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Resumo
Este trabalho objetiva realizar uma breve análise sobre o que vem sendo articulado em relação ao Letra-
mento no Brasil. O uso competente da leitura e da escrita nas práticas sociais traz, em seu bojo, o empo-
deramento do aluno diante de situações cotidianas. É importante observar como as propostas têm saído 
do papel e alcançado o educando, quanto a propiciar uma formação de qualidade. Este trabalho pretende 
observar, ainda, se existe uma real preocupação dos gestores e professores para que o estudante possa 
realmente	tornar-se	um	leitor	fluente,	que	possa	constituir-se	um	cidadão	independe,	cuja	vida	social	
seja melhorada por meio do desenvolvimento da competência leitora e escritora. Essa transformação em 
leitor	contribui,	certamente,	para	que	os	alunos	possam	realizar-se	profissionalmente,	como	escritores,	
jornalistas,	entre	outras	profissões,	ou	para	que	consigam	interpretar	adequadamente	as	informações	
recebidas e tenham propriedade para discutir sobre o tema, defendendo plenamente as suas ideias, com 
clareza.	Enfim,	que	o	aprendizado	escolar	pautado	no	Letramento	possa	trazer	qualidade	de	vida	para	
o aluno e possibilitar voos altos e prazerosos, que apenas a escrita e leitura por fruição podem oferecer. 
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Abstract
This paper aims to make a brief analysis of what has been articulated in relation to Literature in the Bra-
zil. The competent use of reading and writing in social practices brings in the student’s empowerment in 
the face of everyday situations. It is important to observe how the proposals have gone out of the paper 
and reached the learner, in order to provide quality training. This work intends to observe, also, if there 
is	a	real	concern	of	the	managers	and	teachers	so	that	the	student	can	really	become	a	fluent	reader,	that	
can be a independent citizen, whose social life is improved through the development of reading com-
petence and writer. So that they can carry out themselves professionally, as writers, journalists, among 
other professions, or to be able to interpret properly the information received and have the property to 
discuss on the subject, fully defending the ideas, with clarity. Finally, that the school learning based on 
the	Literature	can	bring	quality	of	life	for	the	student	and	enable	high	and	pleasant	flights,	that	only	the	
writing	and	reading	by	fruition	can	offer.

Keywords: Literature; Learning; Reading; Writing.

Introdução

 	 O	foco	central	deste	artigo	é	o	Letramento,	que	para	Soares	(2003),	é	inventado	

em meados	dos	anos	de	1980,	no	Brasil,	 chamado	de	 illettrisme na França, de literacia em 
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Portugal, nomeia fenômenos distintos daquele denominado alfabetização. Nos Estados 

Unidos e na Inglaterra, embora a palavra literacy já	estivesse	dicionarizada,	desde	o	final	do	

século	XIX,	 foi	 também	nos	anos	de	1980	que	o	 fenômeno	que	ela	nomeia,	 tornou-se	 foco	

de atenção e de discussão nas áreas da educação e da linguagem, o que se evidencia no 

grande número de artigos e livros voltados para o tema, publicados, a partir desse momento, 

nesses países, e se operacionalizou nos vários programas, neles desenvolvidos, de avaliação 

do	nível	de	competências	de	leitura	e	de	escrita	da	população.	É	ainda	significativo	que	date	

aproximadamente	da	mesma	época	 (final	dos	anos	de	1970)	a	proposta	da	Organização	das	

Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) de ampliação do conceito 

de literate para functionally literate, e, portanto, a sugestão de que as avaliações internacionais 

sobre domínio de competências de leitura e de escrita fossem além do medir apenas a capacidade 

de saber ler e escrever.

	Chaguri	(2013)	identifica	que	nesse	período	da	década	de	1980,	passa-se	“a	perceber	

que, embora escolarizados, crianças e adultos não fazem uso de seu conhecimento de leitura e 

escrita	de	modo	funcional”	(CHAGURI,	2013	p.930).

	Para	Resende	(2014),	a	aprendizagem	vem	assumindo	novas	formas,	assim,	o	Letramento	

deve produzir efeitos profundos na vida acadêmica do estudante, permeando toda a sua vida 

social futura, porque para o autor o Letramento tem o objetivo de desenvolver no educando 

saberes	que	o	 façam	se	sobressair	na	sua	vida	acadêmica,	 social	e	profissional.	Ele	defende	

também que o aluno deva agir com propriedade autoral ao se apropriar da escrita, de modo que 

o Letramento deva alcançar propósitos bem maiores do que a simples alfabetização funcional 

(RESENDE,	2014).	

 Resende	 (2014)	 afirma	 que	 o	 conceito	 de	Letramento	 trouxe	 um	novo	 significado	 à 

Alfabetização além de separar os conceitos, conduzindo o leitor a compreender que são etapas 

diferentes na vida do estudante, que deve ocorrer durante a aquisição da língua vernácula, porém 

o seu uso deve ser simultâneo, pois é a junção de ambos que distinguirá a pessoa alfabetizada, 

o analfabeto e o analfabeto funcional.

Para	 Chaguri	 (2013)	 o	 surgimento	 dos	 estudos	 sobre	 Letramento	 se	 deu	 dentre	 os	

pesquisadores	 em	 Linguística	 Aplicada,	 ao	 observarem	 que	 o	 indivíduo	 decodificava	 as	

palavras, porém, não as compreendia, não interpretava, não conseguindo, assim, interagir com 

enunciados de questões e resolvê-las, ou seja, o aprendizado ainda estava hermético e mal 

acabado.



Página | 65

A	 partir	 do	 conceito	 de	 alfabetizado,	 que	 vigorou	 até	 o	 Censo	 de	 1940,	
como aquele que declarasse saber ler e escrever, o que era interpretado 
como capacidade de escrever o próprio nome; passando pelo conceito de 
alfabetizado como aquele capaz de ler e escrever um bilhete simples, ou seja, 
capaz de não só saber ler e escrever, mas de já exercer uma prática de leitura 
e	escrita,	ainda	que	bastante	trivial	(SOARES,	2004	p.7).

 A	autora	traz	a	tona	o	pensamento	sobre	alfabetização	traduzido	pelo	Censo	de	1940,	

o	qual	classificava	como	alfabetizado	qualquer	cidadão	que	soubesse	ler	e	escrever	um	bilhete	

simples, não sendo rigoroso quanto ao uso da língua portuguesa, ou seja, se a pessoa soubesse 

escrever	o	nome	erra	o	suficiente	para	assinar	documentos	ou	votar	nas	eleições	(SOARES,	

2004).

	Soares	 (2004)	 enfatiza	 que	 51	 anos	 depois,	 os	 números	 começam	 a	 surgir:	 18%	 de	

analfabetos,	fora	os	desqualificados,	incluindo	aqueles	que	em	1940	eram	considerados	como	

alfabetizados, passam a não ser mais perante o olhar do novo Censo. Com meio século de 

demora, alguma coisa mudou em relação às teorias e práticas educacionais, sendo necessária a 

readequação da alfabetização brasileira.

 Os pesquisadores passaram a poder analisar o contingente de semianalfabetos, iletrados 

e	analfabetos	funcionais	entre	a	população	brasileira,	possibilitando	refletir	sobre	como	mudar	

o sistema educacional na busca de resolução para este fenômeno social: o grande número de 

analfabetos funcionais no país. Tal mudança não acontece enquanto a escola não rever seus 

padrões curriculares, focar no planejamento pedagógico, partindo do princípio de que a criança 

e o adolescente precisam vier a prática escolar diária com objetivos claros de formação do 

cidadão atuante, que utilize o aprendizado adquirido em sala de aula.

	Piaget	(apud	CAPOVILLA,	2007)	aponta	razões	importantes	para	justificar	a	falta	de	

Letramento escolar, como a obrigatoriedade dos professores em seguir planos e programas que 

não fazem parte do seu currículo de sala de aula, imposições impostas pelas novas portarias 

que surgem todos os dias e acabam por desperdiçar o tempo pedagógico, em decorrências de 

legislações pensadas para o administrativo e nunca para o aprendizado, com foco na superação 

dos déficits de cada aluno.

 Nos países desenvolvidos, ou do Primeiro Mundo, as práticas sociais de leitura e 

de escrita assumem a natureza de problema relevante no contexto da constatação de que a 

população, embora alfabetizada, não dominava as habilidades de leitura e de escrita necessárias 

para	uma	participação	efetiva	e	competente	nas	práticas	sociais	e	profissionais	que	envolvem	

a língua escrita. Assim, na França e nos Estados Unidos, os problemas de illettrisme, de 
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literacy/illiteracy surgem de forma independente da questão da aprendizagem básica da escrita 

(SOARES,	2004).

	Segundo	 Capovilla	 (2007),	 o	 professor	 está	 sobrecarregado	 de	 afazeres	 que	 não	

condizem com a necessidade da comunidade onde trabalha, porque recebe muitas tarefas 

ligadas a atividades administrativas, sendo forçados a abandonar o pedagógico e o didático 

para	o	qual	está	capacitado	profissionalmente.	Ao	lidar	com	atividades	de	cunho	administrativo,	

o professor se afasta das atividades de estudo e análises sobre as pesquisas e o que elas estão 

dizendo sobre o fazer pedagógico. 

 Para a autora, o professor bem informado, que tem acesso as análises frutos de pesquisas 

sérias	elaboradas	para	a	área	da	educação,	poderá	interferir	significativamente	nas	avaliações	

a serem realizadas sobre a sua área de trabalho, podendo adquirir propriedade que o auxilie na 

atuação	em	sala	de	aula	(CAPOVILLA,	2007).

1. Letramento e poder: desencontro de interesses

A literatura histórica brasileira dá conta de que, desde a colonização do Brasil, o Ensino 

foi permeado pelos interesses dominantes, sendo necessário que os jesuítas oferecessem 

educação atendendo aos interesses da coroa portuguesa, fato que não se encontra muito 

diferente na contemporaneidade da Educação Brasileira, ainda que se comemore a emancipação 

institucional	 do	 Estado	 e	 a	 liberdade	 democrática,	 assim,	 o	 que	 diferenciaria	 “autoridades	

governamentais respeitáveis de nações desenvolvidas na área de educação é a seriedade com 

que	tomam	decisões	a	partir	de	evidência	científica	sólida	quando	se	trata	de	decidir	o	futuro	de	

suas	crianças”	(CAPOVILLA,	2007,	p.7).

Percebe-se	que	essa	afirmação	explica	muito	do	desempenho	do	ensino	brasileiro,	pois	

a falta de ações efetivas, como a elaboração de políticas públicas que fortaleçam o sistema 

educativo brasileiro em todas as suas esferas, traz consequências para a qualidade da educação. 

Quando se trata da educação infantil se torna ainda mais relevante pensar programas de fomento 

para que desde a base a  criança possa alcançar a Alfabetização e o Letramento com sucesso.

Para	 Mortatti	 (2004)	 ainda	 é	 necessário	 aprender	 a	 ler	 e	 a	 escrever,	 mas	 agora	

decodificando	o	que	está	em	código,	é	preciso	pensar	a	Língua com suas novas repercussões e 

exigências sociais, não se pode mais aprender a ler e a escrever apenas para saber assinar o nome 

ou utilizá-los em situações formais. A sociedade atual requer bem mais do cidadão, que precisa 

se envolver, participar, porque a sociedade está mais complexa, o volume de informações é 

grande e há também a inserção dos novos aparatos tecnológicos. 
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Em	seus	 estudos,	Mortatti	 (2004)	 narra	 que	 em	decorrência	 de	 situações,	 problemas	

e políticas econômicas geradas após a primeira guerra Mundial, por meio da chegada de 

estrangeiros,	ficou	evidenciada	a	falta	de	instrução	pública	paulista,	quanto	mais	se	difundiam	

palavras	estrangeiras,	mais	se	confirmavam	a	falha	no	sistema	de	ensino,	intensificando	assim	

o problema na leitura.

Mortatti	(2004)	afirma	que	foi	em	1920,	através	de	Sampaio	Dória,	que	surgiu	o	interesse	

político	de	erradicar	o	“analphabetimo”,	esse	empecilho	que	estava	impedindo	o	progresso	da	

nação, assim, era preciso que o povo assimilasse o estrangeirismo que começava a difundir-se 

pelo país. 

Tornava-se mais importante entender as palavras estrangeiras do que saber utilizar a 

leitura	e	a	escrita	da	língua	materna	para	a	resolução	de	conflitos	da	vida	diária.	A	autora	ainda	

enfatiza	 que	 em	 1980	 o	Letramento	 e	 alfabetização	 retornam	 ao	 cenário	 da	Educação	 com	

força, de modo que o Letramento é	definido	como as práticas de leitura e escrita enquanto 

sistema	simbólico	e	tecnológico	em	situações	de	especificidades	(MORTATTI,	2004).

Segundo	Schimdt	e	Aguiar	(2018),	o	discurso	oficializado	neste	momento	no	Brasil	era	o	

de que o acesso escolar estava garantido, o que restaria era a buscar a manutenção da qualidade, 

sendo este o discurso com o qual o MEC (Ministério da Educação) sustenta a ideia de que 

se avançou quanto ao sucesso da educação brasileira. Argumento que as autoras supracitadas 

questionam	 ao	 afirmarem	 que	 a	 qualidade	 da	 educação	 do	 país	 está	 longe	 de	 assegurar	 o	

sucesso do indivíduo na carreira escolar ou de proporcionar ao mesmo a apropriação de saberes 

historicamente elaborados, os quais deveriam garantir ao cidadão condições de exercer sua 

cidadania de fato.

Schimdt e Aguiar (2018) observaram que, para garantir a qualidade da educação, várias 

reformas	foram	realizadas,	entre	elas	a	instituição	da	Lei	n°	11.274/2006,	que	alterou	a	Lei	de	

Diretrizes	e	Bases	da	Educação	Nacional,	a	Lei	no	9.394/96,	dispondo	sobre	a	duração	de	9	

(nove)	anos	para	o	ensino	fundamental,	com	matrícula	obrigatória	a	partir	dos	6	(seis)	anos	de	

idade. Dentre as várias reformas efetuadas, o Estado busca resolver o problema do fracasso  

escolar,	no	entanto,	ao	longo	dos	anos,	temos	visto	o	resultado	final	ligado	à	pouca	melhora	na	

proficiência	dos	alunos	e	altos	índices	de	evasão	escolar,	não	cumprindo	a	meta	de	dar	acesso,	

mas	também	possibilitar	aos	alunos	a	continuidade	dos	estudos	e	o	sucesso	escolar:	“Logo,	há	

que se questionar: as condições materiais e humanas nas instituições escolares possibilitam a 

alfabetização	com	Letramento	para	todas	as	crianças?” (SCHIMDT	e	AGUIAR,	2018	p.13).

Quando esse questionamento tem a possibilidade de uma resposta negativa, há motivo 
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para	ficarmos	preocupados	enquanto	estudiosos	do	campo	educacional.	Não	se	pode	negar	que	

as crianças brasileiras estão com problemas de aprendizagem de leitura e escrita desde a etapa 

da Educação Infantil, o que inviabiliza a continuidade de seus estudos com sucesso com a 

chegada ao primeiro ano escolar.

Sobre como se dava o processo de ensino-aprendizagem, vemos que:

Até	meados	 dos	 anos	 de	 1980	 as	 cartilhas	 de	 alfabetização	 eram	material	
imprescindível às crianças que ingressavam na escola. Estes manuais 
correspondiam ao modo de se entender o conteúdo a ser ensinado – a língua 
vista	 como	 código	 –,	 um	 sistema	 que	 funcionaria	 com	 padrões	 fixos	 e	
imutáveis. Esta visão do conteúdo – a língua como código – agregava-se, 
muitas vezes, à concepção da criança como um ser passivo, que aprende pela 
repetição, pelo treino e memorização (SCHIMDT e AGUIAR, 2018 p.22).

 As autoras remetem à prática de	ensino	que	vigorou	nos	anos	1980,	por	meio	da	cartilha	

escolar alfabetizadora, embora muito criticada por vários autores, aquela forma de ensino 

atendeu satisfatoriamente a uma grande parcela dos estudantes brasileiros daquele período, 

porque se sentiam orientados pelo modo fônico que ela trazia e pela forma como abordava os 

conteúdos. Hoje se sabe que não adianta colocar a criança diante de um texto, sem ter um ponto 

de partida, sem entender o que é um grafema ou como se dá um fonema, fazendo com que a 

criança não enxergue sentido no conteúdo e se sinta excluída do processo educativo, o qual 

deveria deixa-la confortável para aprender sua língua vernácula.

	Capovilla	(2007)	traz	ao	lume	o	método	global	e	o	método	fônico,	para	que	o	leitor	possa	

perceber que ambos apresentam métodos  de ensino de leitura e escrita, porém, tanto no Brasil, 

como fora dele, o método fônico sugere melhor compreensão por parte do alfabetizando, pois o 

indivíduo é capaz de perceber o que está acontecendo e interagir com aquela ação a seu favor. 

Para a autora o método global trata-se de um tipo de ensino incompreensível para a criança, 

pois	 exige	 a	 decodificação	de	 códigos	 ainda	não	 acessíveis	 a	 ela,	 tornando	 a	 aprendizagem	

dificultosa	diante	de	seu	universo	ainda	desprovido	palavras	complexas,	de	letras	e	textos.	O	

ensino global, então, exigiria que a criança perceba sozinha, relações complexas de grafemas e 

fonemas fatores que tornam a alfabetização enfadonha para o aprendiz.

	Segundo	 as	 análises	 de	 Capovilla	 (2007),	 o	 método	 fônico	 permite	 à	 criança	 uma	

percepção	mais	eficaz,	porque	segundo	ela,	qualquer	complexidade	da	língua	sendo	trabalhada	

de forma gradual crescente, permite ao pequeno aprendiz a compressão das informações que são 

passadas. Após receber informações explícitas e formativas sobre consciência do que é o som 

e a forma de uma letra, ele consegue desenvolver as habilidades necessárias para introduzi-las 
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ao seu campo de informações, com as quais poderá se relacionar, conferir, comparar e adquirir 

propriedade ao longo do ano letivo. Fazendo progressivamente relações de grafemas e fonemas, 

seguidas	 de	 silabação	 e	 apropriação	 de	 leituras	 curtas,	 que	 serão	 intensificadas	 conforme	 o	

poder de percepção e interpretação de cada estudante.

	Capovilla	(2007)	segue	explicando	sobre	a	ineficácia	do	método	global	explicitada	por	

meio do Programa Internacional de Avaliação de Alunos (Pisa), demonstrado através de dados 

da (OCDE) Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico, ela demonstra como 

o Brasil se posicionou vergonhosamente com relação aos outros países tanto em educação 

pública quanto privada, não que haja preferência por um sistema em detrimento a outro, pois 

ambos	deveriam	conferir	qualidade	e	cientificidade	ao	ensino	do	país.

2.  Letramento e a necessária melhora dos resultados nas escolas brasileiras

 Na busca pela melhor forma de introduzir a criança no mundo escrita, muitos planos 

são traçados quanto à composição do currículo de uma instituição escolar, porém, são muitas 

tentativas e alguns avanços observados, pois nem toda criança consegue se inserir no âmbito da 

alfabetização do mesmo modo.

 Para Libanêo (2012), os documentos produzidos sob o patrocínio do Banco Mundial, 

que dão diretrizes para a educação dos países considerados em desenvolvimento, levam a escola 

a um modo de atuar ligado ao gerenciamento e sua forma de atuar pautada nos resultados das 

avaliações externas e internas, ainda há o agravante da gestão escolar, que não consegue fazer-

se efetivamente democrática. A preocupação central deveria ser com as demandas de leitura e 

escrita, as quais deveriam levar o aluno a adquirir conhecimento que o acompanhe por toda sua 

vida, como facilitador da sua rotina.

 Libanêo (2012) considera que a escola deveria estar assentada no conhecimento nas 

relações com e entre os diferentes, de convívio social, de acolhimento, centrada na Declaração 

Mundial	sobre	Educação	para	Todos,	de	1990.	Essa	Declaração	tem	um	conteúdo	importante	e	

voltado	para	a	democratização	da	escola,	considerando	a	produção	do	conhecimento	científico	

que tem sentido se estiver direcionada para que o sujeito alce voos mais altos e independentes, 

através de sua livre forma de pensar.

	Após	muitas	reflexões,	Libanêo	(2012)	afirma	que	dentro	desses	pacotes	metodológicos	

de	“boas	intenções”	ocorre	o	perigo	da	escola	alienante,	desprovida	de	formação	cognitiva,	sem	

compromisso com as formas superiores do pensamento. 

	Soares	(2003)	fala	sobre	a	desinvenção	da	alfabetização,	referindo-se	a	como	houve	a	
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progressiva	perda	de	especificidade	do	processo	de alfabetização na escola brasileira ao longo 

das	duas	últimas	décadas.	 	Certamente	essa	perda	de	especificidade	da	alfabetização	é	 fator	

explicativo – evidentemente, não o único, mas talvez um dos mais relevantes – do atual fracasso 

na aprendizagem e, portanto, também no ensino da língua escrita nas escolas brasileiras, fracasso 

hoje tão reiterado e amplamente denunciado. 

 É verdade que não se denuncia um fato novo: fracasso em alfabetização nas escolas 

brasileiras vem ocorrendo insistentemente há muitas décadas; hoje, porém, esse fracasso 

configura-	se	de	forma	inusitada.	Anteriormente	ele	se	revelava	em	avaliações	internas	à	escola,	

sempre concentrado na etapa inicial do ensino fundamental, traduzindo-se em altos índices de 

reprovação, repetência, evasão; hoje, o fracasso revela-se em avaliações externas à escola – 

avaliações estaduais (como o SARESP, o SIMAVE), nacionais (como o SAEB, o ENEM) e até 

internacionais (como o PISA), espraia-se ao longo de todo o ensino fundamental, chegando 

mesmo ao ensino médio, e se traduz em altos índices de precário ou nulo desempenho em provas 

de leitura, denunciando grandes contingentes de alunos não alfabetizados ou semialfabetizados 

depois	de	quatro,	seis,	oito	anos	de	escolarização	(SOARES,	2003).

 Libanêo (2012) faz dura crítica ao procedimento das escolas após a Declaração de 

Jontiem,	pois	pouco	se	aderiu	ao	que	a	mesma	determinava.	Isso	somado	à	intensificação	do	

neoliberalismo ao Brasil, apadrinhado pelo Banco Mundial. Os organismos internacionais têm 

lançado sombras sobre educação brasileira, partindo de orientações curriculares que sugerem 

uma educação mínima ligada ao mundo do trabalho. O autor observa que por meio dessas 

sugestões de métodos o aluno não progride, os conteúdos são sempre deixados para segundo 

plano, sempre com formulações que aprofundam as limitações da escola e quem mais se 

prejudica é o aluno pobre. O risco é o de se formar uma geração de analfabetos funcionais, para 

depois realizarem investimentos exorbitantes em novas reformas educacionais, para corrigir as 

ações impostas pelo próprio sistema econômico.

 Libanêo (2012) discute, ainda, a questão da inclusão social que é colocada apenas 

em seus aspectos positivos, desconsiderando todo o aparato necessário para implementá-la, 

enquanto soltam foguetes que anunciando a inclusão, aumentam as barreiras de acesso ao 

saber, mesmo para aqueles alunos que já estão dentro das escolas. O autor faz um apelo aos 

educadores de  senso ético para que não se contentem apenas com a crítica, mas diz que devem 

posicionar-se com teorias sólidas a serem postas em prática, para que a formação cultural e 

científica	prevaleça	sobre	os	anseios	de	fatores	externos	que	estão	na	contramão	daquilo	que	o	

Brasil precisa para a educação, no que tange a consolidação da formação cidadã para seu povo.
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3. Conflitos de métodos de ensino versus analfabetismo funcional

 Durante as reuniões de formação de professores vem se observando um fenômeno 

recorrente, em que a preocupação nacional da educação tem versado muito mais sobre ranquear 

estatísticas do que propriamente ensinar as crianças o que elas devem aprender. Fato que pode 

ser facilmente comprovado, porque na atualidade não se pergunta mais sobre como está sendo 

desenvolvida a aprendizagem infantil e sim sobre como vai o Índice de Desenvolvimento da 

Educação Básica (IDEB).  

		Resende	(2014)	expõe	a	face	brasileira	do	analfabetismo	funcional,	medida	pelo	INEP	

(2015),	que	nos	mostra	que	uma	ínfima	parte	dos	estudantes	brasileiros	consegue	atingir	a	nota	

máxima	em	redação,	isso	significa	que	o	aluno	lê,	sem	compreender	o	enunciado,	sem	conseguir	

resolver as proposições das avaliações internas ou externas, tornando-se refém de não conseguir 

expressar-se sobre o que pensa, não consegue realizar uma sequencia escrita coerente e coesiva, 

que transmita sua linha de raciocínio de forma clara. Outro fator preocupante, segundo o autor, 

é que milhares de candidatos têm sua prova anulada por não contemplarem em sua produção 

o tema exigido no certame ou simplesmente deixam o texto em branco causando sua proporia 

exclusão do processo.

 Lopes (2010) recomenda que o educador elabore leituras atraentes para seu aluno, 

colocando-se me seu lugar, numa espécie de alteridade educativa, proporcionando ao aluno 

aquela aula de leitura que ele enquanto aluno desejara, e agora enquanto professor  tem a chance 

de	proporcioná-las	a	outrem,	enfim,	acredita	que	o	professor	deva	preparar	um	currículo	com	

espaço	para	vivencias	de	aprendizagens	significativas.

	Lopes	 (2010)	corrobora	com	os	demais	autores	citados	ao	afirmar	que	o	Letramento	

empodera o aluno a escrever com propriedade a sentir-se participante na sociedade de forma 

dinâmica através da leitura da escrita, da produção de conhecimentos para melhoria da sociedade 

em que vive em situações tanto de oralidade como de escrita formal. Para o autor, quando o 

aluno consegue escrever sobre o que deseja ou precisa, aquele momento o torna independente 

porque consegue se inserir no mundo letrado por meio dos subsídios adquiridos na escola. Por 

exemplo, ao elaborar um bom currículo, ao expedir um documento de forma adequada em 

qualquer	área	que	deseje	atuar,	quando	o	aluno	consegue	se	fizer	entender	por	meio	de	recursos	

adquiridos no banco da escolar, este sujeito está apto para concorrer de forma cidadã para os 

diversos	sistemas	de	seleção	para	a	categoria	profissional	que	vier	a	escolher	(LOPES,	2010).	

 Para Libâneo (2012), nos últimos anos a escola vem sofrendo questões não resolvidas 
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entre qualidade e a quantidade em relação à	oferta	garantida	pela	LDB	n°	93.94/1996,	pois	há	

incongruências	que	se	firmam	entre	cumprir	a	meta	do	compromisso	de	ensino	aprendizagem	

e as muitas exigências de cunho social, numa situação em que uma engole outra e o aluno 

deixa de receber o conhecimento curricular pretendido. O autor critica duramente os resultados 

obtidos pela sobrecarga que a escola tem despejado sobre os professores, os quais tem deixado 

a	desejar	em	seu	fazer	pedagógico,	que	fatalmente	impacta	no	resultado	final		do	aluno.	

 Em suas análises Libanêo (2012) considera os desentendimentos entre organismos 

nacionais e internacionais sobre a verdadeira função da escola brasileira, assim, tem havido uma 

predominância da obediência às orientações dos organismos internacionais, que consideram os 

métodos	como	deteriorados	e	ineficazes	em	relação	a	suas	propostas	e	forma	de	trabalho, como 

é o caso da análise sobre o Brasil.

	Isso	gera	uma	sociedade	da	exclusão,	que	para	Ferraro	(1999)	teria	substituído	a	sociedade	

de classes, assim como, para Durkheim, a sociedade fundada na solidariedade orgânica teria 

ocupado o lugar deixado pela sociedade fundada na solidariedade mecânica. Vistas as coisas do 

ângulo do processo histórico, o autor acredita que o paradigma da exclusão e o paradigma de 

classes não só não são incompatíveis entre si, como até podem se complementar. 

 A noção de exclusão dá unidade teórica a toda uma série de fenômenos, correntemente 

conhecidos como não acesso à escola, evasão, reprovação e repetência, todos relacionados com 

o processo escolar, mas tratados com frequência de forma estanque. A exclusão escolar na forma 

de exclusão da escola compreende tanto o não acesso à escola, quanto o que habitualmente se 

denomina evasão da escola. Já a categoria exclusão na escola dá conta da exclusão operada 

dentro do processo escolar, por meio dos mecanismos de reprovação e repetência. Dessa forma, 

as distintas realidades captadas de forma imediata como o não acesso, a evasão, a reprovação e a 

repetência ganhariam unidade primeiramente sob as categorias analíticas de exclusão da escola 

e exclusão na escola e	finalmente	sob	o	conceito	mais	geral	de	exclusão escolar (FERRARO, 

1999).	O	não	acesso	ao	Letramento	também	faria	parte	desse	processo	de	exclusão	escolar.

	Segundo	Libanêo	(2012)	muitas	das	soluções	apresentadas	para	resolver	os	desafios	do	

Letramento	e	da	Alfabetização	acabam	sendo	incongruentes	e	sem	significado.	Um	exemplo	

é a disseminação da ideia da implantação da escola em tempo integral, que é positiva, mas 

devem-se considerar os limites de sua extensão para todas as escolas brasileiras em função 

da falta de estrutura e logística, e principalmente a alta de capacitação ode pessoal para atuar 

na modalidade integral, gerando então um amontoado de crianças em tempo integral, sem o 

impacto pretendido na aprendizagem.



Página | 73

	Libanêo	(2012)	confirma	que	entre	as	muitas	soluções	está	a	volta	da	escola	tradicional,	

e também há as pessoas que sugerem que a escola cumpra missões sociais ou assistencialistas, 

porém o autor demonstra o receio de que essas soluções sejam colocadas em prática, pois 

podem causar a polarização, de modo que de um lado esteja todos os recursos assentados no 

conhecimento	e	suas	tecnologias	promovendo	o	ensino	dos	filhos	dos	ricos	e	de	outro	lado	uma	

escola	assistencialista	sem	comprometimento	com	o	ensino	crítico	e	 reflexivo,	meramente	a	

escola  do acolhimento  social, que deixaria as crianças pobres ainda mais à margem, gerando 

um gargalo muito maior do que já está posto histórica e socialmente no país.
 

Considerações finais

 Observa-se que a Alfabetização e o Letramento brasileiros têm deixado a desejar devido 

a muitos fatores, um deles é o fato de os gestores e os professores estarem envoltos muito mais 

em situações burocráticas que visam o atendimento de demandas políticas do que ao processo 

de ensino-aprendizagem. A perda de foco no processo Letramento pode explicar a atual situação 

de fracasso escolar.

	Um	dos	impactos	mais	claros	é	a	parte	significativa	da	população	que	é	ignorante	mesmo	

tendo passado pelas escolas, ou seja, há um enorme número de ignorantes alfabetizados, o que 

vai	contra	as	ideias	das	propostas	pela	LBD	n°	93.94/1996,	que	garante	a	promoção	social	do	

aluno, a educação pública de qualidade e o sucesso escolar. Observa-se que a elevação cultural 

do indivíduo como produtor de saber e competente em leitura e escrita nas práticas sociais não 

vêm acontecendo.

	Sugerindo	ao	 leitor	um	desvirtuamento	prodigioso	para	 atender	 a	 “interesses”	muito	

distintos daqueles para qual a Educação está proposta, muda-se o foco sem fazer barulho, 

criam-se propostas obscuras, porque é mais fácil manipular quem não se atém à profundidade 

do discurso e também é interessante que os cidadãos exerçam papeis de coadjuvantes, o que 

dificulta	atingirmos	o	ensino	púbico	de	qualidade.
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