
   

Boletim Academia Paulista de Psicologia

ISSN: 1415-711X

academia@appsico.org.br

Academia Paulista de Psicologia

Brasil

Maluf, Maria Regina

Ciência da Leitura e Alfabetização Infantil: Um enfoque metalingüístico

Boletim Academia Paulista de Psicologia, vol. XXV, núm. 2, maio- agosto, 2005, pp. 55- 62

Academia Paulista de Psicologia

São Paulo, Brasil

Disponível em: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=94625210

   Como citar este artigo

   Número completo

   Mais artigos

   Home da revista no Redalyc

Sistema de Informação Científica

Rede de Revistas Científicas da América Latina, Caribe , Espanha e Portugal

Projeto acadêmico sem fins lucrativos desenvolvido no âmbito da iniciativa Acesso Aberto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=946
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=94625210
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=94625210
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=946&numero=10693
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=94625210
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=946
http://www.redalyc.org


55

• Ciência da Leitura e Alfabetização Infantil: Um enfoque
metalingüístico

Maria Regina Maluf1
Universidade de São Paulo e

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo

Resumo: A questão da alfabetização infantil é apresentada neste artigo como o grande
desafio do sistema educacional brasileiro. Para enfrentá-lo propõe-se utilizar o conhecimento
teórico gerado pela ciência cognitiva da leitura, que vem se desenvolvendo sobretudo nos
últimos 30 anos. São apresentadas algumas das evidências empíricas geradas pelas
pesquisas estrangeiras e brasileiras sobre as relações entre a aquisição da linguagem
escrita e o desenvolvimento de habilidades metalingüísticas. A questão dos métodos de
alfabetização é tratada na perspectiva da metalinguagem. Demonstra-se a importância
das atividades de linguagem oral voltadas para o desenvolvimento metalingüístico.

Palavras-chave: habilidades metalingüísticas; alfabetização; metalinguagem.

Abstract:  The question of childhood literacy is presented in this article as the great
challenge for the Brazilian educational system. To face this, it is proposed to make use of
the theoretical knowledge generated by the cognitive science of reading, which has been
developed in the last 30 years. Some empirical evidences are presented generated from
foreign and Brazilian researches of the relations between written language acquisition and
the development of metalinguistic abilities. The question of instructional procedures for
teaching literacy is approached in relation to these abilities. The importance of oral language
activities which promote metalinguistic development are presented.

Keywords: childhood literacy; metalinguistic abilities; reading skills.

A aquisição da linguagem escrita insere-se em um processo mais amplo
de desenvolvimento sociocultural e histórico dos grupos humanos. Nas
sociedades mais desenvolvidas, essa aquisição tem lugar na infância, para a
grande maioria, senão para a totalidade, dos cidadãos.

Nos países em desenvolvimento, entre os quais está o Brasil, grande parte
da população atinge a idade adulta sem ter acesso à escola, ou tendo passado
por experiências escolares mal sucedidas, geralmente designadas como
“fracasso escolar”. Assim, em nosso País, como na grande maioria dos países
da América Latina, a habilidade de ler e escrever com competência ainda é um
privilégio de poucos.

Dominar a linguagem escrita significa aceder a novas formas de
pensamento e de exercício das funções psicológicas superiores, como muito
bem mostraram os teóricos da psicologia sociocultural, particularmente Vygotsky
(1995). Não ler e não escrever, em uma sociedade letrada, é sinônimo de exclusão
social e de sérios impedimentos para o efetivo exercício dos direitos de cidadania.

1 Professora Associada do IPUSP e Professora Titular do PG em Psicologia da Educação da
PUC/SP - Endereço para correspondência: Rua Dr. Renato Paes de Barros, 227 apto.12, CEP
04530-000 São Paulo - E-mail: marmaluf@ajato.com.br
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1. Que sabemos sobre alfabetização

 Muito tem sido escrito sobre alfabetização, pelos que se interessam pela
educação. A alfabetização é a aprendizagem da linguagem escrita e ler e escrever
são atos lingüísticos. No entanto, a perspectiva lingüística, particularmente a
fonética, bem como os enfoques multidisciplinares para o estudo da alfabetização
escolar, são relativamente recentes.

Nos últimos 30 anos foram grandes os progressos alcançados no estudo
dos processos de aprendizagem da leitura e da escrita. Diferentemente do que
ocorre com a linguagem oral, a linguagem escrita tem que ser objeto de ensino.
A fala é natural, no sentido de ser espontaneamente adquirida em um meio social
de falantes, devido às pré-formações genéticas próprias da espécie. A escrita,
muito mais nova na história da humanidade, tem sua aquisição diretamente
dependente de processos de aprendizagem. No campo da pedagogia da
escolarização inicial, essa é uma questão crucial, ligada sobretudo ao estudo
dos métodos de ensino, mais especificamente, dos métodos de alfabetização. A
discussão sobre métodos de alfabetização tem grande importância prática, mas
deve ser antecedida por conhecimentos científicos, a respeito dos processos
psicológicos envolvidos na aquisição das habilidades de ler e de escrever.

Entendo que o maior problema que afeta a educação brasileira é sem
dúvida, o da alfabetização das nossas crianças. Enquanto esse problema não
encontrar solução, nossos esforços para debelar o analfabetismo adulto estarão
condenados ao fracasso, pois nossas escolas continuarão a produzir ex-alunos
incapazes de ler e compreender o que lêem.

No Brasil, nos anos 90, foram preconizadas e adotadas práticas de
alfabetização baseadas em pressupostos teóricos que enfatizaram a
“compreensão de textos”, em detrimento da “aquisição do código alfabético”
que garante a leitura propriamente dita. As conseqüências se fazem ver nos
maus resultados dos alunos, que depois de alguns anos na escola, mostram-se
incapazes de ler e escrever com competência, conforme abundantemente
demonstrado nas avaliações dos órgãos públicos, de nível estadual ou federal.

Observa-se uma insatisfação generalizada a respeito dos resultados dos
alunos, conforme bem analisado pela equipe internacional de especialistas que
elaborou o documento sobre “Alfabetização infantil: os novos caminhos” (Brasil,
Comissão de Educação e Cultura da Câmara dos Deputados, 2003, pp. 110-
125). No entanto, consideramos importante sinalizar que os problemas de
insucesso na alfabetização escolar afetam sobremaneira as escolas públicas,
que atendem a maioria da população infantil, proveniente dos estratos da
população de mais baixa renda, uma vez que as escolas da rede privada seguem
em geral outras orientações.

Países industrializados, em grande número, vêm adotando políticas e
práticas mais consistentes com os resultados de pesquisas que demonstram,
com evidências empíricas, quais são os conhecimentos e estratégias mais
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eficientes na empreitada de ensinar a linguagem escrita a todos os cidadãos.
Esses conhecimentos se inserem na perspectiva do que denominamos enfoque
metalingüístico da alfabetização.

2. Como se aprende a ler e escrever

Do ponto de vista psicológico, a leitura deve ser vista como sustentada por
um sistema cognitivo que atua sobre a informação grafada, de modo a colocá-la
em contato com os conteúdos da memória e desse modo tornar possível o seu
uso por parte de nossos processos de pensamento.

No estágio de conhecimento científico em que nos encontramos, entende-
se que os sistemas alfabéticos de escrita devem ser aprendidos na perspectiva
da união entre a escrita e a fala. Tudo o que é falado pode ser escrito. No sistema
alfabético de escrita utilizamos grafemas (letras) que representam fonemas
(sons). Assim, ler exige a habilidade de transformar grafemas em fonemas, assim
como escrever exige a habilidade de transformar fonemas em grafemas.

Comecemos por reconhecer que aprender a ler não é o mesmo que ler
para aprender, ou ler com outra finalidade qualquer, assim como aprender a
escrever é diferente de escrever. Aprender a ler é um processo através do qual
o aprendiz começa por compreender que se pode escrever aquilo que se fala, o
que inclui um conhecimento prático da língua falada. A descoberta da linguagem
escrita como portadora de significados é fundamental. Contudo, é preciso
entender também que esses significados são expressos por meio de uma
combinação de letras – efetivada segundo o princípio alfabético da língua em
pauta-, que representam sons, e que elas são combinadas para formar sílabas,
palavras, frases e textos.

A unidade de significado primordial é a palavra. Por isso, ler é, antes de
mais nada, reconhecer palavras. Um texto escrito, objeto de análise
compreensiva e de consciência metatextual, é constituído por uma seqüência
de palavras dispostas segundo regras lingüísticas e tem estrutura própria. O
leitor, assim como o escritor, possuem domínio do texto porque podem segmentá-
lo em unidades menores, as palavras. Estas, por sua vez, são combinações de
sinais gráficos, que são as letras.

Cabe aqui uma breve referência aos modelos de leitura. Esses modelos,
voltados para explicar como se dá a leitura nos sistemas lingüísticos de tipo
alfabético, vêm passando por grandes revisões. Todos eles, porém, convergem
em demonstrar que um dos aspectos principais dessa aprendizagem é a
instalação, no aprendiz, dos procedimentos de reconhecimento das palavras
escritas (Gombert, 2003; Seidenberg & McCleland, 1989). Para ler é necessário
relacionar as representações ortográficas das palavras encontradas às
representações fonológicas e semânticas a elas associadas. Esses tratamentos
cognitivos levam à compreensão, que é o objetivo final da leitura.
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Ler é perceber palavras grafadas e delas extrair pronúncia, tendo como
objetivo a compreensão, pois lemos para compreender. No entanto – e isto é
primordial na perspectiva metalingüística – ler não é o mesmo que compreender.
Podemos ler pseudopalavras e mesmo frases sem significação, assim como
em contrapartida podemos compreender sem ler.

Na leitura captamos o significado das palavras por meio de símbolos
grafados e integramos esses significados em idéias representadas por meio de
frases. Essa habilidade, primordial, tem que ser automatizada. Isso se verifica
no leitor hábil, que já não necessita pensar sobre o processo através do qual lê,
tendo então sua atenção disponível para a compreensão e a interpretação. O
aprendiz, pelo contrário, tem seu processamento cognitivo absorvido pelo esforço
de decodificação dos sinais gráficos para reconhecer palavras, até chegar à
automatização desse processo.

É fundamental portanto, que sejam adquiridos os dois conjuntos de
competências: o reconhecimento de palavras (codificar e decodificar) e a
compreensão de textos (que envolve vocabulário e condições sociais).

3. As habilidades metalingüísticas

O termo metalinguagem refere-se às atividades reflexivas, conscientes e
manipuladoras da linguagem. Uma atividade é designada como metalingüística
se é efetuada conscientemente pelo indivíduo, implicando capacidade de reflexão
e autocontrole deliberado sobre a linguagem.

As capacidades metalingüísticas não se instalam naturalmente, mas
podem ser estimuladas por meio de atividades orais que solicitam a atenção da
criança para a estrutura e funcionamento da linguagem. Assim, parecem
favorecer, ao mesmo tempo em que parecem resultar, de aprendizagens
explícitas, geralmente de aprendizagens que ocorrem durante o processo de
escolarização, mais especificamente durante a aquisição das habilidades de
leitura e escrita. As posturas teóricas que admitem uma interação entre essas
duas variáveis – metalinguagem e alfabetização – são as mais aceitas na literatura
atual.

Abundantes pesquisas na área já demonstraram as relações entre a
aquisição da linguagem escrita e a metalinguagem, voltando-se para o estudo
das habilidades metafonológicas, metassintáticas, metalexicais e metatextuais
(veja-se por exemplo, Gombert, 1990; Maluf, 2003; Morais, 1996; Romdhane,
Gombert, Belajouza, 2003, entre muitos outros).

No Brasil os estudos sobre metalinguagem e alfabetização são
relativamente numerosos e têm aumentado ao longo dos últimos 20 anos (Maluf,
Spada & Pagnez, submetido).

Particularmente freqüentes são os estudos voltados para a capacidade de
identificar os componentes fonológicos (unidades lingüísticas sonoras) e de
manipulá-los de modo intencional (domínio metafonológico). Esses trabalhos
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mostram a importância da consciência fonológica no início da aprendizagem da
linguagem escrita em línguas alfabéticas e a existência de vínculos entre a
possibilidade de efetuar com sucesso tarefas metalingüísticas de manipulação
fonológica da linguagem oral e a aprendizagem da linguagem escrita.

A maioria dos resultados das pesquisas da área acentua a contribuição,
para a aprendizagem da linguagem escrita, das habilidades metafonológicas.
Estas dizem respeito à possibilidade de identificar os componentes fonológicos
das unidades lingüísticas e de manipulá-los de modo deliberado, o que se designa
também como consciência fonológica. São muitas as evidências empíricas de
que o desenvolvimento da consciência fonológica relaciona-se diretamente e
parece ser preditor de maior facilidade na aprendizagem da linguagem escrita.
Os aprendizes que têm mais desenvolvida a consciência fonológica encontram
maior facilidade na alfabetização. Daí a importância de programas de educação
infantil voltados para o desenvolvimento das habilidades metafonológicas.

Várias pesquisas experimentais têm incorporado programas de intervenção
para desenvolver habilidades fonológicas em crianças a partir dos 3 anos de
idade, com resultados facilitadores da aprendizagem da linguagem escrita. Essas
pesquisas sugerem a importância de que os programas de educação infantil
reconheçam a relevância das habilidades metafonológicas e desenvolvam
práticas de ensino que incorporem atividades de linguagem oral, tais como
trocadilhos, músicas, poesias rimadas e jogos de linguagem, que manipulem
inclusive os fonemas, a fim de que a criança compreenda o caráter segmental
da linguagem e as relações letra-som.

Também é de suma importância o desenvolvimento da consciência
sintática, que se refere à habilidade de refletir e manipular mentalmente a estrutura
gramatical das sentenças. A sintaxe está diretamente relacionada ao caráter
articulatório da linguagem humana, constituída por unidades que permitem
diferentes combinações segundo regras convencionais, que organizam a
linguagem de modo a produzir enunciados que façam sentido. Para monitorar
sua compreensão do texto, o bom leitor avalia a coesão dos aspectos sintáticos
e semânticos da mensagem. A consciência sintática desempenha papel
facilitador sobretudo na compreensão da leitura.

A consciência sintática tem sido avaliada nas pesquisas por meio da
aplicação de tarefas em que as crianças são solicitadas a julgar a aceitabilidade
de sentenças e a corrigi-las. Assim por exemplo, sentenças com violações na
ordem das palavras, do tipo: “O cavalo animal um bonito é”.  Ou sentenças com
alterações ou omissões de morfemas, como por exemplo: “O borboleta estão
voando no jardim”.

As dificuldades decorrentes dos métodos e procedimentos utilizados
explicam parte das controvérsias encontradas na área a respeito do papel da
consciência sintática. Espera-se que ela esteja associada aos processos de
compreensão, mais do que aos processos de reconhecimento de palavras. Essa
é uma questão sobre a qual dispomos de alguns resultados de pesquisa com
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falantes do português brasileiro, mas que ainda necessita ser estudada em novas
pesquisas.

De todo modo, a sensibilidade aos aspectos semânticos e sintáticos do
contexto lingüístico é de suma importância para a aquisição e o desenvolvimento
das habilidades de leitura e escrita, conforme demonstrado em várias pesquisas.
O leitor hábil mostra mais habilidade na monitoração da compreensão do texto,
juntamente com melhores resultados em tarefas de consciência sintática. O
que permite concluir que ela influi na detecção de erros e de incoerências na
estrutura das frases, o que possibilita a sua correção.

As crianças que chegam à escola, onde recebem instrução formal sobre
a leitura, tendo desenvolvido maior sensibilidade aos aspectos fonológicos e
morfológicos da linguagem oral, bem como aos seus aspectos sintáticos e
semânticos, estão mais bem instrumentalizadas para empreender com sucesso
seu caminho na direção do domínio da linguagem escrita. Atividades voltadas
para a conscientização dos aspectos formais e estruturais da linguagem oral,
tanto nas séries de educação infantil quanto no início do ensino fundamental,
são recursos importantes para favorecer a aprendizagem da linguagem escrita.

4. Métodos de alfabetização

Com muita freqüência o tema dos métodos de alfabetização suscita
debates que são mais ideológicos do que pedagógicos. Entendemos que a
resposta a essa questão deve ser buscada na explicação dos processos
envolvidos nas atividades de leitura e de escrita, levando-se em consideração
os distintos sistemas de escrita e as condições de aprendizagem e ensino
oferecidas ao aprendiz.

Estudos recentes mostram que os melhores resultados na alfabetização
vêm sendo obtidos com o uso de estratégias que ajudam os alunos a desenvolver
habilidades de manipulação consciente da linguagem oral. Mais especificamente
de estratégias que ajudam a compreender que a fala é composta por segmentos
que constituem palavras; que as palavras constituem unidades que podem ser
decompostas em unidades menores, as sílabas; que as palavras podem ser
segmentadas segundo seu final (rimas) ou seu começo (aliterações); que as
menores unidades de som são os fonemas, os quais são representados por
meio de letras (os grafemas).

Essa consciência é a chave para a compreensão do princípio alfabético,
ou seja, para compreender que as unidades de som são representadas por
letras. Compreender o princípio alfabético é compreender que as letras
(grafemas) correspondem a sons (fonemas) e vice-versa.

Pesquisas recentes, realizadas no contexto da teoria cognitiva da leitura,
vêm produzindo evidências de que o método de alfabetização mais eficiente é
aquele que favorece a instalação de duas competências básicas: a consciência
fonêmica e o domínio do princípio alfabético. Aí reside a captação da lógica da
decodificação, indispensável para aprender a ler e escrever.
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Parece haver uma correlação forte e positiva entre consciência fonêmica
e compreensão do princípio alfabético, por um lado, e o desempenho dos alunos
em leitura de palavras e em compreensão da leitura, por outro lado. Essa
evidência parece aplicar-se a diversas ortografias alfabéticas e a crianças
provenientes de diferentes culturas e diferentes níveis socioeconômicos (Adams,
1990; Barrera & Maluf, 2003; Bradley & Briant, 1983; Capovilla, 2003; Cardoso-
Martins,1996; Maluf & Barrera, 1997). Tais evidências dão sustentação às
escolhas metodológicas que propõem o ensino sistemático das relações entre
as unidades gráficas do alfabeto e suas correspondentes unidades fonológicas
(sons), utilizados para fazer a síntese e propiciar a leitura.

Nesta perspectiva, podemos afirmar que o ensino mais bem sucedido,
em se tratando da alfabetização, parece ser o ensino sistemático e explícito da
decodificação, ou seja, das relações entre as letras e os fonemas. Quando a
criança aprende as relações que caracterizam o código de sua língua, ela está
apta a ler e a escrever.

Esse entendimento se aplica não só para o ensino formal de crianças,
mas também para a alfabetização de adultos. Aplica-se igualmente para a
recuperação de crianças que apresentam atrasos na aprendizagem da leitura e
em crianças portadoras de síndrome de Down. Em todos esses casos,
recomendam-se práticas de ensino que incorporem atividades de manipulação
da linguagem oral, a fim de facilitar a compreensão do caráter segmental da
linguagem e da relação letra-som.

O termo “fônico” tem sido utilizado para fazer referência ao princípio que
rege as correspondências entre as letras e os sons.  Ele é também utilizado
para nomear o método de representação de fonemas em grafemas – habilidade
básica para tornar-se capaz de codificar e decodificar – designando uma das
concepções de alfabetização: a concepção fônica.

A partir da compreensão dessa correspondência e do domínio dessa
habilidade, o aprendiz chegará a ler de forma rápida e precisa, atingindo um
nível de compreensão do que é lido, igual àquele que é capaz de atingir no oral.
Isto ocorrerá, obviamente, sob a influência também de outros fatores, que
implicam tanto habilidades metalingüísticas quanto condições motivacionais e
sociais.

Deve-se mencionar ainda a importância de se dispor de livros para
alfabetização, que darão apoio ao ensino sistemático da decodificação. Esses
livros devem incluir textos adequados, para que o aluno se exercite em decodificar
usando os conhecimentos fônicos adquiridos até o momento. Estamos nos
referindo a “textos para aprender a ler”. Isto significa que é indispensável distinguir
entre: textos para aprender a ler, textos para ler e textos para serem lidos pelo
professor para o aprendiz.

Como conclusão, é possível afirmar que já ultrapassamos a fase de
especulações e improvisações espontâneas no que diz respeito à alfabetização.
É preciso, nos tempos atuais, conhecer os avanços científicos obtidos e dar
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continuidade ao estudo de questões específicas, particularmente as decorrentes
das diferenças entre línguas e sistemas de escrita. Esse esforço deverá ter
suas implicações na formação dos professores alfabetizadores e na implantação
de políticas públicas capazes de garantir o acesso à linguagem escrita e a leitura
proficiente a todos os brasileiros.
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