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Resumo: Esse artigo tem o objetivo de discutir as dificuldades causadas pelo distanciamento 

conceitual entre alfabetização e letramento e as deficiências de aprendizado decorrentes, 

fundamentando-se em Durkheim, Magda Soares, Emília Ferrero, Ana Teberosky, entre outros. A 

aquisição da leitura e da escrita tem exibido sucessivos fracassos no contexto educacional brasileiro e, 

historicamente, vem apresentando insuficientes avanços. Essa pesquisa foi realizada 
bibliograficamente e confirmada pelo estudo de caso em que se empregou a metodologia de sondagem 

e observação, após leitura e interpretação de texto, em salas do 2º ano “C” do Ensino Médio, na Escola 

Estadual Cel. Rodrigues de Lima, no município de Ribeirão Cascalheira, MT. Os resultados 
apontaram deficientes níveis de domínio da leitura e escrita, pois foram encontrados alunos 

alfabetizados, mas não letrados. Esse artigo visa transmitir um olhar criterioso e equivalente entre 

alfabetização e letramento e está designado a todos os educadores comprometidos com a educação de 

qualidade no Brasil.    

Palavras-chaves: Políticas públicas, Letramento, Alfabetização, Interpretação.  

Abstract: This article aims to discuss the difficulties caused by the distance between literacy and 

literacy and the resulting learning disabilities, based on Durkheim, Magda Soares, Emília Ferrero, Ana 

Teberosky, among others. The acquisition of reading and writing has exhibited successive failures in 
the Brazilian educational context and, historically, has been presenting insufficient advances. This 

research was carried out bibliographically and confirmed by the case study in which the methodology 

of probing and observation, after reading and interpretation of text, was used in rooms of the 2 and 
year "C" of the High School, in the State School Cel. Rodrigues de Lima, in the municipality of 

Ribeirão Cascalheira, MT. The results pointed to poor levels of reading and writing, as literate but not 

literate students were found. This article aims to transmit a judicious and equivalent view between 

literacy and literacy and refers to all educators committed to quality education in Brazil. 

Keyword: Public policies, Literacy, Student, Interpretation. 

 

Introdução 

O presente artigo aborda as evidências históricas ocorridas nos processos de 

alfabetização, desde a colonização. A partir do nascimento, a criança está inserida num 

mundo com inúmeros elementos e experiências que desencadeiam o processo de 

desenvolvimento da aprendizagem. Deste modo, ela está mergulhada num universo letrado, 

onde a aprendizagem ocorre de forma natural. Por esta razão, supõe-se que a escola necessita 
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oferecer desde a educação infantil, espaços que oportunizem o acesso à leitura e à escrita, 

valorizando todo aprendizado que a criança traz consigo ao chegar à escola. 

Neste contexto, o objetivo desse artigo é discorrer como acontece o processo da 

alfabetização, que vem sendo discutido e estudado desde a época da colonização, trazendo 

inúmeras situações deliberadas nas políticas educacionais com foco na alfabetização e 

letramento, que geram sucessivos fracassos, que se arrastam até a atualidade com poucos 

avanços, deixando a educação pública em grande defasagem no quesito alfabetização. 

Esse artigo está dividido em quatro partes, abordando, por primeiro, o histórico da 

alfabetização no Brasil e o desenrolar desse processo até a atualidade. Em seguida, discute 

conceitos de alfabetização e letramento e, na sequência, apresenta, também, uma experiência 

vivida em sala de aula com detecção dos problemas de letramento de um aluno X pertencente 

a rede pública de ensino. Ao final, serão tecidas algumas considerações finais sobre o tema 

em questão. 

Histórico da alfabetização e do atual modelo educacional no Brasil. 

Como é notório, o assunto de alfabetização brasileira é conflitante desde o 

descobrimento do Brasil, com a catequização dos indígenas. Motivado pela impossibilidade 

de se comunicar com os povos aqui existentes, o colonizador começou, então, a alfabetização 

dos índios, por meio de escritas cristãs; com intuito de ampliar a religião, os jesuítas 

dedicaram simultaneamente à pregação da fé católica e ao trabalho educativo, pois 

perceberam que não seria possível converter os índios sem que fossem efetivamente 

alfabetizados.  

 Tempos depois, houve a expulsão dos jesuítas, entrando em cena a reforma 

pombalina, no ano de 1772. Deste modo, foi implantado o ensino público oficial no Brasil e 

manteve-se o ensino religioso nas escolas. Contudo, a educação era oportunidade de poucos:  

pobres, negros e mulheres eram privados do direito ao ensino e aprendizagem, somente quem 

tinha posses e os mulatos iam para escola.  Muitas foram as tentativas de melhorar a 

educação: 

Ao mesmo tempo em que cuidava do ensino popular, fundou o 'Colégio dos Nobres', 
seminário dedicado à educação de filhos da nobreza; e, para manter o equilíbrio 

social e educacional, fundou também o Colégio de Mafra, destinado à educação dos 

plebeus, com programa idêntico ao reservado aos filhos da nobreza. [...] O primeiro-

ministro criou um imposto especial destinado à manutenção e ampliação das escolas 

fundadas (lei de 10 de novembro de 1772) (SOARES, 1961, p. 218). 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Expuls%C3%A3o_dos_jesu%C3%ADtas
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Porém, com a chegada da família real ao Brasil no século XIX, desencadeou-se nova 

situação que impulsionou Dom João VI a abrir Academias, escolas de Medicina, Escola 

Nacional de Belas Artes, dentre outras. A alfabetização, no entanto, permaneceu em segundo 

plano. 

Com todos esses acontecimentos, em 1824 surgiu a Constituição e trouxe o princípio 

da liberdade de ensino sem restrições e a intenção de "instrução primária gratuita a todos os 

cidadãos". Garantindo alfabetização para todos, todavia, segundo pesquisas, nesse período 

apenas 10% da população em idade escolar foram matriculados. Novamente, com 

pouquíssimos avanços na educação para todos. 

 Em1827, teve aprovação da primeira lei sobre o Ensino Elementar, que vigorou até 

1946. Essa lei determinou a criação de “escolas de primeiras letras” em todas as cidades, vilas 

e lugarejos, escolas de meninas nas cidades e vilas mais populosas. A lei fracassou por 

questões econômicas, técnicas e políticas. Muitas outras propostas foram formuladas, mas 

sem muito sucesso deixando, mais uma vez, a questão da alfabetização estagnada. 

Diante de várias tentativas sem sucessos, veio a instauração da República (1889). Com 

ela, a Educação sofreria mudanças, porém, sempre sob os princípios adotados pelo novo 

regime: centralização, formalização e autoritarismo.  Assim, na Primeira República (1889-

1930), foram cinco reformas; cada uma com uma configuração distinta; dentre elas, surgiu o 

"Grupo escolar", quando a sala de aula deixou de reunir alunos de várias idades e passou-se a 

distribuí-los em séries, promovendo um foco maior na alfabetização. O professor teria ampla 

liberdade para dedicação mais intensa no ato de alfabetizar os alunos, mesmo assim, a 

iniciativa não foi satisfatória para resolver os problemas de alfabetização no ensino da língua 

portuguesa: 

Do ponto de vista cultural e pedagógico, a república foi uma revolução que abortou 
e que, contentando-se com a mudança do regime, não teve o pensamento ou decisão 

de realizar uma transformação radical no sistema de ensino para provocar uma 

renovação intelectual das elites culturais e políticas, necessárias as novas instituições 

democráticas aparentes (AZEVEDO,1953, p. 134).      

                                         

Do mesmo modo, nas décadas de 1920 e 1930 surgiu a iniciativa de liberais 

democráticos, os quais empreenderam reformas educacionais em vários estados. Em 1924 foi 

fundada a Associação Brasileira de Educação (ABE) que, na primeira fase, sofrera controle da 

militância católica, mas, a partir de 1932, foi dominada pelos adeptos da Escola Nova, 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Escola_Nacional_de_Belas_Artes
https://pt.wikipedia.org/wiki/Escola_Nacional_de_Belas_Artes
https://pt.wikipedia.org/wiki/Grupo_escolar
https://pt.wikipedia.org/wiki/Associa%C3%A7%C3%A3o_Brasileira_de_Educa%C3%A7%C3%A3o
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ocasionando inúmeras implicações com ênfase na educação das classes dominantes, ficando 

secundárias as classes populares:                        

Cumpre assinalar que tais consequências foram mais negativas que positivas uma 
vez que, provocando o afrouxamento da disciplina e a despreocupação com a 

transmissão de conhecimentos, acabou por rebaixar o nível do ensino destinado às 

camadas populares as quais muito frequentemente têm na escola o único meio de 

acesso ao conhecimento. Em contrapartida, a “Escola Nova” aprimorou a qualidade 

do ensino destinado às elites (SAVIANI, 1985, p. 14).            

Contudo, foi na Era Vargas que emergiram as reformas educacionais modernas. Os 

debates em torno das questões educacionais, colocando as crianças a par de informação 

educacional, mesmo que limitada, começavam a ser o centro de interesse dos intelectuais. 

Vários decretos foram assinados, organizou-se o Conselho Nacional de Educação, assinou-se 

também o "Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova". Com a Constituição de 1934 deu-se 

o comprometimento de criar o Plano Nacional de Educação. Mesmo com várias leis voltadas 

para a educação, a alfabetização era ineficiente no sentido literal da alfabetização, pois não 

contemplavam os pilares para chegar a alfabetização de fato. 

Conforme Soares (1998), em 1940 era alfabetizado quem soubesse escrever o próprio 

nome e, a partir do censo de 1950, era alfabetizado aquele capaz de ler e escrever um bilhete 

simples. Com isso, fica visível a falta de cuidado com a efetivação da alfabetização que, desde 

os primórdios na educação brasileira, tem sido conduzida com pouca importância. Esta 

situação se arrasta acarretando transtornos educacionais, deixando a desejar uma alfabetização 

de qualidade.   

 Desse modo, os intelectuais direcionaram suas atenções para a educação, uma vez que 

ambicionavam cooperar para a melhoria do método de equilíbrio sócio educacional. Logo 

revelaram a insuficiência da pedagogia tradicional mediante a exigência do mundo 

contemporâneo, capitalista, deixando evidente que as instituições educacionais deveriam ser 

reformuladas de acordo com as novas exigências da realidade social. 

O movimento educacional que surgiu naquele período e que trouxe entusiasmo 

consideravelmente ao pensamento educacional brasileiro, foi o que nos Estados Unidos 

denominou-se de Escola Nova. Este movimento, valorizava os jogos e os exercícios físicos de 

forma geral, desde que servissem para o desenvolvimento da motricidade e da percepção das 

crianças. O seu desenvolvimento levava em consideração os estudos da psicologia do 

indivíduo e buscava os métodos mais adequados para estimular o interesse delas, sem, no 

entanto, privá-las da espontaneidade: 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Manifesto_dos_Pioneiros_da_Educa%C3%A7%C3%A3o_Nova
https://pt.wikipedia.org/wiki/Constitui%C3%A7%C3%A3o_de_1934
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A educação é a ação exercida pelas gerações adultas sobre aquelas que ainda não 
estão maduras para a vida social. Tem por objetivo suscitar e desenvolver na criança 

um certo número de estados físicos, intelectuais e morais que lhe exigem a 

sociedade política no seu conjunto e o meio especial ao qual está particularmente 

destinada (DURKHEIM, 2001, p. 52).  

 

Após o regime militar (1964 – 1985), com a retomada democrática, a educação 

recebeu ênfase na Constituição Brasileira de 1988. Já em 1996, surgiu a nova LDB - Lei das 

Diretrizes Bases, que instituiu a Política Educacional Brasileira. A lei 9131/1995 criou o 

Conselho Nacional de Educação. Contudo, apesar de várias políticas públicas voltadas para a 

educação, o número de pessoas analfabetas só crescia.  Diante dessa situação, foi estabelecido 

um elo, ou seja, um emaranhado de ideias surgiu com a implantação do Ciclo de formação 

humana, que foi elaborado com a intenção de atualizar a educação, para que as crianças 

fossem alfabetizadas conforme o ciclo em que se encontravam, sem prejuízo no aprendizado, 

tornando a educação mais eficaz e com maior aproveitamento, qualidade e intuito de baixar os 

altos índices de analfabetismo. Com isso, eliminou-se a “Escola seriada” e iniciou-se um novo 

tempo na educação brasileira.  

Todavia, o método foi apresentado de maneira ineficaz aos professores, pais e alunos. 

Foi fomentado que esse novo sistema de educação não precisaria de estudo e dedicação para 

aprender ou passar de um ciclo para outro, que bastava a presença do aluno em sala de aula 

para que tudo se efetivasse. Foi nesse exato momento que o fracasso do ciclo começou, 

mesmo antes de dar prosseguimento ao processo que fora formulado para ser revolucionário e 

transformador, para reparar os imensos danos sofridos na educação pública ao longo da 

história. Isso acabou por golpear e estagnar décadas na qualidade da educação brasileira. 

Nesse novo sistema implantado, os alunos não fazem avaliação concretas e não reprovam 

mais. O modelo da “Escola Ciclada” acabou de vez com o mínimo de qualidade que tinha a 

educação pública.  Ele isentou a autoridade dos docentes, levando os alunos a se acharem no 

direito de não respeitar os professores, pois não se intimidam com a reprovação e perderam, 

consequentemente, o hábito de estudar: 

A motivação para estudar deve estar no desejo de saber, na curiosidade de descobrir, 
de se aventurar por caminhos desconhecidos e de aprender coisas novas, e é nisso 

que a escola para todos precisa se pautar para ajudar os alunos a construírem os 

motivos para estudar (JACOMINI,2009, p.155). 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Conselho_Nacional_de_Educa%C3%A7%C3%A3o
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Cabrera (2006) explica que o medo da reprovação é o que motiva o interesse do aluno 

em estudar, argumentando que “se eles sabem que não são mais perseguidos pelo fantasma da 

reprovação, não se interessarão novamente, pelos estudos”.  Afinal, a forma de organização 

educacional implantada não foi capaz de sanar os problemas sérios da educação e/ou da 

alfabetização e o efeito prometido para eliminar os altos índices do analfabetismo não fora 

alcançado. 

Nesse contexto, muitos dos professores que utilizavam a reprovação como um recurso 

metodológico impulsionador para os estudos dos seus alunos frustraram-se e, em 

consequência, percebe-se um comodismo, enfraquecendo ainda mais o ensino aprendizagem 

no Brasil e novamente o quesito alfabetização está comprometido. 

Embora o Ciclo de formação humana esteja aplicado exclusivamente no Ensino 

Fundamental, as suas implicações são suficientes para danificar a qualidade também do 

Ensino Médio, especialmente, o futuro desta geração. Atualmente cresce os números de 

alunos analfabetos funcionais, ou seja, ingressam na faculdade sem habilidade de redigir um 

texto e/ou ter domínio da interpretação do mesmo, ficando favorável apenas para nossos 

governantes que estão preocupados somente com porcentagens e indicadores de não 

reprovação.  

 

Conceitos de alfabetização e letramento 

 

Segundo o dicionário Houaiss conciso, alfabetização é, “sf.1. ato ou efeito de 

alfabetizar, de ensinar as primeiras letras 2. iniciação no uso do sistema ortográfico”.  

Progressivamente o conceito de alfabetização vem sofrendo interferências ao longo dos anos. 

Entende-se que, para uma criança aprender a ler, é fundamental que tenha uma linguagem oral 

desenvolvida, por ser uma função cognitiva básica, fundamental que depende das demais 

funções cognitivas. Assim, faz-se necessário observar o desenvolvimento oral na relação 

social da criança mantida com outras pessoas, criança, adultos, pois essa linguagem oral vai 

ser grafada. A sociedade atual exige aprender a ler e escrever e esse processo se dá, 

geralmente, na escola. 

Deste modo, esbarramos com as indagações de como se ensina?  Como se aprende? 

Respostas essas que podem ter algumas pistas na obra “Psicogênese da Língua Escrita” de 

Emília Ferrero e Ana Teberosky (1999).  As pesquisadoras fazem uma crítica aos métodos de 

ensino tradicionais, apontando como a escola tem tratado o ensino da criança da rede pública, 

atribuindo o fracassado delas como culpa de sua falta de favorecimento cultural e cognitivo.  
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 Uma das contribuições das autoras é que todas as crianças, independentemente de 

suas classes sociais, chegam a escola com certas percepções e algumas hipóteses sobre a 

escrita, antes mesmo de ingressar na Educação Infantil. O que as diferencia é que as crianças 

da classe média chegam à escola em processo final de alfabetização, enquanto as menos 

favorecidas adentram a escola com noções de hipótese mais primitivas, não porque tem 

menos capacidade, mas apenas por terem menos oportunidades de acesso à leitura. Junto às 

crianças das populações indígenas, rurais ou marginalizadas urbanas se concentram os 

maiores índices de fracassos escolares. Como apresentado: 

Existem casos, nas zonas rurais, em que as condições climáticas ou de distancias 

influem, impedindo a frequência regular à escola. Em outros casos, a necessidades 
de serem úteis à família em tarefas produtivas determina a ausência ou o abandono. 

Esta é a realidade: sem uma melhora nas condições de vida da população, 

dificilmente se poderá mudar tal situação. Trata-se, pois de condições sociais, e não 

de responsabilidades pessoais (FERREIRO, 1999, p. 20). 

 Deste modo, cabe ao estado e ao pedagogo proporcionar oportunidade aos alunos que 

não têm tanto contato de escrita / leitura, para que possam apresentar uma maior proximidade 

com os demais alunos que têm maior acesso ao mundo letrado, numa tentativa de sanar o 

distanciamento existente no nível de alfabetização entre eles. No entanto, não se descarta o 

processo de alfabetização, que é longo e trabalhoso para todos, independente da classe social 

em que estão inseridas. Firma-se que a desigualdade social e econômica se manifesta, 

também, nas distribuições desiguais de chances educacionais. 

Além disso, baseada na ciência da leitura, pode-se encontrar as formas mais 

apropriadas para chegar ao domínio do sistema alfabético de escrita e de leitura, e, a partir 

dela, usar instrumentos básicos nas escolas para apreender todas as demais áreas de 

conhecimento. Deste modo, deve-se utilizar mecanismos eficientes e necessários para que a 

criança possa progredir e aprender os demais conteúdos unindo os processos, pois a soma dos 

vários processos utilizados para se aprender, tanto a ler como escrever, tem toda uma 

complexidade que deve ser priorizada pelo sistema educativo. 

O sistema escolar está encarregado de aplicar os procedimentos necessários, de forma 

organizada para que, quando a criança se deparar com o processo complexo da língua escrita, 

a metodologia esteja bem articulada para gerar um ensino aprendizagem voltado diretamente 

a "tecnologia da escrita", ou seja, o sistema alfabético escrito que, entrelinhas, significa a 

leitura, a capacidade decodificar os sinais gráfico (grafemas), transformando-os em sinais 

sonoros (fonemas). Em decorrência, aprender representar a fala usando o sistema alfabético 

da escrita, que é a capacidade de codificar os sons da fala, transformando-os em sinais 
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gráficos, e decodificar a escrita em pronúncia sonora, em busca da construção de sentidos. 

Conforme Magda Soares (2007), um indivíduo alfabetizado não é, necessariamente, um 

indivíduo letrado; alfabetizado é aquele indivíduo que sabe ler e escrever. O sentido do “ser 

letrado” remete ao universo social da escrita e da leitura, como um mundo de linguagens que 

nos rodeia e com o qual temos de conviver.  

É evidente que, com as contribuições de diversas pesquisas, vemos que as 

transformações nas maneiras de ensinar passaram a considerar a bagagem linguística que a 

criança traz consigo, pois, desde os seus primeiros contatos com a escrita, absorve a natureza 

e o funcionamento do idioma. Na escola, o domínio do processo de aquisição da escrita, 

compreendida como um código de representação sistematizada e com técnicas pré-

estabelecidas, abrange desde a técnica de segurar o lápis até compreender que a escrita é feita 

de cima para baixo, da esquerda para a direita, entre outros procedimentos:  

Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais de Língua Portuguesa, o objetivo do 

trabalho com a leitura é promover a formação do leitor competente: formar um leitor 
competente supõe formar alguém que compreenda o que lê; que possa aprender a ler 

também o que não está escrito, identificando elementos implícitos; que estabeleça 

relações entre o texto que lê  e outro já lidos, que saiba que vários sentidos podem 

ser atribuídos a um texto; que consiga justificar e validar a sua leitura a partir da  

localização de elementos discursivos (BRASIL,1997,p. 54). 

 

Já, o letramento busca ampliar o conceito de alfabetização, chamando a atenção para 

se obter um resultado da ação de aprender a ler e escrever, bem como o resultado da ação de 

usar essas habilidades em práticas sociais, apropriando-se da língua escrita e em decorrência 

de se estar inserido em um mundo organizado em linguagem. Com foco no letramento, o 

processo lida com capacidades para desenvolver atitudes e disposições favoráveis à leitura, 

compreendendo e valorizando o uso da escrita com diferentes funções, em diferentes gêneros. 

O letramento ocorre com a inserção e a participação da criança na cultura escrita e na 

convivência com diferentes manifestações da escrita na sociedade. Para Soares, esses dois 

conceitos convivem:  

Se alfabetizar significa orientar a própria criança para o domínio da tecnologia da 
escrita, letrar significa levá-la ao exercício das práticas sociais de leitura e escrita. 

Uma criança alfabetizada é uma criança que sabe ler e escrever uma criança 

letrada[...] é uma criança que tem o hábito, as habilidades e até mesmo o prazer da 

leitura e da escrita de diferentes gêneros de textos, em diferentes suportes ou 

portadores, em diferentes contextos e circunstâncias (SOARES, 2000, 46). 
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Todo cidadão, qualquer que seja seu grau de escolaridade ou sua posição social, está, 

de algum modo, inserido numa cultura letrada e realiza bem ou mal as práticas que dependem 

da leitura e escrita. O ambiente da cultura letrada inclui documento escritos, placas de ônibus, 

materiais no mercado, placas de trânsito, propaganda de TV, entre outros. Percebe-se que a 

escrita é extremamente presente na vida do ser humano: 

Muito antes de serem capazes de ler, no sentido convencional do termo as crianças 
tentam interpretar os diversos textos que encontram a seu redor (livros, embalagens 

comerciais, cartazes de rua), títulos (anúncios de televisão, histórias em quadrinhos, 

etc.) (FERREIRO, 2004, p, 65). 

De tal modo, é sempre possível alargar as possibilidades de integração e participação 

ativa na cultura escrita, pela ampliação da convivência e do conhecimento da língua escrita. 

Neste contexto, não podemos desprezar o papel do texto literário na formação do aluno leitor, 

cabendo à escola oportunizar ao aluno esses momentos de leitura, como:  utilizar desde 

folhetos publicitários, cartazes, outdoors, ir à biblioteca, cantinho de leitura, trabalhar textos 

em sala tanto escrito quanto oral, valorizar os conteúdos trazidos de casa. A criança sem ser 

alfabetizada traz consigo o letramento impregnado em si, uma vez que, ao visualizar figuras, 

consegue contar histórias. Como diz Magda Soares (2003, p.3): “Letrar é mais que alfabetizar. 

É ensinar a ler e escrever dentro de um contexto onde a escrita e a leitura tenham sentido e 

façam parte da vida do aluno”. 

Por isso, ensinar a ler e escrever aproveitando o contexto de vida de cada criança é um 

dos eixos a ser trabalhado desde os primeiros momentos do percurso da alfabetização. Isso 

significa promover simultaneamente a alfabetização e o letramento: 

Sendo assim, existe um conhecimento sobre a escrita, que as pessoas dominam, 
mesmo sem saber ler e escrever, que é adquirido, desde que estas estejam inseridas 

em uma sociedade letrada. Consequentemente, pessoas que vivem em sociedades 

letradas não podem ser chamadas, em hipótese alguma, de iletradas, mesmo que não 

dominem o sistema de escrita desta sociedade e, em decorrência, sejam não-

alfabetizadas. Isso ocorre porque, para pessoas que vivem em uma sociedade letrada, 

a exposição às práticas sociais embasadas direta ou indiretamente no uso da escrita é 

inevitável (TFOUNI, 1993, p. 1).  

 

Sabe-se que a criança, mesmo sem nenhum conhecimento de leitura e escrita, quando 

lhe é contada uma história, com atenção escuta e memoriza; posteriormente, em ocasiões 

oportunas, ela pega o livro de historinhas e, com muita precisão, a criança folheia o livro e 

conta a história como se estivesse codificando as letras, mas está apenas interpretando as 
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figuras presentes no livro. Isso também, acontece com os adultos que não sabem ler, porém 

decodificam as figuras, símbolos e números inseridos no seu dia a dia 

 

Experiência com alfabetização e letramento 

 

A Escola Estadual Coronel Ondino Rodrigues de Lima, no município de Ribeirão 

Cascalheira – MT, tem como filosofia uma busca contínua por uma pedagogia voltada para a 

construção da autonomia do aluno, respeitando as diferenças, favorecendo o desenvolvimento 

e a valorização das capacidades e descritores. É no respeito às diferenças que a escola busca 

adequar-se à educação inclusiva, procurando responder às necessidades de aprendizagem dos 

jovens com o olhar específico naqueles que são vulneráveis à marginalização e exclusão.  

Nesta perspectiva, a escola busca acolher jovens, independentemente de suas 

condições físicas, intelectuais, sociais, emocionais, linguísticas e outras, representando a 

expectativa de combater a exclusão e responder às especificidades dos alunos (PPP - Escola, 

2018). 

Identificada como professora do Ensino Fundamental e Médio na Escola Cel. Ondino 

Rodrigues de Lima, desde 2015, uma das autoras desse artigo relata, neste estudo, uma 

experiência da sua prática pedagógica enquanto docente de Língua Portuguesa:  

Em exercício profissional, no ano de 2017, deparei-me com um caso 
inusitado na sala de aula do 2ºano “C” do Ensino Médio matutino. Em uma 
aula de leitura, percebi que alguns alunos tinham dificuldade em ler e 

interpretar o que haviam lido. Um aluno X, em especial, me chamou a 

atenção, pois executou uma ótima leitura. Perguntei-lhe: O que entendeu da 

leitura que acabara de ler? Ele me surpreendeu dizendo que não tinha 
entendido nada do que havia lido. Então pedi-lhe que lesse novamente. Leu 

corretamente com fluência. Repeti a pergunta e ele novamente me disse que 

não sabia falar nada que havia lido (Profª Débora).  

 

Foi detectado um grande problema de letramento nesse caso, pois a leitura e escrita 

são fatores primordial na vida social e/ ou educação escolar, sendo que, através delas, surgem 

o desenvolvimento de novas aprendizagens, indo além do simples ato de codificar e 

decodificar. A alfabetização deve possibilitar uma decodificação significativa, firmando a 

função que a leitura desempenha dentro e fora do ambiente escolar, num mundo letrado: 

 

Porquanto, uma escola de qualidade é direito do cidadão e dever do Estado, que 

precisa aplicar políticas públicas eficientes e com garantia a suas realizações.  

Estado também somos nós, porque estamos “na base”, que é a escola, e 
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principalmente na sala de aula incumbido de aplica um aprendizado satisfatório 

(FREIRE, 1996, p. 27). 

É sabido que, para o domínio da técnica de leitura eficiente, deve-se passar por, pelo 

menos, quatro etapas:  decodificação, compreensão, interpretação, retenção. A decodificação 

ocorre quando o aluno decodifica os símbolos escritos, trata-se de uma leitura superficial, mas 

muito importante. A compreensão se dá no momento em que a criança entende do que se trata 

o texto, compreendendo as informações que o autor pretendeu transmitir. Na etapa de 

interpretação, o aluno deve interpretar uma sequência de ideias que estão implícitos no texto. 

Já na retenção, o aluno deve ser capaz de fazer comparações, relacionar os elementos 

presentes no texto com sua experiência de vida, analisando-o criticamente.  

Por isso é necessário que haja uma formação voltada a estimular o leitor que pense, 

critique e construa competências como meio de inclusão social.  Entende-se que é preciso 

tornar o leitor apto a compreender e interpretar e não somente ensiná-lo a decodificação dos 

elementos grafados. Os PCNs definem as particularidades da leitura:  

 

A Leitura é o processo no qual o leitor realiza um trabalho ativo de compreensão e 

interpretação do texto, a partir de seus objetivos, de seu conhecimento sobre o 

assunto, sobre o autor, de tudo que sabe sobre a linguagem etc. Não se trata de 
extrair informação, decodificando letra por letra, palavra por palavra. Trata-se de 

uma atividade que implica estratégias de seleção, antecipação, inferência, e 

verificação, sem as quais não é possível proficiência (PCN, 1998, p.69-70). 

  

 Entendemos, assim, que o aluno X tinha passado apenas por uma das etapas de 

alfabetização, ou seja, a decodificação de signos (leitura), já que sabia ler deixando de 

apreender a compreensão, interpretação e a retenção, apresentando lacunas no ato de uma boa 

leitura. No Brasil, de acordo com Soares (2004), a população jovem e adulta, embora 

alfabetizada, apresenta precário domínio das competências de leitura e de escrita, dificultando 

sua participação ativa no mundo social e profissional.  

O desenvolvimento da leitura e escrita não pode ser separado, pois um precede o 

outro, assim como alfabetização e letramento. A alfabetização se caracterizar pela obtenção 

do conjunto de procedimentos necessários para a prática da leitura e da escrita, considerando-

se alfabetizado aquele que sabe ler e escrever. Já o letramento se configura como um método 

mais amplo que a alfabetização. Dessa forma, espera-se que os aprendizados se interliguem. 

Logo, é preciso investir nos dois processos. Diante dessa afirmação, é oportuno assinalar: “A 

necessidade de se começar a falar em letramento surgiu, creio eu, da tomada de consciência 

que se deu, principalmente entre os linguistas, de que havia alguma coisa além da 

alfabetização, que era mais ampla, e até determinante desta” (TFOUNI, 2010, p. 32). 
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Observa-se, então, que definir o termo letramento tornou-se algo difícil por ser 

designado como um conceito de amplitude e complexidade: 

As dificuldades e impossibilidades devem-se ao fato de que o letramento cobre uma 
vasta gama de conhecimentos, habilidades, capacidades, valores, usos e funções 

sociais; o conceito de letramento envolve, portanto, sutilezas e complexidades 

difíceis de serem contempladas em uma única definição (SOARES, 1998, p. 65). 

 

Tendo em vista os aspectos observados sobre a problemática identificada em sala de 

aula, a professora responsável, em conjunto com a coordenação, organizou atividades para o 

aluno X, assumindo-se como agente principal destas transformações, ao invés de procurar o 

responsável pelo ocorrido. Apesar de encontrar desafios ao romper com padrões que estão 

fixados na divisão de ensino, a professora procurou dar sequência no 

aprendizado/desenvolvimento do aluno X a partir do ponto em que ele se encontrava no 

processo de aquisição da leitura mediante o letramento. 

De tal modo, buscou-se ajuda. Investigou-se a vida escolar do aluno com alguns de 

seus professores da fase inicial, que relataram que X aprendeu a ler/decodificar com rapidez; 

assim, a alfabetizadora preocupava-se apenas com os alunos que ainda não decodificavam os 

símbolos linguísticos grafados. Afirmaram, ainda, que a sala era lotada e a docente não 

conseguia dar atenção devida a todos os alunos, deixando em segundo plano o foco do 

letramento, desprezando o fato de que letramento é paralelo à alfabetização. Assim, os alunos 

já alfabetizados deixaram de aprender a etapa da compreensão, interpretação e retenção. Tal 

situação provocou, no processo de alfabetização do aluno, uma lacuna, na aquisição da leitura 

e da escrita, muito importante a ser preenchida. 

Assim, sabendo das dificuldades do aluno X, prosseguiu-se a busca por resultados. 

Nessa escalada, foi solicitado apoio especializado à professora da Sala de Recursos, a qual se 

prontificou a ajudar, aplicando uma metodologia que trouxe resultados, pois contribuiu para o 

aprendizado do aluno em compreender e interpretar os textos com sentido.  

 Logo, foram oferecidos a ele textos apenas com figuras para que contasse a história e 

fizesse a interpretação. Diferentes exercícios foram feitos diversas vezes com razoáveis 

avanços. Foram apresentados textos pequenos, com perguntas bem objetivas sobre o 

conteúdo, impulsionando-o a voltar ao que estava escrito para responder as questões. Nesse 

exercício, os progressos tornaram-se mais significativos. Em seguida, apresentou-se um 

terceiro exercício com textos bem objetivos, para que fosse feita a leitura em sequência, 

desenhasse o que havia entendido do texto. Observou-se que suas dificuldades de 
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interpretação estavam pouco a pouco sendo sanadas. O projeto de restauração da alfabetização 

do aluno X alcançou nível satisfatório, demonstrando o objetivo maior de promover uma 

educação responsável, democrática, de qualidade e com equidade para todos os alunos. 

 

Considerações finais 

Desde à época do Brasil colônia, até muito recentemente, a dificuldade enfrentada em 

relação a cultura escrita era o analfabetismo. Essa dificuldade foi relativamente superada nas 

últimas décadas, ou seja, foi vencida parcialmente. Faz necessário, portanto, não desprezar a 

importância de ensinar a ler e escrever, levando em consideração que a decodificação não 

satisfaz o aprendizado da alfabetização e letramento, uma vez que os dois procedimentos   se 

somam, sendo um componente do outro. 

Como discutido neste artigo, no modelo de “Escola Ciclada” não é suficiente a 

presença do aluno em sala de aula, mas a dedicação nos estudos, para que possa seguir às 

fases seguintes do ciclo. Percebe-se uma grande contradição nesse modelo de educação, pois 

as formas de avaliação presentes nele são incoerentes, uma vez que a avaliação do progresso 

da aprendizagem dos discentes se dá no formato de avaliação quantitativa por notas. Cito: 

Prova Brasil, Enem, Concursos, e outras provas existentes no sistema avaliativo brasileiro, 

com avaliações concretas, enquanto o ciclo de formação humana traz um modelo avaliativo 

de provas mais abstratas e qualitativas.  De acordo com os pensamentos de Pereira (2007), a 

avaliação na escola vem sendo questionada não somente quanto aos instrumentos utilizados, mas 

também, no que diz respeito à sua elaboração, aplicação e, principalmente, acerca do que é realizado 

com os seus resultados.  

Mediante a essa situação, percebeu-se que o modelo da Escola Ciclada está, realmente, 

às vias de fato, falido, devendo ser imediatamente reformulado, pois corremos grandes riscos 

de passar as próximas décadas com os mesmos problemas de alfabetização existentes desde a 

colonização. 

Assim sendo, sobre o processo de alfabetização, na perspectiva de letramento, não se 

pode dizer que tudo já foi catalogado e analisado. É essencial que se façam novas pesquisas e 

percorram novos caminhos. O interesse pela alfabetização e letramento já conta com um 

aumento significativo em pesquisas, livros, artigos seminários e teses. Isso evidencia que o 

problema é inquietante e precisamos renunciar à ideia de que já sabemos tudo e continuar as 

investigações, para apresentar soluções que sanem as deficiências desses métodos 

educacionais, para uma alfabetização que contemple as etapas do alfabetizar letrando. 
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Consequentemente, foi detectada a problemática de alfabetização e letramento no 

aluno X e tudo indica que a “escola ciclada” tem uma grande contribuição na má formação 

dos discentes, com salas superlotadas, onde os professores não conseguem desenvolver um 

trabalho satisfatório. São, entre outras, causas do deficiente aprendizado dos alunos. Nesse 

contexto, analisamos o caso do aluno X, que está no 2º ano “C” do Ensino Médio e com 

sérios problemas de letramento. Porém, a ele foi oferecida oportunamente solução para 

amenizar as dificuldades encontradas na interpretação e compreensão das leituras. 

Deste modo, a continuidade do processo aplicado ao aluno X,focado em interpretação 

e compreensão e retenção, terá continuidade, ao longo do ano letivo no contra turno, pelas 

ditas aulas de reforço, para não o tirar da sala de aula, onde a interação e a convivência com 

os demais alunos são fundamentais para sua vida escolar e social, inclusive para ampliar as 

experiências de letramento. 

Logo, compete a nós, professores, a responsabilidade de avaliarmos nossos alunos, 

suas reais necessidades e, assim, elaborarmos metodologias que nos auxiliem a ministrar aulas 

com uma efetiva alfabetização e letramento, levando nosso aluno a investigar, pensar 

criticamente e interpretar as funções estabelecidas no seu cotidiano, aproximando a vida 

escolar à vida social dos alunos. 
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