
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Maio de 2010

 

Resumo 

 
 

Introdução à Didáctica do Português 

 

Docente: Helena Camacho 

 

 
Teresa Cardim Nº 070142074 
 
Raquel Mendes Nº 070142032 
 



 

1 

Descobrir o princípio alfabético de Ana Cristina Silva 

 

 

O princípio descoberto por Galileu no século XVII «Não se pode ensinar alguma 

coisa a alguém, pode-se apenas auxiliar a descobrir por si mesmo» introduz o tema do 

texto. Por outras palavras, a autora salienta que o núcleo de aprendizagens deve 

centrar-se nas crianças em vez dos agentes educativos, ou seja, antes de Galileu ter 

descoberto este princípio sabia-se que os agentes educativos se centravam apenas nas 

suas práticas e na transmissão de saberes sem qualquer preocupação nas 

singularidades de aprendizagem que existia e nas qualidades individuais de cada 

criança. 

Os três eixos fundamentais para o ensino centram-se especificamente na 

criança. O ensino tornar-se eficaz quando as propriedades e especificidades do 

objecto de aprendizagem se relacionam com a forma como a criança aprende e, pelo 

modo como o docente acompanha todo este processo. Estes eixos tornam-se 

fundamentais para o sucesso escolar e devem ser aplicados nos contextos escolares, 

pois é ao nível do 1º ciclo do Ensino Básico que as dificuldades começam a surgir, 

nomeadamente no campo da literacia. 

Após uma investigação intensa sobre os anos anteriores à alfabetização da 

criança, pode concluir-se que é essencial compreender a distinção entre o seu 

percurso de aprendizagem e o processo de ensino, mediado pelos conhecimentos e 

conceitos sobre a linguagem escrita e oral da criança ao iniciar a escola. Exemplo disto 

é a existência de crianças que têm maior facilidade na aprendizagem da leitura e 

outras não, independentemente do método de ensino e de diversas estratégias 

pedagógicas. 

O pré-escolar tem uma importância substancial na aprendizagem da 

alfabetização, pois é nesta faixa etária que há uma maior influência em relação às 

categorias linguísticas, nomeadamente a palavra e o fonema, em relação às funções 

atribuídas aos actos culturais de literacia, ou em relação aos conceitos relativos à 

organização da escrita, começando a ter percepção das diferentes estruturas 

associadas à escritas, diferentes formas gráficas, na correspondência de palavras e 

significados, reconhece que é necessário identificar palavras para se chegar ao sentido 
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da mensagem escrita, aprende algumas letras, identifica globalmente algumas palavras 

e, consegue reflectir sobre a natureza do código escrito.  

Consideramos que na educação pré-escolar, o educador deve recorrer a uma 

abordagem global da leitura e da escrita, sendo o seu objectivo o envolvimento da 

criança com os livros e a produção escrita não - convencional. Consideramos, contudo, 

que essa abordagem global não deve remeter para a realização de cópia de letras e 

associações aos sons, pois isto são actividades para serem realizadas no 1º ciclo.  

É importante criar oportunidades de “imitação” da escrita, fornecendo materiais que 

permitam esse trabalho, como revistas, jornais, folhetos de supermercado, etc., nas 

brincadeiras de faz-de-conta. É fundamental que exista um ambiente motivador ao 

nível da escrita, em complemento à motivação do educador, pois é este quem deve 

valorizar as tentativas de produções feitas pelas crianças. 

No nosso ponto de vista, consideramos que o contacto com textos manuscritos 

e impressos em diferentes formatos dão oportunidade à criança de ir compreendendo 

gradualmente que é possível escrever o que se diz, que a escrita nos permite lembrar o 

que dizemos ou o que vivemos e que esta envolve um código com letras próprias. O 

livro é o primeiro grande aliado das crianças na sua aprendizagem, pois é com ele que 

começam a ser feitas as primeiras tentativas de leitura, através de imagens ou 

gravuras. Por fim, e não menos importante, é crucial a forma como o educador faz uso 

da escrita dentro da sala. É importante que se faça o registo do que as crianças dizem, 

das actividades que se realizam, das regras da sala, tudo isto em conjunto com as 

crianças, para que estas sintam a motivação e o interesse pela escrita e pela sua 

utilização. 

O princípio alfabético engloba a compreensão de que na escrita alfabética 

todas as palavras são representadas por combinações de um número limitado de 

símbolos visuais, as letras, e que estas codificam os fonemas é realmente complexo 

para a criança, o que torna este processo bastaste complexo. 

A partir das abordagens cognitivistas verifica-se a importância da apropriação 

conceptual da estrutura alfabética do código escrito para a aquisição da literacia. A 

aprendizagem da leitura e da escrita implica, por parte da criança, que faça um grande 

esforço mental, pois esta aprendizagem envolve a descoberta de conceitos 

relacionados, quer com as funções da linguagem escrita, quer com a natureza das 
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correspondências entre a linguagem escrita e a linguagem oral. Através destes 

conceitos a criança desenvolve a sua compreensão, começa a ter uma ideia geral do 

que é necessário fazer para se ler e começa a ter uma melhor percepção da estrutura 

do código escrito, para conseguir praticar, de uma forma integrada, todo o conjunto de 

operações inerentes à destreza da leitura, sendo fundamental para o sucesso da 

aprendizagem. 

 Para representar a escrita alfabética é necessário, para a criança, ter em conta 

a dificuldade de articular competências relativas à análise explícita das palavras nos 

seus segmentos fonémicos com conhecimentos relativos aos nomes das letras (Byrne, 

1997, 1998). A consciência fonológica complementa o princípio alfabético no sentido 

de que as palavras são decomponíveis em segmentos fonémicos. Segundo Liberman 

(1974) e Treiman (1992), citado por Ana Cristina Alves, “As modalidades mais 

elementares da consciência fonológica abrangem a sensibilidade às sílabas, rimas e 

fonemas iniciais das palavras, e podem desenvolver-se mais ou menos 

espontaneamente, ao longo dos anos pré-escolares”. 

A autora considera pertinente, no pré-escolar e nas fases iniciais da 

aprendizagem da leitura, programas de treino que incluam jogos de análise e 

manipulação dos componentes orais das palavras, por exemplo os trava-línguas, 

divisão silábica, entre outros. 

Ferreiro (1988) analisou produções escritas infantis e considera que os 

conhecimentos das crianças, em relação à linguagem escrita, evoluem ao longo de um 

percurso que se traduz em três níveis essenciais de conceptualização: primeiramente a 

procura de critérios que permitam diferenciar os elementos icónicos e os elementos da 

escrita, e pela gradual percepção de que uma sequência de letras constitui objecto 

substituto da realidade e de critérios que tornam uma série de letras passíveis de 

transmitir uma mensagem; seguidamente, melhoram os modos de diferenciação de 

modo a assegurar diferenças na representação de diferentes palavras; por fim, 

corresponde à fonetização da escrita que se inicia com a pesquisa das 

correspondências entre os elementos letras e os segmentos silábicos das palavras 

(hipótese silábica).  

Vários autores apontam os benefícios das escritas infantis inventadas enquanto 

uma via para aquisição do princípio alfabético. O incentivo das escritas inventadas e a 
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reflexão sobre essa mesma escrita poderá facilitar a transição para hipóteses 

conceptuais mais evoluídas, onde, gradualmente, as crianças começam a compreender 

que a escrita codifica unidades do oral e que essas unidades deverão ser 

representadas por letras com valor sonoro convencional. 

 


