
DE PROFESSOR PARA 

PROFESSOR.



Caro professor, pensando na situação pela qual estamos

passando, esse material foi elaborado com a intenção de direcionar

seus estudos e seu aperfeiçoamento profissional.

É um momento delicado, em que professores do mundo

inteiro estão se reinventando a cada dia para manter as escolas

funcionando de alguma forma.

Ainda não sabemos como conseguiremos transpor a

barreira geográfica e alcançar nossos alunos, mas temos a

certeza de que o aperfeiçoamento de nossas práticas profissionais

e pedagógicas irá nos auxiliar em toda e qualquer situação.

Desejamos que você seja o protagonista de seus estudos

e que possamos estar alinhados em nome de um objetivo maior: o

aprendizado de nossos alunos.

Bons estudos!



Uma proposta de 
aperfeiçoamento profissional 
para Professores dos Anos 

Iniciais.
Língua Portuguesa 



ALFABETIZAÇÃO EM FOCO

SUGESTÃO DE ESTUDOS 

PARA PROFESSORES DO 

1º AO 3º ANO DAS SÉRIES 

INICIAIS.

LÍNGUA PORTUGUESA



01 02 03 04

Embasamento
Teórico -

Conhecendo 
as autoras

Estudo sobre 
a Psicogênese 

da Língua 
Escrita

Avaliação 
Diagnóstica e a 

Teoria 
Sociocultural de 
aprendizagem de 

Vygotsky

Métodos de 
Alfabetização

PSICOGÊNESE DA LÍNGUA ESCRITA

EM QUATRO ETAPAS:



https://novaescola
.org.br/conteudo/

338/emilia-
ferreiro-estudiosa-
que-revolucionou-

alfabetizacao

https://novaescol
a.org.br/conteud

o/251/ana-
teberosky-

debater-e-opinar-
estimulam-a-

leitura-e-a-escrita

https://www.ufmg.br/
diversa/20/perfil-

magda.html

ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO

EMÍLIA 

FERREIRO

ANA 

TEBEROSK
MAGDA 

SOARES

Para dar continuidade aos nossos estudos sobre Alfabetização e 

Letramento, principalmente no que diz respeito à Psicogênese da Língua 

Escrita, tomaremos como embasamento teórico três autoras. 

Vamos conhecer um pouco mais sobre cada uma delas, clicando nos links: 

https://novaescola.org.br/conteudo/338/emilia-ferreiro-estudiosa-que-revolucionou-alfabetizacao
https://novaescola.org.br/conteudo/251/ana-teberosky-debater-e-opinar-estimulam-a-leitura-e-a-escrita
https://www.ufmg.br/diversa/20/perfil-magda.html


EMÍLIA 
FERREIRO

02

03

Doutora em Psicologia. Desenvolveu juntamente 
com Emília Ferreiro os estudos sobre a 

Psicogênese da Língua Escrita.

Um dos maiores nomes na área de alfabetização e 
letramento, com ênfase em ensino-aprendizagem. 
Professora emérita da Faculdade de Educação da 
UFMG, pesquisadora do Centro de Alfabetização, 

Leitura e Escrita (Ceale)

01

Psicolinguista e Autora da obra “Psicogênese da 
Língua Escrita” não apresenta nenhum método 

pedagógico, mas revela os processos de 
aprendizado das crianças.

IMPORTANTES CONTRIBUIÇÕES:

ANA 
TEBEROSK

MAGDA
SOARES



Importante ressaltar que a Psicogênese da Língua 

Escrita não é um método e sim um estudo (teoria) sobre 

a origem e o desenvolvimento dos processos mentais 

ou psicológicos.

Mesmo antes de entrar para a escola, a criança já 

inicia o aprendizado da escrita quando participa de 

contextos sociais onde o código se apresenta.

A maior constatação de Emília Ferreiro: o sujeito está 

em constante movimento  de aprendizado e é capaz 

de organizar e reorganizar seus esquemas assimiladores.

A construção da escrita acontece em uma ordem 

sistematizada e posteriormente, codificação da língua 

materna.

→ Avaliar como a criança pensa sobre a escrita e suas 

hipóteses é o ponto de partida para o trabalho de um 

alfabetizador.

PSICOGÊNESE DA LÍNGUA ESCRITA



Para compreendermos melhor a Teoria da Psicogênese da Língua
Escrita, vamos contar com a valiosa colaboração deMagda Soares em seu projeto
Alfaletrar.

Esse projeto promoveu ações para alfabetização em todas as escolas da
rede municipal de Lagoa Santa (MG). Hoje, com 97% das crianças alfabetizadas no
3º ano do Ensino Fundamental, esse trabalho é referência nacional.

A série de 19 vídeos, que estão disponíveis no canal NOVA ESCOLA sobre
o projeto foi produzida pela Atta Mídia e Educação com financiamento da
Fundação Lemann e mostra a base teórica e as práticas do projeto tanto para
apoio ao trabalho dos professores alfabetizadores como para educadores que
queiram implementar ações dessa natureza adaptando esse projeto às suas
especificidades.



ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO E A 

PSICOGÊNESE DA LÍNGUA ESCRITA



Vídeo 1 - Alfabetização e Letramento - Explica a importância de desenvolver
a consciência para o som das sílabas e da correspondência entre som e letra
e como fazer isso com as crianças.

Vídeo 2 - Alfabetização e letramento - O texto como eixo principal - Explica
como usar textos a favor da alfabetização, se valendo da leitura, da
compreensão do conteúdo, da ampliação do vocabulário da criança

Vídeo 3 - Três desenvolvimentos: psicogenético, conhecimento das letras e
consciência fonológica - Explica como as crianças compreendem o que a
escrita representa ao mesmo tempo em que descobrem as letras e o que elas
representam e adquirem a consciência fonológica. Também revela como são
preciosas as intervenções dos professores para ajudar a turma avançar.

➢ OS LINKS ESTÃO NA PRÓXIMA PÁGINA



3 – Três desenvolvimentos: Psicogenético, Conhecimento 

das Letras e Consciência Fonológica
https://www.youtube.com/watch?v=kg-

r3oLS8ns&list=PLfarCWFbZ2YbEypoe3g4NTyy8zfIghulw&index=3

2 – Alfabetização e Letramento: O Texto como Eixo 

Principal
https://www.youtube.com/watch?v=2Gc0kb0ehcU&list=PLfarCWFbZ2YbE

ypoe3g4NTyy8zfIghulw&index=2

1 – Alfabetização e Letramento
https://www.youtube.com/watch?v=oLzUcZS6dHc&list=PLfarCWFbZ2YbE

ypoe3g4NTyy8zfIghulw&index=1

Clique no link abaixo do título para ter acesso aos vídeos:



Vídeo 4: Psicogênese da Língua Escrita - Explica o percurso das crianças no
que diz respeito à escrita, avançando no conhecimento das letras até
conquistar o jeito convencional de escrever e as intervenções que
contribuem com o processo.

Vídeo 5: Desenvolvimento psicogenético - icônica, garatuja e pré-silábica -
Explica de que forma e o motivo pelo qual as crianças começam a se

aventurar no processo de aprendizagem da escrita, usando ícones, passando
pela fase das garatujas, até dar o salto de perceber que palavras representam
sons.

Vídeo 6: Desenvolvimento Psicogenético - fases silábicas com valor sonoro
e sem valor sonoro - Explica de que forma as crianças aprendem que as
palavras se dividem em pedaços (as sílabas) e transitam entre as fases
silábica sem e com valor sonoro, e como fazer intervenções produtivas.

➢ OS LINKS ESTÃO NA PRÓXIMA PÁGINA



Clique no link abaixo do título para ter acesso aos vídeos:

4 – Psicogênese da Língua Escrita
https://www.youtube.com/watch?v=aovD7Kq-

Dmg&list=PLfarCWFbZ2YbEypoe3g4NTyy8zfIghulw&index=4

5 – Fases icônica, garatuja e pré-silábica
https://www.youtube.com/watch?v=a6vh8gxjY8E&list=PLfarCWFbZ2

YbEypoe3g4NTyy8zfIghulw&index=5

6 – Fase silábica sem valor sonoro e silábica com 

valor sonoro
https://www.youtube.com/watch?v=fjRIi0U13Bg&list=PLfarCWFbZ2YbE

ypoe3g4NTyy8zfIghulw&index=6



Importante ressaltar que na Rede Municipal, nas salas de 

alfabetização, mapeamos apenas as fases: 

PRÉ 
SILABICA

SILÁBICA 
SEM VALOR

SILÁBICA 
COM VALOR

SILÁBICO 
ALFABÉTICA

ALFABÉTICA

No entanto, o estudo proposto pela autora, das demais 

fases de aquisição, é importante para entendermos como se 

dá o desenvolvimento Psicogenético.



Vídeo 7: Desenvolvimento Psicogenético - fases silábico alfabética e alfabética
- Explica como os alunos progridem no processo de escrita, compreendendo
que falar os sons das sílabas ajuda a descobrir quais letras usar para escrever.

Vídeo 8: Consciência Fonológica - Fase pré-fonológica - Os alunos na fase pré-
fonológica (que inclui as fases icônica, garatuja e pré-silábica) trabalham com
rimas para notar os sons das palavras e quantas sílabas elas têm, adquirindo a
consciência silábica.

Vídeo 9: Consciência Fonológica - Fase fonológica - Explica como os alunos
adquirem a consciência fonológica e superam a confusão entre P e B, e V e F,
dentre outras letras, porque ganham, com o decorrer das intervenções
docentes, a consciência fonêmica.

➢ OS LINKS ESTÃO NA PRÓXIMA PÁGINA



Clique no link abaixo do título para ter acesso aos vídeos:

7 – Fases silábico-alfabética e alfabética
https://www.youtube.com/watch?v=3I37X9PhqSo&list=PLfarCWFbZ2YbEy

poe3g4NTyy8zfIghulw&index=7

8 – Consciência fonológica: fase pré-fonológica
https://www.youtube.com/watch?v=tTGGbQhi-

_Y&list=PLfarCWFbZ2YbEypoe3g4NTyy8zfIghulw&index=8

9 – Consciência fonológica: fase fonológica
https://www.youtube.com/watch?v=yPKiVsqT-

Lw&list=PLfarCWFbZ2YbEypoe3g4NTyy8zfIghulw&index=9



“Para que os alunos avancem em suas hipóteses, 

é necessário que o professor compreenda o 

processo e como agir e atuar a partir disso.

A Psicogênese trouxe uma enorme colaboração, 

esclarecendo como as crianças vão construindo o 

conceito da Língua Escrita através de 

etapas/fases”

Magda Soares



“É preciso associar a Psicogênese à Psicologia 

Sócio-Cultural de Vygotsky, que traz sobre tudo, o 

conceito de trabalhar na Zona de 

Desenvolvimento Proximal.

Não podemos deixar as crianças enfrentarem 

esse processo sem a nossa ajuda. Precisamos 

entender a etapa em que ela se encontra e como 

podemos auxiliá-la a passar para a próxima.”

Magda Soares



Senhores Professores, esperamos que tenha sido útil e

produtivo os estudos até aqui.

Lembrando que desenvolvemos nesse material, apenas

as etapas 01 (Embasamento Teórico) e 02 (Estudo sobre a

Psicogênese da Língua Escrita).

Deixaremos para o próximo momento as etapas 03

(Avaliação Diagnóstica e a Teoria Sociocultural de

aprendizagem de Vygotsky) e 04 (Métodos de Alfabetização).

Em caso de dúvidas ou sugestões, estamos disponíveis

no e-mail eppseed@gmail.com

Equipe de Práticas Pedagógicas – Fundamental 1




