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1 Contextualização teórica
Nos meados da década de 1980, o conhecimento no meio educacional brasileiro acerca das pesquisas de Emília Ferreiro e Ana Teberosky sobre a Psicogênese da Língua Escrita FERREIRO, Emilia, TEBEROSKY, Ana. Psicogênese da língua escrita. Porto Alegre: Artes Médicas, 1985. fez com que tal teoria, a exemplo do que ocorrera quanto aos fundamentos piagetianos em seus aspectos gerais, fosse considerada uma “revolução conceitual”, agora no campo mais específico da alfabetização. Diferente do que se estava acostumado a considerar no ensino da língua escrita, passou a ser apontada a necessidade da valorização do processo cognitivo do aluno, construído a partir da interação com o meio e caracterizado por seus erros construtivos e sua capacidade de levantar hipóteses Além de Ferreiro e Teberosky, diversos autores têm publicado nesta área: Telma Weisz; Esther Grossi; Beatriz Cardoso; Zélia Cavalcanti; Mary Kato e outros.. 
Com o aprofundamento teórico na perspectiva construtivista, vem sendo redefinida a figura do aluno (agora considerado sujeito ativo diante do saber) e, por conseguinte, a do professor (com novo papel na relação ensino-aprendizagem). Muito se tem falado sobre a importância do docente conhecer o processo de construção do conhecimento dos alunos e de sua necessária mudança de postura pedagógica no sentido de alcançar coerência com tais fundamentos teóricos. 
Também passaram a ser demandadas profundas reestruturações na forma e no conteúdo das políticas de formação do professor (que não por acaso tendem a substituir o conceito usual de “treinamento” por “capacitação”). 
Assim sendo, a perspectiva construtivista de alfabetização esteve, (e talvez ainda continue) em evidência e foi prioridade como opção epistemológica e pedagógica nas ações públicas de formação docente, no Ceará, principalmente na década de 90. Interessamo-nos, então, em conhecer as influências, nas ações de formação do professor e na prática e concepção docentes, exercidas com e a partir da Psicogênese da Língua Escrita, que tem como base teórica o construtivismo piagetiano Aqui nos referiremos à teoria de Piaget e de seus seguidores (entre eles Ferreiro e Teberosky), porque esta tem sido uma abordagem teórica bastante difundida entre os educadores no Brasil (e também no Ceará); por ter sido a base teórica de mudanças na área da alfabetização, através da psicogênese da língua escrita e, por conseguinte, por interessar diretamente a esta pesquisa.
. Consideramos que, passados mais de quinze anos da 1ª edição do livro, datada, no Brasil, de 1985, torna-se relevante realizar pesquisas que analisem seus desdobramentos e as mudanças, pelo menos supostas, provocadas na área da alfabetização. 
2 Epistemologia genética e psicogênese da língua escrita
Inicialmente, abordaremos, de forma breve, apenas alguns conceitos da teoria construtivista, para, em seguida, situarmos a Psicogênese da língua escrita e analisarmos as concepções docentes. 
No ambiente educacional e no meio acadêmico brasileiros, convencionou-se chamar a teoria piagetiana de “construtivismo”, porque sua teoria explica que o conhecimento é construído na interação do ser humano com o meio, e que não nascemos inteligentes. Tal teoria compreende não somente o estudo da gênese das estruturas e dos conceitos científicos como, também, a pesquisa experimental sobre o desenvolvimento da inteligência. 
Compreende-se que o sujeito do conhecimento é o sujeito epistêmico, - um sujeito ideal, universal, que não corresponde a ninguém em particular, embora sintetize as possibilidades de cada uma das pessoas e de todas ao mesmo tempo (RAMOZZI-CHIAROTTINO, 1988, p. 4).
O sujeito que conhecemos através da teoria de Piaget é um sujeito que procura ativamente compreender o mundo que o rodeia, e trata de resolver as interrogações que este mundo provoca. Não é um sujeito que espera que alguém que possui um conhecimento o transmita a ele, por um ato de benevolência. É um sujeito que aprende basicamente através de suas próprias ações sobre os objetos do mundo, e que constrói suas próprias categorias de pensamento ao mesmo tempo que organiza seu mundo (FERREIRO E TEBEROSKY, 1985, p. 26).
O que norteava as investigações comandadas por Jean Piaget (que pesquisou junto a equipe interdisciplinar) era, resumidamente, o seguinte: como é possível ao ser humano alcançar o conhecimento, ou seja, organizar, estruturar e explicar, a partir do experienciado, o mundo em que vive? 
Buscando respostas a esta questão, foi reconhecida a importância da base biológica para o desenvolvimento mental. Isto quer dizer que o funcionamento da inteligência, segundo a teoria piagetiana, prolonga as características orgânicas da vida, mantendo as mesmas características de adaptação ao meio. Por isso, a inteligência trabalha da mesma forma, seja no raciocínio infantil seja no científico, ao passo que os níveis de inteligência passam por um processo de transformação, de evolução, através de construções sucessivas e seqüenciais de etapas, cada uma necessária à seguinte, que evoluem desde as mais elementares até às mais complexas.
Ao mesmo tempo, o papel da experiência e da história foi considerado de fundamental importância, pois qualquer conduta está relacionada ao contexto histórico. A ela foi atrelado o papel indispensável da ação do sujeito. Para o Autor, a ligação fundamental constitutiva de todo conhecimento não é uma simples associação, mas uma assimilação, ou seja, ação do sujeito sobre o mundo em que vive. A ação vai estar presente e atuar em todo o desenvolvimento mental (PIAGET, 1983, p.340). 
Para o funcionamento da inteligência, a ação é, pois, considerada um elemento primordial do conhecimento, estando nela implicados, por conseguinte, tanto o sujeito como o meio físico-sociocultural. A ação, que pressupõe interação, é compreendida tanto em sua possibilidade motora quanto em sua forma interiorizada.
Um sujeito intelectualmente ativo não é um sujeito que ‘faz muitas coisas’, nem um sujeito que tem uma atividade observável. Um sujeito ativo é um sujeito que compara, exclui, ordena, categoriza, reformula, comprova, formula hipóteses, reorganiza etc., em ação interiorizada (pensamento) ou em ação efetiva (segundo seu nível de desenvolvimento). Um sujeito que está realizando algo materialmente, porém, segundo as instruções ou o modelo para ser copiado, dado por outro, não é, habitualmente, um sujeito intelectualmente ativo (FERREIRO E TEBEROSKY, 1985, p.29).
Mais do que a ação, a teoria piagetiana defende, a idéia da interação, das trocas entre organismo e meio como mecanismo necessário e fator responsável pela construção do conhecimento. A interação constitui-se exatamente naquele mecanismo isomorfo, ou seja, que ocorre da mesma forma durante toda a trajetória humana frente ao conhecer, possibilitando o alcance de níveis conceituais diferentes, níveis diversos de organização, caracterizados por etapas que necessariamente se sucedem. A interação é compreendida como o mecanismo que possibilita a construção do conhecimento a partir das trocas efetivadas entre sujeito e meio. As estruturas mentais, passo a passo construídas, precisam das provocações do meio, ao mesmo tempo em que dependem das possibilidades de resposta, de reação do sujeito frente a esses desafios.
Conhecer, na perspectiva construtivista, significa, portanto, inserir o objeto de conhecimento em um sistema de relações construído pelo sujeito a partir de suas ações sobre o meio. Assim sendo, essas duas idéias se complementam para explicar o conhecimento: a constante funcional e a evolução de níveis conceituais. 
A seqüência das etapas que necessariamente se seguem revela-se um aspecto da teoria em que são estabelecidas “condições”, ou seja, aquilo que deve existir antes para que algo se possa realizar. As etapas descritas na epistemologia genética são condições necessárias, exigidas como anterioridade lógica na evolução mental. As estruturas mentais trazem as possibilidades determinadas pela espécie, mas sua atualização (evolução) vai depender da relação e das interações do indivíduo com o meio (RAMOZZI-CHIAROTTINO, 1988, p. 9). Além disso, os estágios são formas de organização mental que comportam tanto o aspecto do desenvolvimento motor ou intelectual quanto o do desenvolvimento afetivo.
Considerando a existência de níveis conceituais qualitativamente distintos, outro conceito foi, então, manejado também de forma diferenciada: redefiniu-se a noção de “erro”. À medida que eram conhecidas as características de cada etapa, se valorizava os erros construtivos cometidos pelas crianças, quando das entrevistas psicológicas. Era necessário compreender o que ocorria, do ponto de vista lógico, que fazia com que inúmeras crianças dessem as mesmas respostas “erradas” diante de determinados problemas. Os erros apresentados, muito mais do que uma simples incapacidade de responder adequadamente a respostas solicitadas, revelavam hipóteses conceituais dos entrevistados. Observando o comportamento das crianças, pode-se concluir que há uma lógica subjacente às ações e às respostas infantis.
Filiada teoricamente ao construtivismo e, portanto, dele trazendo seus fundamentos, a Psicogênese da Língua Escrita também caracteriza-se pela sucessão de etapas cognitivas que, sem a instrução direta vinda dos adultos, são, de forma original, formuladas pelas crianças em processo de conhecimento, a partir da interação com o meio social e escolar. 
Para os objetivos deste trabalho, nos deteremos na síntese deste processo que pode ser descrito em três grandes níveis conceituais: nível pré-silábico, silábico e alfabético, processo este que tem sido bastante divulgado, ainda que superficialmente, entre os professores.
O nível pré-silábico se caracteriza por um momento em que, após a diferenciação feita entre o modo de representação icônico e o não-icônico, a criança passará a se fazer exigências sobre os eixos qualitativo e quantitativo que considera necessários à possibilidade de ler e escrever. Ou seja, após compreender que é indispensável a utilização de formas próprias para a escrita, diferentes do desenho, e já utilizando letras (ou sinais gráficos) para a representação da escrita, a criança passará a exigir uma variedade de letras na palavra (não admitindo a repetição) e uma quantidade mínima de letras (em geral não menos que três) para que uma palavra possa ser lida ou escrita. Não sendo feito pela criança, ainda, nenhum vínculo entre o que se escreve e o som das palavras, a escrita pode representar as características do objeto ao qual se refere. 
No nível silábico ocorre o início da fonetização, ou seja, da relação entre as letras e os significantes sonoros. Neste momento, a criança estabelece como que uma regra conceitual: há a hipótese de que a cada sílaba oral corresponderá uma letra na escrita/leitura, com ou sem seu valor sonoro convencional. 
No nível alfabético a representação gráfica, através das letras, relaciona-se aos fonemas das palavras e não mais às sílabas orais. Por isso, ao invés de cada sílaba ser representada por uma letra (conforme a hipótese anterior) a criança agora compreenderá que as sílabas poderão ser escritas com uma, duas, três ou mais letras. Neste período há, porém, como que uma “fidelidade” aos fonemas observados quando da escrita das palavras, e a criança procurará representar exatamente os sons escutados. A hipótese alfabética resolve um importante problema em relação às hipóteses anteriores: a complementaridade entre leitura e escrita, ou seja, o que está escrito já pode ser efetivamente lido; da mesma forma, o que se escreve pode ser lido por outras pessoas alfabetizadas. 
Uma vez divulgados no meio educacional como algo fundamental, interessou-nos saber como estes conceitos vêm sendo assimilados pelas professoras. 
3 A Pesquisa e as leituras teóricas das docentes
A pesquisa de doutorado por nós desenvolvida A tese, que serviu de base para este artigo, foi defendida e aprovada em dezembro de 2000. A pesquisa contou com o apoio da Fundação Cearense de Amparo a Pesquisa – FUNCAP. partiu da seguinte questão: como têm ocorrido a formação, a reelaboração de conceitos e as práticas pedagógicas de professoras alfabetizadoras de escolas públicas municipais, no Estado do Ceará, a partir de 1985? 
Uma parte importante deste trabalho, aqui abordado, diz respeito exatamente às reelaborações teóricas sobre o construtivismo e a psicogênese da língua escrita, a nós reveladas, através de entrevistas, por dezoito alfabetizadoras, em nove municípios cearenses. Adotando uma abordagem qualitativa de investigação, foram feitas também observações de aulas destas professoras. 
3. 1 O que é construtivismo? “É onde você respeita o aluno, ouve o aluno e deixa o aluno expressar suas idéias”.
Ainda que a teoria constutivista, pelo menos “teoricamente”, tenha circulado bastante no meio acadêmico e escolar, nos últimos anos, observamos que seus conceitos praticamente não foram mencionados, ou pelo menos não foram desenvolvidos pelas professoras entrevistadas.  Não estamos querendo dizer com isso que elas não tenham idéias gerais da teoria, mas que noções tais como: ação e interação; conflito cognitivo; erro construtivo; adaptação/assimilação/acomodação; níveis sensório-motor, pré-operatório, operatório concreto e formal, por exemplo, não foram explicitados pelas docentes, que tomaram o termo de uma maneira bastante genérica, simplificada ou mesmo equivocada, ou o relacionaram imediata e quase invariavelmente à psicogênese da língua escrita (níveis psicogenéticos) e à prática pedagógica desenvolvida na perspectiva destes fundamentos teóricos. 
Professora Ana: olha, de mais positivo, assim, é a minha parceria com os alunos porque quando você é amigo dos seus alunos, você consegue, você não é aquela professora em que eu dito regras, você me obedece e faz. Eu não sou assim, eu me vejo, assim, uma pessoa que estou no construtivismo. Deixei o tradicional de lado e sou uma professora construtivista.
Pesquisadora: que é que é isso?
Professora Ana: é onde você respeita o aluno, ouve o aluno e deixa o aluno expressar suas idéias.
Pesquisadora: algo mais?
Professora Ana: não.
Pesquisadora: construtivismo seria, basicamente, isso?
Professora Ana: é:  construir junto com os alunos.
O construtivismo apareceu nesta fala associado ao respeito pela criança, à amizade entre professora e alunos e à participação e expressão infantis. Tais “valores”, digamos, passaram a ser relacionados ao construtivismo, como se uma professora que segue os chamados métodos tradicionais de alfabetização não pudesse considerá-los, a princípio, em suas aulas. Talvez, o “respeito” que se possa atribuir mais especificamente ao construtivismo seja aquele decorrente das considerações acerca do processo cognitivo pelo qual passam as crianças e não uma idéia abrangente que contemple todo o relacionamento entre professora e alunos.  
Além disso, a construção de conhecimentos é abordada de uma maneira genérica, com uma definição tautológica, sem maior aprofundamento sobre o que é e como se caracteriza (construtivismo é construir junto com os alunos). Vale aqui ressaltar que a professora Ana alfabetiza, de fato, seguindo cartilha, “ensinando” famílias silábicas etc.
Em relação ao construtivismo, a professora Quitéria disse que a criança tem que criar, tem que deixar a criança se expressar da maneira dela. Mesmo estando errado, a professora tem que aceitar. A professora vai orientando mas, a criança mesmo vai construindo.
Se por um lado foi expressa a idéia da criança como construtora de seu conhecimento, por outro foi subestimado o papel do professor e de suas possibilidades de intervenção docente (mesmo estando errado, a professora tem que aceitar).  É provável que tais idéias (encontradas também nas falas de outras professoras) tenham decorrido da maneira como o construtivismo, pelo menos inicialmente, foi veiculado em cursos de formação, nos quais a possibilidade de o professor intervir no processo discente era, de certa forma, vista como algo inapropriado. É o que também observamos na fala da professora Jane, a seguir:
no construtivismo, faz com que a criança pense, raciocine, não recebe resposta pronta (...). Ele vai construir conhecimento, é uma construção (...). Ele vai construir sozinho, sem ninguém poder ajudar. Eles vão ter que descobrir sozinhos, como nos níveis, aí. Eu não vou poder ajudar, entre aspas, porque quando a criança está num nível, eu tenho que saber trabalhar pra fazer ele sair daquele nível. Eu te disse que eu não sei responder essas coisas. Eu sei olhar pra cá, ler, eu sei que eu estou entendendo, mas eu tenho dificuldade nisso daí (Jane).
Apesar da dificuldade sentida pela professora para articular as idéias acerca do que é o construtivismo, pudemos perceber a importância atribuída à criança na construção de seus conhecimentos e ao papel, relativo, do professor diante do aluno.
Construtivismo é quando ele [o aluno] constrói o próprio saber. Ele vai construindo aos poucos, sem ter aquele negócio jogado. Vai criando maneiras, aprendendo, brincando. Tá brincando com um joguinho, vai aprendendo. A gente vai só puxando mais, perguntando mais, pra ver se é assim mesmo, se não tem outra maneira. Eu creio que o construtivismo seja assim  (Edna). 
Aqui podemos ver que, para a professora Edna, o papel do professor está mais bem definido, embora também ela tenha se limitado à explicação geral do construtivismo, sem detalhar como ocorre esta construção ou quais elementos estão em jogo à medida que o aluno constrói o próprio saber.
Como pudemos ver, não houve, de uma forma geral, aprofundamento sobre os conceitos, autores, características ou fundamentos do construtivismo; as respostas foram vagas, sem maiores articulações. Vale destacar que as demais docentes não se detiveram, nem vagamente, nas reelaborações acerca da teoria construtivista, pois, ao serem abordadas sobre isto, discorreram diretamente sobre a psicogênese da língua escrita, tema que abordaremos a seguir.
3.2 Sobre a psicogênese da língua escrita: “eu tenho um caderno que eu faço essa psicogênese”
Tomaremos como base de análise as definições apresentadas pelas professoras acerca, principalmente, dos três níveis da psicogênese: pré-silábico; silábico e alfabético, observando suas reelaborações teóricas, imprecisões e/ou inseguranças ao falar sobre o assunto. 
Para discorrer sobre a psicogênese, algumas professoras nos contaram sobre a aplicação do Teste das Quatro Palavras e uma Frase, instrumento de diagnóstico/avaliação do processo de aquisição da língua escrita, baseado nas pesquisas de Ferreiro e Teberosky, e que foi bastante difundido nos cursos e “capacitações”, nos últimos anos.
Eu tenho um caderno que eu faço essa psicogênese (...), eu chamo o menino na mesa, peço pra ele escrever palavras do mesmo grupo semântico (...). Aí, são quatro palavrinhas e uma frase (Edna).
A professora Edna nos falou da importância de se fazer isto no início, no meio e no final do ano: “a gente vê uma diferença enorme”! Se este é um instrumento em relação ao qual se pode lançar mão para avaliar a evolução conceitual das crianças, vale ressaltar que, na prática pedagógica, ele não é a única, nem a principal, possibilidade para tal avaliação, pois no dia-a-dia o resultado de tarefas diversas com escritas espontâneas (ou seja, que não se limitam a ser cópias do que a professora escreveu) devem orientar os professores neste acompanhamento dos alunos.
Essa provinha, é uma provinha de quatro palavras. Por exemplo, você passa uma atividade pra turma e vai chamando de um em um aluno pra conversar, e através dessa conversa é que sai a provinha das quatro palavras (...). Então, ele vai escrever PÃO como ele acha que se escreve. Tem criança que mete letra lá e é PÃO. Quando ela tá sem sentido, ela tá no nível de pré-silábico 2 (...). O construtivismo, você trabalha não é só palavra, você usa frase. Aí já vai ter noção mais ou menos. Muitos chegam e perguntam: “o que é frase, einh”? Aí, a gente vai ter que dar um exemplo (...) (Gina).
À medida que descreveram a “prova”, as professoras revelaram seus conceitos sobre a própria aplicação do teste e também sobre a psicogênese. Pedir a uma criança: - “escreva uma frase” - é diferente de ditar uma frase e pedir que ela a escreva, pois nem sempre os alunos em processo de alfabetização têm diferenciado os elementos da escrita, tais como palavras, sílabas, frases. Além disso, avaliar a escrita sem sentido no nível pré-silábico também não chega a explicar que esta escrita assim aparece porque a criança ainda não está fazendo relação dela com o som das palavras e sim levantando outras hipóteses como, por exemplo, a exigência da quantidade mínima de letras. Então, o que para o adulto pode parecer sem sentido, revela, de fato, o sentido dado à escrita, naquele momento por quem está se alfabetizando.
A seguir, apresentaremos um trecho da conversa que tivemos com a professora Mirtes sobre a psicogênese:
Professora Mirtes: aí teve esse curso aqui que foi muito curto (...), que é uma nova proposta metodológica da Maria Montessori. Ela que considera a criança alfabetizada, ela mostra as fases pré-silábicas, silábicas. Por exemplo (...), “mala”, ela deixou de colocar o “a”, colocou MLA, mas ela lia MALA. 
Pesquisadora: e o que é que quer dizer a criança colocar o M, o L, e o A?
Professora Mirtes: aqui ela já considera, a Maria Montessori, como uma criança que tá se alfabetizando. Por que? Porque ela já tem mais ou menos..., esqueceu uma letra só (...). No caso aqui, “sofá”, ela colocou OSA, ela considerou uma criança que estava numa fase que estava muito bem, obrigada. Essa aqui, não [em relação à outra criança], ela já escrevia as letrinhas, um bocado de letrinhas, mas ainda não conseguia ter aquela noção de que a palavra era formada de sílabas (...). Então, é  um processo um tanto complicado que nem todo mundo aceita. 
Pesquisadora: e você, o que é que pensa sobre isso?
Professora Mirtes: eu não acho que essa criança, ela possa ser considerada uma criança sem aprendizagem nenhuma porque ela já conhece letra, mas eu também não considero ela uma criança também alfabetizada na grafia não, porque eu acho que a professora tem mesmo que ensinar a forma certa de escrever. E ela não aceita, ela não aceita.
Pesquisadora: ela quem?
Professora Mirtes: a Maria Montessori. Ela acha que tem que ser assim, que a gente tem que considerar essa criança..., uma criança alfabetizada. E o professor não tem o direito de dizer que ela errou. Ele pode, em seguida, mandar ela ler e colocar da forma certa, mas não dizer: “não é assim”, tem que aceitar (...). Então, foi um curso que eu assisti, mas na realidade quando a gente veio pra sala de aula, as fases que ela disse, é justamente cada idade. 
De princípio, pudemos ver que a professora Mirtes confundiu o trabalho de autoria de Emília Ferreiro/Ana Teberosky com o de Maria Montessori, que têm concepções de alfabetização completamente diferentes, sendo Montessori (e seu método) representante do que se poderia chamar de ensino tradicional, foco este de crítica das pesquisadoras/autoras da psicogênese. Elas destacam, inclusive, dois aspectos fundamentais que são desprezados pelos métodos de alfabetização (sintéticos, analíticos ou mistos): a competência lingüística da criança e suas capacidades cognoscitivas (FERREIRO e TEBEROSKY, 1985, p.21). 
Não se trata, pois, de considerar alfabetizada uma criança que está elaborando as hipóteses próprias do nível pré-silábico, por exemplo, mas de reconhecer aí seus conhecimentos acerca da língua que fala e suas “teorias” sobre o mundo escrito que vê ao seu redor. 
A professora Cida disse que não se lembrava direito dos níveis de construção da escrita, mas procurou recordar: o nível silábico eu acho que é só letras, o pré-silábico bota as letras de acordo com o tamanho da palavra, acho que é quando está descobrindo as sílabas, e no alfabético a criança está escrevendo a palavra mesmo.
Algumas definições, assim como em relação ao construtivismo, mantiveram-se num nível bastante genérico, pois, quando a professora Cida disse, por exemplo, que o silábico é só letras e que o alfabético é quando a criança está escrevendo a palavra mesmo não sabemos exatamente o que está querendo dizer, pois não está explicitando as características destes níveis. Em relação ao pré-silábico, vemos também uma imprecisão que contraria o próprio termo que ela tenta definir, uma vez que é visto como uma descoberta das sílabas, quando na verdade este nível caracteriza-se exatamente por não relacionar, ainda, a escrita ao som das sílabas.
O pré-silábico é aquela criança quando ela tá aprendendo a ler, tá começando, abrindo a boquinha pra juntar as palavrinhas pra sair..., juntando as letrinhas pra sair uma palavrinha (...). O silábico acho que é quando tá lendo mesmo (...). O pré-silábico é quando ele está começando, juntando uma coisa com a outra (Hilda).
Vemos, aí, conceitos extremamente vagos e equivocados, pois a professora Hilda considerou que no nível pré-silábico há relação da escrita com o som das palavras (abrindo a boquinha para juntar as palavrinhas). No entanto, de acordo com a teoria, neste momento ainda não se estabelece esta relação. Para ela, no nível silábico a criança tá lendo mesmo, característica esta que, embora vagamente descrita, se adequaria mais à hipótese alfabética. 
Professora Jane: os alfabéticos, eles esquecem algumas letras ou acrescentam letras que não tem ou escrevem do jeito que falam e os outros são silábicos (...). Os outros são silábicos, silábicos, é 1 e 2. Porque tem uns que é silábico 2, assim, tem uns que escrevem através de bolinhas, mas ele sabe que aquela palavra, se for uma palavra de duas sílabas, ele bota duas bolinhas (...). Não é silábico, é pré-silábico (...). Pré-silábico 1 é desenho e pré-silábico 2 é o rabisco, bolinhas (...). 
No início, houve certa confusão por parte da professora Jane entre os níveis pré-silábico e silábico. A hipótese que alguns autores tratam sudividida é a pré-silábica e não a silábica, como inicialmente ela descreveu. Vale esclarecer que esta subdivisão foi apresentada e divulgada pelo GEEMPA  Grupo de estudo sobre educação, metodologia de pesquisa e ação – GEEMPA, de Porto Alegre., que teve presença marcante no início dos anos 90, no Ceará:
... há dois níveis pré-silábicos, denominados PS1 (pré-silábico 1) e PS2 (pré-silábico 2). Isto porque o desenvolvimento do processo de alfabetização tem dois patamares bem nítidos - um no qual os sujeitos julgam que se escreve com desenhos, isto é, a grafia deve conter os traços figurativos daquilo que se quer escrever. Porém estes aspectos figurativos permanecem indiretamente presentes no nível PS2, na medida em que o sujeito ao escrever com letras, números ou assemelhados, condiciona a quantidade deles, o seu tamanho, a sua posição,... a características figurais do ente cuja palavra que lhe está associada é escrita (GROSSI, 1988, apresentação sem numeração de páginas).
Prosseguimos a conversa com a professora Jane, que acabou revelando suas angústias decorrentes da insegurança quanto às características e diferenças dos níveis psicogenéticos da língua escrita:
Pesquisadora: o que diferencia [o silábico] dos outros níveis?
Professora Jane: meu Deus, eu sei dizer mas... (...) Eu sei dizer, mas eu não estou sabendo dizer. Mas eu sei qual é a resposta. Como é que eu falo? Como é que se caracteriza o nível silábico? É assim: o que eles escrevem ninguém lê, só eles (...). O que é isso que eu não estou sabendo? Eu sei mas... Passa pra outra então.
Pesquisadora: o pré-silábico, então. 
Professora Jane: o pré-silábico..., porque eles escrevem através de som (...). A definição é que eles escrevem através de desenhos ou rabiscos (...). Às vezes, eles também usam letras. Mas a característica forte deles é rabisco, bolinhas e desenhos. 
Ainda percebemos certas contradições, quando, por exemplo, a professora Jane explicou que o pré-silábico escreve através de som, retomando, depois, a definição e relacionando este nível a desenhos, rabiscos ou mesmo ao uso de letras.
Professora Paula: o pré-silábico é quando só faz risquinhos, e silábico é onde ele faz a palavra, a gente diz BOI, como ele acha que o boi é grande, ele vai pegar e fazer um monte de letrinhas (...). E o alfabético é quando ele desenvolve, digamos a gente fala ABACAXI, ele esquece de alguma letrinha, mas a gente entende que é a palavrinha que ele quis escrever.
Outra vez, há confusão conceitual entre os níveis pré-silábico e silábico. E, assim como Paula, a professora Jane, como veremos adiante, também atribui a esquecimento, e não a características próprias deste momento, a ausência de algumas letras na escrita alfabética. A professora Paula, ainda, nos disse o seguinte:
Professora Paula: o trabalho que eu fiz com eles, no início, não foi com esse nível, foi em relação ao alfabeto completo, porque eles sabiam assim, a, b, c , d, e, f, g, mas não conheciam as letras.
Pesquisadora: e se  uma criança conhecer todas as letras, de trás pra frente de frente, de frente pra trás, a letra que você mostrar ela conhecer, ela está em que nível?
Professora Paula: se ela conhecer as letras, ela está no nível silábico.
O (simples) fato de conhecer as letras não significa que a criança esteja no nível silábico, pois já na hipótese pré-silábica as crianças podem conhecê-las. O que vai caracterizar a hipótese silábica é a função que a criança atribui às letras e o uso que delas faz (uma letra representa cada sílaba).
Eu aprendi assim, que o silábico ele é caracterizado por desenhos, por bolinhas, eles representam sempre a palavra e tem um silábico, eu já li em outro lugar, não, é um pré-silábico, que ele coloca letras, que já e um outro estágio, como se fosse assim um segundo ciclo, primeiro ciclo (...). O silábico, ele só coloca uma letra pra cada sílaba (...). Uma, se ele é silábico mesmo, valendo. Se ele é um silábico-alfabético, ele já coloca duas pra cada sílaba, entendeu? (...) O alfabético é quando ele já escreve quase todo corretamente, faltando uma ou outra letra, troca o L pelo U. O ortográfico é quando ele já faz tudo (Bia).
Também a professora Bia, apesar de visualizar o processo como um todo, desde o pré-silábico até o “ortográfico” (onde estariam superados problemas de ortografia), passando pelos níveis silábico, silábico-alfabético e alfabético, confundiu algumas características dos níveis (pré-silábico com silábico e este com silábico-alfabético). 
Para finalizar este item, traremos agora algo que nos chamou bastante atenção durante a pesquisa: a falta de clareza na definição do nível alfabético, por parte das professoras. Isto nos fez levantar a hipótese, na busca de compreender as razões conceituais intrínsecas às suas respostas, de que também elas, não somente seus alunos, estão submetidas a uma relação tão mecanicista com a língua escrita, que se obnubilam pelas práticas repetitivas das famílias silábicas, não tendo consciência da relação entre as letras e os fonemas ou não conseguindo expressá-la. 
Os alfabéticos, eles lêem e escrevem com alguns erros ortográficos, mas eles lêem e escrevem (...). E eles também lêem o que eles escreveram (...). Agora o silábico (...), ele escreve umas sílabas corretas e outras, não. Mas eles contam quantas sílabas tem a palavra, eles falam, eles batem [palmas]. Escrevem sílabas completas e outras, não, da mesma palavra (...). O alfabético, ele já escreve a palavra toda e o pré-silábico, ele não identifica letra nenhuma da palavra (...). O pré-silábico só faz rabiscos e desenhos (Edna).
A hipótese alfabética é, em geral, mais facilmente identificável, pelo menos em seus aspectos gerais: eles lêem e escrevem. Mas por ser tratada muito genericamente, não parece haver compreensão das professoras sobre suas características. 
Assim, a professora Edna não elaborou ainda adequadamente as definições dos níveis, pois, quando a criança começa a escrever sílabas completas, é porque está começando a compreender que, na língua portuguesa, as letras não representam as sílabas orais, o que mostra que o aluno está superando exatamente a hipótese silábica identificada pela professora na escrita desta criança. 
Transcreveremos, em seguida, trechos da entrevista que tivemos com a professora Gina, porque ainda que, de uma maneira geral, ela tenha discorrido com maior segurança e propriedade a respeito dos níveis evolutivos da escrita, observamos certo “esvaziamento” quanto à caracterização do nível alfabético. E, como referido anteriormente, levantamos a hipótese de que a falta de clareza acerca do que constitui o nível alfabético (as letras como representação dos fonemas e não das sílabas orais) pode estar relacionada, entre outros fatores, à predominância do tipo de prática pedagógica com base nas famílias silábicas, que, de tão repetitiva, nem sempre as faz refletir sobre a escrita e, particularmente, sobre a hipótese alfabética.
De uma forma geral, e seguindo basicamente as orientações do GEEMPA, a professora Gina, em linguagem coloquial, caracterizou os diferentes níveis. Considerando isto, sentimos a possibilidade de avançar um pouco mais nas questões, procurando extrair, mais detalhadamente, seu conhecimento sobre a psicogênese.
Pesquisadora: qual é a descoberta que a criança que tá no nível alfabético faz que o silábico ainda não fez? (...) Por que a criança alfabética não escreve mais uma letra pra cada sílaba?
Professora Gina: foi trabalhado na sala de aula com ela, aquela deficiência que ela apresentava. Foi feito tudo, através de métodos novos, pra que ela descubra que o silábico..., ele passa por um processo pra poder chegar ao alfabético (...), que a gente trabalhe pra que ele vá descobrir novas coisas.
Pesquisadora: qual é essa nova coisa que o alfabético descobre?
Professora Gina: descobre como se escreve e como se lê.
Pesquisadora: e como é?
Professora Gina: ele vai descobrir que pra ele ler, não é só uma letrinha, não é só um pedacinho (...). O alfabético, ele já escreve assim [CAVALO].
Pesquisadora: qual é a compreensão que quem escreve assim, na forma alfabética, tem que esse aqui [silábico] não tem?
Professora Gina: porque pra ele chegar nisso aqui [alfabético], ele vai passar por isso aqui [silábico].
Pesquisadora: vai, tudo bem. Aí, daqui [alfabético] o que ele descobriu em relação a esse [silábico]?
Professora Gina: que o que ele escrevia, estava faltando alguma coisa.
Pesquisadora: por que estava faltando alguma coisa?
Professora Gina: porque ele via exemplos, porque a gente trabalha com desenho e com a palavra. Ele vai descobrir, quando a gente vai escrever CAVALO em vários cantos, a palavra CAVALO, vai mandar ele escrever do jeito que ele acha e depois, a gente vai mostrar a ele como é que se escreve mesmo a palavra.
Vemos que a professora Gina ainda considera deficiência os níveis anteriores ao alfabético e atribui diretamente às suas explicações os avanços conceituais das crianças. No entanto, ela ficou intrigada com a questão e procurou elaborar melhor suas definições:
Professora Gina: a criança vai descobrir que pra escrever tem algumas regras.  É através de algumas regras que ela vai escrever corretamente. E isso aqui, é que ela vai descobrir que pra escrever CAVALO, o da tia ou o de Fulano, ficava diferente do meu. Por que? O que é que o meu tem que o dela não tem? Por que é que ela sabe que tem aquilo ali?
Pesquisadora: e por que é? Agora eu pergunto pra você. E por que é?
Professora Gina: agora é um mistério (...). Aqui a língua portuguesa exige que cada pedacinho tenha duas letras (...). Não é a família silábica?
Pesquisadora: mas por que?
Professora Gina: e eu sei lá....
 [Depois de pensar um pouco mais] Por que é um valor sonoro, é um som (...). A família do CA, o C e o A ...
Pesquisadora: e como é o nome desse som?
Professora Gina: não são encontros de letras? Por exemplo, a gente trabalha encontros vocálicos, encontro consonantal. E a criança vai descobrindo que pra ela escrever, não vai poder usar só uma letra. 
Ainda que não tenha chegado ao termo fonema, percebemos que a professora avançou um pouco mais na análise da palavra e na reflexão acerca de quem está alcançando (ou alcançou) a hipótese alfabética. 
4 Considerações finais
Em várias salas de aula observadas, constatamos que, a despeito de esforços no sentido da superação dos chamados métodos tradicionais, ainda predominam noções e ações, tais como memorização, repetição, cópia e exercício repetitivo de coordenação motora (assumindo o professor  papel de estimulador externo da aprendizagem), em detrimento da capacidade cognitiva (interativa) do aluno, diante da aprendizagem da língua escrita. 
Pelo que pudemos ver e ouvir, não nos pareceu, então, que a psicogênese da língua escrita tenha sido (ou esteja sendo) reelaborada pelas professoras de uma forma consistente e segura. É possível que tais imprecisões façam parte das aprendizagens docentes quando em contatos iniciais com a teoria. No entanto, há alguns anos, no Ceará, se tem proclamado a formação do professor alfabetizador na linha construtivista. Será que estas dúvidas, inseguranças, confusões conceituais não poderiam estar superadas, dependendo da forma como fossem manejadas nos cursos e acompanhamentos pedagógicos? 
Queremos explicitar, ainda, que os “erros”, “imprecisões”, “dúvidas” e “contradições” revelados pelas professoras constaram aqui não como algo “feio” e “pejorativo”, mas como elementos concretos de suas leituras e interpretações teóricas, constituintes de suas trajetórias e merecedores de atenção e escuta, para caminharmos no sentido de buscas conjuntas de superações e aprimoramentos.
Além das imprecisões, observamos que as idéias sobre os diferentes níveis são estanques, ou seja, eles não apareceram nas falas docentes como continuidade e superações conceituais uns dos outros, nos quais as crianças vão construindo hipóteses cada vez mais elaboradas acerca da escrita, no sentido da construção do nível alfabético. Com isto percebemos que é fundamental procurar desenvolver melhor junto às professoras a idéia de que por trás de um nível, que se caracteriza desta ou daquela maneira, há uma lógica; e que é exatamente porque a criança não sabe determinadas coisas sobre a escrita e, ao mesmo tempo, porque se questiona e é questionada, e interage com os outros e com o mundo letrado, que ela poderá ir superando as etapas da psicogênese da língua escrita.
Ouvir as professoras e saber como vêm elas compreendendo cada nível, suas características e relações, poderá servir, ao mesmo tempo, de instrumento para analisar os efeitos de suas trajetórias profissionais, das ações de formação, das leituras que vêm fazendo sobre o assunto, e servir também de base para novas propostas de intervenção junto ao professor, uma vez que, exteriorizados seus conhecimentos atuais, poderemos considerá-los como pontos de partida para cursos e ações diversas de formação que considerem importante valorizar os saberes (e não-saberes) docentes, superando, assim, a relação de “repasse” de conhecimentos, ainda tão freqüente nas “capacitações” proporcionadas aos professores. Estas análises poderão sensibilizar profissionais formadores na área da alfabetização para a necessidade de “não passar por cima” dos conhecimentos docentes e sim tomá-los como matéria-prima de novas ações.
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