
 

 
ALGUNS MÉTODOS DE ENSINO  

DA LEITURA E DA ESCRITA 
 

Relembrando 
 

Organização dos Sildes: Profª Drª Vanise Gomes 

Divulgação dos métodos mais difundidos feita pela XII Conferência 

Internacional de Educação promovida pela UNESCO 

FONTE: RIZZO, Gilda. Os diversos métodos de ensino da leitura e da 

escrita: ensino comparativo. Papelaria Amético Editora, 1986. 



1 - Método Alfabético 

 

“gê” com “a” = ga 

-Ponto de partida: nome das letras e suas 
formas- maiúscula e minúscula; seqüência 
alfabética das letras; 
- Ênfase à caligrafia; 
- Base da aprendizagem: repetição; 

 

# nem sempre o nome das letras 
corresponde ao som que deve ser 
emitido. 



2 - Método Fônico 
 

a  e  i  o  u 

 

f 

- uma mesma letra possui diferentes valores sonoros, 
dependendo de sua posição na palavra. Ex: ave – cama- 
maracujá – cão. 



3 - Método Silábico 

• ai, ei, oi, au 

• ba- be – bi – bo - bu 

 - Ênfase à pronúncia, em voz alta, das sílabas isoladas. 

- ausência de significado das sílabas, que são elementos 
abstratos e destituído de valor de comunicação; 

Crítica 

- omissão de contexto específico: 

O Ivo viu a uva. 

O ovo é da viúva. 

A ave viu o véu. 



4 - Palavração 
 
- palavras memorizadas devem apresentar todos os 
sons da língua; 

- apresenta falhas no desenvolvimento da habilidade 
em enfrentar palavras novas; 

5 - Sentenciação 

Fomos à praia buscar 
caramujos. 
O mar estava azul e com 
ondas. 
Sentimos muito calor na praia. 



- Dificuldade em manter relacionados os assuntos do 
interesse da turma e o vocabulário a ser estudado, 
acabando por dissociar leituras do fato real. 

 

6 - Método Historiado 

- a apresentação fixa das sentenças na folha da cartilha 
leva o aluno a decorá-las, de tal forma, que desenvolvem 
o hábito de “adivinhar” as frases seguintes à primeira. 



7- Método Natural 

 -Pré-livro: pequena história escrita, com um 
determinado vocabulário (que inclui todos os sons da 
língua). 
 

-Quadro-de-pregas: permite “treinar” estruturas 
lingüísticas, utilizando-se pequenos grupos de 
palavras e expressões da língua. 
 

- Visor fonético: com o objetivo de desenvolver 
habilidades de reconhecimento de sons e letras 
dentro da palavra. 
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NÍVEIS  DE  DESENVOLVIMENTO 

- Pré-silábico 
abifaoaiof - casa 

 

abior- formiga 

 

feolnhabifrybi- elefante 

           



- Silábico 

- Silábico-alfabético 

-Ortográfico 

kz- casa                           fi- casa            
aa- casa 

caza-  casa          cmiseta-   camiseta        
etrela- estrela 

casa                      camiseta                      
estrela     



- Erro construtivo 

- Conflito 

- Hipóteses de aprendizagem 

“-Eu sei as letra, mas nãu consigu juntá, 
acolherá”. 

“- Si a genti sábi as letra, si aprendi a lê 
e a screvê”. 

 



“... Todas as propostas de alfabetização nos parecem 
insuficientes (independentemente do êxito que se 
lhes atribua), porque definem um ponto de partida 
com independência do sujeito desta aprendizagem. 
Assim, quer se decida por letras, por sílabas, por 
palavra geradora ou por sentença, essa decisão é 
tomada desde fora sem saber como o adulto 
analfabeto conceitualiza o sistema de escrita 
construído” (Emília Ferreiro). 


