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RESUMO 

 
Essa pesquisa teve como objetivo explanar os métodos de alfabetização utilizados no Brasil desde o início 
do século XX, bem como apresentar aspectos relevantes sobre o processo de alfabetização na atualidade, 
evidenciando a importância da aquisição do sistema de escrita alfabética e como esse processo está 
intrinsecamente relacionado ao letramento. Buscou-se também evidenciar o papel do professor como 
mediador no processo de elaboração de novos conhecimentos. Para tanto, foi realizada uma pesquisa 
bibliográfica utilizando da revisão de literatura de autores como Maria do Rosário Mortatti, Magda Soares e 
outros estudiosos que tratam do assunto. Desta forma, a pesquisa tem relevância social, uma vez que o 
processo de alfabetização tem sido campo importante de estudo, tendo em vista os elevados índices de 
crianças brasileiras que ao concluírem os anos iniciais do ensino fundamental encontram-se não 
alfabetizados ou não atingiram todos os objetivos propostos para essa etapa, resultados esses 
apresentados em avaliações nacionais, estaduais e externas. Por isso, há a necessidade de se buscar 
caminhos que dêem fundamentação teórico-prática aos profissionais da área da educação e, em especial, 
aos professores alfabetizadores, para que possam encaminhar de forma competente a prática pedagógica. 
Como resultados, busca-se oferecer subsídios teóricos aos professores para que compreendam a 
necessidade da fundamentação teórico-metodológica para organizar o ensino e assim oportunizar que 
crianças se apropriem do sistema de escrita alfabético, utilizando-o de maneira competente para se 
inserirem efetivamente em sociedades grafocêntricas. 

 
 
PALAVRAS-CHAVE: Alfabetização; Aprendizagem; Letramento; Métodos de alfabetização. 

 
1 INTRODUÇÃO 

 
Como vivemos em uma sociedade grafocêntrica, a leitura e a escrita se constituem 

fundamentais para que a pessoa de fato seja inserida socialmente e se aproprie da 
cultura historicamente produzida pela humanidade. Por isso, a importância dos 
profissionais da educação conhecerem diferentes métodos de alfabetização e 
compreender que o trabalho de alfabetização deve responder às necessidades da 
sociedade atual. Nesse sentido, a relação da apropriação da leitura e escrita 
(alfabetização) está intrinsecamente ligada ao letramento, pois a criança estará 
descobrindo a relação entre sons e letras, de grafemas e fonemas, aprendendo esta 
relação e usando no seu dia a dia. Logo, é preciso compreender: como ocorre a 
aprendizagem da leitura e da escrita? É preciso superar os métodos tradicionais de 
alfabetização? Como alfabetizar letrando? 

Segundo Magda Soares (2003), é preciso garantir a especificidade do processo de 
alfabetização nas práticas escolares, levar a criança a estabelecer relações entre sons e 
letras. Mas, por outro lado, o aprendizado da técnica só fará sentido se for feito em um 
contexto social, utilizando textos reais como receitas, contos, poemas, cartas e outros 
gêneros que fazem parte da vida da criança. 

Logo, discutir sobre como ocorre a apropriação da língua escrita é fundamental 
para todos envolvidos no processo de ensino e aprendizagem para que o aluno saia da 
condição de fracasso escolar e tenha oportunidades favoráveis para que a aprendizagem 
se efetive. Assim, o processo de alfabetização tem sido campo de estudos importante 
dada a relevância da temática e a ansiedade por buscar caminhos que dêem 
fundamentação teórico-prática aos profissionais da área de educação e, em especial, aos 
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professores que atuam como alfabetizadores, para que consigam alfabetizar de maneira 
competente as crianças. 

Desse modo, considera-se que o presente estudo tem relevância social, pois 

oportunizará ao professor refletir sobre diferentes métodos de alfabetização, como ocorre  

o processo de alfabetização na perspectiva do letramento, para isso a pesquisa se 

fundamentou nos estudos de Maria do Rosário Mortatti, Magda Soares e outros que 

tratam do assunto. 

Os métodos de alfabetização mais utilizados em determinados momentos 
históricos no Brasil se dividem em três grupos: os métodos sintéticos, os métodos 
analíticos e os métodos analítico-sintéticos (misto). Todos são caracterizados por serem 
tradicionais e levarem em consideração apenas as dimensões metodológicas. Foram 
utilizados desde o início do século XX, alternando-se na prática pedagógica até os anos 
80 (MORTATTI, 2006). 

Atualmente, em síntese, o que se propõe é a necessidade de reconhecimento da 
especificidade da alfabetização, entendida como processo de aquisição e apropriação do 
sistema da escrita, alfabético e ortográfico; e como decorrência, a importância de que a 
alfabetização se desenvolva num contexto de letramento – entendido este, no que se 
refere à etapa inicial da aprendizagem da escrita, como a participação em eventos 
variados de leitura e de escrita e o consequente desenvolvimento de habilidades de uso 
da leitura e da escrita nas práticas sociais que envolvem a língua escrita e também de 
atitudes positivas em relação a essas práticas (SOARES, 2004). 

Para que de fato a escola cumpra o seu papel com qualidade é preciso que se 
compreenda como organizar o ensino, como a criança aprende e como fazer a mediação 
para que a criança compreenda o nosso sistema de escrita alfabética. Faz-se necessário 
que o professor tenha consciência da importância da organização do ensino na sala de 
aula no processo de alfabetização, apropriando-se do conceito de letramento, “porque é 
na alfabetização e no aprendizado da língua escrita que vêm se concentrando os 
problemas localizados não apenas na escolarização inicial, como também em fracassos 
no percurso do aluno durante sua escolarização” (BATISTA, 2005). 

 O professor, ao alfabetizar, não deve escolher um método específico, para evitar 
qualquer distorção de interpretação que leve a uma compreensão fragmentada do campo 
cognitivo da criança. Deve-se levar em conta a realidade do professor e de sua turma, 
para que se tenha claro os objetivos de seu trabalho em sala de aula e as metas que 
deseja cumprir. Segundo Soares (2010, p. 93), “em alfabetização o método será o 
resultado da determinação dos objetivos a atingir, conceitos, habilidades, atitudes que 
caracterizarão a pessoa alfabetizada”.  

Logo, o desafio que se coloca para os primeiros anos do ensino Fundamental é o 
de assegurar a apropriação do sistema alfabético-ortográfico, bem como as condições 
que possibilitem o uso da língua nas práticas sociais de leitura e escrita. Deve-se explorar 
esta relação extra escolar dos alunos com a escrita para que desenvolvam experiências 
culturais ricas e importantes para o exercício da cidadania. 

Segundo Barbato (2008), mesmo sem saber ler, através do contato com materiais 
escritos e com mediação do professor ou de um leitor mais experiente, a criança vai 
buscando compreender o sentido do que está escrito. Por isso, a importância de utilizar 
textos ‘verdadeiros’ e não adaptá-los ou simplificá-los às possibilidades da criança. Aos 
poucos, a criança vai levantando hipóteses, identificando elementos familiares, 
perguntando ao professor e colegas, pensando, interagindo, concordando e discordando, 
ampliando sua leitura. 

Sendo assim, faz-se necessário entender que as pessoas não têm 
desenvolvimento linear, não aprendem num mesmo tempo, por isso cabe ao professor 
avaliar e decidir qual é o método mais adequado para cada turma, desenvolvendo 
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atividades significativas, relacionadas com o contexto em que a criança está inserida, 
tornando a criança crítica e reflexiva, e não apenas um ensino mecânico, em que o aluno 
reproduz o aprendizado.       
 

2 MATERIAIS E MÉTODOS 

 Trata-se de uma pesquisa bibliográfica utilizando da revisão de literatura (livros, 

revistas/periódicos especializados, teses, dissertações, entre outros) de autores como 

Maria do Rosário Mortatti, Magda Soares e outros estudiosos que tratam do assunto. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Os resultados obtidos na pesquisa mostram a necessidade dos profissionais 
envolvidos com o processo de alfabetização compreenderem o processo histórico e social 
do trabalho com alfabetização no Brasil, bem como fundamentar-se para organizar o 
ensino oportunizando que as crianças se apropriem do sistema de escrita alfabético 
utilizando-o de maneira competente na sociedade. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Discorrer sobre o processo de letramento e alfabetização é oferecer oportunidade 
de análise das diversas formas sobre como as crianças se apropriam da leitura e da 
escrita em sua fase inicial de escolarização, assim como é possível observar que a 
alfabetização corresponde a aprendizagem do sistema de escrita e o letramento como 
práticas sociais de leitura e escrita; que a criança no processo de alfabetização precisa 
estar em contato com a leitura e a escrita e aos diversos usos e funções na sociedade. 

 Considerando que esse momento na vida de uma criança é importante para as 
próximas fases de ensino, os professores devem estar preparados para conseguir 
perceber suas práticas diárias e tentar alfabetizar em um ambiente letrado que ofereça 
condições para uma compreensão rica e significativa dos conteúdos escolares. 

É essencial um processo de alfabetização significativo, porém não é tarefa fácil. 
Para que o processo de alfabetização tenha sucesso é fundamental muito estudo e 
dedicação por parte do educador, pois não há fórmulas prontas, nem um método 
específico, daí a importância da avaliação diagnóstica para que o professor conheça a 
turma e trabalhe um método adequado a ela, ou seja, um conjunto de procedimentos que, 
fundamentados em teorias e princípios, oriente seu trabalho, levando em consideração a 
individualidade dos alunos, sempre verificando se os objetivos estão sendo alcançados. 
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