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RESUMO 

 

Este estudo investigou a prática pedagógica de alfabetização e letramento de uma 

professora da rede pública do Distrito Federal. Buscamos respaldo teórico em Soares 

(2011), Morais (2012), Kleiman (2007), Paiva (2006), entre outros autores para 

conceituação de alfabetização e letramento; assim como a teoria da Psicogênese da 

Língua Escrita a partir de Ferreiro e Teberosky (1985) deu embasamento teórico para 

a reflexão daqueles campos. No tocante ao tratamento dos dados, recorremos à 

análise de conteúdo temática (BARDIN, 1977). Como técnica de investigação, 

adotamos a observação participante respaldada em Vianna (2003). Acompanhamos, 

durante o primeiro semestre de 2015, a prática de uma professora que atuava no 1º 

ano do ensino fundamental numa escola pública do Distrito Federal. Como resultados 

ilustrativos da pesquisa, foi possível perceber que a docente não articulou o trabalho 

de alfabetização com o letramento, ao longo das 10 observações realizadas. Utilizava 

métodos tradicionais de alfabetização que limitavam (e muito) a apropriação da base 

alfabética de escrita pelas crianças, além de, em seus encaminhamentos didáticos, 

não considerar o educando como um ser dotado de conhecimento, bem como seus 

erros e dúvidas. 

Palavras-chave: Alfabetização. Letramento. Métodos de alfabetização. Ensino. 

Aprendizagem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MEMORIAL EDUCATIVO 

 

Minha história começa no dia 31 de maio de 1995 no Hospital Regional do 

Gama-DF. Segundo minha mãe, o parto normal foi muito difícil, a data prevista para 

meu nascimento era 16 de maio, porém, os médicos sempre mandavam retornar para 

casa toda vez que ia ao hospital com dores. Na bolsa já não tinha tanto líquido e eu 

nasci roxa, sem chorar. Os enfermeiros me levaram para outra sala, e minha mãe só 

me viu no dia seguinte. 

 Morei no Gama por pouco tempo. Com um ano de idade mudamos para Santa 

Maria, onde residimos até hoje. Tenho duas irmãs. A mais velha, Fernanda, com 24 

anos, e a mais nova, Natália, com 17. Meu pai, Dimas, tem 47 e minha mãe Nelci, 45. 

Minha infância foi muito feliz. Passava as férias na casa dos meus avós no interior da 

Bahia com toda a família. As melhores lembranças são dessas viagens. 

 A vida escolar começou aos dois anos e meio de idade numa escola próxima a 

minha casa chamada “Mãozinhas Carinhosas”. Lá estudei a pré-escola com as 

professoras Sônia e Zeni. Não me recordo com detalhe de como foi a minha primeira 

experiência na vida escolar. Na 1ª série, mudei de escola. Fui estudar na Escola 

Classe 18 do Gama junto com minha irmã mais velha. Minha tia atuava como 

professora nessa escola. Lembro que chorava bastante nas primeiras semanas e a 

professora sempre tinha que chamar a minha tia para que eu me acalmasse.  

 Com o tempo, fui gostando de estar lá. Fiz amizades, algumas eu lembro o 

nome, mas não tenho mais contato. Com o passar do ano, a professora percebeu que 

eu era muito adiantada em relação às outras crianças e resolveu adiantar minha série 

no final do ano. Com isso, não fiz a 2ª série, já fui direcionada para a 3ª, hoje 4º ano. 

Nos anos inicias, lembro apenas de uma professora, a Regina, da 4ª série, do 

PROERD (Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência) onde 

alguns policiais davam palestras na escola, camisetas, materiais educativos e tivemos 

formatura, momento que me recordo pouco, a única recordação é que o curso ocorria 

durante alguns períodos em sala de aula e tínhamos que realizar as atividades da 



apostila. Nesse período, tinha muito medo de ser esquecida na escola. Quando tocava 

o sinal para ir embora, já ficava ansiosa para ir atrás da minha irmã, por medo de me 

perder. Esse medo me acompanhou por mais alguns anos, até os 16 anos de idade. 

Apenas com essa idade saía sozinha de casa. 

Na 5ª série voltei a estudar em Santa Maria, no Centro de Ensino Fundamental 

403. As matérias eram divididas por professores, foi a primeira grande mudança no 

ensino. Tive muita dificuldade em me adequar, porque era a mais nova da turma e 

alguns alunos já eram adolescentes. Havia muita indisciplina e as dificuldades em 

realizar as tarefas acarretaram em uma reprovação. No outro ano, voltei a estudar na 

mesma escola que minha irmã mais velha, agora no CEF (Centro de Ensino 

Fundamental) 11 do Gama.  

Da 6ª série até o 2º ano do Ensino Médio estudei no Colégio Evangélico 

Recanto do Céu. Tratava-se de uma escola particular em que, parte desse período, 

foi com minha irmã mais velha e outra com a mais nova. Esse foi o momento da minha 

vida escolar que considero o mais importante. Foram seis anos com os mesmos 

colegas, fiz muitas amizades que tenho contato até hoje. Tive anos muito felizes, no 

período da adolescência, um dos momentos mais complexos na vida de um jovem, 

onde inicia a transição da fase da infância para a fase jovem e adulta. Tive bons 

professores, mas também alguns que não gostava. A professora Lígia foi a que mais 

tive carinho. Ela dava aula de Geografia. Nesse período, percebi também o meu gosto 

pela área de exatas, muito mais do que a área de humanas.  

No terceiro ano, tive que sair da escola, visto que meu pai estava pagando a 

faculdade da minha irmã mais velha e o dinheiro já não estava dando para pagar pra 

mim e pra minha irmã mais nova. Foi muito ruim sair de lá justo no último ano do 

ensino médio e depois de ter feito tantos amigos. Pensar que eu não iria me formar 

com eles me deixou um pouco triste. Fui estudar numa escola próxima a minha casa, 

o CEM (Centro de Ensino Médio) 404. Entrei muito sem graça na escola, mas lá 

encontrei pessoas que já conhecia, além de novas pessoas também.  

Os professores de que mais gostava nessa escola era o Marcão, professor de 

sociologia e o Ricardo, professor de filosofia e, na ocasião, diretor da instituição.  

Gostava também da professora de matemática, Marlene e da de biologia, Bárbara. 

Muitos professores dessa escola eram formados pela UnB. A escola fazia provas 

focando no vestibular e no PAS (Programa de Avaliação Seriada). A matéria de que 



mais gostei foi Genética, em biologia. Até pensei em fazer biologia na UnB, mas 

gostava mesmo de matemática, física e química. Desde o início do ano fui matriculada 

no curso preparatório para o PAS e o Vestibular no “Alub Pré-vestibular”. Eu não me 

dedicava tanto ao curso e a rotina era bastante puxada. Era a primeira vez que saía 

sozinha de casa para o plano piloto de ônibus. Chegava muito cansada em casa por 

conta dos ônibus cheios e do engarrafamento de horas.  

Já havia feito as duas etapas do PAS, fui fazer a terceira e, na época, fiz duas 

inscrições: uma para Letras Espanhol e outra para Engenharia no campus do Gama, 

que era o curso que realmente queria. Quando fui pagar o boleto, acabei pagando o 

de Letras e então o de Engenharia foi cancelado. Fiquei muito frustrada e não queria 

mais fazer a prova, só que pensei que meu pai havia pagado as duas anteriores e 

ainda essa última, então fui fazer a prova.  

Fiz a prova do PAS, o ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio) e também o 

Vestibular. Terminei o Ensino Médio aos 16 anos, e, enquanto não saía o resultado 

dessas provas, fui fazer preparatório para o concurso da Caixa no ano de 2012. A 

rotina do curso era de aulas durante a manhã de segunda à sexta e o dia inteiro aos 

sábados e domingos.  

 Esse curso durou cerca de três meses, e, antes dele acabar, saiu o resultado 

do PAS. Passei em terceiro lugar geral para Letras Espanhol Noturno, porém, não me 

matriculei na universidade por falta de conhecimento. Pensava que, como era noturno, 

só poderia pegar aulas a noite, e isso me deixou com medo e aos meus pais também. 

Então, em março de 2012, abriram as inscrições para as vagas remanescentes do 

vestibular. Ia fazer minha inscrição para licenciatura em Matemática, mas minha mãe 

não deixou e disse para eu fazer Pedagogia, que assim não ficaria sem emprego e 

poderia pagar minha faculdade de Engenharia Civil. A partir disso, realizei minha 

inscrição para Pedagogia, e passei em 2ª chamada.  

 Nesse período, o curso preparatório estava nos momentos finais, mas tive que 

me distanciar para poder pegar as disciplinas na UnB. Não consegui passar no 

concurso, minha cabeça estava totalmente ligada nessa conquista. Fui a segunda da 

família a passar para a UnB, o primeiro foi meu primo, que fez Letras Espanhol. 

 Enfim, me tornei caloura da UnB e isso foi um orgulho para toda a minha família. 

O primeiro semestre me assustei um pouco, pois tive que pegar três matérias no 



horário noturno, mesmo meu curso sendo diurno. A falta de iluminação e segurança 

na universidade me deixava muito preocupada e eu era apenas uma adolescente de 

16 anos, sem experiência alguma. 

Peguei a matéria Antropologia e Educação que me marcou muito quando a 

professora determinou que tínhamos que ir ao lixão da Estrutural. Foi aí que percebi 

que havia começado o período de maiores responsabilidades e que não seria tão fácil 

como era a Educação Básica. Todos da sala reclamaram dessa saída de campo, mas 

hoje percebo como foi importante ter visto a realidade daqueles catadores e quanto 

lixo nós acumulamos. O objetivo proposto pela professora foi alcançado, mudei meu 

olhar sobre as pessoas e o mundo. 

 As outras disciplinas foram bem tranquilas. A matéria de que mais gostei foi 

“Perspectivas do Desenvolvimento Humano”. O meu primeiro contato com a 

Psicologia, Freud e suas teorias. Assisti a um documentário que falava da experiência 

dele com a hipnose cujo nome é “Freud, Além da Alma”. É um documentário que relata 

a luta dele pelo processo de hipnose e isso me deixava fascinada pela área. 

 No segundo semestre, meu primeiro choque. A reprovação na matéria 

Organização da Educação Brasileira. A professora era muito ríspida, não tinha 

gentileza alguma para com os alunos. A matéria já era difícil por se tratar de toda a 

legislação da educação. O momento em que desisti da matéria foi quando eu e mais 

três colegas fomos apresentar um seminário sobre o Ensino Médio e sua legislação. 

Ela acabou com o trabalho na frente de toda a turma, foi muito arrogante e disse que 

a Universidade não era o lugar onde deveríamos estar. Que nosso trabalho não era 

do nível UnB e, sim, de Ensino Médio. A partir desse momento, entrei em conflito com 

o curso. A área de humanas realmente não era o que eu gostava, e fiz a escolha por 

pedagogia pelo simples fato de que a área tem demanda, mas foi bastante difícil 

continuar no curso, 

 Iniciei um estágio no terceiro semestre numa escola próxima à faculdade 

chamada: Colégio Madre Carmen Salles. Fui colocada numa turma de Jardim 1, com 

crianças entre 4 e 5 anos de idade. Enfim tive a primeira experiência prática e eu 

gostava muito de estar com as crianças, mas não atuava como professora e também 

não via aquilo como algo para mim. Fiquei sete meses no estágio, foi bem difícil 

também pelo horário. Tinha que chegar na escola às 07:15h da manhã, então tinha 



que acordar às 04:00h, sendo que, algumas vezes na semana, tinha matéria a noite 

e chegava em casa meia noite.  

 Dei continuidade ao curso de Pedagogia, pensando em desistir. Já havia falado 

com meus pais que não gostava da área, que não era o que eu queria para minha 

vida. Mas meu pai sempre falava para eu continuar e tentar mudar de curso. Fui 

empurrando com a barriga mesmo. Consegui outro estágio em janeiro de 2014, no 5º 

semestre na Escola Cenecista, também com jardim 1. Esse estágio foi muito bom para 

mim. Os professores e todos os colegas de trabalho eram muito prestativos. A 

profissional Camila, que regia a turma foi uma professora para mim também e tenho 

muita admiração por ela. Fiz muitas amizades nessa escola. A professora Patrícia 

também foi outra pessoa que me ajudou bastante e a sua auxiliar Dani, uma pessoa 

maravilhosa.  

 Nesse período do estágio, fiquei um ano na escola, e aí, no 6º semestre, resolvi 

tomar uma decisão: ou eu desistiria de vez do curso ou me esforçaria para correr atrás 

de todo o prejuízo e me formar, e escolhi a segunda opção. Corri atrás do prejuízo e 

meu desempenho na faculdade melhorou bastante. Não posso deixar de falar das 

amizades que a universidade me proporcionou. Gabi, Carol e Isa, três pessoas 

incríveis que me deram muita força em todos os momentos do curso, principalmente 

na fase em que queria desistir de tudo.  

 O estágio foi muito bom para mim, mas atrapalhava bastante os estudos, então 

resolvi pedir para sair e me dedicar exclusivamente à faculdade. Foi muito ruim sair 

de lá, mas foi preciso. Agora, no 9º semestre de universidade, vejo toda a minha 

trajetória e não me arrependo de ter continuado. Fui muito fraca em alguns momentos 

e isso causou toda essa crise com o curso, mas isso contribuiu para meu crescimento 

como pessoa, estudante e futura pedagoga.  

Trabalhar em sala de aula não é a área que pretendo atuar, penso que não 

tenho jeito para isso e nem gosto em ministrar aulas. No período do estágio obrigatório 

pude perceber com mais clareza essa falta de afinidade com a docência. Ser professor 

é uma profissão muito bonita, mas exige preparo psicológico, pois é uma rotina muito 

estressante. Em poucos dias observando uma turma com 28 alunos, meu estresse 

era muito grande. Encanto-me em desvendar os sentimentos e pensamentos das 

crianças através de suas atitudes em sala de aula. Gosto muito da área de Orientação 

Educacional e penso em fazer uma Pós-Graduação em Psicopedagogia e trabalhar 



com as crianças e suas famílias em suas dificuldades e problemas dentro e fora do 

ambiente escolar. 

Durante minha trajetória na universidade, foram muitas as dúvidas que tive. 

Uma delas, como já citei acima, foi se realmente me encontraria no decorrer do curso. 

Outra dificuldade foi a escolha do meu tema para o TCC (Trabalho de Conclusão de 

Curso). Não sentia afinidade por nenhuma área, o que dificultou bastante a escolha. 

Até que, através da disciplina Orientação Vocacional Profissional, no 8º semestre, me 

encantei pela área e pensei em realizar um TCC que abordasse a relação da família 

com a escola, porém, a professora que busquei orientação teve que se ausentar da 

universidade por motivos de saúde, então tive que pensar em outro tema e outro 

professor.  

Pensei, então, em falar com a professora Solange, que me deu apoio quando 

estava em um período difícil do curso, e as áreas de atuação dela, que são: didática 

e alfabetização, eram as áreas que eu poderia desenvolver um trabalho, mesmo não 

sendo as que mais me interessassem. E também por minha atuação em estágios 

terem mais relação com essas áreas, decidi realizar o TCC com esse tema de 

pesquisa. 

Fazer parte do grupo discente da Universidade de Brasília, além de ter sido 

uma vitória para mim, foi também um período de mudança na minha vida, não apenas 

pela futura formação no curso de Pedagogia, mas pelos olhares e vivências por ela 

proporcionados. Foi na universidade que adquiri mais experiência e que me tornei a 

única responsável pelo caminho que tracei durante esses quatro anos e meio. 

Amadureci, cresci pessoal, profissional e intelectualmente, conheci pessoas incríveis 

e professores que demonstraram o porquê de a universidade ser uma das melhores 

do país. Espero retornar um dia para continuar minha trajetória acadêmica. 

 

 

 

 

 

 



 

SUMÁRIO 

INTRODUÇÃO...........................................................................................................16 

OBJETIVO GERAL....................................................................................................17 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS......................................................................................17 

CAPÍTULO 1 – REFERENCIAL TEÓRICO...............................................................18 

1.1 Alfabetização e letramento: implicações às práticas de leitura e escrita................18 

1.2 Letramento literário: contribuições ao processo de alfabetização nos anos iniciais 

do ensino fundamental...............................................................................................24 

CAPÍTULO 2 – METODOLOGIA ..............................................................................32 

2.1 Contexto da escola observada.............................................................................32 

2.2 Sujeitos da pesquisa.............................................................................................33 

2.3 Perfis profissional e acadêmico da professora regente........................................33 

2.4 Instrumentos da pesquisa.....................................................................................34 

CAPÍTULO 3 – ANÁLISE DE DADOS.......................................................................35 

3.1 Materiais didáticos utilizados para a realização de atividades de língua portuguesa 

em sala de aula...........................................................................................................35 

3.2 Formas de agrupamentos utilizados pela docente para a realização de atividades 

de língua portuguesa..................................................................................................37 

3.3 A postura adotada pela mestra diante das dúvidas/erros dos aprendizes............39 

3.4 Metodologias priorizadas para o ensino de língua portuguesa.............................41 

3.5 A prática de leitura em sala de aula e fora dela....................................................43 

3.6 A articulação alfabetização e letramento...............................................................45 

CONSIDERAÇÕES FINAIS.......................................................................................47 

PERSPECTIVAS FUTURAS......................................................................................49 

REFERÊNCIAS..........................................................................................................50 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MONOGRAFIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 

 

INTRODUÇÃO 

 

O processo de alfabetização vem sofrendo mudanças com o passar dos anos. 

Seu conceito e prática hoje não se limitam ao ato de ensinar a codificar e decodificar 

a língua. Conforme alguns autores, a exemplo de Morais (2012), o que ocorre, no 

processo de alfabetização, é a apropriação de um sistema e não de um código. Ou 

seja, o sujeito aprendente passaria por um processo longo e árduo de reconstrução 

da base alfabética de escrita tendo que, para isso, se apropriar de suas propriedades 

e convenções.  

Ao nos reportarmos à alfabetização, enfatizamos que, ainda no contexto atual, 

há a presença dos antigos métodos: sintéticos (fônico, silábico, alfabético) e analíticos 

(palavração, sentenciação, global). De modo geral, estão ancorados numa 

perspectiva empirista/associacionista com evidentes limitações no ensino do objeto: 

escrita alfabética. 

Sobretudo a partir da década de 1990, o conceito de alfabetização vem sendo 

articulado ao de letramento. Soares (2003) realça que esse último se caracteriza por 

inserir o educando, por meio do ensino dos diversos gêneros textuais, nas práticas 

sociais de leitura e escrita. Em se tratando do letramento, Kleiman (2007) aponta que 

a leitura e a escrita são os aspectos sociais da língua escrita, onde todo o 

conhecimento prévio obtido pelo aluno deve ser levado em conta pelo professor, 

buscando realizar o ensino com a prática, nas relações no interior e fora da escola. 

Autores da área parecem convergir quanto ao aspecto de que alfabetizar é 

distinto do ato de letrar, porém estes são interdependentes e indissociáveis para o 

desenvolvimento integral do educando, ou seja, o ideal é alfabetizar letrando, inserir 

o aprendiz em práticas sociais de leitura e escrita sem que, para isso, se deixe de 

reservar momentos só para alfabetização, assim como para o letramento, conforme 

sinaliza Soares (2004). 

Em geral, anterior à aparição do termo letramento, se ensinava, sobretudo por 

meio dos antigos métodos de alfabetização, a ler e a escrever e, só depois, a criança 

tinha acesso a livros, textos reais de circulação social. Porém, autores como Freire 

(2011), já na década de 1950, trouxe contribuições significativa ao campo da 

alfabetização.   
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Em se tratando do eixo do letramento, especificamente do letramento literário, 

Soares (2011) destaca que não se pode negar a escolarização da literatura, mas, sim, 

as práticas as quais ela é submetida pelo professor no cotidiano escolar por meio da 

transferência de seu sentido literário para o sentido didático, deturpando e 

modificando todo o seu contexto. Acreditamos que o letramento literário vem 

contribuir, no âmbito escolar, na/para a apropriação do sistema de escrita alfabética, 

assim como na formação do leitor e produtor de textos autônomo.  

Por meio de observações de aula realizadas no decorrer da graduação, em 

turmas de educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental, foi possível 

perceber que as práticas relacionadas à leitura em sala de aula são, em grande parte, 

realizadas sem um planejamento prévio e com metas e expectativas de 

aprendizagem. O livro é utilizado mais para manter a turma organizada (controle dos 

alunos) do que para proporcionar algum conhecimento e prazer pela leitura.  

Por meio dessas observações, surgiu o interesse de realizar esse trabalho, 

tendo como objeto de pesquisa o trabalho com o letramento e a alfabetização no ano 

inicial do ciclo I. 

Seguiremos apontando nosso referencial teórico, a metodologia empregada na 

pesquisa, a análise dos resultados e, por fim, nossas considerações finais. 

 

OBJETIVO GERAL 

 Compreender a articulação entre os eixos de alfabetização e letramento numa 

turma de 1º ano do ensino fundamental.   

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Analisar a prática pedagógica de uma professora considerando o trabalho com 

alfabetização em sua turma de 1º ano do ensino fundamental  

 Analisar os encaminhamentos didáticos quanto à exploração (ou não) do eixo 

do letramento literário. 
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CAPÍTULO 1 – REFERENCIAL TEÓRICO 

1.1 Alfabetização e letramento: implicações às práticas de leitura e escrita 

 O processo de alfabetização se deu, e em alguns casos ainda é realizado, por 

meio de métodos (denominados sintéticos e analíticos) de ensino da escrita alfabética. 

Por volta do século XVIII, eles se tornaram mais evidentes e, assim, mais utilizados 

no ambiente educativo, definindo-se por formas mecânicas de aprendizagem, 

contexto em que essa ocorria por meio de uma visão empirista/associacionista. Os 

mais comumente utilizados em sala de aula são os sintéticos (fônicos e silábicos), 

sendo que o primeiro se caracteriza pelo ensino dos fonemas, ou seja, dos sons das 

letras, e a qual letra este pertence. Já o segundo, ocorre por meio da junção de duas 

ou mais letras, formando sílabas e palavras, seguindo uma ordem fixa das estruturas 

mais simples para as mais complexas.  

Esses métodos, mesmo ocorrendo de formas diferentes – o sintético por meio 

da aprendizagem das menores representações linguísticas (as letras, sílabas) para, 

depois, apropriar-se do todo (as frases e os textos) e o analítico que parte das maiores 

representações (o texto e a frase) para, depois, aprender a dividi-las em sílabas e 

letras – veem o ser aprendente como se ele não tivesse conhecimento algum anterior 

a essas práticas e que, através do recebimento do conhecimento, por meio da 

repetição e memorização, ele poderá apropriar-se deles, chegando, dessa forma, à 

aprendizagem. 

 De acordo com Morais (2012), 

A aprendizagem é vista como um processo de simples acumulação 
das informações recebidas do exterior, sem que o sujeito precisasse, 
em sua mente, reconstruir conteúdos (sobre letras e sons) que alguém 
(a escola, o professor) estava lhe transmitindo (p. 27) 

 

 Hoje, os métodos são vistos como limitados no concernente à apropriação da 

escrita alfabética pelo aprendiz, visto que partem do pressuposto de que a escrita é 

um código de transcrição da língua e que as crianças, de modo natural, realizam a 

transposição gráfica das unidades sonoras, como se existisse uma homogeneidade. 

Essa compreensão faz com que o ensino seja realizado a partir da transmissão pronta 

dos sons e das grafias correspondentes. O aluno não possui liberdade para interpretar 
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a palavra e escrevê-la da forma como pensa ser escrita. O aprendiz, segundo Morais 

(2012), é visto como “uma esponja que absorve informações do exterior, sem 

transformá-las, o erro está proibido” (MORAIS, 2012, p. 35). 

 Essa concepção sobre o ser aprendente se modifica com o surgimento da 

teoria da psicogênese da língua escrita elaborada por Emília Ferreiro e Ana 

Teberosky, que parte do pressuposto que as escritas infantis passam por um processo 

similar ao que ocorreu com a criação da escrita pela humanidade. Dessa forma, essa 

empreitada ocorre de forma evolutiva e não por memorização de grafemas e fonemas. 

Sobre esse assunto, Morais (2012) aponta que  

Descobrimos que a escrita não é um código e que não é da noite para 
o dia, recebendo informações prontas, transmitidas pelo adulto 
(professor ou autor da cartilha), que, de forma mágica ou instantânea, 
as crianças passam a usar as letras para escrever ou ler palavras que 
não memorizaram. (p. 74) 

 Aquela teoria possui dois pontos essenciais, de acordo com Morais (2012, p. 

48): o primeiro realça que o aprendiz não sabe, inicialmente, as funções das letras, 

por isso, a repetição de fonemas torna-se insignificante. O segundo ponto é o de que, 

assim como levou tempo para que a humanidade criasse a escrita, aprender e 

internalizar as regras e seu uso não ocorre repentinamente. É uma aprendizagem que 

se dá por meio de um processo gradativo, marcado por várias etapas. 

Ainda de acordo com o autor, essa evolução do processo de alfabetização, 

segundo a mesma teoria, ocorre por meio de estágios de aprendizagem (pré-silábico, 

silábico, silábico-alfabético e alfabético). Ele caracteriza cada um deles de acordo com 

o desenvolvimento da escrita e de sua compreensão pela criança. Na primeira fase, 

denominada de pré-silábica, a criança não tem a percepção de que o que se escreve 

está pautado nos segmentos sonoros das palavras. Elas ainda não conseguem 

diferenciar desenhos de letras e outros símbolos e, na hora da grafia, quando se pede 

para escrever um objeto, dará ênfase às características do objeto em sua 

representação (MORAIS, 2012). 

 No período silábico, a criança tende a escrever as palavras por meio de sua 

divisão em sílabas, correspondendo sua escrita aos pedaços pronunciados. Ou seja, 

se para ela, uma palavra é dividida em três sílabas, escreverá três letras para 

correspondê-la. Dentro desse período, pode-se encontrar duas divisões: a silábica 
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quantitativa, em que a criança escreve de acordo com a quantidade de sons 

pronunciados na palavra e a qualitativa, estágio em que, além de fazer essa notação, 

ela ainda utiliza uma letra com sons semelhantes, ou seja, ao se escrever arara, a 

criança faz o uso de três letras A, tanto pela quantidade de sons emitidos, como, 

também, pelo valor sonoro dessa palavra. No caso da palavra citada anteriormente, a 

criança tenderá a viver um conflito no eixo do que Ferreiro denomina de qualidade, 

visto que, não se pode, na escrita infantil, repetir três letras, ou seja, não seria algo 

interpretável.  

 Na fase silábico-alfabética, a criança já percebe que a escrita da palavra não 

se faz apenas com a quantidade de sons emitidos ao pronunciá-la, mas que esta 

possui outras letras além daquelas. Para isso, ela começa a desenvolver uma atenção 

maior para os outros sons presentes na sílaba (os consonânticos, por exemplo). E a 

última fase, a alfabética, o aluno, na maioria das vezes, consegue fazer a escrita de 

acordo com cada fonema presente nas palavras, porém, com alguns erros 

ortográficos. (MORAIS, 2012) 

 A autora afirma ainda que, considerando a descoberta dessas fases na 

evolução da aprendizagem da escrita alfabética, foi possível pensar em formas de 

ensino que fossem diferentes dos métodos utilizados ultimamente, pois eles têm “uma 

visão errônea sobre a atividade do aprendiz” (MORAIS, 2012, p. 77).  

Assim, de acordo com Morais, “o convívio em uma sociedade grafocêntrica 

como a nossa permite à criança o acesso à leitura e à escrita antes mesmo de 

ingressar no ambiente educacional, ocasionando, portanto, uma vivência com o 

letramento fora da escola”. (MORAIS, 2012, p. 74-75) 

Em se tratando do termo letramento, é oportuno destacar que, na década de 

1990, houve uma modificação no que se pensava sobre a alfabetização, visto que a 

leitura e escrita passaram a ter vínculo e realce com o meio social, também no 

ambiente da escola. Ou seja, nessa instituição, passou-se a ter o objetivo de ensinar 

a leitura e a escrita no contexto das práticas sociais.  

Alguns estudiosos afirmam que o ato de letrar é mais do que alfabetizar, e isso 

se dá por conta dessa relação do vínculo da teoria com a prática social. Soares (2003) 

destaca que letramento é o ensino da leitura e da escrita de forma que elas tenham 
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sentido e façam parte da vida social do aprendiz. É o sentido mais amplo de 

alfabetização (2003). 

O letramento surge, então, para conectar-se à alfabetização por meio da 

interação e intermediação, de forma análoga, visando o desenvolvimento da 

aprendizagem da leitura, escrita e suas práticas sociais. Esse processo ocorre a partir 

da linguagem presente nos diversos gêneros textuais. 

 Kleiman (2007) afirma que “os objetos de reflexão do letramento são os 

aspectos sociais da língua” e que, para promover o ensino com base neles, o 

professor deve reconhecer a “bagagem cultural dos seus alunos e a comunidade a 

qual eles pertencem” (p. 1-2). Assim, os conteúdos a serem trabalhados em sala de 

aula tornam-se mais significativos. É importante ter esse reconhecimento, porque a 

aprendizagem do uso da língua não se difere das outras práticas extraescolares 

vivenciadas pelos alunos. Ambas ocorrem de forma coletiva e cooperativa, por meio 

de trocas de saberes, mesmo esses tendo algumas metas comuns já delimitadas.  

Porém, na realidade educacional, a prática do uso da escrita enfoca, 

predominantemente, as questões individuais de aprendizagem ao compararmos com 

as coletivas. Busca-se perceber a capacidade que cada aluno tem sobre leitura e 

escrita e, para que haja essa compreensão, ele realiza atividades como a leitura em 

voz alta, a soletração, a escrita de ditados, responde perguntas em voz alta. Só após, 

a criança conseguir desenvolver todas essas práticas, é que ele é denominado 

alfabetizado dentro das características da alfabetização tradicional, mesmo que a 

realização dessas ações não seja significativa.  

Soares (2003) afirma que, no país, existem pessoas que são alfabetizadas 

(sabem ler e escrever), considerando esse estágio a apropriação da escrita alfabética, 

assim como a autonomia na escrita de pequenos textos (bilhete, por exemplo), porém 

não são letradas (não se apropriaram da linguagem presente nos gêneros textuais). 

Desse modo, é possível que, embora o sujeito não tenha autonomia na escrita, tenha 

habilidades orais no uso de alguns gêneros de circulação social, decorrente de sua 

inserção numa sociedade letrada. Partindo desse pressuposto, Soares destaca que, 

nas sociedades industrializadas não existe iletrismo. O sujeito possui um nível de 

letramento. De acordo com a autora,  
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Esses comportamentos e práticas sociais de leitura e de escrita foram 
adquirindo visibilidade e importância à medida que a vida social e as 
atividades profissionais tornaram-se cada vez mais centradas na e 
dependentes da língua escrita, revelando a insuficiência de apenas 
alfabetizar – no sentido tradicional – a criança ou o adulto. (SOARES, 
2004, p. 96-97) 

 O conceito de letramento parte, então, de uma necessidade de ampliar o que 

vem a ser o processo de alfabetização, em consequência disso, esses processos são 

percebidos como diferentes, mas indissociáveis no ambiente educacional. Soares 

(2004) realça que 

[...]é necessário reconhecer que alfabetização – entendida como a 
aquisição do sistema convencional de escrita – distingue-se de 
letramento – entendido como o desenvolvimento de comportamentos e 
habilidades de uso competente da leitura e da escrita em práticas 
sociais: distinguem-se tanto em relação aos objetos de conhecimento 
quanto em relação aos processos cognitivos e linguísticos de 
aprendizagem e, portanto, também de ensino desses diferentes objetos. 
(SOARES, 2004, p. 97). 

A forma como se dá cada um desses processos, como afirma Soares, ocorre, 

sim, de maneiras distintas, com objetos e habilidades diferentes. Porém, quando 

trabalhados de forma associada e interdependente, consegue-se obter o aprendizado 

da alfabetização em uma perspectiva letrada. A esse respeito, eis o que defende a 

autora: 

[...]também é necessário reconhecer que, embora distintos, 
alfabetização e letramento são interdependentes e indissociáveis: a 
alfabetização só tem sentido quando desenvolvida no contexto de 
práticas sociais de leitura e de escrita e por meio dessas práticas, ou 
seja, em um contexto de letramento e por meio de atividades de 
letramento; este, por sua vez, só pode desenvolver-se na dependência 
da e por meio da aprendizagem do sistema de escrita. (SOARES, 2004, 
p. 97). 

Partindo dessa premissa, a concepção de alfabetização e letramento é de que 

eles são complementares, uma vez que a prática social se inicia desde os primeiros 

contatos da pessoa com as diversas demonstrações de leitura e escrita em seu 

cotidiano extraescolar e permeiam durante e após sua vivência no ambiente 

educativo, onde esta tem acesso às formas de desenvolvimento da leitura e escrita. 

  Para Kleiman (2007), a escola interpreta a aprendizagem de leitura e escrita 

como habilidades desenvolvidas de forma progressiva, porém, com o surgimento do 
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letramento tem-se uma ampliação do conceito do processo de desenvolvimento da 

leitura e escrita. A autora pontua que 

A diferença entre ensinar uma prática e ensinar para que o aluno 
desenvolva uma competência ou habilidade não é mera questão 
terminológica. Na escola, onde predomina a concepção da leitura e da 
escrita como competências, concebe-se a atividade de ler e escrever 
como um conjunto de habilidades progressivamente desenvolvidas até 
se chegar a uma competência leitora e escritora ideal: a do usuário 
proficiente da língua escrita. Os estudos do letramento, por outro lado, 
partem de uma concepção de leitura e de escrita como práticas 
discursivas, com múltiplas funções e inseparáveis dos contextos em 
que se desenvolvem. (KLEIMAN, 2007, p. 2) 

 De acordo com as autoras, a aprendizagem da leitura e da escrita, por meio 

das etapas caracterizadas por Ferreiro e Teberosky, não devem ocorrer de forma 

desconexa e, sim, em conjunto. O uso dos antigos métodos de ensino traz essa visão 

de que a escrita é pré-requisito para a leitura e, portanto, o ensino delas ocorre 

separadamente. Segundo Kleiman (2007), o ensino não partia do pressuposto da 

“individualidade dos alunos”, sendo assim, padronizado pela relação idade/série. 

Considerando o letramento, tem que se “pensar em um currículo onde o conteúdo a 

ser trabalhado envolva o conhecimento individual”, partindo do pressuposto de que as 

relações ocorrem em grupos heterogêneos e possuem muitas variações. Para isso, a 

autora traz alguns princípios gerais para o desenvolvimento desse currículo: 

1.O currículo é dinâmico; 2. O currículo parte da realidade local: turma 
– escola – comunidade; 3. O princípio estruturante do currículo é a 
prática social (não o conteúdo); 4. Os conteúdos do currículo têm a 
função de orientar, organizar e registrar o trabalho do professor, não 
são, necessariamente, conteúdos a serem focalizados em sala de aula. 
(KLEIMAN, 2007, p.3) 

 Ângela Kleiman (2007) afirma, ainda, que o aspecto que mais deve ser levado 

em conta é a  

prática social da leitura e da escrita, trazendo, para os alunos, as 
multiplicidades de gêneros textuais, para a apropriação da base 
alfabética; propiciar ao aluno a atividade de produção textual com 
base nos conceitos e características reais em sua convivência, ou 
seja, modificar as práticas tradicionais e antiquadas do uso de 
cartilhas por atividades que sejam significantes. (p. 3) 
 

De acordo com a autora, o livro didático não precisa (nem deve ser banido) 

considerando os avanços que vem ocorrendo nesse material didático, em específico, 
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mas intercalar o seu uso com o de outros materiais, para que a aprendizagem se torne 

mais prazerosa e real ao aprendiz.  

O termo letramento, assim como seus processos, é objeto recente de pesquisa 

na área educacional e, como citado anteriormente, caracteriza-se pela prática social 

de leitura e escrita, onde essas tenham sentido para o aprendiz. O letramento abrange 

o processo de desenvolvimento e o uso dos sistemas da escrita nas sociedades, ou 

seja, o desenvolvimento histórico da escrita refletindo outras mudanças sociais e 

tecnológicas. Entre esses processos está o letramento literário que tem como foco as 

reflexões sobre os lugares que a literatura ocupa no ambiente escolar durante toda a 

educação básica. 

 A formação de um leitor literário é uma das preocupações da educação 

atualmente e a escola tem a responsabilidade de promover o contato da criança com 

o livro, assim como contribuir para o desenvolvimento da prática e do prazer pela 

leitura. A partir dessas atribuições à instituição de ensino, houve o que Soares (2011) 

chama de escolarização da literatura, que é o uso desta como objeto de apoio para o 

processo de ensino/aprendizagem do aluno. 

 Paiva et al (2009) afirma que:  

 
Promover o encontro das crianças com o texto literário, desde o início 
do processo de alfabetização, constitui, como já foi dito antes, um 
desafio; tanto para quem propõe como para quem se dispõe. O 
professor é, sem dúvida, um sofrido protagonista neste processo. (p. 46) 
 

É evidente que o processo de letramento se constitui em um desafio para os 

professores, visto que implica na reflexão das práticas e concepções da inserção das 

crianças no mundo letrado e alfabetizado. Com isso, faz-se necessária a criação de 

novas formas de ensino que garantam, de forma eficaz, a compreensão do aluno 

quanto à leitura e à escrita de forma autônoma, a capacidade de produzir e socializar 

textos, e de reconhecer as diversas formas textuais, a fim de formar alunos leitores. 

1.2 Letramento literário: contribuições ao processo de alfabetização nos anos 

iniciais do ensino fundamental 

 Como citado anteriormente, a preocupação atual na educação é formar o aluno 

e ensiná-lo por meio de uma perspectiva para o letramento, onde este saiba ler e 
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escrever e utilize seu conhecimento em sua prática e vivência sociais. O período de 

alfabetização demarcado em documentos oficiais como o Programa pela 

Alfabetização na Idade Certa – (BRASIL, 2012) alcança o ciclo I (1º ao 3º ano), sendo 

que, neste último, o aluno já precisa ter desenvolvido habilidades sólidas de leitura e 

de escrita. Por conta da ausência de progressão dos saberes ao longo dos anos de 

escolarização, é comum, conforme apontam algumas pesquisas (OLIVEIRA, 2010), 

crianças no 3º ano sem terem se apropriado, ainda, da base alfabética de escrita, 

realidade a ser superada em nosso país.  

 O letramento surge por meio da perspectiva de mudança desses antigos 

métodos, que não alcançam os pressupostos epistemológicos de aprendizagem da 

leitura e da escrita. Entre os processos de letramento está o mais presente no 

ambiente educacional que é o letramento literário, que se caracteriza pelo uso, por 

parte da escola, da literatura como instrumento didático-pedagógico.  

 O uso da literatura no ambiente educacional tornou-se cotidiano, principalmente 

os gêneros textuais presentes na literatura infantil brasileira. Esta, segundo Soares 

(2011), possui duas perspectivas de análise: a primeira, se designa pela apropriação 

desta por meio da escola, ocorrendo a escolarização, didatização e pedagogização 

da mesma. Sua função é trabalhar de acordo com os fins da instituição. A segunda 

percepção é a da produção da literatura para a escola, a fim de ser utilizada nesse 

ambiente e para uma clientela escolar. Esta é desenvolvida pensando em sua função 

dentro da instituição escolar, o que é chamado de literalização da escolarização 

infantil, conforme Soares (2011, p. 1, grifos do autor).  

Magda Soares (2011) afirma, ainda, que a forma inadequada de uso da 

literatura, por parte dos professores, dentro e fora do ambiente educativo, acarreta em 

uma visão ruim desta quanto ao seu aspecto escolarizado: 

 

[...]o que se deve negar não é a escolarização da literatura, mas a 
inadequada, a errônea, a imprópria escolarização da literatura, que se 
traduz em sua deturpação, falsificação, distorção, como resultado de 
uma pedagogização ou uma didatização mal compreendidas que, ao 
transformar o literário em escolar, desfigura-o, desvirtua-o, falseia-o. (p. 
5 – 6) 
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A autora considera um erro essa visão pejorativa do termo escolarizar, pois, 

qualquer saber que se estabeleça dentro do ambiente escolar torna-se, 

inevitavelmente, escolarizado. O que vai caracterizá-lo como uma construção eficaz 

ou não é a sua forma de inserção e uso na escola. Alguns aspectos tidos como 

contribuintes para essa visão são: as escolhas dos gêneros textuais, a forma como 

são trabalhados, por meio de fragmentações e a transferência do significado literário 

de uma obra para o aspecto didático, que deturpa sua real função. 

 Outro aspecto bastante comum, no caso das instituições de ensino, como se 

tem percebido, é o uso da literatura sem o intuito de formar o aluno-letrado. Seu papel 

nesse ambiente tem sido o de ocupar um tempo vago nas aulas ou manter os alunos 

disciplinados, quietos, enquanto folheiam os livros. O ato da leitura na escola, muitas 

vezes, não possui um planejamento por parte do professor, ou, quando este existe, é 

vago, não desperta curiosidade e nem entendimento para seus discentes.   

Para Soares (2011), a apropriação da literatura pela escola ocorre em três 

instâncias: “a biblioteca escolar; a leitura e estudo de livros de literatura, em geral 

determinada e orientada por professores de Português; a leitura e o estudo de textos, 

em geral componente básico de aulas de Português” (p. 6). Segundo a autora, é nesta 

última instância que a escolarização da literatura se faz mais intensa e de forma mais 

inadequada. É importante considerar, portanto, o prazer pela leitura, assim como a 

articulação da literatura com os demais eixos de ensino de língua portuguesa.  

Na biblioteca, Soares (2011) enfoca que a escolarização da literatura infantil se 

dá através de diferentes estratégias. A primeira seria a atribuição de um local próprio 

para a guarda dos livros, que pode existir tanto dentro quanto no exterior do ambiente 

escolar. A segunda estratégia seria a organização do espaço e do tempo de usufruto 

dos livros e da leitura deles, onde e quando se deve ler. A terceira estratégia é a 

seleção dos livros quanto a sua distribuição no ambiente (os mais visíveis e os mais 

escondidos). Há, ainda, “estratégias de socialização e os rituais de leitura, que são as 

formas determinadas pelo ambiente sobre como realizar a leitura” (SOARES, 2011, p. 

7). A leitura e estudo de livros de literatura também ocorrem por meio de estratégias. 

Ela é determinada e orientada pelo professor, caracterizando-se como tarefa ou dever. 

A autora afirma que essa forma de uso da literatura nunca é realizada para a fruição 

ou prazer do aluno, ou seja, sempre estará relacionada a uma tarefa, seja ela explícita 

ou implícita pelo professor. A autora destaca que  
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[...] jamais a leitura de livros no contexto escolar, seja ela imposta ou 
solicitada ou sugerida pelo professor, seja o livro a ser lido indicado pelo 
professor ou escolhido pelo aluno, jamais ela será aquele “ler para ler” 
que caracteriza, essencialmente, a leitura por lazer, por prazer, que se 
faz fora das paredes da escola, se se quer fazer e quando se quer fazer. 
(SOARES, 2011. p. 8) 

 

 

 A instância que Soares (2011) afirma como a mais intensa e que é trabalhada 

de forma mais inadequada é a leitura e estudo de textos. Aqui, a literatura se 

apresenta em forma de fragmentos que devem ser lidos, compreendidos e 

interpretados. A autora considera quatro aspectos principais dessa forma de estudo 

da literatura: “a seleção dos gêneros textuais, a seleção dos fragmentos, a 

transferência do suporte literário de um texto para o suporte didático e as intenções e 

objetivos de leitura e estudo do texto”. (SOARES, 2011, p.9). 

 Nessas três instâncias, a literatura é abordada de forma inadequada, visto que 

é trabalhada por meio de fragmentos e sempre com o intuito de avaliar o que o aluno 

absorveu daquela leitura. O educador, em alguns casos, não se preocupa em 

proporcionar ao estudante a leitura deleite, em desenvolver nele o gosto pela leitura, 

sem que tenha que se realizar uma atividade após o ato de ler. Assim, de acordo com 

as afirmações da autora, pode-se inferir que essas formas errôneas de se trabalhar o 

letramento literário não contribuem significativamente para o desenvolvimento das 

capacidades do aluno. Deve-se pensar, então, em formas e estratégias de trabalho a 

fim de proporcionar um ensino eficaz da leitura e escrita como prática social. 

 Além da necessidade de se modificar os antigos métodos de ensino por novas 

formas de trabalho juntamente com o letramento, surgiu, também, a mudança no ciclo 

de alfabetização, onde as crianças de seis anos passaram a ingressar nos anos 

iniciais do ensino fundamental, solicitando à escola e ao educador novas formas, 

materiais e métodos de ensino que abarquem as necessidades individuais que a idade 

desses estudantes exigem. Para Silva (2005), é preciso 

 

[...] elaborar uma proposta de alfabetização para as crianças que 
ingressam na escola pública desde os seis anos de idade significa, 
também, desconstruir certos mitos sobre a aprendizagem da escrita 
nessa faixa etária. Por isso, tornou-se necessário definir, objetivamente, 
o que deverá ser ensinado sobre a leitura e a escrita e de que forma 
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organizar esse ensino em cada ano do Ciclo de Alfabetização. Isso 
significa que é necessário rever praticas ainda contraditórias no campo 
da alfabetização e tentar superar a permanente nostalgia em relação a 
práticas do passado. E necessário, portanto, alargar as concepções.       
(p. 11) 

 

 Para que essa mudança ocorra, Silva (2005) afirma, ainda, que se devem 

“definir as capacidades mínimas para serem atingidas pelos alunos em cada etapa do 

processo de escolarização” e frisa que “não existe apenas um método de ensino que 

contemple todas as necessidades do educando, que cabe ao docente procurar as 

diversas facetas desse processo, buscando debatê-las, e transformá-las em práticas”. 

(p. 11). 

 Ainda segundo o autor, há uma ruptura entre a educação infantil e o ensino 

fundamental quanto às formas de ensino que, na primeira, ocorre de forma mais lúdica 

e na segunda a ludicidade é excluída, repentinamente. Isso para a criança traz 

“consequências em seu desenvolvimento cognitivo, procedimental e atitudinal” 

(SILVA, 2005, p. 11). O que se deve propor é um trabalho pedagógico estruturado 

para crianças que antes estariam apenas brincando. Para isso, e preciso articular os 

momentos de brincadeiras, de histórias e de trabalho com outras linguagens, 

juntamente com a aprendizagem da leitura e da escrita. (SILVA, 2005, p. 11). 

 A literatura infantil possui um papel fundamental para o desenvolvimento do 

trabalho pedagógico nos anos iniciais do ensino fundamental. Seu uso no ambiente 

de sala de aula torna a aprendizagem mais lúdica para a criança em processo de 

alfabetização, pois é um gênero textual que desperta a curiosidade dela e faz parte 

dos assuntos vividos em seu cotidiano. Para Paiva (2006):  

 

A linguagem que constrói a literatura infantil apresenta-se como 
mediadora entre a criança e o mundo, propiciando um alargamento no 
seu domínio linguístico e preenchendo o espaço do fictício, da fantasia, 
da aquisição do saber. Vista assim, a produção literária para criança – 
o livro de imagens inclusive – não tem fronteiras. Ela desvela o 
maravilhoso, o ilimitado, o maleável, o criativo universo infantil, explora 
a poesia, suscita o imaginário. (2006, p. 46). 

 
 

 Porém, apenas trabalhar a literatura infantil em uma leitura no início ou no final 

da aula, quando resta tempo, não é realizar o trabalho pedagógico de acordo com o 

letramento literário. Paiva (2009) aborda que “a relação entre leitura, literatura e o 
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trabalho do professor com as crianças é que desenvolve o ensino através do 

letramento com o uso da literatura”. Porém, a autora afirma, ainda, que “não é apenas 

o uso de literatura infantil que faz a mediação e o trabalho do docente tornar-se um 

processo de letramento literário”, este deve buscar outros materiais de apoio e 

atividades a serem trabalhadas com os alunos (p. 43). Conforme a autora, 

 

[...] a produção cultural para criança, em especial, e a produção literária 
para o público infantil e a sua consequente escolarização, fica evidente 
a necessidade da presença do professor-leitor enquanto mediador do 
processo de iniciação do leitor-criança. Quanto mais evidente ficar para 
ele a importância da leitura literária como poderosa fonte de formação 
de sensibilidades e de ampliação de nossa visão de mundo, que tem 
nesta linguagem artística um componente essencial de formação, 
culturalmente valorizado (embora pouco demandada e pouco ofertada 
socialmente), mais significativas se tornarão as práticas de letramento 
literário propostas. Sendo assim, o seu repertorio de leituras, sua 
capacidade de análise crítica dos textos e suas escolhas adequadas a 
idade e aos interesses de seus alunos representarem um sólido e 
definitivo ponto de partida. (PAIVA et al, 2006, p. 45). 

 
 

 A inserção de outros gêneros textuais além da literatura infantil (parlendas, 

adivinhas, jornais, bulas de remédio, entre outros) e também de outras formas de 

linguagem que não sejam apenas a escrita (dança, desenhos, quadros, etc.) 

possibilita ao professor novas metodologias de ensino e novos materiais para o uso 

didático e ao aluno o conhecimento de outras formas de aprendizagem e 

desenvolvimento, despertando nele a criatividade para a produção de manifestações 

materiais. 

 

Tornar o hábito da leitura uma pratica prazerosa no dia-a-dia da criança 
é uma tarefa que desafia o educador. Para supera-la, sua capacidade 
de analisar criticamente os textos disponíveis no início do processo de 
escolarização tem de possibilitar uma leitura que favoreça uma 
construção de sentidos abrangendo diversas linguagens – a corporal, a 
plástica, a imagética, a musical. Todos nós sabemos que, no início, a 
criança constrói com o objeto livro uma relação semelhante a que tem 
com o brinquedo e nossa sensibilidade critica precisa preservar esta 
relação lúdica. (PAIVA et al, 2006, p. 48). 

 
 

 O letramento contribui para o desenvolvimento do conhecimento crítico, da 

construção criativa por meio da produção textual do discente e de sua compreensão 

das diversas expressões linguísticas e sua inclusão em práticas sociais.  
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 Os Parâmetros Curriculares Nacionais de Língua Portuguesa dos anos iniciais 

do Ensino Fundamental (BRASIL, 1997) delimitam algumas atividades de prática de 

leitura a serem realizadas pelo professor, a fim de formar o aluno capaz de ler e 

escrever, onde essa capacidade se caracteriza pela compreensão e interpretação da 

leitura que é realizada pelo discente. De acordo com o documento, 

 

[...]o trabalho com leitura deve ser diário. Há inúmeras possibilidades 
para isso, pois a leitura pode ser realizada: • de forma silenciosa, 
individualmente; • em voz alta (individualmente ou em grupo) quando 
fizer sentido dentro da atividade; e • pela escuta de alguém que lê. 
(BRASIL, 1997, p. 44).  

 
 

 Na realização dessa atividade, os parâmetros abordam a necessidade de que 

ela tenha sentido para os alunos, que ocorra de modo que todos consigam interpretá-

la e que haja um preparo da turma antes da realização dele. Outra atividade 

determinada pelo documento é a leitura colaborativa que se designa em: 

 

[...] uma atividade em que o professor lê um texto com a classe e, 
durante a leitura, questiona os alunos sobre as pistas linguísticas que 
possibilitam a atribuição de determinados sentidos. Trata-se, portanto, 
de uma excelente estratégia didática para o trabalho de formação de 
leitores. (BRASIL, 1997, p. 45). 

 
 

 O documento traz, também, o trabalho com projetos de leitura nas escolas, 

onde sua característica básica “é que ele tem um objetivo compartilhado por todos os 

envolvidos, que se expressa num produto final em função do qual todos trabalham” 

(BRASIL, 1997, p. 45). Há, ainda, atividades realizadas de forma sequencial ou 

permanente que têm por objetivo a prática de leitura por parte do aluno e por parte do 

professor. Esta última possui as seguintes estratégias:  

 

[...] ampliar a visão de mundo e inserir o leitor na cultura letrada; • 
estimular o desejo de outras leituras; • possibilitar a vivência de 
emoções, o exercício da fantasia e da imaginação; • permitir a 
compreensão do funcionamento comunicativo da escrita: escrevesse 
para ser lido; • expandir o conhecimento a respeito da própria leitura; • 
aproximar o leitor dos textos e os tornar familiares — condição para a 
leitura fluente e para a produção de textos; • possibilitar produções orais, 
escritas e em outras linguagens; • informar como escrever e sugerir 
sobre o que escrever; • ensinar a estudar; • possibilitar ao leitor 
compreender a relação que existe entre a fala e a escrita; • favorecer a 
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aquisição de velocidade na leitura; • favorecer a estabilização de formas 
ortográficas (BRASIL, 1997, p. 47). 

 

 As contribuições do letramento literário, seja ele ocorrendo por meio da leitura 

de um livro de literatura infantil ou da leitura e da produção de outras representações 

linguísticas que gerem significado e conhecimento crítico no aluno é um desafio para 

o professor e a escola, porém, existem diversas formas de se trabalhar com essa 

faceta do letramento. Cabe ao professor tornar a escolarização do saber algo eficaz e 

construtivo através de suas práticas pedagógicas no ambiente escolar ou fora dele. 

 A seguir, apontaremos nosso instrumento e procedimentos metodológicos. 
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CAPÍTULO 2 – METODOLOGIA 

 

 A pesquisa é de caráter qualitativo e tem como base as observações. Por meio 

desse instrumento metodológico, foi possível analisar a prática de alfabetização e 

letramento adotada pela professora acompanhada.   

 A observação participante para Valladares (2007, p.1), 

[...] supõe a interação pesquisador/pesquisado. As informações que 

obtém, as respostas que são dadas às suas indagações, dependerão, 
ao final das contas, do seu comportamento e das relações que 
desenvolve com o grupo estudado.  

 

 Dessa forma, não apenas professora e alunos fazem parte do cotidiano 

observado, mas também o observador que realiza a pesquisa. O ambiente de inserção 

foi uma turma do 1º ano do ensino fundamental com 28 alunos, de uma escola pública 

do Distrito Federal.  

 A pesquisa teve duração de um semestre, sendo realizada no período do 

estágio supervisionado no ano de 2015, sendo quatorze observações (mas apenas 

dez para efeito desta pesquisa), todas as segundas, quartas e quintas-feiras, no 

período de quatro horas diárias.  

 

2.1 Contexto da escola observada 

 

 As observações, conforme frisamos, foram realizadas numa escola da rede 

pública de ensino da Secretaria de Estado e Educação do Distrito Federal (SEE-DF) 

localizada na região administrativa de Santa Maria. Durante a realização do curso de 

Pedagogia na Universidade de Brasília, tive a possibilidade de conhecer algumas 

escolas privadas da Asa Norte e, ao iniciar a observação nessa escola pública, foi 

possível ter contato com um contexto muito diferente do que já havia presenciado. 

 As turmas sempre com 28 alunos ou mais me trouxeram a preocupação de 

como se conseguiria alfabetizar todos com eficácia. Esse questionamento foi o que 

motivou esta pesquisa. 
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 A escola possuía uma estrutura física bem conservada, com aspecto novo. 

Anteriormente era localizada em um galpão com paredes metálicas, muito 

desconfortável para todos os envolvidos na instituição, principalmente na época mais 

quentes. No ano de 2011, mudaram a localização para o outro lado da rua e lá foi 

construída e cercada com tapumes de madeira. No mesmo ano a escola pegou fogo 

e alguns anos depois foi restaurada, dando origem à sua construção atual. A escola 

atendia turmas do 1º ao 5º ano do ensino fundamental. Possuía 36 salas de aula, 

biblioteca, sala de informática, refeitório, pátio coberto, área verde, parquinho de areia, 

parquinho infantil, laboratório de ciências, banheiros e toda a infraestrutura adequada 

para a realização das atividades educativas. Como toda realidade de sala de aula, as 

turmas eram bem heterogêneas quanto aos ritmos de aprendizagem.   

 

2.2 Sujeitos da pesquisa 

 

 A turma observada era composta por crianças com idade entre seis e sete anos, 

sendo que nenhum deles possuía necessidades educacionais específicas. A 

professora regente tinha contrato temporário e tinha, na ocasião, cinco anos de 

experiência em sala de aula, sendo dois anos na rede pública de ensino.  

  A turma era bem diversa, mas grande parte dos alunos vivia em um contexto 

comum a crianças da periferia, com casos de violência na família, pouca aquisição 

financeira, pais que viviam separados, entre outros conflitos existentes na realidade 

educacional pública do país. 

 

2.3 Perfis profissional e acadêmico da professora regente 

 

 A professora regente participante da pesquisa era formada em Pedagogia e 

atuava como docente há cinco anos, sendo dois na Secretaria de Estado e Educação 

do Distrito Federal –SEEDF como professora temporária. Em seu primeiro ano na rede 

pública, ela lecionou na educação infantil, na turma do maternal três, com crianças de 

4 e 5 anos, e no segundo semestre foi chamada para substituir uma professora do 4º 

ano do ensino fundamental. No seu segundo ano na escola, em 2015, ela assumiu a 

turma pesquisada, que é do 1º ano do Ensino Fundamental.  



34 

 

 A relação professor-aluno ocorria de forma autoritária por parte da docente. 

Essa postura era evidente, inclusive, na proposição de várias atividades, com pouca 

ludicidade e não dava ao discente a oportunidade de se relacionar com ela de forma 

afetiva, em nenhum momento durante a observação. Por se tratar de crianças de seis 

anos, penso ser fundamental esse vínculo entre elas e o seu professor. 

 

2.4 Instrumentos de pesquisa 

 

 O instrumento utilizado para realização dessa pesquisa qualitativa foi a 

observação participante, realizada no período do estágio supervisionado no primeiro 

semestre de 2015. O diário de bordo foi o suporte utilizado para a realização das 

anotações das atividades realizadas em sala de aula e também das interações 

ocorridas nesse período de convivência com a turma.  

 As observações ocorreram no período de 22 de março de 2015 até o dia 01 de 

junho do mesmo ano, três vezes por semana, das 14 horas até às 18 horas, 

totalizando 14 observações. O intuito de acompanhar a turma durante esse período 

era perceber como se dava o processo de alfabetização e as práticas utilizadas pela 

docente para auxiliar nesse processo, dentre eles, o uso da literatura infantil.  

 A seguir, abordaremos a discussão e análise dos dados. 
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CAPÍTULO 3 – ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS 

 

 Neste momento, enfocaremos a análise dos dados pesquisados, priorizando 

aspectos, tais como: os materiais didáticos utilizados para a realização das atividades 

por meio da docente, as práticas pedagógicas e didáticas, entre outros. 

 

3.1 Materiais didáticos utilizados para a realização de atividades de língua 

portuguesa em sala de aula 

 

 Quanto ao uso de materiais didáticos que auxiliavam nos processos de ensino 

e de aprendizagem, a docente fazia o uso intercalado de livros didáticos e atividades 

em folha avulsa (geralmente xerocadas), deixando os livros paradidáticos em último 

plano, quase não eleitos por ela para a realização das atividades.  

 

 QUADRO 1: Materiais utilizados na/para a realização das atividades 

 

 

Foi possível verificar, durante as dez observações, que houve a predominância 

do uso de folhas avulsas por parte da docente na realização de atividades em sala de 

aula. Em contrapartida, os livros paradidáticos quase não foram utilizados pela 

professora no trabalho de alfabetização e letramento da turma, totalizando apenas 

dois momentos. 
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 É importante observar que o uso de livros paradidáticos em sala de aula não 

serve apenas para fins avaliativos, como aponta Soares (2011) sobre a escolarização 

da literatura, mas, também, como atividade deleite para a criança ter vontade e prazer 

em ler. Para poder exemplificar, recorremos a alguns trechos de aula.  

 As aulas possuíam sempre a mesma rotina. Eu chegava às 14h e os alunos 

estavam copiando as respostas da atividade que já estavam escritas no quadro. A 

professora explicava a atividade da folha e o que deveria ser feito. Na segunda aula 

observada, os alunos estavam fazendo uma atividade na folha avulsa sobre a 

consoante C, onde eles deveriam escrever a palavra que correspondia à imagem 

ilustrada. A professora pegou a folha e começou a ilustrar as mesmas imagens no 

quadro. Ela explicou a atividade da seguinte forma: 

 

- A letra que vamos aprender hoje é a letra C de casa. Nessa atividade, 
vocês vão escrever a palavra de acordo com a imagem. O que está aqui 
nessa figura? (Ela perguntou aos alunos). 

                                   - Uma casa! (Eles responderam) 
Como se tratava de alunos do 1º ano que estavam, essencialmente, na 
fase pré-silábica de escrita, a professora já havia copiado a resposta no 
quadro e eles apenas copiavam na folha. Tive o interesse em saber de 
onde vinham aquelas folhas e quem desenvolvia as atividades. 
Perguntei à docente e ela respondeu que eram feitas nos dias de 
coordenação por todas as professoras responsáveis pelas turmas de 1º 
ano da escola, e que aquelas eram mais utilizadas, porque era mais fácil 
de trabalhar do que os livros didáticos, que estavam mais avançados 
em relação aos conhecimentos dos alunos.  
Nas aulas em que foram utilizados os livros paradidáticos, a professora 
levou o livro: A centopeia que sonhava do autor Herbert de Souza 
Betinho. A professora pediu para os alunos se sentarem e começou a 
contar a história. No início, ela perguntou: 

                                 - Vocês sabem o que é uma centopeia? 
                                   Um aluno respondeu: - É uma minhoca que tem um monte de pernas. 

Ela então sorriu e confirmou, mas acrescentou que ela tinha cem 
pernas. Assim, ela começou a contar a história. Os alunos estavam 
prestando atenção no início e não interrompiam a leitura. Com o tempo, 
a história já não os interessava e eles começaram a conversar, brincar 
pela sala e correr, enquanto ela continuava lendo, sem pedir que eles 
se sentassem. Ao final, pediu que todos desenhassem o que ela havia 
lido em uma folha do caderno de artes. A leitura se resumiu a esse 
momento, onde depois a docente avaliou a compreensão dos alunos 
pedindo para que eles ilustrassem a história.    
 

(Aula 5, em 5 de abril de 2015) 
 

 Por meio desse breve relato, é possível perceber que a folha avulsa era o 

suporte que a docente julgava como o mais adequado para ser utilizado e que estava 
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de acordo com a compreensão dos alunos, porém, acreditamos que a resolução das 

questões não se traduzia numa alternativa didática pertinente ao aprendizado dos 

alunos. Com isso, não tinham a oportunidade de mostrar sua capacidade de 

compreensão e de desenvolvimento por meio do acerto, do erro e sua posterior 

reflexão. Conforme citado anteriormente, Morais (2012) afirma que a criança é vista 

como uma esponja que absorve conhecimento do exterior e, portanto, o erro não pode 

ocorrer. 

No momento da contação de história, a professora não buscou envolver os 

alunos na história, nem suscitava inferências, a fim de que os alunos fossem inseridos 

numa prática de compreensão leitora. Foi um momento sem muito significado para a 

turma, onde depois eles tiveram que mostrar se estavam ou não prestando atenção. 

É o que Morais aponta como a escolarização da literatura ser algo ruim por conta da 

prática que o professor utiliza para colocá-la em sala de aula com o fim de avaliar seu 

aluno.  

O educador precisa inserir o aluno no mundo da leitura, sendo esta feita pelo 

próprio docente, pelos educandos, coletivamente, etc, trabalhando de forma que o 

educando faça inferências antes, durante e após a prática de leitura. A seguir, nos 

deteremos às formas de agrupamentos utilizados pela docente ao longo das aulas 

observadas.  

  

3.2 Formas de agrupamentos utilizados pela docente para a realização de 

atividades de língua portuguesa 

 

 Como abordado anteriormente, os métodos tradicionais de alfabetização são 

desconectados de uma prática que prioriza a apropriação do sistema de escrita 

alfabética, considerando as diferentes etapas, assim como a articulação com o 

letramento. É o que atestam diversos autores, tais como Morais (2012), Soares (2011) 

e Kleiman (2007). A alfabetização passou por mudanças significativas nos anos 80 no 

Brasil por meio das contribuições de Ferreiro e Teberosky (1985).  Outro aspecto 

importante foram os estudos que enfatizam os diferentes ritmos de aprendizagens. 

Daí nosso interesse em apreender se a professora recorria a diferentes formas de 

agrupamentos, a fim de atender às especificidades de aprendizagem na área de 

língua portuguesa.    
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QUADRO 2: Agrupamentos utilizados pela docente nas aulas de língua 

portuguesa 

 

 

 Como é possível perceber, por meio do Quadro 2, a professora realizava 

atividades com os alunos organizados em dupla, sem trabalhar as trocas de 

conhecimentos entre grupos maiores. Os alunos normalmente já se sentavam em 

dupla por conta da distribuição das carteiras em sala de aula. Como a regente já 

deixava as atividades respondidas anteriormente, o colega que copiava primeiro 

emprestava para o outro que estava ao seu lado a fim de que este completasse a 

atividade. 

Essa organização não era feita com o intuito de um colega auxiliar o outro em 

suas dificuldades por meio da troca de experiências e de aprendizagens, era uma 

forma de separar os alunos mais próximos para manter a turma organizada, sem 

muitas conversas. Houve momentos em que a docente, durante a aula, pedia para um 

estudante trocar de lugar com outro por consequência das conversas paralelas, 

visando manter a ordem da turma.  

Organizar a turma em duplas, trios, pequenos ou grandes grupos é uma forma 

didática de trabalhar o conteúdo, visando o esforço coletivo dos pares em seus 

progressos educativos. Como as crianças se desenvolvem em ritmos e de formas 

diferentes umas das outras, as trocas de conhecimento auxiliam nessa evolução. As 
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atividades realizadas em grupo são fundamentais para a interação desses discentes. 

O próximo ponto a ser colocado é a postura da professora diante da dúvida e do erro 

dos alunos.  

 

3.3  A postura adotada pela mestra diante das dúvidas/erros dos aprendizes 

 

 Por meio da visão de que a criança não é uma tábula rasa e que esta possui 

um conhecimento prévio, pode-se utilizar desse conhecimento para a aquisição de 

novos conceitos, dentro de sua realidade. Porém, é interessante reconhecer que 

ninguém é detentor do saber absoluto e que dúvidas e erros serão constantes nessa 

nova fase na vida aprendiz. Cabe ao professor utilizar metodologias para transformá-

los em instrumentos construtivos de aprendizagem. Por meio do Quadro 3, 

mostraremos alguns aspectos utilizados pela docente quando esta se deparava com 

o erro e/ou com a dúvida dos seus alunos: ignorar o erro e a dúvida, não permitir o 

erro deixando exposta toda a resposta e responder sem solucionar a dúvida. 

 

QUADRO 3: Possíveis instrumentos utilizados pela docente para a resolução 

de dúvidas e correção de erros 

 

O Quadro 3, oposto aos anteriores, traz aspectos negativos em relação a tudo 

o que foi colocado até então sobre a aprendizagem. Eram esses os instrumentos 

utilizados pela mestra perante o erro e a dúvida de seus discentes. Não era trabalhado 
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o conhecimento prévio da criança e nem a correção do erro de forma construtiva. 

Trazendo aspectos concretos dessas práticas, segue trecho da segunda observação, 

realizada no dia 24 de março de 2015. 

 
Os alunos faziam uma atividade de língua portuguesa sobre a 
consoante C relacionada às vogais A, O, U. A atividade consistia em 
completar as palavras com as respectivas sílabas. As respostas estão 
todas copiadas no quadro e eles apenas têm que copiá-las no caderno. 
Um aluno chega para a professora e pergunta: 

                                   - Tia, o que eu tenho que colocar aqui?  
E a mesma respondeu, sem olhar o que trazia dúvidas para a criança: 

                                  - A resposta está no quadro, só copiar! 
O aluno então olhou para o quadro, olhou para a professora e retornou 
ao seu lugar.  
No decorrer da aula, alguns alunos tiveram dúvidas. Então passei de 
mesa em mesa para ver como estavam realizando as atividades e as 
dúvidas que possuíam. A professora não passava individualmente, em 
nenhum momento.  
Um aluno específico não realizava a atividade, fui questioná-lo e ele 
respondeu: 

                                  - É muito difícil! 
Então perguntei se poderia sentar ao lado dele para ajuda-lo e aceitou. 
Percebi que a única coisa que faltava para que realizasse a tarefa era a 
atenção da professora. Ele fez tudo sem qualquer dificuldade de 
compreensão da fonética e também da escrita.  
Fui à mesa do aluno que havia questionado a professora anteriormente 
e a atividade estava incompleta. Perguntei para ele: 

                                   - Porque você ainda não respondeu? 
                                   Ele me respondeu: - Eu não entendi! 
                                   Sentei ao seu lado e expliquei: 

-Essa é a letra c de casa e ela tem esse som (fiz o som do c relacionado 
às vogais A, O, U). Quando você junta o sonzinho do C com o das 
vogais A, O e U, ele fica dessa forma: CA, CO, CU. 
Na atividade, tinham algumas imagens (casa, copo, cuia, cuco, cuca, 
caixa, coelho) para que fossem completadas as respectivas palavras 
com essas sílabas. Então fui perguntando cada imagem e pedindo para 
ele falar a palavra até que percebesse qual era a sílaba que poderia 
colocar lá. Mas, no momento de responder, direcionava o olhar para o 
quadro, apenas para copiar o que já estava explícito lá. 

  
(Aula 2, em 24 de março de 2015) 

 

Por meio dos relatos e do Quadro 3, pudemos observar que a prática da 

docente perante o erro e a dúvida era limitada, pois não propiciava a reflexão por parte 

dos educados. Em nenhum momento tinha correção de atividades, pois as mesmas 

já eram explicitadas no quadro pela professora. Desse modo, não havia possibilidade 

para a aparição do erro. A atividade não tinha significado para o educando, pois este 

continuava tendo dúvidas e seus erros, quando ocorriam, não eram trabalhados como 
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forma de aprendizagem. O trabalho com alfabetização, portanto, ficou extremamente 

limitado, uma vez que não se criava espaço para a reflexão no processo de 

apropriação da base alfabética de escrita, conforme defende Morais (2012).  

A seguir, enfocaremos as metodologias empregadas pela mestra nos 

momentos de ensino de língua portuguesa. 

 

3.4 Metodologias priorizadas para o ensino de língua portuguesa 

 

 Conforme abordado anteriormente, o conceito de alfabetização é ampliado e 

impõe mudanças significativas, de modo a questionar os métodos tradicionais. 

Atrelado a esse campo, autores como Magda Soares vem defendendo a articulação 

entre a alfabetização e o letramento. Como uma ramificação desse último campo, o 

letramento literário também teve realce, embora faça parte do cotidiano da escola há 

muito tempo. Atualmente o desafio é articular os diferentes eixos de ensino de língua 

portuguesa: leitura, produção, compreensão textuais, entre outros. Entretanto, ainda 

é possível verificarmos, nas escolas brasileiras, a presença dos métodos tradicionais, 

a exemplo do silábico, do fônico, entre outros. 

No quadro a seguir, expomos a frequência absoluta relativa à adesão a alguns 

métodos sintéticos e de que forma estes eram, estranhamente, articulados com o 

letramento.  

QUADRO 4: Métodos sintéticos e letramento literário utilizados como recursos 

pela docente em sala de aula 

 

 Aula  

1 

Aula 

2 

Aula 

3 

Aula 

4 

Aula 

5 

Aula 

6 

Aula 

7 

Aula 

8 

Aula 

9 

Aula 

10 

Total 

 

Métodos 

sintéticos: 

fônico, 

silábico, 

alfabético 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

10 

Letramento 

literário 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

0 

 



42 

 

Conforme o Quadro 4, foi perceptível que a turma observada estava exposta a 

uma prática ancorada nos métodos tradicionais de alfabetização. O livro de literatura 

infantil foi utilizado apenas duas vezes, conforme visto no Quadro 1, e não teve caráter 

significativo, já que não houve a participação ativa dos alunos no decorrer da contação 

de história. Do mesmo modo, a abordagem foi extremamente limitada, não 

propiciando, com isso, a apropriação do gênero, nem tampouco contribuiu na/para a 

inserção do aprendiz numa prática de compreensão leitora.   

Em se tratando de alfabetização, foi possível verificar a opção por métodos 

sintéticos em sua prática. Os alunos foram orientados a repetir, várias vezes, os sons 

de diversas letras. Em seguida, a mestra explorava a sílaba, de modo que tinham que 

memorizar cada uma explorada. Conforme visto nos relatos anteriores, a prática 

docente ocorria da mesma forma em todas as aulas. Segue um trecho da 6ª 

observação, realizada no dia 7 de abril de 2015, para melhor explicitação dos métodos 

ainda utilizados pela mestra. 

Cheguei à escola às 14h. Os alunos estavam fazendo uma atividade 
sobre a letra P. No quadro, estavam escritas as sílabas PA-PE-PI-PO-
PU e a professora já havia explicado como realizar a atividade. Os 
alunos repetiam com ela várias vezes as sílabas e o som do P. Era uma 

atividade no livro didático de Língua Portuguesa, onde os alunos 
tinham que completar com as sílabas correspondentes que estavam 
faltando na palavra que representava a imagem. A professora já havia 
deixado a atividade respondida no quadro. Como não sentava ao lado 
dos alunos e não caminhava pela sala para observar a realização das 
atividades, comecei a fazer isso em alguns momentos da aula. Como 
ela deixava tudo respondido no quadro, eu andava pela sala chamando 
a atenção dos alunos que não estavam fazendo e também ajudando em 
possíveis dúvidas quanto à escrita das palavras, a junção das sílabas e 
a representação sonora. 

 (Aula 6, em 7 de abril de 2015) 

 

 Ao comparar esse relato aos outros já explícitos neste trabalho, é possível 

perceber a repetição do método da docente. E isso ocorreu em todas as dez 

observações. Era um ciclo que se repetia durante todas as aulas: a explicitação do 

conteúdo, a repetição dos fonemas e das sílabas, a explicitação das respostas no 

quadro e a cópia por parte dos alunos. O letramento literário, nesta turma, não ocorria 

                                                           
 Livro didático:  Letramento e Alfabetização – 1º ano. Editora Ática. Ana Trinconi, Terezinha Bertin e Vera 
Marchezi. 
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da forma sistemática, conforme defendem teóricos aqui mencionados, tais como Paiva 

(2006), Soares (2011) e Kleiman (2007). Os alunos não compreendiam o que estão 

estudando, eles apenas decoravam. Não havia um contexto de interações e 

intervenções que favorecesse a construção de uma aprendizagem significativa. A 

aprendizagem, nesse contexto, ocorria por meio da acumulação das informações, 

conforme aponta Morais (2012). 

 A seguir, exploraremos o eixo da leitura na sala de aula acompanhada.  

3.5 A prática de leitura em sala de aula e fora dela 

 O uso da literatura como objeto de ensino e de aprendizagem, ou seja, a 

escolarização da literatura na escola não é algo novo, entretanto, com o avanço das 

pesquisas na área de língua, é possível, na contemporaneidade, apreender a 

importância desse objeto no âmbito da sala de aula. Em se tratando do eixo de leitura 

como objeto de ensino, já destacamos as várias modalidades que podem ser 

exploradas: a leitura deleite, aquela onde o educando ler por prazer e vontade própria 

sem que seja avaliado; a coletiva, realizada pelo professor e seus alunos; a realizada 

apenas pela professora; a silenciosa, a feita pelo discente, entre outras. Conforme o 

Quadro 1, percebemos que houve apenas dois momentos de leitura em sala de aula 

e neles foram feitas leituras pela professora. No quadro a seguir, serão colocadas 

apenas as leituras que ocorreram em sala de aula: leitura pela professora e leitura 

deleite, sendo a última realizada somente ao final de algumas aulas, por iniciativa dos 

próprios alunos. 

QUADRO 5: Práticas de leitura na sala de aula acompanhada 
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Conforme visualizamos no Quadro 5, a leitura não foi priorizada ao longo das 

observações. Dentre as poucas vezes em que foi praticada, somente duas foram 

destinadas à leitura deleite. Esta ocorreu apenas no final de duas aulas, no momento 

em que os aprendizes aguardavam a chegada dos pais. Eles mesmos pegavam os 

livros e folheavam. De fato, presenciamos poucos momentos em que as crianças 

pegavam os livros para ler. Vejamos o que ocorreu na 5ª aula: 

Algumas crianças pegaram os livros disponíveis na sala enquanto 
outras pegaram brinquedos e ficaram brincando até a hora de ir embora. 
Uma estudante pegou um livro que já estava todo rasgado e sem capa 
e começou a jogar nos colegas. Fui até ela e falei que não podia fazer 
aquilo com o livro e nem com o amigo, porque podia machucá-lo e o 
livro era para ler e não para jogar e estragar. No momento, ela sentou e 
ficou segurando o livro. Os discentes, então, começaram a trocar livros 
entre si, tinham alguns bem estragados, outros um pouco mais 
conservados. Eles folheavam os livros enquanto os outros colegas 
brincavam com alguns brinquedos. 

(Aula 5, em 5 de abril de 2015) 

 

  Pudemos participar de alguns momentos em que as crianças, por meio de um 

projeto de leitura na escola, pegavam livros na biblioteca e levavam para casa. Eram 

apenas para leitura deleite, já que, em sala de aula, a professora não trabalhava nada 

em relação a isso. Os alunos pegavam os livros na segunda e devolviam na sexta, 

momento em que tinham a oportunidade de ter acesso a novos livros. Porém, não 

eram todos os alunos que pegavam livros, já que eles mesmos não tinham interesse.  

 O trabalho da docente quanto ao letramento literário não ocorreu numa etapa 

tão importante da escolarização. A perspectiva de alfabetizar letrando, nessa turma, 

não foi priorizada. Os poucos momentos em que houve leitura, por exemplo, os 

educandos não tiveram a oportunidade de participar num contexto de compreensão 

leitora, como já abordado anteriormente. Ela apenas os avaliava pedindo para 

ilustrarem a história que ela acabara de ler. Sobre esse assunto, Paiva (2009) afirma 

que “tornar o habito da leitura uma prática prazerosa no dia-a-dia da criança é uma 

tarefa que desafia o educador” e, portanto, deve ser trabalhada constantemente, 

buscando o desenvolvimento do prazer pela leitura por parte dos discentes.  

 Na seção que segue, exploraremos mais aspectos relativos à (não) articulação 

dos eixos de alfabetização e letramento. 
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3.6 A articulação entre alfabetização e letramento 
 
 

 Para que haja uma aprendizagem significativa, é defendido, atualmente, a 

articulação entre os campos da alfabetização e do letramento. Como vimos 

anteriormente, vários teóricos como Kleiman (2007), Soares (2011) e Paiva (2006) 

defendem essa prática, visto que é a melhor maneira de formar o leitor e escritor 

competente. Portanto, foi necessária a observação da regente quanto ao uso dessa 

prática em sala de aula. O Quadro 6 explicita a ausência dessa articulação em sala 

de aula através das atividades que eram realizadas para o desenvolvimento da 

alfabetização dos discentes. 

QUADRO 6: Atividades de alfabetização realizadas em sala de aula  
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 Como podemos observar no Quadro 6, em todas as aulas a professora não 

utilizou a articulação entre alfabetização e letramento. Seguem alguns relatos de 

atividades que ocorreram nesse período para melhor exemplificar.  

 

[...] Os alunos estavam realizando uma atividade de português sobre a 
consoante D em folha avulsa. A atividade consistia em completar as 
palavras de acordo com a imagem (DADO, DEDO, DIA, DOMINÓ, 
DUDU). A formação das sílabas era fácil, o que eles sentiam dificuldade 
era em qual sílaba utilizar na escrita de determinada palavra. Mas, como 
a atividade já estava respondida no quadro, os alunos copiaram.  (Aula 
3, em 29 de março de 2015)  
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[...] A professora estava escrevendo as letras que os discentes já tinham 
aprendido no decorrer das aulas anteriores (B, D, T) no quadro e 
questionou os discentes sobre quais seriam estas letras. A turma 
conseguiu identificá-las. A docente então explicou o fonema de cada 
uma e a junção dele com os fonemas das vogais A, E, I, O, U. (Aula 10, 
em 19 de abril de 2015).  

  

 As atividades realizadas pela turma consistiam, na grande maioria das vezes, 

em completar palavras com as sílabas correspondentes. Houve, nas últimas quatro 

aulas observadas, a identificação das letras por parte dos educandos. O trabalho com 

as rimas e com a escrita das palavras não ocorreu nesse período.  

No tocante à articulação entre alfabetização e letramento, esta não ocorreu em 

sala de aula. A professora, na proposição das atividades, recorreu a métodos 

sintéticos de alfabetização, sobretudo o fônico e silábico.  

 Anunciamos, a seguir, as considerações finais.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Considerando que alfabetizar letrando é a prática pedagógica que desenvolve 

o discente tanto em aspectos cognitivos quanto em aspectos sociais, fazer o uso dela 

em sala de aula é fundamental para o pleno desenvolvimento dele. Cabe ao professor 

“reconhecer a bagagem cultural de seu aluno e a comunidade a qual ele pertence” 

(KLEIMAN, 2007, p. 2) e desenvolver atividades que estejam relacionadas a esse 

contexto.  

 Por meio de práticas sociais de leitura e escrita, é possível proporcionar ao 

estudante uma aprendizagem significativa, ou seja, aprender por meio de um ensino 

que priorize a inserção dos alunos nos diversos encaminhamentos didáticos que 

podem ser adotados em sala de aula.  

O objetivo desse trabalho foi apreender se a prática de alfabetização vem 

superando a abordagem dos antigos métodos de alfabetização e se é possível, no 

ciclo I, articular esse eixo com o letramento.  

 Conforme anunciamos, foi possível verificar a presença de métodos de 

alfabetização na prática da professora, no caso, os sintéticos e o distanciamento 

dessa prática com o letramento. Desse modo, além de contar com um ensino 

extremamente limitado no que se refere às estratégias de ensino para a apropriação 

do sistema de escrita alfabética, os alunos não tiveram a oportunidade de se apropriar 

da linguagem presente nos diversos gêneros textuais, como a exploração do 

letramento permite.  

A prática social de leitura, visando promover ao educando o prazer e o gosto 

por ler, inexistiu.  

 É um desafio para o educador promover uma aprendizagem significativa para 

seus educandos, pois ele tem que trabalhar não apenas o conteúdo programado, mas 

também as questões sociais que envolvem os diferentes contextos presentes em sala 

de aula.  

 É perceptível que os métodos tradicionais de alfabetização são limitados 

quanto ao rico e complexo processo que o aprendiz caminha para se apropriar do 

objeto: escrita alfabética. Entretanto, conforme autores com Morais (2012) apontam, 

parecem inarredáveis das escolas. É preciso ampliar esse debate e assegurar, por 
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meio da formação continuada, caminhos teóricos e práticos de operacionalização de 

um ensino que priorize diversas metodologias de alfabetização e, assim, não 

engessem as práticas, assim como o aprendizado dos alunos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



49 

 

PERSPECTIVAS PROFISSIONAIS 

 

 Falar sobre as minhas perspectivas futuras é um pouco complicado, já que 

tenho vários planos para seguir. O que mais desejo no momento é passar no concurso 

da Secretaria de Educação do DF, mas, também, pretendo me especializar com uma 

pós-graduação na área de Psicopedagogia ou Orientação Educacional assim que me 

formar, porque atuar em sala de aula não é minha paixão. Penso que para atuar na 

sala de aula, é necessário ter vocação e muito amor. Penso, também, em fazer 

mestrado e doutorado, mas em um futuro distante.  

 Essa área tem várias vertentes a serem seguidas, mas em sala de aula 

pretendo atuar com turmas de 4º e 5º anos. A Orientação Educacional e a 

Psicopedagogia são áreas de que mais gosto, visto que trabalha a parte 

comportamental, emocional e afetiva do educando e também do educador tanto no 

ambiente escolar como fora dele.  

 Mas sei que, como essa profissão é importante para o desenvolvimento da 

criança. Pretendo fazer o melhor e trazer mudanças significativas na vida de cada 

educando que passar por mim e também na educação, que, infelizmente, precisa 

passar por muitas modificações.  

 Penso, também, em atuar como pedagoga em outras áreas que não seja no 

ambiente escolar. Mas o meu sonho é a valorização de todos os profissionais da 

educação e do trabalho fundamental que nós fazemos dentro da sociedade, e que ele 

possa, em breve, ser alcançado.  
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