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RESUMO

Este estudo aborda a utilização do teste da psicogênese pelo professor. Neste sentido, o objetivo deste trabalho é investigar se o professor utiliza 
o teste da Psicogênese como recurso favorecedor do processo de alfabetização do aluno do 1º ano do Ensino Fundamental em uma Escola 
Pública de Taguatinga-DF. Para tanto, foi realizada uma pesquisa bibliográfica sobre o tema, baseada em alguns autores fundamentais, como 
Ferreiro, Teberosky e Grossi, fundamentando teoricamente essa pesquisa. Foi realizada, também, uma pesquisa de campo com três professoras 
de uma escola pública localizada em Taguatinga-DF. Foram analisadas as concepções do professor acerca da psicogênese e a prática pedagógica 
do professor alfabetizador com base no teste da psicogênese. Os dados foram coletados por meio de observação e questionário. Por meio da 
pesquisa foi possível constatar que o teste da psicogênese é utilizado pelas professoras da pesquisa como instrumento que favorece o processo 
de alfabetização das crianças e permite que o professor conheça seu aluno e os dados coletados orientam as intervenções no processo de 
alfabetização dos alunos. As professoras pesquisadas, apesar de não possuírem uma concepção formada e aprofundada acerca da psicogênese, 
demonstram em suas práticas pedagógicas reconhecer tal teoria durante toda a aula, e pelas respostas dadas ao questionário notou-se que as 
professoras não interpretam a psicogênese como método ou técnica, o que é importante ressaltar. Foi possível observar, também, que durante a 
pesquisa de campo, as professoras não adotam um único método ou técnica de alfabetização, elas passam de métodos associacionistas a 
significativos durante toda a aula, e assumem uma postura de professor mediador e estabelecem uma relação afetiva com o aluno e auxiliam na 
construção do conhecimento, sempre focando no aluno como sujeito da aprendizagem.  O teste tem sido utilizado pelas professoras para orientar 
a prática pedagógica e elaborar o planejamento das aulas em relação ao processo de alfabetização.
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