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É possível alfabetizar sem ensinar sílabas?1 

Rosa Maria Antunes de Barros e Rosaura Soligo 

 

Todo início contém um evento mágico, um encontro de amor, 

um deslumbramento no olhar... É aí que nascem as grandes 

paixões, à dedicação às causas, a disciplina que põe asas na 

imaginação e faz os corpos voarem. Olho para os nossos 

alunos e não me parece que seja este o seu caso.  
 

Rubem Alves 

 

Sim. É possível alfabetizar sem sílabas, é mais eficaz alfabetizar sem sílabas, é melhor 

alfabetizar sem sílabas, sob todos os aspectos. Desde que se saiba como. 

A alfabetização por meio de textos, que dispensa a memorização de famílias silábicas, não é 

e nem pode ser considerada um modismo ou uma aventura: é um trabalho pedagógico sério, 

necessário e difícil, que exige uma formação específica dos professores. Se as escolas de 

formação inicial não os habilitaram para essa tarefa, terão que desenvolver os saberes 

necessários para realizá-la em serviço. Ou então, só lhes sobrará a alternativa de tentar, sem 

sucesso, alfabetizar os alunos forçando-os a decorar as famílias silábicas, letras, fonemas. É 

isso o que vem sendo feito nas últimas décadas e o resultado tem sido um fracasso escolar 

no primeiro ano de alfabetização no Ensino Fundamental de aproximadamente 50%. 

Por muitos anos se acreditou que o fundamental para alfabetizar os alunos era o treino da 

memória, da coordenação motora, da discriminação visual e auditiva e da noção de 

lateralidade. O que se pode ver, nas últimas décadas, a partir das pesquisas científicas sobre 

como se aprende a ler e escrever, é que a alfabetização é um processo de construção de 

hipóteses sobre o funcionamento e as regras de geração do sistema alfabético de escrita; 

que esse não é um conteúdo simples, mas, ao contrário, extremamente complexo, que 

demanda procedimentos de análise também complexos por parte de quem aprende; que, 

como já se pode constatar desde então, por trás da mão que escreve e do olho que vê, existe 

um ser humano que pensa e, por isso, se alfabetiza. 

Hoje sabemos que, no processo de alfabetização, as crianças e adultos – independente da 

classe social e até mesmo da proposta de ensino – formulam estranhas hipóteses, muito 

curiosas e muito lógicas. Progridem de ideias bastante primitivas, pautadas no 

desconhecimento da relação entre fala e escrita, para ideias geniais sobre como seria essa 

relação, tão logo compreendem que fala e escrita se relacionam: algumas crianças e adultos 

com atenção quase exclusiva em quantas letras, outros em quais letras, outros conflituados 

com a coordenação entre quantas e quais letras se utiliza para escrever.  

                                                           
1 Texto organizado em 2000, como subsídio do Programa Salto para o Futuro, e revisado em 2022, a pedido de 

Irlane Valéria Oliveira e Susana Felix, atualmente formadoras em Secretarias Municipais de Educação. 
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Depois de uma árdua trajetória de reflexão sobre essas questões, finalmente é possível 

compreender qual a natureza da relação entre fala e escrita, é possível desvendar o mistério 

que o funcionamento da escrita representa para todos os analfabetos. Nesse momento, 

crianças e adultos conquistaram a escrita alfabética, se alfabetizaram, no sentido estrito da 

palavra. 

Pois bem, há vários anos, tanto a pesquisa acadêmica como a observação dos professores 

que ensinam crianças e adultos a ler e escrever vem comprovando que a estratégia 

necessária para um indivíduo se alfabetizar não é a memorização, mas a reflexão sobre 

escrita. Essa constatação, legitimada cientificamente, pôs em xeque uma das crenças mais 

antigas nas quais a escola apoia suas práticas de ensino, o que desencadeou uma verdadeira 

revolução conceitual, uma mudança de paradigma. É esse o momento pelo qual estamos 

passando, com as vantagens e os prejuízos que caracterizam um momento de transição, de 

transformação de ideias e práticas cristalizadas ao longo de muitos anos. 

Mas, se não é por um processo de memorização, como é que se aprende a ler e escrever 

refletindo sobre a escrita?  

Em primeiro lugar, é preciso considerar que há conteúdos escolares que se aprende, sim, por 

memorização. Tudo que não requer construção conceitual por ser de simples assimilação, 

aprende-se memorizando: nomes em geral (das letras, por exemplo), informações e 

instruções simples (como “em português, escrevemos da esquerda para a direita”), respostas 

a adivinhações, números de telefone, endereços...  

Mas o grande equívoco, no qual a concepção tradicional de ensino e aprendizagem esteve 

apoiada nas últimas décadas, é de considerar que todos os conteúdos escolares são 

aprendidos por memorização. Não são, hoje sabemos.  

Para aprender a ser solidário, a trabalhar em grupo, a respeitar o outro, a preservar o meio 

ambiente, é preciso vivenciar situações exemplares em que essas práticas representam 

valores. Não adianta memorizar a informação que é preciso ser solidário, respeitar os outros, 

cuidar da natureza... isso não basta para aprender o valor e a necessidade dessas atitudes.  

Para aprender a interpretar textos, redigir textos, refletir sobre eles, pensar sobre a escrita 

convencional, não basta memorizar definições e sequências de passos a serem 

desenvolvidos. É preciso exercitar essas atividades com frequência para poder realizá-las com 

habilidade, com desenvoltura. Procedimentos – quaisquer procedimentos – aprendem-se 

pelo uso. 

E para aprender conceitos e princípios complexos, como é o caso do princípio alfabético da 

escrita em português – ou seja, para se alfabetizar –, não basta memorizar infinitas famílias 

silábicas, como se pensava antigamente: isso significaria tratar um conteúdo caracterizado 

por um elevado grau de complexidade como uma informação simples que, apenas por 

memorização, poderia ser assimilada com facilidade. Para compreender as regras de geração 

da escrita, é necessário um processo sistemático de reflexão sobre suas características e 

sobre o seu funcionamento. Quer dizer, para se alfabetizar, a criança (e também o adulto) 

precisa aprender a refletir sobre a escrita (um procedimento complexo, que, para ser 
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desenvolvido, depende de exercitação frequente) e precisa compreender o funcionamento 

da escrita alfabética (um conteúdo conceitual complexo, que para ser aprendido requer a 

construção de interpretações sucessivas que vão se superando umas às outras). 

Quando hoje afirmamos, portanto, que se aprende a ler e escrever lendo e escrevendo 

textos, não significa que esse seja um processo simples, como poderia eventualmente 

parecer. Aprender a ler e escrever lendo e escrevendo requer um conjunto de procedimentos 

de análise e de reflexão sobre a escrita – um objeto de conhecimento que, por suas 

características e por seu funcionamento, exige alto nível de elaboração intelectual de quem 

aprende, seja criança ou adulto. 

Para poder ler textos, quando ainda não se sabe ler convencionalmente, é preciso utilizar o 

conhecimento disponível sobre o valor sonoro convencional das letras e informações parciais 

sobre o conteúdo do texto para fazer suposições a respeito do que pode estar escrito, ou 

seja, utilizar simultaneamente estratégias de leitura que impliquem decodificação, seleção, 

antecipação, inferência e verificação. E, em alguns casos, ajustar o conteúdo que se sabe de 

cor ao que está escrito. 

Para poder escrever textos, quando ainda não se sabe escrever, é preciso escolher quantas 

letras e quais letras serão colocadas e, se a proposta é escrever com um colega que faz 

outras opções de quantas e quais letras utilizar, refletir sobre escolhas diferentes para as 

mesmas necessidades. 

Para poder interpretar a própria escrita (ler o que foi escrito), quando ainda não se sabe ler e 

escrever, é preciso justificar, para si mesmo e para os outros, as escolhas feitas ao escrever, 

com tudo o que isso exige explicar: porque sobram letras, ou porque elas parecem estar fora 

de ordem, ou porque parece estar escrito errado considerando o próprio critério etc. 

Como se pode ver, não é nada fácil aprender a ler lendo e escrevendo textos, como também 

não é nada fácil (aliás, é seguramente muito mais difícil) aprender a ler memorizando sílabas 

– de qualquer forma, trata-se de uma aprendizagem complexa. O desafio é organizar as 

propostas didáticas de alfabetização a partir do que hoje se sabe sobre a aprendizagem: a 

resposta a esse desafio é o que pode conferir eficácia ao ensino, instaurando uma cultura 

escolar centrada no direito do aluno à aprendizagem. 

 

Ensinar pressupõe conhecer as hipóteses dos alunos, entender o que existe 

por trás dos argumentos que eles utilizam para se posicionar a favor ou 

contra uma decisão, prever quais interações são produtivas – do professor 

com eles, deles entre si e deles com o que é objeto do seu conhecimento –, 

planejar situações que lhes permitam conquistar avanços em suas 

aprendizagens, oferecer a informação necessária para tornar possíveis esses 

avanços... (Delia Lerner) 
 

As propostas de alfabetização por meio de textos, que foram sendo construídas 

especialmente na década de 90, fruto do empenho de educadores que não mediram 

esforços para produzir conhecimento pedagógico sobre como organizar o ensino 

considerando os processos de aprendizagem, em geral tem conquistado bons resultados 

quando apoiam-se nos seguintes pressupostos didáticos: 
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. Planejar situações de ensino e aprendizagem difíceis e possíveis ao mesmo tempo. 

. Oferecer aos alunos atividades e intervenção pedagógica adequadas às suas 

necessidades e possibilidades de aprendizagem. 

. Favorecer a construção da autonomia intelectual dos alunos. 

. Considerar e atender as diversidades na sala de aula. 

. Favorecer a interação e cooperação. 

. Mobilizar a disponibilidade para a aprendizagem. 

. Organizar racionalmente o tempo. 

. Organizar o espaço em função das propostas. 

. Selecionar materiais adequados ao desenvolvimento do trabalho. 

. Articular objetivos de ensino e objetivos de realização do aluno. 

. Criar situações de ensino e aprendizagem em que haja a máxima coincidência possível 

entre “versão escolar” e “versão social” das práticas e conhecimentos que se convertem 

em conteúdos escolares. 

Finalmente, é importante ressaltar algumas das maiores diferenças que estão na base de uma 

proposta de alfabetização apoiada na memorização de famílias silábicas e de uma proposta 

de alfabetização apoiada na reflexão sobre a escrita. Conforme demonstra o quadro que se 

segue, são diferenças no modelo de ensino que, como se pode inferir, fazem toda a diferença 

no processo de aprendizagem. 

 

Para a criança é um grande prazer e uma grande satisfação  

o fato de tornar-se capaz de ler. Ela fica orgulhosa ao poder fazer 

isso. Entretanto, esse entusiasmo logo se esvanece quando os textos 

com os quais se defronta forçam-na interminavelmente a reler a 

mesma palavra. O reconhecimento da palavra deteriora-se 

rapidamente: torna-se uma vazia aprendizagem de memória quando 

não conduz diretamente à leitura de conteúdos significativos...  

Bruno Betellheim 
 

 

 

PROPOSTA DIDÁTICA DE ALFABETIZAÇÃO INICIAL 

COM SÍLABAS COM TEXTOS 

A concepção de ensino e aprendizagem 

pressupõe que a alfabetização é um processo 

cumulativo: trata-se de agregar 

conhecimentos, passando pouco a pouco do 

simples (letras e sílabas) ao complexo 

(palavras e texto). 

A concepção de ensino e aprendizagem pressupõe 

que a alfabetização é um processo de construção 

conceitual, apoiado na reflexão sobre as características 

e o funcionamento da escrita: trata-se de 

compreender pouco a pouco as regularidades que 

caracterizam a escrita. 

O ponto de partida das situações de ensino é 

o que se acredita que seja fácil para o aluno 

aprender primeiro, sendo que há uma falsa 

suposição sobre o que é fácil e difícil de 

aprender. 

O ponto de partida das situações de ensino são as 

possibilidades e necessidades de aprendizagem dos 

alunos, ou seja, o que de fato pensam e sabem sobre 

a escrita: é isto que possibilita que a aprendizagem 

seja significativa.  
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PROPOSTA DIDÁTICA DE ALFABETIZAÇÃO INICIAL 

COM SÍLABAS COM TEXTOS 

O modelo de ensino apoia-se na capacidade 

do aluno associar estímulos e respostas, 

repetir, memorizar e fixar na memória. 

O modelo de ensino apoia-se na capacidade do 

sujeito de refletir, inferir, estabelecer relações, 

processar e compreender informações transformando-

as em conhecimento próprio – ou seja, construir 

conhecimento. 

Utiliza-se escritos artificiais para ensinar a ler e 

escrever. 

Utiliza-se textos reais. O texto é o ‘lugar’ de aprender a 

ler e escrever e a reflexão sobre as regularidades da 

escrita é o procedimento básico requerido dos alunos. 

As atividades de leitura e escrita apoiam-se na 

memorização de sílabas estudadas e palavras 

formadas por elas: são atividades de 

exercitação da memória que, muitas vezes, os 

alunos realizam sem compreender o sentido 

do que fazem. O que se coloca como desafio 

aos alunos, em geral, tem a ver 

exclusivamente com a capacidade de reter 

informação na memória. 

As atividades apoiam-se no uso de procedimentos 

que permitem a leitura e escrita de textos, mesmo 

quando não se sabe ainda ler e escrever: são 

atividades desafiadoras, isto é, que se configuram 

como situações-problema, em que os alunos precisam 

pôr em jogo o que sabem para aprender o que ainda 

não sabem. 

CONSIDERA-SE QUE: 

Ler é aprender a identificar letras, sílabas, 

depois palavras e frases para, então, chegar a 

decifrar textos escolares curtos e simples. 

Ler é atribuir significado e que isso se dá pelo uso de 

estratégias de leitura (de decodificação, seleção, 

antecipação, inferência e verificação) a partir do 

conhecimento prévio e dos índices fornecidos pelo 

texto. 

Ler, durante a alfabetização, é simplesmente 

decodificar letras em sons. 

Ler, durante a alfabetização, é fazer uso da 

decodificação possível (identificar a letra inicial, a letra 

final e as intermediárias, por exemplo) para antecipar 

o significado do escrito. 

É possível ler somente depois de estar 

alfabetizado. 

É possível ler quando ainda não se sabe ler 

convencionalmente e é fazendo isso que se pode 

aprender – os alunos são tratados como leitores desde 

que entram na escola. 

Depois de dominar a "técnica" de ler e 

escrever o aluno é capaz de ler e escrever 

quaisquer tipos de textos. Por isso, durante o 

processo de alfabetização, nem sempre o 

aluno tem contato com textos reais e com a 

linguagem que se usa, de fato, para ler e 

escrever. 

É interagindo com textos reais, mesmo sem saber 

ainda ler convencionalmente, que se aprende a ler 

textos de diferentes gêneros e suas respectivas 

características e formas de linguagem. A 

correspondência letra-som é um conteúdo 

fundamental, mas apenas um dos inúmeros conteúdos 

cuja aprendizagem é necessária para que se possa 

dominar progressivamente a linguagem escrita. 
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PROPOSTA DIDÁTICA DE ALFABETIZAÇÃO INICIAL 

COM SÍLABAS COM TEXTOS 

CONSIDERA-SE QUE: 

A alfabetização acontece como resultado da 

memorização progressiva de unidades que 

vão se juntando para compor as palavras: a 

palavra tem um fim em si mesma. 

A alfabetização acontece como resultado da reflexão 

sobre as características e regularidades da escrita: a 

palavra é um meio para isso. 

O planejamento não precisa ser flexível: pode 

ser o mesmo todos os anos e em qualquer 

classe. 

O planejamento deve ser feito em função de uma 

classe real – portanto, não é totalmente reutilizável de 

um ano para outro, de uma turma para outra. 

O erro deve ser cuidadosamente evitado para 

não ser fixado: portanto a correção é sempre 

necessária. 

O erro de escrita não se fixa na memória dos alunos e 

a correção é necessária apenas quando sua razão 

pode ser compreendida por eles: dificilmente as 

pessoas erram o que sabem. 

A turma deve ser homogênea (todos os 

alunos [supostamente] com o mesmo nível de 

conhecimento), pois isso facilita o trabalho do 

professor – que acaba sendo o único 

informante de todos. 

É bom que a turma seja heterogênea, pois a interação 

entre alunos com diferentes níveis de conhecimento 

favorece o trabalho do professor: quando os alunos 

aprendem uns com os outros, o professor fica mais 

liberado para atender aqueles que precisam mais de 

sua intervenção pedagógica. 
 

 

São subsídios adicionais a este texto, acrescentados como complementos na revisão de 2022: 

Cartas Pedagógicas sobre a Docência – Atividades de Alfabetização Inicial 

https://rosaurasoligo.files.wordpress.com/2020/12/cartas-pedagogicas-sobre-a-docencia-atividades-

de-alfabetizacao-inicial.pdf  

Rosaura Soligo – Considerações sobre o planejamento da rotina 

https://rosaurasoligositeoficial.files.wordpress.com/2022/03/rosaura-soligo-consideracoes-sobre-o-

planejamento-da-rotina.pdf  
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