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RESUMO 
 
 

O presente trabalho teve como objetivo desenvolver uma reflexão sobre o Método 
Fônico de alfabetização, destacando sua eficácia no processo da aquisição da 
leitura e da escrita. A metodologia utilizada foi a pesquisa bibliográfica, com 
reflexões sobre dados do fracasso escolar brasileiro apresentados pela Saeb, que 
avalia a alfabetização bianualmente, bem como alguns exemplos de dados de 
países que utilizam o Método Fônico. A pesquisa teve como base os estudos de 
Capovilla, que amparado em vasto material científico, apresenta resultados 
satisfatórios da utilização do método na alfabetização. Apesar do discurso docente 
na maioria das escolas públicas brasileiras ainda ser construtivista, na prática 
algumas escolas vem utilizando no início da alfabetização outros Métodos, como o 
Silábico e os Fonéticos, haja vista que o Construtivismo não tem apresentado 
eficácia e eficiência no processo de alfabetização. O estudo destacou a importância 
de adoção do método no Brasil e sua implementação, ou seja, como fazer uso desse 
método em sala de aula, apresentando-se como mais uma proposta significativa 
para o trabalho do professor. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

O tema discutido nesse trabalho foi o método fônico, interesse que 

surgiu após a participação em um projeto de extensão na Universidade Estadual de 

Londrina. Agindo como estagiária participante, notei a dificuldade de um grupo de 

alunos com a leitura e escrita. Foi quando comecei a buscar leituras que pudessem 

ajudar no meu agir pedagógico como futura professora.  

Além da motivação acadêmica e social, o interesse pela temática 

desenvolvida neste estudo, houve também uma motivação pessoal, surgida ainda 

em 2010 ao iniciar a leitura da obra Alfabetização: Método Fônico, de Capovilla, que 

considera o método eficaz no processo de alfabetização. Haja vista que a apreensão 

da leitura e da escrita é fundamental, para que o aluno aprenda a codificar, 

decodificar, estabelecer relação entre grafema e fonema (som e letra) e usar textos 

produzidos especificamente para a alfabetização. 

O Brasil adotou nos últimos anos, correntes teóricas que valorizam a 

construção do conhecimento (como o Construtivismo), como única forma de obter 

sucesso na alfabetização. No entanto, atualmente o principal problema da educação, 

concentra-se nos resultados de avaliações oficiais, que têm mostrado que o 

desempenho dos alunos tem sido desastroso por diversos fatores, dos quais vale 

repensar antigas práticas ou métodos que no passado apresentaram resultados 

positivos.  

Baseado em pesquisas de ponta, documentos oficiais franceses, 

ingleses e americanos, Capovilla defende a alfabetização fônica e condena as 

práticas construtivistas como nocivas à aprendizagem. Esses países declaram que 

os alunos, sob o construtivismo, amargaram mais de uma década de mediocridade, 

e só prosperaram com o Método Fônico. Entre 1995 e 1997, países como os citados 

condenavam o construtivismo, o Brasil, na contramão, o entronizava nos PCNs em 

alfabetização. 

O resultado dessa aposta foi imediato, com fracasso crescente 

documentado pelo Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb) de 1995 a 

2003, com a vergonha internacional, ficando como vice-recordista mundial de 

incompetência de leitura, segundo testes da UNESCO e da OCDE em 2003.  
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Capovilla (2010), defende o método fônico e ressalta que sua 

utilização inadequada causou um grande número de repetência, lembrando que o 

método aplicado no Brasil antes dos anos 80 não era o fônico, mas o alfabético 

silábico, baseado no ensino repetitivo de sílabas, não tendo nada a ver com o 

método fônico baseado no ensino dinâmico do código alfabético.  Ele afirma que o 

método fônico é inteligente, lúdico e nada mecânico. As crianças acabam sendo 

bem alfabetizadas em quatro ou seis meses, quando passam a ler textos cada vez 

mais complexos e variados. Ele é tão eficaz em produzir compreensão e produção 

de textos porque, de modo sistemático e lúdico, fortalece o raciocínio e a inteligência 

verbal. 

Para apresentar de forma resumida esse trabalho do autor, abordou-

se no Capítulo 1 uma breve história da alfabetização desde a pré-história, a partir do 

uso das pictografias feitas nas paredes das cavernas até os dias atuais. Abordaram-

se também, o Construtivismo, atualmente propagado como um método de 

alfabetização no Brasil, e que não vem apresentando os resultados inicialmente 

imaginados, como comprovam pesquisas científicas nacionais e internacionais. Far-

se-á ainda um breve relato dos países que utilizam o Método Fônico e o consideram 

mais eficaz que os outros métodos. 

No Capítulo 2, apresentou-se as justificativas defendidas por 

Fernando Capovilla da viabilidade e da importância do Método Fônico no Brasil e 

principais características entre os Métodos Globais e Fônico. 

O Capítulo 3 tratou da implementação do método fônico conforme 

Capovilla, apresentando sua prática, ou seja, como se faz uso desse método em 

sala de aula. 

Nas considerações finais, apresentou-se uma reflexão sobre os 

resultados alcançados na pesquisa, sendo que tais resultados convergem para uma 

análise ampla do fenômeno da aprendizagem, sobretudo da alfabetização. 
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2. CONTEXTO HISTÓRICO DA ALFABETIZAÇÃO: LEITURA E E SCRITA NA 

ANTIGUIDADE 

 

O objetivo deste capítulo é apresentar algumas considerações em 

relação ao histórico da alfabetização ao longo da civilização, sendo o foco central 

das discussões a sua origem, o seu processo e suas principais características.  

No período pré-histórico o homem comunicava-se por meio de 

desenhos feitos nas paredes das cavernas. Através deste tipo de representação, 

trocavam mensagens, passavam idéias e transmitiam desejos e necessidades. 

Porém, ainda não era um tipo de escrita, pois não havia organização, nem mesmo 

padronização das representações gráficas. 

De acordo com Cagliari (1999) surgiam assim, as primeiras formas 

de alfabetização, pois 

Quem inventou a escrita inventou ao mesmo tempo as regras da 
alfabetização, ou seja, as regras que permitem ao leitor decifrar o 
que está escrito, entender como o sistema da escrita funciona e 
saber como usá-lo apropriadamente. A alfabetização é, pois, tão 
antiga quanto os sistemas de escrita. De certo modo, é a atividade 
escolar mais antiga da humanidade. (CAGLIARI, 1999, p. 12) 
 

A leitura e escrita historicamente surgiram nos primórdios da 

humanidade, a partir do momento que o homem aprendeu a comunicar seus 

pensamentos e sentimentos. Surgiu então a necessidade de registrar as idéias 

sobre o funcionamento do sistema de comunicação (BARBOSA, 1994). 

Esse processo de registro teve início de maneira prática 

 
[...]  com a pintura nas cavernas do período paleolítico; transformou-
se na pictografia (registro de idéias por desenhos copiados da 
natureza com relativo realismo); aperfeiçoou-se com a simplificação 
desses desenhos, transformando-os em ideogramas (sinais 
simplificados de desenhos, já sem a preocupação de fazê-los cópias 
fiéis da natureza) e resultou na criação dos fonogramas (sinais que 
representam os sons da língua falada), invenção essa atribuída ao 
povo semita, que habitava a Ásia Menor. (RIZZO, 2005, p.13) 
 
 

Portanto, conforme analisa Rizzo (2005, p.13), na escrita dos dias 

atuais, o alfabeto com gráfico que se tem, do qual se pode falar das coisas e dos 

outros, é resultado “de longos anos de história da escrita e decorrente de sua 

necessidade de registrar fatos, ideias e pensamentos”. 
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Portanto, pode-se dizer que o desenvolvimento e a evolução da 

escrita se deram junto com a evolução da sociedade, devido às observações nas 

mudanças de governo, nos fatores geográficos, sociais, culturais e econômicos, 

sendo assim, os registros da história da humanidade foram necessários para garantir 

o conhecimento dos fatos passados às gerações futuras. 

Os povos citados na história da escrita como sendo aqueles que, por 

alguma razão, ficaram sem fazer uso por um tempo de qualquer sistema de escrita, 

foram os gregos e os indianos segundo Cagliari (1999). 

Pode-se assim dizer que a historia não é linear, a necessidade e a 

invenção da escrita pela humanidade tiveram avanços e retrocessos, mas nem tudo 

foi assertivo, pois naquele tempo inventar um sistema de escrita e decifrá-lo, era 

muita audácia. No entanto, movido pela curiosidade, o povo daquela época escrevia 

nas paredes das cavernas. Assim, o homem da antiguidade passou a pensar a 

respeito e criar um sistema para decifrar, ou seja, ler aquilo que se escrevia nas 

cavernas. 

Em muitas culturas a linguagem escrita era dominada por uma casta 

de funcionários ou sacerdotes, o que assegurava o poder através do controle da 

referida linguagem. Os escribas, sacerdotes do antigo Egito ou Eclesiásticos da 

Idade Média européia desfrutavam desse privilégio. 

 
A escrita cretense minóica (ou seja, era chamada assim por ser 
utilizada pela civilização antiga, na ilha de Creta em uma época que 
era governada pelo líder Minus) foi usada pela cultura grega 
micênica ate 1250 a.C., quando Micenas foi destruída. Os gregos 
voltaram a escrever somente 500anos mais tarde, usando o alfabeto 
semítico. No vale do rio Indo, houve um sistema de escrita ainda não 
decifrado que só foi empregado por volta de 2500 a.C. Naquela 
região, a escrita só ressurgiria muito tempo depois, no século III a.C., 
com a escrita brâmane. (CAGLIARI, 1999, p. 12,13) 
 

Observa-se, portanto, que desde a antiguidade havia uma 

preocupação em relação ao significado dos desenhos e escritos da época. Os 

homens estudavam um meio de decifrar aquelas imagens, a fim de melhorarem seus 

relacionamentos sociais, ensinando assim as outras gerações a utilizar aquele 

sistema. Logo, percebeu-se que primeiro veio à necessidade e depois a invenção da 

escrita, pois de acordo com fatos historicamente comprovados, a escrita surgiu do 

sistema de contagem feito com marcas em cajados e ossos, feitos provavelmente 

para contar o gado em uma época que já os domesticava, sendo esses registros 
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utilizados na troca e venda, representando a quantidade de animais e outros 

produtos negociados. Assim foi necessário criar outros meios, como os símbolos, 

além dos números para a comunicação e negociação entre eles, (CAGLIARI, 1999). 

A esse respeito, Rizzo (2005, p.14) esclarece que na Antiguidade, 

na Grécia e Roma Antiga, o ensino da leitura e da escrita 

 

[...] enfatizava de tal forma o domínio do alfabeto (ensino do nome e 
das formas das letras), a ponto de o processo iniciar-se pela 
caligrafia e pelo reconhecimento oral do nome de cada sinal (letra). 
Esse procedimento era bastante repetitivo e demorado e 
transformava-se, numa fase posterior, na conjugação de dois, depois 
três sinais para serem “lidos” juntos, formando assim novos sons, 
sem qualquer preocupação de ligação destes a significados 
(RIZZO,2005, p.14) 
 

Sobre o processo de ensino da leitura e da escrita, Rizzo (2005) 

esclarece que iniciava com exercícios de domínio de todas as possíveis 

combinações de letras e sons. Assim passavam para a etapa posterior, na qual 

somente depois de “os alunos já estarem manobrando bem penas e tintas na 

caligrafia das letras, estes eram, então, levados a formarem palavras, que, depois, 

reunidas, formavam frases e, finalmente, textos”. (p.14) 

A origem do termo ‘alfabetizar’ deve-se ao ensino do alfabeto e “ao 

primeiro método de ensino, que conhecemos pelo nome de alfabético”. (RIZZO, 

2005, p.15)  

Como já citado, saber ler e escrever eram sinal de status, e somente 

as classes da elite tinham acesso, o que persistiu até muito recentemente. 

Ainda segundo o autor, 

 
Nessa época de escrita primitiva, ser alfabetizado significava saber 
ler o que aqueles símbolos significavam e ser capaz de escrevê-los, 
respeitando um modelo mais ou menos padronizado, mesmo porque 
o que se escrevia era apenas um tipo de documento ou texto. Com a 
expansão do sistema de escrita, a quantidade de informações 
necessárias para que alguém soubesse ler e escrever aumentou 
consideravelmente, o que obrigou as pessoas a abandonar o sistema 
se símbolos para representar coisas e a usar cada vez mais 
símbolos que representassem sons da fala, como, por exemplo, as 
silabas (CAGLIARI, 1999, p. 14). 
 

Sobre essas afirmações do autor, pode-se dizer que, ainda hoje, há 

fortes resquícios do sistema de alfabetização da antiguidade, como por exemplo, as 
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cópias e leituras que eram realizadas a partir de palavras, depois de textos prontos 

e, somente depois de muitos treinos, passavam a fazer seus próprios textos. 

Ressalta-se que não foi assim no mundo todo, pois se sabe pela 

história que alguns lugares não foram tão autônomos assim, tendo fortes influências 

de pessoas que, de alguma maneira, tiveram contato com algum sistema de escrita. 

Como havia aquelas pessoas que não frequentavam escolas, porque acabavam 

aprendendo pela curiosidade, ou desejo de ler as obras religiosas, a alfabetização 

ocorria pela transmissão de conhecimentos relativos à escrita; no caso de quem já 

possuía para quem queria aprender. 

 

A escrita, pelo que se sabe hoje, começou de maneira autônoma e 
independente, na Suméria, por volta de 3300 a.C. É muito provável 
que no Egito, por volta de 3000 a.C., e na China, por volta de 1500 
a.C., esse processo autônomo tenha se repetido. Os Maias na 
America Central também inventaram um sistema de escrita 
independentemente de um conhecimento prévio de outro sistema de 
escrita, num tempo indeterminado ainda pela ciência, que talvez se 
situe por volta do inicio da era crista. (CAGLIARI, 1999, p.15)  

 

 Na atualidade, nota-se a alfabetização ou estimulação para tal 

capacidade desde a pré-escola, quando a criança ainda é pequena. Existem 

processos pedagógicos, pelo qual a criança passa a vivenciar desde a educação 

infantil, como contação de historias, músicas, brincadeiras, manipulação de objetos e 

brinquedos direcionados e mediados, para que haja sucesso em seu 

desenvolvimento cognitivo. 

Contudo, percebe-se muita influência da educação da antiguidade, 

como por exemplo, a cópia, não significa que esse modo de fazer seja ineficaz, logo, 

sabe-se que necessariamente é preciso ter um objetivo para tal atividade. O 

processo de invenção da escrita, também deu abertura para as regras de 

alfabetização, propiciando ao leitor decifrar o que estava escrito, permitindo saber 

como o sistema de escrita funcionava para utilizá-lo corretamente.  

Um exemplo era o povo semita, no século XVIII a.C, na 

Mesopotâmia: 

 
Com a escrita semítica aconteceu algo muito curioso e que, sem 
dúvida alguma, foi proposital para facilitar o uso do sistema de escrita 
e, sobretudo o seu aprendizado, os semitas escolheram um conjunto 
de palavras cujo primeiro som fosse diferente dos demais. Como 
nenhuma palavra naquelas línguas começasse por vogal, a lista ficou 
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apenas com consoantes. Essa escolha foi uma decisão muito 
importante porque reduziu os modelos de silabários da época, da 
escrita cuneiforme, por exemplo, de cerca de 60 elementos para 
apenas 21 consoantes. (CAGLIARI, 1999, p.15-16) 

 
A palavra Semita tem origem no nome de um dos filhos de Noé, na 

qual era Sem, dando origem a uma família, um povo com seus costumes e culturas 

próprias e bem diversificadas. Os povos semitas apropriaram-se de uma forma de 

escrita, cujo aspecto figurativo lembrava o significado das palavras, o que 

chamavam de hierógrafos egípcios, ou seja, um desenho, uma forma de 

representação da escrita daquele povo egípcio. 

Os fenícios influenciaram, de maneira marcante, outras civilizações 

de grande importância dentro da história. O alfabeto surge a partir da decomposição 

da palavra em sons simples e o primeiro povo a decodificar as palavras em sons e a 

criar signos para representá-los foram os fenícios. 

A escrita então evolui e passa a ser alfabética, e foi o alfabeto 

fenício arcaico, que surgiu pela primeira vez em Biblos, que deu origem a todos os 

alfabetos atuais. O alfabeto fenício expandiu-se até o Egito através de colônias 

fenícias fundadas no Chipre e no Norte da África, e do Egito este alfabeto foi 

expandido para as regiões que não sofriam influências fenícias diretas (TRINDADE, 

2011). 

O alfabeto fenício arcaico foi o mais perfeito e difundido do mundo 

antigo e é anterior ao séc. XV a.C. Este alfabeto era constituído de 22 signos que 

permitiam escrever qualquer palavra e sua expansão foi rápida devido à sua 

simplicidade (TRINDADE, 2011). 

Um fato importante para a civilização foi a adoção deste alfabeto 

pelos gregos em aproximadamente VIII a.C. Os gregos incorporaram neste alfabeto 

alguns sons vocálicos e o alfabeto grego clássico, que é composto de 24 letras, 

vogais e consoantes (TRINDADE, 2011). 

Este alfabeto originou o alfabeto etrusco, junto com o alfabeto gótico 

da Idade Média (também originário do alfabeto grego clássico), que deu origem ao 

alfabeto latino, e dominou o mundo ocidental devido à expansão do Império 

Romano. A tentativa humana, nos seus primórdios, foi reproduzir um sistema gráfico 

que espelhasse a fala. Com base nesse aspecto específico dos sistemas alfabéticos, 

originaram-se todas as metodologias de alfabetização. 
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Os gregos tomaram emprestados as silabas fenícias, como sendo a 

base de sua escrita. Os fenícios colocavam a vogal depois da consoante, tornando-

se desta forma, norma entre os gregos, passando então da escrita silábica para a 

escrita alfabética.  

A descoberta do alfabeto ocorreu por volta do século X a.C. Embora, 

os sistemas orientais de escrita tivessem tido o mesmo tipo de desenvolvimento do 

que evolui para o alfabeto grego, apenas esse segundo sistema chegou ao alfabeto. 

Conforme Rizzo (2005), na história da escrita alfabética do Ocidente, 

como em muitos outros aspectos, os gregos representaram papel de grande 

importância.  

A escrita por eles adaptada dos semitas foi a origem direta ou 
indireta de todas as escritas alfabéticas usadas na Europa de hoje; e, 
embora tenha sido mais uma adaptação do que uma invenção, 
aperfeiçoaram-na em tal grau que foi, durante três mil anos, apenas 
com ligeiras modificações, um veículo incomparável de expressão e 
comunicação de homens das mais diversas línguas e 
nacionalidades. (RIZZO, 2005, 17) 

 
Ao ser adotado e adaptado pelos gregos, o alfabeto tornou-se o 

progenitor direto de todas as escritas alfabéticas ocidentais 

 
Para representá-las graficamente, foram escolhidos hieróglifos 
egípcios cujo aspecto figurativo lembrava o significado das palavras 
daquela lista. Por exemplo, a primeira palavra da lista era ‘alef, que 
significava “boi”, e o hieróglifo escolhido foi o que representava a 
cabeça de um boi. Dessa maneira, a figura da cabeça do boi passou 
a representar o som inicial da palavra ‘alef, que era oclusiva glotal. 
Uma outra novidade decorreu desse fato: as palavras da lista 
passaram a ser os nomes das letras que representavam a consoante 
inicial dessas palavras. A escolha de uma lista de palavras como 
esta constitui o que se chama de principio acrofônico, ou seja, o som 
inicial do nome das letras é o som que a letra representa: o desenho 
da cabeça de boi representa o som da oclusiva glotal, porque o nome 
dessa letra é ‘alef. (CAGLIARI, 1999, p.15-16) 

 

Cabe então salientar que o princípio acrofônico foi uma das 

melhores ideias da época, surgidas no sistema da escrita, permitindo assim uma 

simplificação em relação à quantidade de letras e um modo mais claro de proceder 

com a leitura e escrita. 

Uma vez identificada a letra pelo nome, já se tinha um som para ela. 

Juntando os sons das letras das palavras em sequência, tinha-se a pronúncia de 
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uma dada palavra o que, feitos os devidos ajustes, dava o resultado final de sua 

pronúncia; e, pronunciando, o significado vinha automaticamente. 

Para se alfabetizar nesse sistema de escrita, bastava que a pessoa 

decorasse a lista dos nomes das letras, observasse a ocorrência de consoantes nas 

palavras e transcrevesse esses sons consonantais, usando o princípio acrofônico. 

(CAGLIARI, 1999, p.16,17) 

Portanto, quando os gregos passaram a usar o alfabeto, aprender a 

ler e a escrever tornou-se uma tarefa mais fácil e popular. De fato, Rizzo (2005) 

esclarece que se pode mesmo dizer que na Grécia antiga havia as escolas do 

alfabeto.  

Segundo Rizzo (2005), os gregos escreviam alfabeticamente porque 

usavam as consoantes e as vogais, para eles a alfabetização ocorria de modo 

parecido aos dos semitas, como em grego não tinha consoante oclusiva glotal, a 

letra ‘alef, passou a representar a vogal A, agora denominada alfa. 

A escrita revolucionou a cultura grega na medida em que 

impulsionou o desenvolvimento intelectual daquele povo. Os ensinamentos 

passaram a ser registrados por escrito. Foi uma revolução na transmissão do 

conhecimento. Um fato marcante a destacar, é que os gregos foram o primeiro povo 

ocidental a pensar e observar os fenômenos do mundo, buscando explicações sobre 

a origem dos mesmos. Era o surgimento da Filosofia e os notáveis intelectuais 

gregos como Sócrates, Platão e Aristóteles. A escrita possibilitou a ampliação do 

registro de informações que a memória oral não permitia. 

Os romanos assimilaram tudo o que puderam da cultura grega, 

inclusive o alfabeto. Práticos, acharam interessante o princípio acrofônico do 

alfabeto grego, mas perceberam que as letras não precisavam ter nomes especiais: 

era mais simples ter como nome da letra o próprio som dela. 

 
O povo romano percebeu que não precisavam ter nomes especiais 
para as letras; era mais simples ter como nome da letra apenas o 
próprio som dela. Dessa forma, mantinha-se o principio acrofônico e 
ficava ainda mais fácil usar o alfabeto e se alfabetizar. Foi assim que 
alfa, beta, gama, delta, épsilon, etc. transformaram-se em a, bê, cê, 
dê, e, etc. (CAGLIARI, 1999, p. 17) 
 

Os semitas, os gregos e os romanos nos deixaram as tabuinhas ou 

pequenas pedras, ou ainda, chapas de metal onde continham as letras já na ordem 

tradicional do alfabeto, a qual serviria de ajuda para as pessoas aprenderem a ler e 



 21 

escrever. Tais objetos foram considerados documentos, sendo as mais antigas 

“cartilhas” da humanidade, conforme afirma Cagliari (1999). Desse modo, pode-se 

dizer que na Grécia antiga havia as escolas do alfabeto e o alfabeto grego acabou 

influenciado os romanos e popularizando na Europa.  

Em geral, durante a Idade Média, a alfabetização ocorria mais na 

vida privada das pessoas do que nas escolas: quem sabia ler, ensinava a quem não 

sabia, mostrando o valor fonético das letras do alfabeto em determinada língua, a 

forma ortográfica das palavras e a interpretação da forma gráfica das letras e suas 

variações. (CAGLIARI, 1999, p.18) 

Na atualidade, algumas famílias que, por alguma razão ou 

necessidade, sentem-se motivadas a alfabetizar suas crianças sem a escola. Ou 

seja, antes mesmo da criança ter contato com o espaço de educação formal, 

inserido-as no mundo das letras, não significa que a escola não entrará na vida 

dessa criança, simplesmente, a família estará adiantando o processo de 

alfabetização. 

Com o uso cada vez maior da escrita pelos povos e com a produção 

crescente de livros escritos à mão (e depois impressos), o alfabeto passou a ter um 

problema a mais: foram surgindo formas variantes de representação gráfica das 

letras. Isso fez com que uma letra passasse a ser apenas um valor abstrato do 

alfabeto, que podia ser representado por muitas formas gráficas, as quais, agora, o 

usuário do sistema de escrita tinha de conhecer. 

A primeira manifestação desse fato aconteceu quando das letras 

capitais (as maiúsculas que eram as únicas do sistema de escrita latina) surgiram às 

letras minúsculas com forma gráfica diferente das antigas, que passaram a chamar 

maiúsculas. (CAGLIARI, 1999, p. 18,19) 

Portanto, não bastava saber o alfabeto, seu princípio acrofônico e 

sua ortografia, era necessário saber que “A e a” eram a mesma coisa, o que 

diferenciava é que uma era maiúscula e a outra minúscula. No entanto, isso trouxe 

alguns problemas, pois as pessoas deviam saber fazer a categorização correta das 

formas gráficas, reconhecendo assim, a qual categoria pertencia cada letra, a qual 

se encontravam as diversas manifestações gráficas da escrita para assim utilizarem 

corretamente.  

Para Cagliari (1999), a ortografia surge para amenizar os problemas 

da variação linguística entre os usuários da escrita de diversas regiões, porém a 



 22 

sociedade tem a crença de que a ortografia das palavras refletirá na sua pronúncia 

correta. 

 [...] a ortografia mostrou uma vantagem a mais: alem de servir para 
neutralizar a variação linguística na escrita, do ponto de vista 
fonético, passou a ser o guia interpretativo do valor da variação 
gráfica das próprias letras. (CAGLIARI, 1999, p.19) 

 

Assim, a ortografia surge para permitir o entendimento do material 

escrito a todas as culturas da população de uma mesma língua.  A moda das 

escolas que ensinavam as crianças a ler e a escrever espalhou-se pela Europa. 

Apesar de a escola se encarregar da alfabetização, os alunos que frequentavam 

essas escolas pertenciam a famílias com certo status na sociedade, o povo simples 

e pobre continuava fora da escola. Isso se estende desde a época clássica latina até 

o século XVI, na era do Renascimento, período marcado pela valorização do homem 

e da natureza, em oposição ao divino e ao sobrenatural, conceitos que haviam 

imperado na cultura da Idade Média. 

Conforme esclarece Rizzo (2005), com o Renascimento (séculos XV 

e XVI) e, sobretudo, com o uso da imprensa na Europa, a preocupação com os 

leitores aumentou, uma vez que se faziam livros para um público maior, e a leitura 

de obras famosas deixou de ser coletiva para se tornar cada vez mais individual. Por 

isso, a preocupação com a alfabetização passou a ter uma importância muito 

grande. A primeira consequência disso foi o aparecimento das primeiras cartilhas. 

Nessa época, surgem as primeiras gramáticas das línguas neolatinas, fato esse que 

motivou alguns gramáticos a se dedicarem também à alfabetização: era preciso 

estabelecer uma ortografia e ensinar o povo a escrever nas línguas vernáculas, 

deixando de lado, cada vez mais, o latim. 

Segundo Cagliari (1998, p.19) essa situação foi acarretada devido à 

Johannes Gutenberg que inventou a imprensa. Essa possibilidade de divulgação 

editada colocaria um fim aos escribas da Igreja que monopolizava a escrita e, 

sobretudo, a transmissão de conhecimento 

Rizzo (2005) e Cagliari (1999) apresentam as primeiras obras de 

alfabetização que surgiram na Europa entre os séculos XV e XVIII. Neste trabalho de 

conclusão de curso, dar-se-á destaque a algumas dessas obras, com ênfase para o 

processo de Valentim Ickelsamer, que consiste no ensino da leitura partindo-se do 

som da letra, tema principal deste estudo: o método fônico. 
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Nesse período, surge um dos primeiros manuais escolares, escrito 

pelo pensador e reformador religioso Jan Hus  (1374-1415) que propôs uma 

ortografia padrão para a língua tcheca e, juntamente com este trabalho, apresentou 

o ABC de Hus: um conjunto de frases de cunho religioso, cada qual iniciada com 

uma letra diferente na ordem do alfabeto. Essa obra era voltada para a alfabetização 

do povo tcheco (RIZZO, 1995), apresentando uma ortografia padrão. 

Cagliari (1999) ressalta que Jan Hus foi um dos precursores da 

reforma protestante. Foi excomungado da Igreja e condenado pelo Concílio de 

Constança, vindo a ser queimado vivo. 

Essa concepção didática, embora apresentasse um caráter 

reformador, deixava claro seu interesse ideológico muito parecido com o da Igreja. 

Segundo Veiga (1995), Hus vai ao encontro das tentativas do clero em manipular 

seus fiéis, uma vez que existia um embate entre a elite, que tinha o desejo do lucro 

sem a censura explícita, e a Igreja Católica, que atrapalhava o crescimento do 

capitalismo, mesmo abrangendo um patrimônio considerável entre terras, 

edificações e moedas. 

A Igreja Católica reinava absoluta até a Reforma Protestante e 

mantinha um poder absoluto sobre os povos em geral, comandando reis, burgueses 

e plebeus. Consideravam o que era pecado e ainda vendiam as indulgências. O 

clero era o verdadeiro capitalista, apenas escondido atrás das batinas e edificações 

recobertas de ouro. Valendo destacar que nesse período estava em construção a 

Basílica de São Pedro, toda revestida em ouro para demonstrar a ostentação e 

poder da Igreja Católica (VEIJA, 1995). 

Dessa forma, o movimento reformador lutava não apenas pela livre 

interpretação das palavras de Deus na Bílblia, mas também pelo livre comércio, sem 

a interferência da Igreja Católica com seus impostos e julgamentos. Viam, portanto, 

a escola como forma de divulgar essas novas idéias. 

 
Na Idade Média, o dinheiro tinha sido considerado estéril, valioso 
apenas como meio de troca. Mas na época da Reforma o processo 
capitalista de usar dinheiro para fazer dinheiro se tornou cada vez 
mais generalizado. (SIMON apud VEIGA, 1995, 17) 
 

Na época, existiam apenas os feudos, e o comércio era a moeda de 

troca. Trocavam-se mercadoria por mercadoria. O dinheiro era escasso, e a Igreja 

Católica mantinha uma considerável liderança, condenando o comércio livre.  
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Em 1525, na cidade de Wittenberg , na Alemanha, é editada a 

cartilha intitulada como Bokeschen vor leven ond kind, que continha o alfabeto, os 

Dez Mandamentos, orações e algarismos. E em 1527, numa obra semelhante, 

Valentin Ickelsamer, inclui em sua cartilha as primeiras gravuras, por exemplo, a 

letra S com o desenho de uma cobra. 

Valentim Ickelsamer incluiu, em uma obra semelhante, listas de 

sílabas simples. Esse tipo de obra permanece com esquema semelhante até o 

século XVII. Somente no século XVIII, apareceram as primeiras gravuras das letras 

iniciais, por exemplo, a letra S com o desenho de uma cobra, a letra A com a figura 

de uma escada aberta etc.  

O processo de Valentim Ickelsamer consistia no ensino da leitura, 

partindo-se do som da letra; o criador, Ickelsamer, encontrou muita dificuldade na 

época da implantação, mas aos poucos foi conseguindo adeptos e logo foram 

criadas cartilhas cheias de explicações (LEITE, 2001). 

Pelo processo de Ickelsamer, o professor, antes de ensinar as 

consoantes, devia preparar os alunos, ensinando-lhes as vogais. Ao escolher as 

consoantes, o professor devia iniciar com as que tinham representações 

onomatopaicas. Fazia o ruído imitando a consoante e eles ouviam e repetiam som, 

depois fazia a sua ligação com cada vogal, representando-as graficamente. 

O educador tcheco Jan Amos Komensky, mais conhecido como 

Comênius (1592- 1670), inspirado em Jan Hus, edita a obra Orbis sensualis pictus 

“O mundo sensível em gravuras”, que apresentava lições acompanhadas de 

ilustrações. O autor acreditava que a educação deveria começar pelos sentidos.  Em 

1658, publica um livro de alfabetização em que as lições vinham acompanhadas de 

gravuras para ajudar a motivar as crianças para os estudos.  

Comênius é o primeiro educador no mundo ocidental a interessar-se 

na relação ensino/aprendizagem, levando em conta haver diferença entre o ensinar 

e o aprender. É considerado o iniciador da didática moderna (LEITE, 2001). 

Porém, leva-se em conta que a educação sempre teve um intuito, 

seja para manter a elitização, seja para a profissão. “Para ensinar ortografia, o 

professor mandava os alunos copiarem cartas-modelo e documentos comerciais 

para aprenderem, ao mesmo tempo, coisas úteis para a vida.” (CAGLIARI 1998, p. 

200). 
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Comênius defendia a importância da educação formal de crianças 

pequenas e preconizou a criação de escolas maternais, pois assim as crianças 

teriam, desde muito cedo, a oportunidade de adquirir as noções elementares que 

deveriam aprender mais tarde com profundidade.  

Segundo Cagliari (1998), para Comênius era possível ensinar tudo a 

todos, também era possível reunir todo o conhecimento e gradativamente levar o 

aluno a esse mesmo conhecimento. Sem esquecer que, deslumbrado com a 

imprensa, passou a ilustrar seus livros, o que favoreceu sua propagação. 

Defendia a tese de que a educação devia começar pelos sentidos, 

pois as experiências sensoriais obtidas através dos objetos seriam internalizadas e, 

mais tarde, interpretadas pela razão (LEITE, 2001). Compreensão, retenção e 

práticas consistiam a base de seu método didático e, por meio desses elementos, 

chegar-se-ia às três qualidades: erudição, virtude e religião, correspondendo as três 

faculdades que é preciso ter: intelecto, vontade e memória. 

São João Batista de la Salle escreveu, em 1702, um regulamento 

para as escolas que fundara, chamado Conduite des écoles chrétiennes “Conduta 

das escolas cristãs), publicado em 1720. Através dessa obra, pode-se ter uma ideia 

bem detalhada de como eram as aulas naquela época, inclusive as de alfabetização. 

O ensino era dividido em três partes, uma destinada aos alunos principiantes, outra 

aos médios e a terceira aos avançados. A primeira lição era a tábua do alfabeto; a 

segunda, a tábua das sílabas; a terceira, o silabário; a quarta, o segundo livro para 

aprender a soletrar e a silabar; a quinta (ainda no segundo livro) cuidava da leitura 

para quem já sabia silabar perfeitamente etc. No terceiro livro, os alunos aprendiam 

a ler com pausas e entonação. Todos os manuais escolares até o século XVII, 

mesmo com a Reforma Protestante, eram voltados aos ensinamentos religiosos 

cristãos. Era a forma que a Igreja Católica mantinha para manipular seus fiés de 

maneira sutil. (VEIGA, 1995) 

De acordo com a Igreja Católica, a educação tinha a função principal 

de formar um bom cristão, um indivíduo que servisse àquela igreja sem 

questionamentos e sem pecado, pois com o pagamento das indulgências, estaria 

perdoado. Essa educação atingia apenas as elites, que detinha maior poder 

financeiro.  
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Para os reformadores religiosos protestantes, a educação deveria 

ser igualmente oferecida a todos, independente de condições financeiras. Isso traria 

oportunidades de trabalhos e de comércio. 

Nesse modelo de ensino, aparece uma distinção clara entre ler e 

escrever. A leitura era dirigida para as coisas religiosas; a escrita para o trabalho na 

sociedade. Esse modelo de escola partiu da França e teve grande repercussão nas 

escolas dirigidas por religiosos em outros países. 

Após a Revolução Francesa, surgiu o Ensino Mútuo que se 

espalhou, sobretudo, entre povos anglo-germânicos. O pedagogo alemão José 

Hamel , em sua obra Ensino Mútuo, descreve o método de alfabetização em 

detalhes. Os alunos aprendem em aulas de 15 minutos, estudando exercícios fáceis 

e, em coro, ao redor de lousas colocadas nas paredes da sala. O ensino é 

nitidamente coletivo, ministrado para classes e não mais com atenção individual. 

Esse método foi utilizado no Brasil durante o Império, que tinha 

como ponto de partida fazer os alunos que sabiam mais, ensinar aqueles que 

estavam iniciando a alfabetização. Ainda nesse período, a alfabetização é 

introduzida nas escolas como matéria escolar, pois isso significava a educação dos 

ricos que não tinham ligação com a nobreza e o estudo passa a ser dividido em 

lições, adotando o método ba-bé-bi-bó-bú. (VEIGA, 1995)  

O ensino realizado com muitos alunos em uma classe acabou 

criando um tipo de escola para as crianças: as escolas infantis, jardins de infância ou 

escolas maternais. Essas escolas foram iniciadas por Robert Owen (1771-1858) em 

1816, destinadas aos filhos dos operários de sua fábrica têxtil de New Lanark, na 

Escócia. Elas logo se espalharam e passaram a cuidar da alfabetização das 

crianças.  Foi uma atitude de grande significância, mesmo sendo  jardim de infância, 

possuía caráter assistencialista e não educacional. 

O interesse nessas escolas era que as mães, tendo com quem 

deixar seus filhos, poderiam trabalhar nas fábricas têxteis. Tudo isso seria muito 

bom, se essas mesmas funcionárias, não fossem exploradas com a carga horária e 

baixíssimo salário. 

O pedagogo alemão Friedrich Froebel (1782-1852) fundou o 

primeiro jardim de infância (Kinder-garten) em 1837. Froebel considerava a 

Educação Infantil indispensável para a formação da criança – e essa ideia foi aceita 
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por grande parte dos teóricos da educação que vieram depois dele. O objetivo das 

atividades nos jardins de infância era possibilitar brincadeiras criativas. 

Froebel acreditava que era inerente da criança o aprender, e que 

elas já traziam uma metodologia natural que as levava a aprender de acordo com 

seus interesses e por meio de atividade prática. Froebel acreditava que as atividades 

e o material escolar eram determinados de antemão, para oferecer o máximo de 

oportunidades de tirar proveito educativo da atividade lúdica. (ARCE, 2002) 

Segundo Arce (2002), ele combatia o excesso de abstração da 

educação de seu tempo, argumentando que ele afastava os alunos do aprendizado. 

Na primeira infância, o importante era trabalhar a percepção e a aquisição da 

linguagem. No período propriamente escolar, seria a vez de trabalhar religião, 

ciências naturais, matemática, linguagem e artes. 

Froebel defendia a educação sem imposições às crianças porque, 

segundo sua teoria, elas passam por diferentes estágios de capacidade de 

aprendizado, com características específicas, antecipando as ideias do suíço Jean 

Piaget.  

Conforme esclarece Cagliari (1998, p.20), no bojo dessas muitas 

transformações a “Revolução Francesa trouxe grandes novidades para a escola. 

Uma delas foi a responsabilidade com a educação das crianças, introduzindo a 

alfabetização como matéria escolar”. 

 
[...] as antigas cartilhas sofreram uma modificação notável. Com a 
escolarização, o processo educativo da alfabetização tinha de 
acompanhar o calendário escolar. Como as antigas cartilhas fossem 
simples esquemas, passaram a ser mais desenvolvidas. O estudo foi 
dividido em lições, cada uma enfatizando um fato. O ensino silábico 
passou a dominar o alfabético. O método do ‘bá, bé, bi, bó, bu’ 
começava a aparecer. Com poucas modificações superficiais esse 
tipo de cartilha iria ser o modelo dos livros de alfabetização 
(CAGLIARI, 1998, p.21).   
 

Nesse contexto, também surgem as cartilhas da língua portuguesa:   

 
A) João de Barros, em 1540, publicou a gramática mais antiga da 
língua portuguesa e junto publica a cartinha (cartilha), um mapa de 
orientação, que trazia um alfabeto com letras góticas; depois vinham 
as tabelas com todas as combinações de letras, o que levava a 
escrita de todas as sílabas das palavras da língua portuguesa. Na 
seqüência apareciam palavras ilustradas com desenhos, sendo que 
cada palavra começava com uma letra diferente do alfabeto. No final 
vinham os mandamentos de Deus e da igreja com algumas orações.   
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Segundo Cagliari (1988) para se alfabetizar, o aluno decorava o 

alfabeto, tendo o nome das letras como guia para sua decifração, decorava as 

palavras-chave, para pôr em prática o princípio acrofônico, próprio do alfabeto, e 

depois passava a escrever e a ler, interpretando nas ‘taboas’(ou tabuadas), as 

sílabas da fala com a correspondente forma de escrita. Ainda, segundo o autor, 

 
b) Cartilha do ABC: esta segue o mesmo princípio da cartinha de 
João de Barros;  
c) Em 1850, Antônio Feliciano de Castilho escreve uma cartilha 
famosa, intitulada Método portuguez para o ensino do ler e do 
escrever. Uma das suas características mais marcantes é o emprego 
dos chamados alfabetos picturiais ou icônicos. Em 1853, esse 
mesmo autor lança sua segunda edição, desta vez com o nome, 
Método Castilhos;   
d) João de Deus, em 1870, lançou uma cartilha que ficou muito 
famosa, intitulada Cartilha maternal ou arte de leitura. (CAGLIARI, 
1988, P.22)   
 

No Brasil, segundo Collares (2011), logo após a Cartilha Maternal de 

João de Deus, apareceram muitas outras. Todas com características bem 

marcantes, definindo diferentes métodos e estratégias para a condução da 

alfabetização, tais como:   

a) método sintético: obedece a uma certa hierarquização, vai da letra 

ao texto através da soletração e silabação;   

b) método analítico: este método ganha maior importância na 

década de 30 com a ascensão da psicologia, quando a maior ênfase é dada aos 

testes de maturidade psicológica. Para ilustrar melhor,  

Método Sintético  Método Analítico 
Consiste em sintetizar sequências, dados 
ou átomos componentes. O método de 
recitação do bê-a-bá encaixa-se nesse 
tipo. 

Mostrar primeiro as letras e ensinar suas 
correspondências com sons e depois 
ensinar a compor com elas as sílabas e 
palavras.  

Parte das sequências completas, sendo 
a tarefa analisá-las e identificar os 
átomos. 

Mostrar primeiro palavras ou frases e 
ensinar a identificar nelas as unidades 
componentes as letras e os sons que 
lhes correspondem. 

Adaptado pela autora: LEMLE, Miriam. Guia teórico da alfabetizador.São Paulo: Ática, 1998.p.42-43. 

Com o passar dos tempos, foram surgindo cartilhas que misturavam 

o método sintético e o analítico, o que o levou a ser chamado de Método Misto. 
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Como exemplo, podemos citar a cartilha Caminho Suave, publicada em 1948 por 

Branca Alves de Lima, que traz toda a fase do período preparatório. (COLLARES, 

2011)   

Já no final da década de 80 e início dos anos 90, surgiram novos 

estudos sobre o processo de alfabetização, levando a reflexão de outras tentativas 

de trabalhar o processo de alfabetizar, contrário à reprodução.  

Cagliari (1998) ressalta que a contribuição dos estudos efetivos de 

Emilia Ferreiro na psicolinguística e na sociolinguística, e de Jean Piaget na 

psicogenética, fez com que a educação de então passasse a ser questionada 

deixando de lado os métodos e cartilhas. O objetivo não era mais discutir como se 

ensina, mas valorizar como se aprende. No entanto, ocorreram situações 

contraditórias, pois alguns professores que se diziam construtivistas ainda se 

utilizavam de cartilhas. Tais profissionais, talvez, não tiveram uma boa 

fundamentação tanto para adotar o construtivismo amplamente, ou então para 

permanecer no método tradicional que acompanhava as cartilhas. 

Neste contexto, Becker (1993), anuncia que 

a idéia de que nada, a rigor, está pronto, acabado, e de que, 
especificamente, o conhecimento não é dado, em nenhuma 
instância, como algo terminado. Ele se constitui pela interação do 
Indivíduo com o meio físico e social, com o simbolismo humano, 
com o mundo das relações sociais; e se constitui por força de sua 
ação e não por qualquer dotação prévia, na bagagem hereditária 
ou no meio, de tal modo que podemos afirmar que antes da ação 
não há psiquismo nem consciência e, muito menos, pensamento. 
(Becker, 1993, p.87–93)  

O governo brasileiro, em 1985, com o decreto nº 91.542, 

proporcionou aos professores a possibilidade de escolher os livros que iriam 

trabalhar, deixando claro que tais livros não seriam mais descartáveis, passando 

por um tempo de utilização de no mínimo três anos. 

Na década de 90, houve um apelo por parte dos educadores pela 

volta dos livros didáticos. “Um fato que explica tal escolha, é que muitos professores 

esperam encontrar nos livros de alfabetização, de hoje, a permanência de 

procedimentos sistemáticos e explícitos para ensinar a ler e escrever.” (SCHEFFER, 

2011, p. 07) 

Atualmente, teóricos como Goulart (2011, p. 95), contemplam a ideia 

de que, “se as cartilhas e os livros didáticos forem convidados para a sala de aula, 
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que seja como material auxiliar da turma”. Os professores podem se utilizar de 

outros meios para que haja a alfabetização e letramento1 do aluno. Existem 

inúmeros recursos disponíveis para isso. 

Após este breve histórico da origem da escrita e leitura, e 

consequentemente da alfabetização no mundo e no Brasil, o próximo capítulo 

abordará a justificativa da viabilidade do método fônico conforme Capovilla, objeto 

deste estudo. Reforçando a citação acima, um dos principais intuitos é contribuir 

com a possibilidade de se pensar em outros recursos para a alfabetização de 

crianças. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 CONHECER E UTILIZAR MODOS DE MANIFESTAÇÃO E CIRCULAÇÃO DA ESCRITA NA SOCIEDADE; 
DESENVOLVER ATITUDES E DISPOSIÇÕES FAVORAVEIS A LEITURA; COMPREENDER E VALORIZAR O 
USO DA ESCRITA COM DIFERENTES FUNÇÕES, EM DIFERENTES GENEROS. (MINISTERIO DA 
EDUCAÇÃO, SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO BASICA,2007, p. 20). 
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3. AS JUSTIFICATIVAS SOBRE A VIABILIDADE DO MÉTODO FÔNICO 

 

Este capítulo é uma tentativa de resenha dos livros de Fernando 

Capovilla e Alessandra G. Seabra  (2010) e Capovilla e Capovilla (2004) sobre a 

justificativa da viabilidade do Método Fônico na alfabetização. Os autores procuram 

mostrar como o Brasil poderia reverter esta série de fracassos na Educação Básica 

e dar a volta por cima se adotar o método fônico que, além de restaurar à criança o 

direito à aprendizagem competente e o prazer das descobertas que ela produz. O 

trabalho com o Método também restaura no professor a importância, dignidade e 

encanto de sua profissão, e o seu direito de ensinar com prazer e eficiência, de 

construir competências e de saber que o fez, de descortinar novos mundos com 

dedicação e alegria, e de compartilhar com seus educandos o entusiasmo pela 

aventura da descoberta e do conhecimento. 

Conforme registram os autores, após extensivos estudos à procura 

do método de alfabetização mais eficaz, os Estados Unidos, a França e o Reino 

Unido decidiram adotar oficialmente o método fônico. No Brasil, contudo, os 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) da Secretaria de Educação Fundamental 

do Ministério da Educação e Cultura (MEC) ainda insistem em pregar outro método 

de alfabetização que, de acordo com aqueles países, é ultrapassado, improcedente 

e ineficaz. Essas medidas têm custado caro ao aluno brasileiro, cuja competência 

em leitura e escrita tem caído de modo alarmante, classificando o país 

repetidamente em último lugar em várias avaliações internacionais, com o Programa 

Internacional de Avaliação de Alunos da Organização para Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico, e diversos outros como os da UNESCO (CAPOVILA & 

SEABRA, 2010).  

 

Por ocasião da edição do método fônico no Brasil na década de 
1980, os autores narram que o Brasil estava vivenciando o fracasso 
escolar no ensino fundamental em nossas escolas, em especial das 
classes sociais menos favorecidas. Apontam que segundo pesquisas 
do Censo Educacional 2001-2002, “mais de um quarto de todas as 
crianças que ingressam na primeira série do ensino fundamental 
fracassa e não chega à segunda série”. (CAPOVILLA & SEABRA, 
2010, p. 14). 
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Preocupados, os autores indagavam os porquês de tal falha. Para 

responder isso, apresentou-se pesquisas com base no fracasso da alfabetização 

brasileira e constatou-se que  

Só em 2001, dos 5,98 milhões de crianças matriculadas na primeira 
série, 26,2% não conseguiram aprender e fracassaram antes de 
chegar à segunda série. Ou seja, só em 2001, a alfabetização 
brasileira falhou com 1,57 milhões de crianças já em seu primeiro 
ano de ingresso na escola. (CAPOVILLA & SEABRA, 2010, p. 13). 

 

Sendo assim, algo estaria errado no sistema de ensino brasileiro no 

que diz respeito ao insucesso escolar, mais do que no substrato 

neuroanatomofisiologico dessas crianças (CAPOVILLA e CAPOVILLA, 2004). 

Portanto, uma primeira característica segundo Capovilla e Capovilla 

(2004) que distingue a maior parte das crianças que fracassam em aprender a ler é 

a baixa habilidade metafonêmica, a qual também é chamada de consciência 

fonêmica. Segundo eles,  

A fala sendo concebida como um fluxo no tempo de certo número 
limitado de fonemas que se combinam e recombinam em diferentes 
ordens conforme regras convencionais compondo diferentes palavras 
faladas, e que esses fonemas podem ser convertidos em seus 
grafemas correspondentes num mapeamento de ordem conforme a 
seqüência tempo-espaço (da esquerda para a direita na linha, e de 
cima para baixo entre linhas), e com lacunas para separar as 
palavras. (CAPOVILLA & CAPOVILLA, 2004, p. 77) 
 
 

Cabe então dizer das crianças que não obtiveram instruções 

metafonológicas e fônicas explicitas e sistemáticas, porque não obtiveram 

consciência fonêmica e conhecimentos das relações grafemas-fonemas suficientes 

para mapear a fala por meio da escrita e para recuperar a fala interna a partir dessa 

escrita. 

Eles enfatizam que os PCNs brasileiros insistem em uma 

alfabetização decorrente da abordagem ideovisual global. Tratando-se de uma 

realidade de crianças de classe baixa não se pode considerar que as mesmas 

obtiveram instruções suficientes, anteriormente a sua alfabetização, negando assim 

o direito de aprenderem por um método eficaz e comprovado, segundo pesquisas 

com intervenções em grupos de crianças de escola particular e pública. 

O caso do insucesso com a alfabetização das crianças da França, 

Inglaterra e Estados Unidos no período inicial dos anos 90, passou a ser motivo de 
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grandes pesquisas. Uma comissão de especialistas em alfabetização passou a rever 

a literatura cientifica, com propósito de captar algum erro em se tratando da ação 

pedagógica, ao passo que poderiam assim obter resultado satisfatório com relação 

às crianças em fase escolar. 

Sendo assim, foram levantados mais de 100 mil estudos na busca 

de uma solução para a queda de desempenho escolar, levando os especialistas, 

após as investigações, alcançarem êxito nos resultados. Importante salientar os sete 

fatores para a alfabetização apresentada pelo comitê: a consciência fonológica, a 

instrução fônica, a leitura em voz alta, a instrução de vocabulário, a instrução de 

compreensão, os programas de leitura independente e a formação do professor. 

Dentre elas, as duas primeiras causam maiores impactos. Segundo 

os estudos,  

 

Será que instruções de consciência fonêmica (isto é, procedimentos 
para desenvolvimento da consciência fonológica em nível fonêmico) 
melhoraram a capacidade de leitura? Se este for o caso, como elas 
devem ser melhor implementadas? 2) Será que as instruções fônicas 
melhoraram a capacidade de leitura? Se este for o caso, como 
melhor administrar tais instruções? (NATIONAL INSTITUTE FOR 
CHILD HEALTH AND HUMAN DEVELOPTIMENTE NAIONAL 
READING PANEL apud CAPOVILLA &  SEABRA, 2010, p. 78). 
 
  

Logo, privações de instruções fônicas (relação grafema e fonema) e 

metafonológica (exercícios de consciência fonológica, explicitas e sistemáticas) e no 

errôneo incentivo a uma abordagem ideovisual à aprendizagem de leitura e escrita a 

partir dos textos complexos, trazem um significante fracasso na questão da 

alfabetização no Brasil. Nossas crianças estão sendo ensinadas de forma que não 

aprendem, prova disso são os dados do IBGE, que apresentam um número de 

crianças do ensino fundamental, (7 a 14 anos) que corresponde a 27 milhões, isso 

nos mostra claramente os alarmantes índices de reprovação e evasão escolar, no 

ensino fundamental brasileiro, cerca de 8 milhões e 300 mil crianças e jovens. 

Ainda, segundo eles, de acordo com o INEP, dados do MEC 

revelaram que a população do ensino fundamental era de 8,3 milhões de alunos 

atrasados (CAPOVILLA e CAPOVILLA, 2004).  

Contudo, apesar dos investimentos, cerca de 5,2% do PIB em 

educação, a escola tem sido incompetente em fornecer ensino básico de qualidade. 
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Desde a introdução do construtivismo no MEC, os cursos de 

treinamento e reciclagem de professores, a qualidade do ensino básico brasileiro 

vem caindo de modo assustador, como podemos constatar pelos dados oficiais do 

governo. 

Segundo dados do Instituto Nacional de Estudos e pesquisas 

Educacionais (INEP), desde a instituição do Sistema de avaliação do Ensino Básico 

(SAEB) em 1995, observa-se o fracasso crescente e alarmante nas avaliações 

bianuais de 1995, 1997, 1999, 2001 (CAPOVILLA & CAPOVILLA, 2010) 

Ainda segundo autoridades do SAEB, INEP, MEC, a elevada 

incidência de reprovação e evasão decorre da dificuldade em aprender sob os atuais 

procedimentos de ensino. 

Sendo assim: 

Afinal, se as escolas fossem aplicar os critérios de desempenho do 
SAEB, elas deveriam reprovar 76% de todos os alunos da quarta 
série, 60% de todos os alunos da oitava série, e 75% de todos os 
alunos da terceira série do ensino fundamental (INEP apud 
CAPOVILLA & CAPOVILLA, 2004, p. 16) 

 

Conforme os autores, nota-se a visível queda nos critérios de 

avaliação nos tempos do construtivismo, em que as escolas estão sendo incapazes 

de ensinar como se deveria. E cometendo um gravíssimo erro de aprovar tudo e de 

qualquer forma que vem em suas mãos, sem pensar nas futuras consequências 

educacionais brasileiras. 

Ainda, segundo os autores, vivenciou-se um escândalo com esses 

rebaixamentos de critérios avaliativos, como demonstra o Censo Educacional 2001-

2002. 

 
Em 2001, na primeira série, a porcentagem de reprovação foi de 
apenas 15%. Contudo nessa mesma primeira serie segundo 
pesquisa com 13 mil crianças de 47 municípios brasileiros realizada 
pela Fundação Carlos Chagas (publicada na Revista Época na 
matéria intitulada Fabrica de Analfabetos em 30 de Junho de 2003), 
54% das crianças não reconhecem algumas palavras, mas trocam ou 
omitem letras, sendo que 96% das crianças da escola pública saem 
da primeira serie sem saber ler (CAPOVILLA & CAPOVILLA, 2004, p. 
17)  

 

Com isso, entende-se pelos estudos e conclusões dos autores, que 

nos tempos das cartilhas do método alfabético silábico, a criança passava para a 
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próxima série porque aprendia, e não porque o sistema era frouxo. Não se quer dizer 

que se deva retroceder ao tempo do método alfabético silábico, pois muitos os 

confundem com o Método Fônico, sendo que o mesmo está muito a frente do 

método alfabético silábico do passado. O que realmente eles têm em comum é a 

ênfase no som da fala.  

O quadro era assustador na época, não muito diferente de hoje. 

Dados apresentados revelaram que 91% da população escolar do ensino 

fundamental, estavam submetidos aos PCNs construtivistas, sendo incapazes de ler 

e aprender pela leitura (CAPOVILLA e CAPOVILLA, 2004). 

Ou seja, cada vez mais o funil tem se estreitado, marginalizando 

aqueles que não tiveram oportunidades de ensino de qualidade, transformando 

nossa sociedade brasileira em uma massa crescente de analfabetos funcionais2. 

Portanto, segundo Capovilla e Capovilla (2004, p. 79)  

 
[...] o país chegou ao fundo do poço: na avaliação internacional de 
competência de leitura, o Pisa promovida pela Organização para a 
Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OECD, 2001), dentre 36 
países avaliados, o Brasil ficou na 36ª posição, ou seja, em último 
lugar do mundo. 
 
  

Diante deste cenário, os autores chamam à atenção para as 

"explicações" de autoridades brasileiras, que alegaram não haver nada que os 

responsáveis pela educação pudessem fazer em termos de oferecer às crianças 

métodos de ensino mais apropriados.  

 
Parece nem passar pela cabeça de certas autoridades que o método 
global de alfabetização, entronizado tão veementemente pelos 
Parâmetros Curriculares Nacionais, possa ser o responsável por 
grande parte do fracasso. Em plena era da globalização, o Brasil tem 
conseguido ignorar, com inexplicável obtusidade, a revolução do 
ensino fundamental ocorrida nos Estados Unidos, na Inglaterra, na 
França e em tantos outros países e blocos que, depois de intensas 
pesquisas científicas, descobriram os estragos alarmantes feitos pelo 
pernicioso método global e adotaram explicitamente o método fônico 
para a alfabetização de suas crianças (CAPOVILLA & CAPOVILLA, 
2004, p. 78). 
 

                                                 
2 A UNESCO sugeriu a adoção do conceito de alfabetismo funcional. É considerada 
alfabetizada funcional a pessoa capaz de utilizar a leitura e escrita para fazer frente às 
demandas de seu contexto social e de usar essas habilidades para continuar aprendendo e 
se desenvolvendo ao longo da vida. ( RIBEIRO, 2006, p.1). 
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Cabe ressaltar que o Brasil não estava sozinho diante do fracasso 

do ensino básico. Países como Inglaterra, França e Estados Unidos também se 

viram diante do insucesso causado pela febre construtivista. No entanto, após 

quinze anos de fracasso, ou seja, inicio dos anos 90, esses países estavam com um 

histórico de declínio e estagnação na educação muito marcante. 

O modo como os governantes desses países agiram na década de 

90, diante da grave situação educacional medíocre que havia instalado nesses 

países foi importante para saírem pela porta da frente, ou seja,  

 
Empreenderam pesquisas para descobrir as razões da estagnação e 
do fracasso, e tomaram a decisão corajosa de reorientar seus 
métodos de alfabetização, adotando aquele pela qual as pesquisas 
revelaram como indubitavelmente superior: o método fônico. 
(CAPOVILLA & CAPOVILLA, 2004, p. 77). 
 
 

Sendo assim, o congresso dos Estados Unidos convocou uma 

Comissão de Especialistas em Leitura, composta pelo Instituto Nacional de Saúde 

da Criança e de Desenvolvimento Humano em conjunto com a Secretaria de 

Educação, constituindo assim o Comitê Nacional de Leitura (National Reading 

Panel), uma banca composta por pesquisadores, professores universitários de 

faculdade de educação, professores de ensino infantil e fundamental, 

administradores educacionais e pais. O objetivo era de examinar toda bibliografia 

científica publicada sobre métodos de alfabetização, de maneira a desvendar os 

reais motivos do fracasso de leitura da população escolar americana. 

No entanto segundo Capovilla e Capovilla (2004 (p. 78): 

 
Essa Comissão de Especialistas em Leitura decidiu empreender a 
revisão de toda a bibliografia cientifica publicada desde, 1920 sobre 
métodos de alfabetização, comparando, dentre outras coisas, a 
eficácia relativa dos métodos globais e fônicos. Para tanto, a 
comissão fez uso da técnica estatística de metanálise (Glass, 
McGaw, & Smith, 1981). Trata-se de uma técnica sofisticada em que 
cada estudo é analisado em termos do grau de força do efeito, da 
significância dos resultados, do tamanho da amostra, e assim por 
diante. A metanálise permitiu examinar precisamente os resultados 
de uma gigantesca massa de estudos científicos publicados sobre 
alfabetização. Foi só graças à metanálise que o imenso escopo do 
universo de 115 mil estudos científicos pode ser avaliado de maneira 
conclusiva. 
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Deste modo, ao final desse estudo, a Comissão de Especialistas em 

Leitura publicou um relatório oficial estabelecendo com clareza a notável 

superioridade do Método Fônico de alfabetização para produzir leitura e escrita 

competentes. 

Publicado pelo Instituto Nacional de Saúde da Criança e 

Desenvolvimento Humano, esse relatório sobre a alfabetização de crianças 

reorientou a alfabetização norte-americana, com os princípios da abordagem fônica. 

Logo, vale ressaltar cinco dos sete temas centrais das análises estabelecidas nas 

audiências públicas: 

 
1) A importância de fazer identificação precoce de todas as crianças 
com riscos de fracasso na alfabetização, e de intervir sobre essas 
crianças para promover a aquisição de leitura; 2) A importância da 
consciência fonológica, da instrução fônica, e de bons textos, e a 
necessidade de descobrir como melhor integrar diferentes 
abordagens à leitura para maximizar a alfabetização eficaz; 3) A 
necessidade de informação cientifica clara e objetiva sobre a eficácia 
de diferentes métodos  de alfabetização, e a necessidade de que a 
política oficial de ensino e a pratica do professor em sala de aula 
sejam orientadas por essas descobertas cientificas; 4) A importância 
de usar os procedimentos estatísticos e metodológicos mais 
avançados para avaliar todos os estudos da educação e chegar à 
decisões conclusivas; 5) A importância dos professores, de sua 
formação. E de sua colaboração com os pesquisadores. 
(CAPOVILLA & SEABRA, 2010, p. 78).  

 

Portanto, segundo orientações sobre consciência fonêmica a partir 

desses estudos: 

 
O desenvolvimento da consciência fonêmica requer experiências, ou 
seja, instruções formais que explicitem as regras de mapeamento 
dos sons da fala na escrita alfabética. Logo, o desenvolvimento da 
consciência fonêmica requer instruções fônicas. Assim, para que 
consiga ser capaz de identificar fonemas individuais, a criança 
precisa receber instrução explicita sobre as correspondências entre 
os elementos fonêmicos da fala e os elementos grafêmicos do texto 
(JENKINS & BOWEN, et al apud  CAPOVILLA & SEABRA, 2010, 
p.79). 
 

 
Dessa forma, Capovilla e Seabra (2010, p.79) afirmam que a análise 

da meta-análise era “[...], ensinar crianças a manipular fonemas em palavras é 

altamente eficaz sob uma variedade de condições de ensino, com uma variedade de 

educandos em diversas series escolares e faixas etárias”.  

Ainda conforme ensinamentos do autor:  
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[...] concluiu-se com os resultados dos estudos experimentais nos 
Estados Unidos, que o ensino de consciência fonológica é causa da 
melhora dos estudantes em consciência fonêmica, leitura e escrita 
subseqüente ao ensino. O ensino das correspondências entre os 
grafemas e fonemas tem grande impacto sobre o desenvolvimento 
da leitura, da escrita e da compreensão de texto por parte de 
crianças com dificuldades de aprendizagem e de crianças com baixo 
nível sócio econômico. (CAPOVILLA & SEABRA, 2010, p.79) 

 

Dessa forma, conforme entendimento dos autores a meta-análise 

demonstrou que dentre as diversas variantes do Método Fônico, a mais eficaz é 

aquela que introduz os fonemas de maneira explicita, sistemática em uma sequência 

planejada, e não o método “contextualizado”, que fornece informações sobre os 

fonemas na medida em que eles aparecem em textos. 

Diante desses fatos, Capovilla & Seabra (2010) trechos do National 

Institute of Child Realth and Ruman Development, National Reading Panel - 

Ensinando crianças a ler (2000,pp. 9-11), elucidam a nossa discussão neste trabalho 

de conclusão de curso: 

 

A instrução fônica sistemática produz benefícios significativos para 
as crianças desde o ensino infantil ate a sexta série e para aqueles 
que têm dificuldade em aprender a ler. Crianças de pré-escola que 
recebem instrução fônica sistemática mostram melhora nas 
habilidades de ler e escrever palavras. Crianças do primeiro ano do 
ensino fundamental que recebem instruções fônicas sistemáticas 
mostram melhoras significativas nas habilidades de decodificação de 
escrita, e de compreensão de texto. Já as crianças mais velhas que 
recebem instruções fônicas mostram melhora nas habilidades de 
decodificação e escrita de palavras e de leitura de texto em voz alta, 
mas não de compreensão de texto (diferentemente das crianças do 
primeiro ano, cuja compreensão de texto beneficia-se dessa 
atividade). (CAPOVILLA & SEABRA, 2010, p. 80) 

 

Ou seja, a instrução fônica como uma forma de ensinar os alunos a 

converter letras em sons e combinar sons para assim formar palavras, é um grande 

avanço no que diz respeito ao aprendizado da criança. 

 

[...] Além disso, a instrução fônica sintética sistemática é 
significativamente mais eficaz em melhorar o conhecimento do 
alfabeto e a leitura de crianças de nível socioeconômico baixo [...]. 
Em todas as séries, a instrução fônica sistemática melhora a 
habilidade de escrita dos bons leitores, sendo que o impacto mais 
forte é na pré-escola. [...] Os efeitos da instrução fônica sistemática e 
precoce (isto é no ensino infantil) são substanciais e significativos 
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tanto na pré-escola quanto na primeira serie do ensino fundamental, 
o que indica que programas fônicos sistemáticos devem ser 
implementados nessas idades e series. (CAPOVILLA; SEABRA,  
2010, p. 80) 

 

Com base nessas informações a respeito da pesquisa realizada nos 

Estados Unidos, adentra-se aos Parâmetros Curriculares da Grã- Bretanha, na qual 

vem corroborar a confirmação de que o Método Fônico é eficiente para alfabetização 

de crianças e mesmo antes dela, isto é, na educação infantil. 

Segundo Hintz (apud CAPOVILLA & SEABRA, 2010, p. 81) 

comentam que,  

os pesquisadores e educadores britânicos perceberam que, com o 
método global de leitura a partir de textos e palavras inteiras, as 
crianças não estavam aprendendo tão bem quanto com o método 
fônico que costumava ser usado anteriormente. 
 

Partindo desta constatação, houve um movimento para retomar o 

Método Fônico, determinando assim em seu Currículo Nacional para o Inglês, que 

as instruções fônicas retornassem ao seu Currículo. 

O departamento Britânico de Educação e Emprego publicou no ano 

de 2000, o documento intitulado Alfabetização (Literacy), estabelecendo as diretrizes 

da educação britânica. De acordo com essas diretrizes publicadas as crianças 

alfabetizadas cursando o ciclo básico (isto é, primeira e segunda série) devem ser 

capaz de: 

 

1) Ler e escrever com confiança, fluência e compreensão; 2) 
Dominar uma grande quantidade de pistas de leitura (fônicas, 
gráficas, sintáticas e contextuais) de modo a monitorar a sua leitura e 
corrigir seus próprios erros; 3) entender o sistema de sons da escrita 
e fazer uso dele para ler e escrever com previsão; 4) ter letra fluente 
e legível; 5) ter interesse pelas palavras e seus significados e 
demonstrar um vocabulário crescente; 6) conhecer diferentes 
gêneros como ficção e poesia e ter boa compreensão deles, e ser 
capaz de escrever nesses diferentes gêneros; alem de compreender 
e estar familiarizada com algumas das formas pelas quais as 
narrativas são estruturadas usando ideias literárias básicas como 
contexto, personagem e enredo; 7) entender textos variados de não-
ficção, fazer uso deles e ser capaz de escrever tais textos;8) 
planejar, traçar, revisar e editar a sua própria escrita; 9) ter um 
vocabulário técnico satisfatório por meio do qual possa entender e 
discutir a sua leitura e escrita; 10) interessar-se por livros, ler com 
prazer, avaliar e justificar as suas preferências; e 11) desenvolver 
suas habilidades de imaginação, inventividade e consciência critica 
por meio da leitura e escrita. (UK Government’s Department for 
Education and Employment, 2001, Report of the Standards and 
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Effectiveness Unit: Literacy. National Literacy Strategy: The National 
Literacy Strategy: Framework for teaching YR to Y6.pp.1-2. [...] 
(CAPOVILLA & SEABRA, 2010,p. 81) 

 

Segundo essas diretrizes, o professor deve ensinar aos seus alunos 

as habilidades básicas de decodificação (leitura) e de codificação (escrita), desde o 

início da alfabetização, ainda que estruture o ensino em três níveis sucessivamente: 

a palavra, a sentença e o texto, em grau de dificuldade monitorado e crescente. 

Conforme os autores, tais diretrizes são opostas as errôneas 

crenças dos PCNs brasileiros. Ainda, segundo as Diretrizes Britânicas, “a maioria 

dos professores, no passado, foi receosa demais sobre o ensino fônico dos sons e 

da escrita.” (CAPOVILLA & SEABRA, 2010, p. 82) 

Não se trata de privar a criança a ter acesso a textos, ou algo mais 

complexo, mas tratá-la como se já soubesse, segundo a prática brasileira de 

alfabetização, seria deixar de ensiná-las, esquecendo também que a criança tem 

seu tempo e fases de aprendizado pelas quais deve passar,  

Seguindo essa lógica, os autores orientam que seria um grande 

equívoco com a educação brasileira, privar a criança de receber a instrução 

metafonológica, a qual está destinada a desenvolver a consciência fonológica, 

fazendo com que se atente com os fonemas e os manipule em sílabas e palavras 

faladas, que por sua vez é eficaz em melhorar a leitura e escrita sob diversas 

condições: de ensino, alunos, idade quando comparadas com instruções ao qual 

não dizem respeito ao desenvolvimento dessa consciência da qual estamos tratando 

nesse trabalho de conclusão de curso. 

Nessa lógica, os parâmetros brasileiros estão muito aquém dos 

norte- americanos e britânicos, tendo eles demonstrado em pesquisas cientificas o 

quanto o Método Fônico beneficia as crianças em sua alfabetização. 

A fim de contribuir para reafirmar os equívocos dos PCNs brasileiros, 

os parâmetros franceses também primam pela absoluta clareza, utilidade e precisão 

científica, da qual venho tratar a seguir: 

 

Em 1996, o Ministério a Educação da França constituiu o 
Observatório Nacional da Leitura da França, com a função de 
subsidiar a política educacional daquele país. Dois anos depois,em 
1998, o Observatório Nacional da Leitura publicou um relatório geral 
intitulado Aprendendo a Ler, que apresenta a posição oficial do 
observatório sobre os métodos de ensino de leitura. O relatório 
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sumaria, também, as principais conclusões acerca das competências 
que as crianças devem exibir durante a alfabetização, com respeito à 
identificação das palavras e à compreensão de sentenças e de 
textos. Publicado pelo Centro Nacional de Documentação 
Pedagógica (Centre National de Documentation Pédagogique), 
encontra-se disponível na internet nos endereços: 
http://www.inrp.fr/onl/ressources/publi/apprendre_tot.htm e 
http://www.inrp.fr/onl/ressources/publi/regard_tot.htm. (CAPOVILLA & 
SEABRA, 2010, p. 85). 

 

Assim, o sistema de escrita alfabética francesa parte do princípio 

que os caracteres da escrita mapeiam os sons da fala, enquanto os PCNs brasileiros 

confundem ler com compreender, e aprender a ler com saber ler. Sendo assim, o 

relatório francês estabelece algumas distinções: 

 
É importante estabelecer uma distinção clara entre aprender a ler e 
saber ler: o comportamento de um leitor hábil não nos fornece 
diretamente informações sobre a maneira pela qual aprendemos a 
ler. Quando observamos um leitor lendo, seu comportamento parece 
ser tão natural como se tivesse nadando ou andando de bicicleta. 
Alguns concluem [...] que é suficiente colocar uma criança em 
situação de leitura de texto para que, por dedução de hipótese dos 
mecanismos do código escrito, ela atinja leitura com prazer e 
eficiência. Essa concepção da aprendizagem de leitura, que 
poderíamos chamar de romântica, é tão pouco fundamentada na 
ciência quanto perigosa na pedagogia. Aprendemos a ler elucidando 
conscientemente as regras convencionais que regem o código 
escrito, e a composição alfabética das palavras nas suas relações 
com a composição fônica [...]. Outra distinção importante é entre ler e 
compreender. O objetivo da leitura de um texto é indiscutivelmente a 
sua compreensão; entretanto, ler para compreender significa que ler 
não é sinônimo de compreender. (Observatoire National de La 
Lecture, Centre National de Documentation Pédagogique, 2001, 
Apprendre à Lire: Introduction: Apprendre à lire n’est ni naturel ni 
surnaturel,pp.1-2).(apud CAPOVILLA & SEABRA, 2010, p.86). 
 

Contemplando os outros estudos sobre o tema, os autores registram 

que,  

 

O relatório Francês ressalta a importância de que o ensino infantil 
privilegie o trabalho com a língua falada no contexto lúdico, 
desenvolvendo as habilidades de comunicação oral, de percepção e 
manipulação dos sons da fala, de vocabulário e de organização 
sintática da fala. (CAPOVILLA & SEABRA, 2010, p.86) 

 

 Portanto, baseado em pesquisas a respeito do processo de leitura, 

seguindo o relatório da França, afirma que a respeito do método de alfabetização: 
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A aquisição da leitura na abordagem fônica esclarecida não é um 
processo de treinamento mecânico, mas pertence, ao contrario, ao 
domínio da descoberta do pensamento. Em seu trabalho, o 
Observatório Nacional da Leitura recomenda esta abordagem fônica 
de ensino da leitura a partir de procedimentos quer analíticos (desde 
as palavras até as unidades), quer sintéticos (desde as unidades até 
as palavras).(CAPOVILLA & SEABRA, 2010, p. 91) 

 

Contribuindo para as pesquisas científicas, o Brasil também tem 

mostrado a importância do Método Fônico, com relação à educação, em especial na 

alfabetização. É o que será tratado no próximo capítulo, reafirmando que, apesar de 

se apresentarem pesquisas consistentes sobre a eficácia do Método Fônico, o 

presente trabalho de conclusão de curso está apontando novas possibilidades de se 

pensar em outros importantes métodos de alfabetização. 
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4. ESTUDOS EXPERIMENTAIS DO MÉTODO FÔNICO NO BRASIL  

 

No Brasil, as primeiras pesquisas sobre o Método Fônico 

aconteceram na Universidade de São Paulo. Foram realizados estudos com crianças 

de escolas particulares e públicas, entre três e nove anos de idade. Alguns 

procedimentos foram feitos em sala de aula com a própria professora, outros por 

psicólogos durante sessões em grupos fora de sala de aula. (CAPOVILLA & 

SEABRA, 2010, p. 91) 

 

Grupos de Intervenções com Crianças de Escola Parti cular 

A equipe do Programa de Pesquisa da Universidade de São Paulo 

elaborou um programa de intervenção para desenvolver a consciência fonológica e 

ensinar as correspondências grafofonêmicas do português. As pesquisas 

apresentaram progressos em leitura e escrita na utilização desse método. Um 

primeiro estudo de intervenção, realizado por Capovilla e Capovilla:  

[...] avaliou o impacto do método fônico sobre o desenvolvimento das 
crianças desde a pré-escola 1 (aos quatro anos de idade). [...], as 
crianças foram avaliadas em diversas habilidades como as de 
consciência fonológica, memória, conhecimento de letras, leitura e 
escrita. Os testes empregados podem ser encontrados em A. 
Capovilla e F. Capovilla (2000b). (apud CAPOVILLA & SEABRA, 
2010, p. 93-94). 

 

As crianças foram dividas em três grupos: Grupo controle com 

desempenho abaixo da média, Grupo experimental com desempenho abaixo da 

média, Grupo controle com desempenho acima da média. Foi observado que as 

crianças que participaram das atividades de consciência fonológica e de 

correspondência grafofonêmica apresentaram ganhos significativos em relação às 

demais, tanto em consciência fonológica quanto em conhecimento de letras 

(CAPOVILLA & SEABRA, 2010). 

Segundo os autores, em alguns estudos, o procedimento foi aplicado 

pela própria professora; em outros por psicólogos. Em todos os casos as crianças 

que participaram da intervenção mostraram notáveis progressos em leitura e escrita, 

que sempre foram superiores aos das crianças expostas à abordagem construtivista 

usual que utiliza o método global de alfabetização. 
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Intervenções com Grupos de Crianças de Escola Públi ca 

 Neste estudo realizado por Capovilla e Capovilla em 2000, avaliou-

se o impacto do Método Fônico sobre o desenvolvimento de crianças de primeira 

série de escola pública, crianças de famílias de baixo nível socioeconômico e 

cultural. Segundo os autores, 

 

Participaram duas turmas de primeira série do ensino fundamental de 
uma escola pública de São Paulo, num total de 55 crianças 
provenientes de lares com renda familiar média inferior a 2,5 salários 
mínimos. As crianças foram avaliadas em consciência fonológica, 
leitura, escrita, memória de trabalho, acesso léxico a memória de 
longo prazo e conhecimento de letras (apud CAPOVILLA & SEABRA, 
2010, p.95-96).  

 

Essas crianças também foram dividas em três grupos: Grupo 

controle com desempenho abaixo da média, Grupo experimental com desempenho 

abaixo da média e Grupo controle com desempenho acima da média. 

Os autores relatam que as crianças que participaram das atividades 

de consciência fonológica e de correspondência grafofonêmica apresentaram 

ganhos significativos em relação às demais, tanto em consciência fonológica quanto 

em conhecimento de letras. 

 

Intervenção com estudante com severo distúrbio moto r e da fala 

Diante dos resultados positivos do procedimento fônico de 

alfabetização, os procedimentos foram aplicados na avaliação com uma estudante 

com distúrbio motor e da fala.  Houve uma divisão em duas etapas; uma primeira 

intervenção supra-fonêmica, e uma segunda, fonêmica. Constituindo em cinco fases: 

Avaliação da habilidade de escrita Instrução supra-fonêmica, Reavaliação da escrita, 

Instrução fonêmica e Reavaliação final da escrita. Segundo eles, 
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A moça fazia uso de um tabuleiro de letras para escrever. Ela 
apontava as letras em sequência para compor partes da palavra. Esse 
mesmo tabuleiro foi usado pela equipe para avaliar a sua habilidade 
de escrever sob ditado. Usando esse tabuleiro, a mesma lista de 
palavras e pseudopalavras para escrita sob ditado dos estudos 
anteriores, e os mesmos critérios de aferição da escrita descritos por 
Copovilla & Capovilla, 1988), a equipe pode avaliar o desempenho de 
escrita e compará-lo ao desempenho de escolares de diferentes níveis 
do ensino fundamental. (CAPOVILLA & SEABRA, 2010, p. 98) 

 
Conforme os pesquisadores, antes do procedimento fônico 

observou-se que, embora a moça tivesse na 8ª série, a sua escrita equivalia a uma 

criança de pré-escola ou, no máximo de início da primeira série. Após algumas 

sessões, constataram-se melhoras claras, aumentando em 20 pontos percentuais a 

pontuação em consciência fonológica e a sua frequência de erro em ditado diminuiu 

em 28 pontos.  

 

Intervenções pela própria professora em sala de aul a 

Capovilla também realizou estudo com intervenção da própria 

professora em sala de aula. Este quarto estudo foi conduzido para comparar a 

eficácia de duas formas de alfabetização, quando conduzidas pelas próprias 

professoras: Alfabetização baseada nas atividades fônicas e Alfabetização 

construtivista com que se dá pelo método ideovisual ou global. Os autores narram 

sobre o trabalho, que, 

 
Participaram do estudo 345 crianças provenientes de 14 classes de 
primeira série do ensino fundamental de escolas públicas de São 
Paulo. As crianças provinham de famílias com renda média de 3,7 
salários mínimos e escolaridade média dos pais de 6 anos e 10 
meses.[...] 3 professoras foram instruídas a usar atividades fônicas 
ao longo do ano escolar. [...] a educação foi baseada nos 
procedimentos fônicos para desenvolver a consciência fonológica e 
ensinar explicitamente as correspondências entre as letras e o som. 
[...] nas outras 11 salas não houve qualquer interferência [...] 
(CAPOVILLA & SEABRA, 2010, p.99).  

 

Todas as crianças foram avaliadas por meio de dois testes de 

leituras: o Teste de Competência de Leitura Silenciosa e o Teste de Compreensão 

de Sentenças Escritas. Enquanto as crianças respondiam aos testes, as professoras 

respondiam a um questionário com perguntas sobre as técnicas e os recursos 

utilizados em sala de aula, sendo que uma das perguntas as professoras indicavam 
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o tempo que elas dedicavam a diferentes atividades de leitura e escrita em suas 

aulas. Segundo Capovilla e Seabra (2010), dessa forma foi possível comparar o 

tempo que elas dedicavam a alfabetização a partir de textos, a partir de silabas e a 

partir dos sons das letras.  

Analisando o desempenho como função do tipo de atividade em que 

as professoras investiram o tempo letivo, chegou-se a conclusão clara de que o 

desenvolvimento das crianças é diretamente proporcional ao tempo que as 

professoras dedicaram ao ensino baseado nos fonemas, e inversamente 

proporcional ao tempo de elas dedicam ao ensino baseado no texto. 

Para finalizar, entre as conclusões sobre esse conjunto de 

pesquisas, Capovilla e Seabra (2010) ressaltam que todos os quatros estudos 

relatados deixaram claro a importância das instruções fônicas e corroboram assim a 

bibliografia científica internacional nesse campo.  

Esclarecem ainda que  

[...] depois de participarem das atividades de consciência fonológica 
e de correspondência entre grafemas e fonemas, as crianças 
anteriormente atrasadas tornaram-se melhores que seus pares 
controle e equivalentes aos melhores de sua classe. Isto ocorreu não 
apenas em consciência fonológica e conhecimento de letras, como 
também em leitura em voz alta e escrita sob ditado (p.101)   

 

Diante dos resultados positivos apresentados pelos estudos, os 

autores questionam; até quando continuarão os PCNs brasileiros na contramão da 

história? 

Mesmo alguns estudos comprovando a importância do processo 

fonológico na prática cotidiana brasileira, prevalece o ensino de leitura e escrita na 

abordagem global, com pura ênfase da apresentação sistemática de instruções 

fônicas. Segundo eles, os PCNs registraram este anacronismo da Educação 

brasileira e que são responsáveis pela (des) orientação.  

Diante dos estudos apresentados, inclusive os brasileiros, nota-se 

que o Método Fônico é eficaz e demonstra grandes avanços em leitura e escrita, 

principalmente em crianças de classes sociais menos favorecidas, todas 

freqüentadoras de escolas públicas. 
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4.1 ASPECTOS GERAIS DA IMPLEMENTAÇÃO DO MÉTODO FÔNI CO 

 

A partir dos esclarecimentos até aqui, ressalta-se que o objetivo de 

Capovilla & Seabra (2010), consiste em demonstrar para o leitor, como trabalham a 

alfabetização inicial dentro do Método Fônico, auxiliando o professor, e como 

proceder na execução das atividades propostas em sala para uma maior interação 

professor/aluno. 

Para entender por que atividades para desenvolver a consciência 

fonológica e ensinar correspondência entre grafemas e fonemas são tão importantes 

para aquisição da leitura e da escrita alfabéticas, é importante examinar o processo 

de desenvolvimento da competência de leitura e escrita. 

O modelo de leitura e escrita de Frith apresentado por Capovilla & 

Seabra (2010) identifica três fases distintas na alfabetização: Logográfico, que trata 

a palavra escrita como se fosse uma representação pictoideográfica e visual do 

referente;  o Alfabético: com o desenvolvimento da rota fonológica, a criança 

aprende a fazer decodificação grafofonêmica; e o Ortográfico: com o 

desenvolvimento da rota lexical, a criança aprende a fazer leitura visual direta de 

palavras de alta frequência. 

 Na fase logográfica a criança faz reconhecimento visual direto com 

base no contexto, na forma e na cor, mas não atenta às letras, exceto a primeira. Na 

fase alfabética a criança aprende a fazer decodificação grafofonêmica e passa a ler 

pseudopalavras e palavras. Crianças com dislexia fonológica não conseguem fazê-

lo. Na fase ortográfica a criança aprende a ler lexicalmente e torna-se capaz de ler 

palavras irregulares, desde que comuns.  

Os autores registram que outros pesquisadores vêm atribuindo os 

problemas de aquisição de leitura e escrita dos escolares a uma série de fatores 

como, por exemplo, problemas de discriminação fonológica, problemas de memória 

de trabalho. (CAPOVILLA & SEABRA, 2000). 

Neste estágio Logográfico, segundo os autores, a leitura consiste no 

reconhecimento visual global de uma série de palavras comuns que a criança 

encontra com grande frequência, tais como seu próprio nome e os nomes de 

comidas, bebidas e lugares impressos em rótulos e cartazes (por exemplo, Coca-

Cola e McDonalds).  
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A criança se fixa ao contexto, ao formato e à coloração geral da 

palavra como se fosse um desenho, mas não decodifica a palavra, segmentando-a 

nas letras componentes e convertendo-as em som, exceto usualmente a primeira, 

sendo que não percebe se forem trocadas as letras seguintes, desde que o formato 

geral da palavra permaneça constante.  

A escrita também se resume a uma produção visual global, como um 

desenho, sendo que a escolha e a ordenação das letras ainda não estão sob 

controle dos sons da fala. A manutenção de tal estratégia de leitura logográfica 

exigiria muito da memória visual da criança e acabaria levando a uma série 

crescente de erros grosseiros, como o de troca de palavras (isto é, paralexia) 

visualmente semelhantes. Para evitar a cristalização de um estilo de leitura 

ideovisual, os professores devem ensinar e encorajar a criança a progredir para o 

segundo estágio.  

No estágio alfabético, as relações entre o texto e a fala se fortalecem 

primeiro em relação à escrita e depois em relação à leitura. Seabra e Capovilla 

(2000), ressaltam que durante a escrita, a seleção das letras e o seu 

sequenciamento passam a ficar sob controle dos sons da fala. Do mesmo modo, na 

leitura, a seleção e o sequenciamento das sílabas e dos fonemas durante a 

pronúncia passam a ficar sob controle das sílabas escritas e dos grafemas do texto. 

Para produzir tais desempenhos, os professores devem expor a criança 

às instruções de correspondência entre letras e sons. Assim, a criança aprende que 

a escrita alfabética representa os sons das palavras, isto é, das mesmas palavras 

que ela usa para pensar e se comunicar com os outros. Aprendendo as relações 

entre as letras e os sons, a criança começa a fazer escrita por codificação 

fonografêmica, ou seja, falando consigo mesma e convertendo os sons da fala nas 

suas letras correspondentes. 

Dessa forma, pelo mesmo princípio, mas no sentido inverso, a 

criança começa a ser capaz de fazer leitura por decodificação grafofonêmica, ou 

seja, convertendo as letras em seus respectivos sons e, então, repetindo mais 

rapidamente a sequência toda de sons para si mesma, para que consiga entender o 

que está lendo, como se estivesse ouvindo uma outra pessoa falando.   

Neste estágio, a criança aprende o princípio da decodificação na 

leitura (isto é, a converter as letras do texto escrito em seus sons correspondentes) e 
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o da codificação na escrita (isto é, a converter os sons da fala ouvidos ou apenas 

evocados em seus grafemas correspondentes).  

Segundo Capovilla e Seabra (2000), se a criança dominar esses 

princípios, logo ela passará a ser capaz de ler e escrever qualquer palavra, mesmo 

"palavras inventadas" ou melhor, pseudopalavras. Pseudopalavras consistem em 

sequências de letras em combinações que, como são aceitáveis para a ortografia, 

aquelas que podem ser pronunciadas. Quando a criança consegue ler e escrever 

pseudopalavras, ela está pronta para ler e escrever qualquer palavra nova, e para 

aprender por si mesma o seu significado, quer por inferência direta a partir do texto, 

quer com o auxilio de um dicionário. 

Inicialmente a leitura por decodificação grafofonêmica, bem como a 

escrita correspondente por codificação fonografêmica, são muito lentas. Além disso, 

os autores alertam que a criança tende a cometer erros na leitura e escrita de 

palavras em que há irregularidade nas relações entre as letras e os sons (como, por 

exemplo, TÁXI).  No entanto, à medida que a criança vai se exercitando na leitura e 

na escrita, ela vai se tornando cada vez mais rápida e fluente no exercício dessas 

habilidades e vai cometendo cada vez menos erros, envolvendo as palavras 

irregulares, desde que as encontre com certa frequência.  

Com a prática, a criança não apenas deixa de hesitar, como também 

passa a processar agrupamentos de letras cada vez maiores (correspondentes aos 

morfemas e logogens, conforme Capovilla & Capovilla (2000), em vez das letras 

individuais, chegando a processar palavras inteiras se estas forem muito comuns e 

as lendo de memória. Nesse ponto, a criança está deixando o segundo estágio e 

entrando no terceiro, o ortográfico. 

No estágio ortográfico, a criança aprende que há palavras que 

envolvem irregularidade nas relações entre os grafemas e os fonemas. Ela aprende 

que é preciso memorizar essas palavras para que possa fazer uma boa pronúncia 

na leitura e uma boa produção ortográfica na escrita. Segundo Capovilla e Seabra 

(2010), como a criança já passou pelo estágio alfabético em que aprendeu as regras 

de correspondência entre grafemas e fonemas que lhe permitem ler e escrever 

qualquer palavra nova de maneira automática e rápida, agora, no estágio 

ortográfico, a criança pode concentrar-se na memorização das exceções às regras 

(isto é, na ortografia das palavras grafofonemicamente irregulares), na análise 
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morfológica das palavras que lhe permite apreender seu significado, e no 

processamento cada vez mais avançado da sintaxe do texto.   

Nesse estágio, seu sistema de leitura pode ser considerado 

completo e maduro, e a criança passa a tirar vantagem crescente da frequência com 

que as palavras aparecem, conseguindo lê-las cada vez com maior rapidez e 

fluência, por meio do reconhecimento visual direto, isto é, pela estratégia lexical, e 

não mais exclusivamente por meio de decodificação, isto é, pela estratégia 

fonológica. 

 

 

4.2 IMPLEMENTANDO O MÉTODO FÔNICO  

 

Considerando que os esclarecimentos sobre o método estão 

firmados, segundo os autores o Método Fônico deve ser introduzido de modo 

gradual, com complexidade crescente. Isso deve ocorrer à medida que a criança for 

adquirindo uma boa habilidade de fazer decodificação grafo fonêmica fluente, ou 

seja, depois que ela tiver recebido instruções explícitas e sistemáticas de 

consciência fonológica e de correspondências entre grafemas e fonemas.  

No Método Fônico as letras são pronunciadas sempre fazendo a 

relação fonema grafema, conforme pode ser observado, como exemplo, nas figuras 

1 e 2. 
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    Figura 1 – Relação Fonema Grafema 

Fonte: Capovilla & Capovilla (2000) 
 

 

 
Figura 2 – Letras com desenho. 
Fonte: Capovilla & Copovilla (2000). 
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Capovilla e Seabra (2010) sugerem exercícios a qual irão elucidar 

sua proposta pedagógica, tendo em vista que as atividades de consciência 

fonológica incluem sempre uma discussão com a sala.  

Importantes atentar novamente ao objetivo de Capovilla & Seabra 

(2010) com relação a fase inicial da alfabetização, pois segundo os autores é 

fundamental apresentar às crianças o nome e os sons da letras, pedindo para que 

elas repitam em voz alta, que brinquem com esses sons e nomes, a fim de ficarem 

íntimos com as vogais e consoantes.    

Orientam que o trabalho deve ser iniciado com a vogal A  (caixa 

alta), maiúscula, dizendo às crianças que essa mesma letra é apresentada de outras 

maneiras, assim o professor deve escrever na lousa a letra de forma minúscula, 

cursiva maiúscula e cursiva minúscula. Os autores sugerem pegar uma folha com 

várias figuras e pedir para que os alunos digam o nome de cada figura, em seguida 

circular e colorir as figuras que têm nome começando com a letra “a”.  

São sugeridas algumas figuras: amendoim, ovo, abridor, abajur, 

fósforo, gravata, alho e barco, conforme segue nas ilustrações: 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

 

 

Capovilla & Seabra 2010 
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Na sequência os autores sugerem que professor convide os alunos 

para completar os nomes das figuras com a letra A, sendo que inicialmente o 

professor deve nomear todas as figuras com as crianças, e na sequência nominá-

las. 

Entre as muitas atividades lúdicas que fazem parte da proposta, 

Capovilla & Seabra (2010), apresentam uma música. Considerando que as crianças 

conhecem a música, depois de cantá-la o professor deve pedir aos alunos para fazer 

um círculo em todas as vogais A no texto da música.  

 

 

A DONA ARANHA 

 

A DONA ARANHA SUBIU PELA PAREDE 

 

VEIO A CHUVA FORTE E A DERRUBOU 

 

A CHUVA JÁ PASSOU E O SOL JÁ VEM SURGINDO 

 

E A DONA ARANHA NA PAREDE VAI SUBINDO 

 

 

Uma outra ilustração sobre a proposta de implementação do Método 

que selecionamos para esse trabalho de conclusão de curso, é a que se apresenta 

na introdução da vogal E. Capovilla & Seabra (2010), indicam o mesmo princípio. O 

professor deve informar às crianças que ele irá conhecer outra vogal: a letra E, e o 

seu som. O professor deve escrever, na lousa, dizendo que aquela letra se chama E, 

e tem o som “e”.  

Os autores ressaltam que em todas as situações e até quando for 

necessário, o professor tem que pedir para as crianças repetirem o som da letra 

junto com ele, dando exemplos de palavras que começam com a letra E. O professor 

deve deixar que eles interajam com a nova letra, pedindo que eles também falem 

palavras cuja letra inicial seja E. 

Os autores sugerem ainda que o professor peça aos alunos para 

completarem os nomes das figuras com a letra E. O professor deve apresentar aos 

alunos uma folha com figuras e seus respectivos nomes escritos, faltando a letra E, 
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que deve ser adicionada pelas crianças. Os exemplos a seguir ilustram essas 

orientações: 

 

 
       
    _ S T R _ L A 

 

 
 

       
      L _ I T _ 

 

 
   
 _ L _ F A N T _ 

 

 
 
 
T _ L _ F O _ N _ 
 
 

 

      B _ B _ _ S C O V A 

 

   _ S C A D A 

 

 

 

      P _ I X _ 

Capovilla & Seabra 2010 

Capovilla e Sebara (2010), apontam várias outras atividades, como 

apresentar círculos e palavras escritas dentro e pedir que os alunos pintem o círculo 

que contenha palavra que inicia com a letra E.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capovilla & Seabra 2010 

 

 
 
ESTREL

A 

 
 

MEIA 

 
 
ESTAR 

 
 
NAVIO 

 
 
EMPADA  

 
 

FADA 

 
 
ESCOLA  

 
ENTRE  
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Os autores que trabalham com o Método Fônico, segundo eles, 

recomendam seguir a estrutura metodológica das vogais citadas anteriormente até 

completar todas as vogais: i, o, u.  

Após a introdução das vogais e da aplicação de diversas atividades 

para que os alunos façam a fixação da relação fonema grafema, deve iniciar a 

introdução das consoantes. 

Da mesma forma que na introdução das vogais Capovilla & Seabra 

(2010), esclarecem que deve ser adequada às habilidades das crianças a introdução 

das consoantes. Para exemplificar o trabalho com as consoantes, na introdução da 

Letra F, o professor deve escrever na lousa, dizendo que a letra F, se chama F e 

tem o som f. Deve solicitar que as crianças repitam com ele o som da letra, dando 

exemplo de palavras com a letra F. Em seguida, apresentar a forma maiúscula da 

letra F e mostrar que ela pode ser escrita de outras maneiras, e escrever na lousa as 

representações de forma minúscula, cursiva maiúscula e cursiva minúscula.  

Os autores esclarecem que o professor deve apresentar uma folha 

com várias figuras e solicitar que as crianças repitam o nome das figuras. Na 

sequência pede para as crianças circularem e colorirem as figuras que têm nome 

começado com o som F. O quadro a seguir é um exemplo das atividades propostas 

por eles. 
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 Capovilla & Seabra 2010 

 

Capovilla & Seabra (2010), sugerem que para enfatizar a letra 

ensinada e verificar a execução da tarefa, os professores devem pronunciar os 

nomes das figuras que começam com a letra F, prolongando o som f, pedindo que 

as crianças repitam a pronúncia com o som prolongado, como por exemplo: fffunil. 

Em seguida, o professor deve apresentar uma folha com várias 

palavras escritas e solicitar às crianças que circulem aquelas iniciadas com a letra F, 

conforme é apresentado no exemplo a seguir.   

 

MACACO FEIO MESA FÁCIL 

FACA CARRO FAZENDA BOI 

Mato feliz feijão Fofo 

Fé meu fugir Sapato 

Gato festa camisa Fogo 

Fino cabra fogão Relógio 

Capovilla & Seabra 2010 
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Para que as crianças compreendam melhor o conteúdo, o professor 

pode pedir que elas juntem a letra F com cada uma das vogais, escrevendo as 

sílabas resultantes em seus cadernos.  

Capovilla & Seabra (2010), sugerem que o professor aplique 

atividades para as crianças identificar figuras cujos nomes rimam, ou sejam, que 

terminem com o mesmo som.  Sugere então ao professor uma lista de palavras com 

desenhos e os alunos devem ligar as palavras que terminam de três formas: to, La e 

ta. Os exemplos a seguir ilustram essa situação. 

                 

 

 

                   

 

     

Capovilla & Seabra 2010 
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Enquanto o professor não adquire familiaridade com a proposta, o 

processo de introdução da letra M , pode ser pela mesma metodologia. Capovilla & 

Seabra (2010), esclarecem que o professor deve apresentar a letra M e o seu som.  

Na sequência, o professor deve escrever a letra na lousa, dizendo 

que aquela letra se chama M e tem som de m. Ele deve pedir que as crianças 

repitam o som da letra com ela, dando exemplo de palavras que começam com a 

letra M. Depois, apresentar a letra M de forma maiúscula e dizer que letra M pode 

ser escrita de outras maneiras e escrever na lousa as representações de forma 

minúscula, cursiva maiúscula e cursiva minúscula.  

Conforme ensinamentos dos autores, o professor deve apresentar 

uma folha de papel com várias figuras e solicitar que os alunos repitam o nome de 

cada figura.    

Como nas letras anteriores as crianças devem colorir as figuras que 

têm nome começando com M, conforme segue. 
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   Capovilla & Seabra 2010 

 

Para melhor fixação da aprendizagem, os autores sugerem que o 

professor pronuncie a figura que começa com a letra M, prolongando o som m, e 

pedir para as crianças repetirem a pronúncia com o som prolongado. E assim, 

sucessivamente, até a introdução de todas as letras do alfabeto. A partir do 

conhecimento já adquirido, o aluno pode apresentar outras palavras com as letras 

aprendidas. 

Conforme registrado no início desse trabalho de conclusão de curso, 

os autores dizem que este método alfabetiza crianças, em média, no período de 

quatro a seis meses. Certamente essa é uma importante razão de o método ser o 

mais recomendado nas diretrizes curriculares dos países desenvolvidos que utilizam 

a linguagem alfabética. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao término desta pesquisa de conclusão de curso e, diante das 

importantes descobertas apontadas pelos autores pesquisados, especialmente os 

Capovillas, chega-se a muitas conclusões importantes, sendo primordial ressaltar 

que este é só o começo de uma longa caminhada.  

Percebeu-se, primeiramente, que a adoção de um método eficaz no 

processo de alfabetização é uma questão que já vem sendo debatida em diversos 

países. O Brasil não pode ficar fora dessa discussão, principalmente, porque as 

avaliações oficiais em nosso país, no que se refere à alfabetização de seus alunos, 

não têm apresentado resultados satisfatórios.  

Embora se saiba que a alfabetização esteja associada a fatores 

governamentais, econômicos, sociais, culturais e outros, esses resultados, no 

entanto, podem influenciar o tipo de Construtivismo adotado no Brasil. A maneira 

equivocada, os poucos resultados positivos, como ele tem sido interpretado e 

utilizado, tem participação direta nestes índices.  

Muitas pesquisas apresentadas por Capovilla têm comprovado a 

eficácia do Método Fônico no processo de alfabetização. Fica difícil de compreender 

o porque este ainda não é conhecido pela maioria dos educadores. Certamente isso 

reforça a necessidade de se realizar mais pesquisas no âmbito da educação.  

Observou-se nessa pesquisa de conclusão de curso, que o Método 

Fônico apresenta-se também entre crianças brasileiras como altamente eficaz no 

processo de alfabetização, pois, além de basear-se na relação grafema e fonema, os 

textos utilizados são específicos para a alfabetização. A associação entre símbolo 

(letra) e som (fala) possibilita que a criança seja capaz de decifrar milhares de 

palavras além das que já fazem parte de seu vocabulário. O aluno precisa saber o 

que está fazendo e porque está fazendo, para que tenha um bom ensino de fônica.  

Logo, percebeu-se que o Método Fônico viabiliza às crianças em 

sala de aula muitas possibilidades de aprender, ensinando a decifrar o código 

alfabético. Quem o conhece é capaz de escrever qualquer palavra. Além disso, o 

aluno deve aprender a decodificar e a codificar fonemas e grafemas, desta forma o 

aluno é capaz também de ler qualquer palavra.  
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Portanto, acredito nos resultados eficientes do Método Fônico tanto 

pelo olhar cientifico de Capovilla (2010), quanto pelas constatações pessoais na qual 

venho atuando como professora auxiliar. 

Certamente, nem todos os aspectos do fracasso escolar se 

resumem na utilização de um método, pois as desigualdades e as atitudes 

governamentais direcionadas à Educação necessitam de atenção especial. No 

entanto, as pesquisas comprovam que o Método Fônico possibilita que as crianças 

sejam alfabetizadas em menos tempo e em iguais condições oferecidas pela escola. 

Ressalta-se, mais uma vez, que a intenção desse trabalho de 

conclusão de curso é a apresentação de algumas perspectivas fundamentadas em 

Capovilla, na implementação do Método Fônico, não reduzindo a compreensão 

deste método, mas sim motivar futuras pesquisas. 

Portanto reafirmo que esse é o inicio de uma longa caminhada em 

minha carreira acadêmica, sendo necessário partir para novas pesquisas no âmbito 

dessa temática, a fim de contribuir não somente para o crescimento pessoal 

acadêmico, mas, para o desenvolvimento das pesquisas da educação na 

alfabetização. 

Com a expectativa de que o curso de Pedagogia da UEL divulgue 

mais entre os seus alunos a presente proposta, conclui-se que a discussão entre os 

Métodos de Alfabetização no Brasil e sua eficácia imediata é urgente e primordial 

para que esse quadro de fracasso escolar na Educação Básica possa ser revertido. 

A necessidade de novas pesquisas neste sentido também se faz urgente nos 

demais cursos de formação de pedagogos no Paraná. 
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