinhos etc.

As instituições e profissionais de educação infantil deverão
organizar sua prática de forma a promover as seguintes
capacidades nas crianças:

Participar de variadas situações de comunicação oral, para interagir e expressar desejos,
necessidades e sentimentos por meio da linguagem oral, contando suas vivências.
Interessar-se pela leitura de histórias.

Familiarizar-se aos poucos com a escrita por meio da participação em situações nas quais ela se
faz necessária e do contato cotidiano com livros, revistas, histórias em quadrinhos etc.

PARA REFLETIR
Como despertar o interesse pela leitura de histórias.



CRIANÇAS DE 4 A 6 ANOS
Para esta fase, os objetivos estabelecidos para a faixa etária de zero a três anos deverão ser
aprofundados e ampliados, promovendo-se, ainda, as seguintes capacidades nas crianças:

Ampliar gradativamente suas possibilidades de comunicação e expressão.
Familiarizar-se com a escrita por meio do manuseio de livros, revistas e outros portadores de
texto.
Escutar textos lidos, apreciando a leitura feita pelo professor.
Interessar-se por escrever palavras e textos ainda que não de forma convencional.
Reconhecer seu nome escrito, sabendo identificá-lo nas diversas situações do cotidiano.
Escolher livros para ler e apreciar.



CONTEÚDOS

DESCUBRA

Uso da linguagem oral para conversar, comunicar-se, relatar suas vivências e
expressar desejos.
Participação em situações de leitura de diferentes gêneros feita pelos adultos.
Participação em situações cotidianas quais se faz necessário o uso da leitura e
escrita.
Observação e manuseio de materiais impressos, como livros, revistas, história
em quadrinhos etc.

A leitura não pode ser vista unicamente limitada à transmissão de conteúdos em sala de aula, mas
também visa formar o hábito como aquisição de conhecimentos constantes para a vida. É interessante
que a leitura seja aplicada com encantamento. Sendo assim a criança vai buscar aprender e
compreender mais e mais. 

O domínio da linguagem surge do seu uso em múltiplas circunstancias, nas quais as crianças podem
perceber a função social que ela exerce e assim desenvolver diferentes capacidades.

A oralidade, a leitura e a escrita deve ser trabalhadas de forma integrada e complementar,
potencializando-se os diferentes aspectos que cada uma dessas linguagens solicita das crianças.

É importante no momento de construção da aprendizagem da criança que o ambiente sala de aula,
seja atrativo e equipado de tal forma que sejam interessantes para as crianças, ativando o desejo de
produzir e o prazer de estarem ali. O professor por sua vez, deverá atuar como mediador, e ser antes
de tudo um leitor. Precisa ler para os alunos, ler com eles e saber ouvir com entusiasmo as leituras
dos textos que eles próprios produzem e escolhem para ler.

PARA REFLETIR
Como desenvolver conteúdos para cada faixa etária?



ORIENTAÇÕES DIDÁTICAS

Práticas de leitura para as crianças têm um grande valor;
Tais atividades só devem se realizar quando fizerem sentido e como parte de um projeto;
Ouvir um texto já é uma forma de leitura;
Por meio da leitura do professor, podem relacionar a linguagem com os textos, os gêneros;
As poesias parlendas, trava-línguas, os jogos de palavras. As crianças não só conteúdos, mas
também á forma, aos aspectos sonoros da linguagem, como ritmo me rimas;
Leituras de um mesmo gênero, as crianças têm oportunidades de conhecerem as características
próprias de cada gênero;
Recontar a historia pode ser desenvolvido pelas crianças, historias conhecida;
Ler não é decifrar palavras

As embalagens comerciais, os folhetos de propaganda etc, possibilitam ás crianças deduzir o sentido.

As crianças podem localizar uma palavra ou um trecho, e escutar varias vezes a mesma historia pelo
prazer de reconhecê-la, aprende-la, cobrar a mesma seqüência e de antecipar as emoções que teve
da primeira vez.

A criança aprende a escrever da forma como sabe. Escrever o próprio nome é um valioso
conhecimento, um repertorio básico de letras.

Os nomes em letras maiúsculas são mais fáceis para as crianças imitar esse tipo de letra. É preciso
que as crianças aprendam a trabalhar juntas.



AMBIENTE ALFABETIZADOR
Os adultos com quem as crianças convivem utilizam a escrita no seu cotidiano e oferecem diversos
atos de leitura e escrita e ajuda a construir idéias sobre como se lê e como se escreve.

Na Educação Infantil, são varias as situações de escrita.

Textos variados e de diferentes gêneros é fundamental para o ambiente de letramento; os textos de
literatura geral e infantil, jornais, revistas, textos publicitário, são os modelos de linguagem que se usa
para escrever.

O professor pode escolher com que gêneros vão trabalhar, para que as crianças os conheçam bem;
ex (receitas culinárias, regras de jogos, rótulos etc).

 
Organização do tempo atividades permanentes

Contar historia costuma ser uma pratica diária na Educação Infantil;
Roda de leitura a onde a criança pega emprestado da escola um livro e leva para casa para Ler;



RESUMO

 
A alfabetização consiste no aprendizado do alfabeto e de sua utilização
como código de comunicação, e apropriação do sistema de escrita, e pressupõe a
compreensão do princípio alfabético, indispensável ao domínio da leitura e escrita.

De um modo mais abrangente, a alfabetização é definida como um processo no qual o
indivíduo constrói a gramática e em suas variações, sendo chamada de alfabetismo a
capacidade de ler, compreender, e escrever textos, e operar números.

Esse processo não se resume apenas na aquisição dessas habilidades mecânicas
(codificação e decodificação) do ato de ler, mas na capacidade de interpretar,
compreender, criticar, ressignificar e produzir conhecimento.[LETRADO] 

Todas essas capacidades citadas anteriormente só serão concretizadas se
os alunos tiverem acesso a todos os tipos de portadores de textos. O aluno precisa
encontrar os usos sociais da leitura e da escrita.[4] 

A alfabetização envolve também o desenvolvimento de novas formas de compreensão e
uso da linguagem de uma maneira geral.[LETRADO]

A alfabetização de um indivíduo promove sua socialização, já que possibilita o
estabelecimento de novos tipos de trocas simbólicas com outros indivíduos, acesso a
bens culturais e a facilidades oferecidas pelas instituições sociais. A alfabetização é um
fator propulsor do exercício consciente da cidadania e do desenvolvimento da sociedade
como um todo.[SILVA]

https://pt.wikipedia.org/wiki/Codifica%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Alfabetiza%C3%A7%C3%A3o#cite_note-4


ESTUDO DIRIGIDO

RESPONDA EM SEU CADERNO

Sintetize os principais conceitos e procedimentos
envolvidos nas assertivas abaixo:

1. A implementação de um trabalho de alfabetização deverá levar em conta diferentes
aspectos, entre eles a organização do trabalho em sala de aula.

2. Considerando que as atividades de letramento são aquelas nas quais há uma
preocupação com os usos sociais da leitura e da escrita, exemplifique e justifique pelo
menos 3 atividades que podem ser desenvolvidas na pré-escola objetivando o
desenvolvimento desse processo. 



GLOSSÁRIO

 
Alfabetização - Processo de apropriação da tecnologia da escrita pela criança.

Alfabeto - Conjunto de letras que, isoladas ou combinadas, e com alguns sinais como os
acentos gráficos, til e cedilha, representam os fonemas. O sistema alfabético do
português é composto de 23 letras a que se acrescentam três que só são usadas em
casos especiais: k, w, e y.

Analfabetismo - Designa qualquer pessoa que não conheça o alfabeto ou que não
saiba ler e escrever, e analfabetismo, a condição de quem não conheça o alfabeto ou
não saiba ler e escrever. 

Genêros - Os textos, orais ou escritos, são produzidos em situações específicas de
interação entre quem fala ou escreve e quem ouve ou lê. Como resultado, os textos se
constroem segundo: fala ou escreve; para quem fala ou escreve; com que objetivo fala
ou escreve; sobre o que fala ou escreve; que função atribui à sua fala ou à sua escrita. A
combinação desses elementos resulta, em cada situação, em um texto com
determinadas características.

Grafema - É a unidade do sistema de escrita que, na escrita alfabética, representa
o fonema. Consiste em letras ou conjunto de letras que represente um só fonema (no
sistema alfabético do português, não mais que duas letras, por exemplo: ch, nh, lh, ss, rr,
sc, sç, gu, qu.

Letramento - Processo de desenvolvimento de habilidades e conhecimentos
necessários para uma participação competente nas práticas sociais que envolvem a
língua escrita: ler e escrever diferentes gêneros de textos de diferentes gêneros, em
diferentes suportes, para diferentes objetivos, em interação com diferentes interlocutores.

Ortografia - Conjunto de normas que unificam a escrita, determinando a forma correta
da grafia das palavras, segundo as convenções (prefixo grego orto = direito, correto, +
grafia: ortografia = escrita correta). Quando a criança se torna alfabética, apropriou-se do
sistema alfabético, mas ainda desconhece as convenções do sistema ortográfico.

Vocabulário - Pedagogicamente, é considerado sob duas perspectivas: as palavras que
a criança já conhece, como resultado de suas interações no contexto familiar, cultural,
social; e aquelas que a criança precisa conhecer, para ampliar seus conhecimentos e
suas possibilidades de expressão e de compreensão, tanto na interação oral quanto na
leitura e na produção de textos – esta segunda perspectiva é a que a escola adota,
partindo, naturalmente, do que a criança já conhece.

http://alfaletrar.org.br/glossario#ghash-fonema

