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RESUMO 
 

Este artigo surgiu devido as dificuldades 
encontradas em meio docente em lidar com a 
questão alfabetização e letramento e as práticas 

sociais de uso da escrita e leitura, nas séries 
inicias do Ensino Fundamental. Pretende verificar 

as possíveis contribuições do conhecimento sobre 
letramento para a superação do fracasso escolar. 
 

 
ABSTRACT 

 

This article arose from the difficulties 
encountered in teaching means in dealing with the 

issue literacy and literacy and social practices of 
use of writing and reading in the initial grades of 

elementary school . You want to check the 
possible contributions of knowledge about 
literacy to overcome school failure . 
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INTRODUÇÃO 

 

Este artigo surge pela necessidade latente de investigar e conhecer os pressupostos 

teóricos sobre o termo letramento, enquanto processo social e escolar. 
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Alguns indicadores oficiais apontam para uma fragmentação em relação ao uso escrita 

e leitura em práticas sociais, inclusive nas séries iniciais do Ensino Fundamental. De acordo 

com Soares (1999), as sociedades estão cada vez mais focadas na cultura grafocêntrica, ou 

seja, na cultura centrada na escrita e leitura que vai além da mera codificação e decodificação 

da escrita e leitura. 

De acordo com os estudos de Soares (2001), Kleiman (1995) e Tfouni (2006), é 

necessário ir além da simples aquisição do código escrito, ou seja, fazer uso da leitura e da 

escrita no cotidiano apropriando-se da função social dessas práticas. 

Outros autores que contribuíram para esta pesquisa foi Freire (1996 2005), e. Ferreiro 

(1984). 

Na perspectiva destes autores, estar ativamente inserido na cultura escrita significa ter 

comportamentos “letrados”. A cultura escrita diz respeito às ações, valores, procedimentos e 

instrumentos que constituem o mundo letrado e possibilitam aos indivíduos compreenderem 

os usos sociais da escrita. 

Neste estudo não podem ser desconsiderados as funções sociais, políticas, econômicas, 

culturais e pedagógicas em relação ao papel da escola como agente transformador do ser 

humano, capaz de ser um cidadão crítico e participativo na sociedade. 

Diante desse conjunto de fatores que envolvem este tema, procura-se neste artigo 

conhecer como os educadores trabalham em suas práticas de ensino aprendizagem o termo 

letramento em âmbito escolar. 

O objetivo central deste artigo é estudar e conhecer o conceito letramento enquanto 

processos sociais e escolares, procurando contribuir com informações e conhecimento sobre o 

termo, que levem o educador e a escola junto à comunidade desenvolver um ambiente 

enriquecedor e estimulante. Isso se dará desenvolvendo potencialidades do aluno como um 

indivíduo capaz de atuar criticamente em sociedade, e podendo assim ajudar na superação do 

fracasso escolar. Essa pesquisa tem como diferencial as questões que envolvem as práticas em 

salas de aulas, sendo inerente à superação de práticas mecanicista e descontextualizada da 

vida social na formação de cidadãos. 

 

2- Letramento: Princípio e Significado 

Atualmente, em todo o mundo, as sociedades cada vez mais se organizam focadas na 

escrita. De este modo saber ler e escrever, ou seja, estar alfabetizado, tem se tornado 

imprescindível para que o cidadão se inclua e responda às necessidades da sociedade atual. 



Nesta perspectiva é preciso observar conforme os estudos de Kleiman (1995) e Soares 

(2001) que, para nos tornarmos de fato usuários do sistema de escrita em prol da cidadania, 

são necessários ir além do domínio do código escrito, ou seja, fazer uso da leitura e da escrita 

em suas práticas sociais. 

Neste contexto surge o conceito de letramento. É preciso salientar que as palavras 

letramento ou letrar não aparecem nos dicionários brasileiros. Constam registros do termo 

letramento pela primeira vez no dicionário Caldas Arlete, em Lisboa (Portugal) há mais de um 

século, porém, o termo letramento provém da palavra literacy da língua inglesa. Literacy vem 

do latim Littera que significa letra mais o sufixo cy, que indica qualidade, estado ou condição 

de um indivíduo ao ter se apropriado do código escrito. Compreendemos então que quanto 

mais o indivíduo possuir habilidades e conhecimentos sobre a leitura e a escrita, melhor será 

sua participação na sociedade que valoriza a escrita. 

Para entender melhor as questões expostas acima o conceito de Letramento é 

fundamental neste trabalho. Segundo Soares (2001), o aparecimento de novos termos como o 

da palavra letramento, se deu devido à necessidade que um grupo social tem de nomear 

objetos para sentir que as coisas que realmente existam. A autora discutiu o termo do ponto de 

vista conceitual ideológica, da política educacional, do como medir e avaliá-lo no contexto 

escolar. 

Soares (2001), em seu livro “Letramento um tema em três gêneros”, afirma que termo 

letramento passou a ser utilizado em virtude de o conceito alfabetização ter se tornado 

insuficiente para atender uma sociedade cada vez mais focada no uso social da escrita. De 

acordo com a autora, devido às rápidas mudanças sociais: novos meios de comunicação, o 

desenvolvimento das indústrias, a urbanização e ao crescimento ao consumo de objetos 

eletrônicos, surgiu uma nova visão no uso social da escrita. Sendo assim, a maneira como a 

leitura e escrita eram trabalhadas na escola já não bastava para que os alunos se incluíssem na 

cultura grafocêntrica que atingia também a cultura da tela, onde o ingresso ao meio eletrônico 

e a internet caminhava em rumo acelerado. Nessa perspectiva, o termo alfabetização 

entendida somente como aprendizagem mecânica da ação de ler e escrever não respondia as 

novas necessidades sociais. Além disso, tornou-se fundamental ter habilidades da leitura e 

escrita para incluir-se realmente nesta sociedade exercendo sua cidadania. 

 Ainda segundo os estudos de Soares (2001, p.71), a UNESCO também apresentou 

definições que exploram as diferenças entre pessoas letradas e iletradas: 

 



É letrada a pessoa que consegue tanto ler quanto escrever com compreensão 
uma frase simples e curta sobre sua vida cotidiana. 
É iletrada a pessoa que não consegue ler nem escrever com compreensão 
uma frase simples e curta sobre sua vida cotidiana. (UNESCO, 1958, p. 4) 
 

 

Desse modo, observa-se que o conceito letramento se fundamenta no conhecimento de 

mundo, na forma de interpretá-lo, proporcionando assim que o aluno seja construtor de sua 

própria história. 

Historicamente, pode verificar que o termo alfabetização foi compreendido como mera 

decodificação, sendo a prática de transformar os sinais gráficos em sons e, em relação à 

escrita, consequentemente investia-se no desenvolvimento de capacidades para codificar os 

sons da língua, transformando-os em sinais gráficos, no caso as letras. 

Até os anos 80, eram muito discutidos no âmbito escolar os paradigmas dos métodos 

analíticos e sintéticos, ou seja, os métodos tradicionais. Nesses métodos o professor detinha 

todos os saberes, pois ele vê o aluno como uma tabula rasa, folha em branco ou disquete 

vazio. Nesta visão, o aluno não tem conhecimento e experiência anteriores sobre a língua 

escrita e aprende recebendo e memorizando informações sobre letras, sílabas e palavras, 

fornecidas pelo professor. A concepção de aprendizagem gira em torno da memorização e 

fixação. Neste contexto, alfabetização é o ato de sistematizar, “B+A=BA”. Portanto, havia 

uma predominância de concepção da língua como código que deve ser decifrado e codificado 

diante da relação entre fonemas e grafemas. O foco do trabalho está no domínio da grafia 

correta das palavras. Consequentemente observa-se na prática, a alfabetização sendo 

trabalhadas por meio da prática mecânica da memorização, cópias e muitas vezes ditados sem 

sentido, e leituras desprovidas de significados para os alunos.  Desta forma, a linguagem é 

trabalhada longe de sua utilidade real e de sua função primordial: a interação entre as pessoas 

e a função comunicativa real.  

Neste mesmo período, o conceito alfabetizar ganhou um novo enfoque. Isso se deu 

principalmente devido aos estudos e trabalhos sobre a psicogênese da aquisição da língua 

escrita, desenvolvida por Emília Ferreiro e Ana Teberosky. A psicogênese da Língua Escrita 

ou origem do conhecimento da escrita é o processo que as crianças percorrem na apropriação 

da língua escrita. Nestes trabalhos a base teórica é o construtivismo ou cognitivismo e seu 

foco é a construção da aprendizagem pelo aluno. Nessa concepção a alfabetização é um 

processo de construção conceitual, contínuo, iniciado muito antes de o aluno ir para escola e 

que se desenvolve simultaneamente dentro ou fora da sala de aula. 



Segundo Vygotsky (1996), a aprendizagem está presente desde o início da vida da 

criança, ou seja, o desenvolvimento e aprendizagem são processos interdependentes desde o 

nascimento. Qualquer situação que produz algo novo e impulsiona o desenvolvimento da 

criança. Nessa perspectiva, a inteligência é definida como capacidade para aprender. 

Portanto, entendemos que alfabetizar significa construir conhecimento sobre a leitura e 

escrita num processo que o aluno é ativo. O modelo de ensino deve apoiar-se na capacidade 

de o aluno refletir, indagar, estabelecer relações, processar e compreender informações, 

transformando-as. O professor deve ser visto como facilitador mediador ou problematizador e 

organizar atividades que favoreçam a reflexão sobre a escrita. Além disso, educador deve 

levar em consideração o que o aluno é capaz de fazer sozinho e com a com a ajuda de outras 

pessoas. Este conceito é chamado por Vygotsky (1996) de Zona de desenvolvimento 

proximal. 

De acordo com Vygotsky (1996), a Zona de Desenvolvimento Proximal, a distância 

entre aquilo que a criança sabe fazer sozinha, o que o ator chama de desenvolvimento real e o 

que é capaz de fazer com ajuda de alguém mais experiente, denominado desenvolvimento 

potencial. Daí a importância do planejamento de aula, partindo-se do que o aluno sabe e o 

que-se pretende alcançar com ajuda de outrem. Nesta visão, o aluno constrói seu 

conhecimento, aprende a língua escrita, elaborando hipóteses e estratégias sobre elas mediante 

os desafios propostos pelo professor.  . 

As palavras de Ferreiro (1999) demonstram esta visão sobre o educando ativo em seu 

processo de ensino aprendizagem “A minha contribuição foi encontrar uma explicação 

segundo a qual, por traz da mão que pega o lápis, dos olhos que olham, dos ouvidos que 

escutam, há uma criança que pensa”. 

 Com esta nova forma de trabalho, observa-se a importância de valorizar o 

conhecimento prévio do aluno, porque é desta relação entre o conhecimento do aluno e as 

novas informações que ele se desenvolverá em seu processo de aprendizagem. 

Assim, entende que o construtivismo é o processo de aprendizagem onde o sujeito é 

colocado com o objeto e nesta interação construirá o conhecimento por meio de suas ações. 

É importante salientar que o construtivismo não é um método como muitas vezes é 

interpretado até hoje. Ferreiro (1999) escreveu sobre hipóteses da escrita. Para autora as 

hipóteses evoluem de uma etapa inicial, em que a escrita ainda não é uma representação do 

falado, para uma etapa em que ela representa a fala por uma correspondência silábica, 

chegando a uma correspondência alfabética, adequada à escrita em português. O 

conhecimento das hipóteses dos alunos não deve ser critério único de classificação, mas deve 



estar a serviço de um planejamento de atividades que considere as suas representações e 

atenda às suas necessidades de aprendizagem. 

Observa-se que este erro conceitual se repete de forma semelhante quando atualmente 

se usa o termo “método de letramento”. Segundo Kleiman (2005), não existe “método de 

letramento”, pois observamos que apesar de haver distinção entre alfabetização e letramento, 

na escola estes processos devem ser olhados como interligados. É de responsabilidade de a 

escola ampliar o letramento e oferecer todo o material possível para leitura e escrita, 

desenvolvendo assim capacidades dos alunos, de maneira que eles possam ler e escrever com 

liberdade e autonomia.  

Diante do exposto, entendemos como Soares (2001), que o termo letramento em 

verbete é novo e técnico e surge em decorrência de uma nova realidade social onde não basta 

ler e escrever, mas responder às exigências que a sociedade requer nas práticas cotidianas de 

escrita e leitura, ou seja, é preciso ter habilidades e fazer uso competente da leitura e da 

escrita.  Nas palavras da autora letramento é: 

 

[...] Fenômeno de muitos significados [...]  
[...] Estado ou condição de quem não apenas sabe ler e escrever, mas cultiva 
as práticas sociais que usam a escrita [...] 
[...] multiplicidade de habilidades de leitura e escrita [...] (SOARES. 2006, 
p.112) 
 

 

Para Soares (2001) alfabetizar é ensinar a criança a ter domínio da tecnologia da 

escrita e letrar significa dar a devida importância do uso da leitura e da escrita nas práticas 

sociais. A “autora salienta que mesmo as crianças bem pequenas, antes de serem alfabetizadas 

começam a letrar-se”, pois convivem em uma sociedade letrada, onde o material escrito está 

expresso em todo o contexto. 

Kleiman (2005) completa esta ideia e afirma que o termo letramento abrange todo o 

ambiente da sociedade, e não ocorre somente dentro das escolas, pois se faz uso da língua 

escrita em todos os lugares, na vida cotidiana, de várias formas. Autora nos diz: 

 

[...] “Porque a escrita de fato faz parte de praticamente todas as situações do 
cotidiano da maioria das pessoas, isso é o que acontece nas sociedades 
complexas, em que não é possível atingir objetivos ou realizar tarefas apenas 
falando. [...] 
[...] “E o conceito de letramento surge em todas as esferas de atividades e 
não somente nas atividades escolares”.  (KLEIMAN, 2005, p.6) 
 

 



Desta forma, podemos concluir que quanto mais às pessoas tiverem habilidades e 

conhecimentos sobre a leitura e a escrita maior será sua participação na sociedade de forma 

responsiva. 

Sendo assim, salienta-se a importância e a responsabilidade da escola pelo ensino da 

leitura e escrita e a necessidade de oferecer oportunidades de acesso à cultura possibilitando o 

desenvolvimento e valorizando as experiências dos alunos de maneira que eles possam ler e 

escrever com autonomia. De acordo com os estudos de Soares (2006), observa-se ser 

necessário que a escola, por meio das práticas alfabetizadoras contemple, de maneira 

articulada e simultânea, os processos de alfabetização e letramento. 

Portanto, para que ocorra uma aprendizagem significativa é necessário que o educador 

leve em consideração o conhecimento formal de seus alunos e suas experiências vividas, 

proporcionando assim situações de conflitos cognitivos, auxiliando os alunos na descoberta de 

estratégias em que eles busquem alternativas para solucionar os problemas apresentados 

Segundo Soares (2000), o termo letramento ainda é pouco discutido no âmbito escolar, 

gerando assim distorções sobre o termo. Para que se alfabetize letrando, é preciso que os 

educadores tenham embasamento teórico sobre letramento e conhecimento sobre as propostas 

e práticas de letramento, por meio de formação contínua sobre o termo. Espera-se assim que 

ao final do trabalho docente os alunos estejam inseridos na cultura letrada, sabendo ler, 

escrever e fazer uso e aplicação da escrita no seu cotidiano. 

 

3. Principais diferenças entre letramento e alfabetização 

 

Conforme já exposto, podemos entender o termo letramento como uma condição em 

que vive o indivíduo não só o que sabe ler escrever, mas o que utiliza práticas da leitura e 

escrita em seu contexto social. 

É preciso perceber que o letramento passou a ser classificado como um fenômeno 

social de ligação no uso da escrita. Sabemos que o termo tem relação com a prática de leitura 

e escrita que o sujeito vivencia em seu meio social. Portanto, nossa vida social se organiza em 

torno da escrita em nosso dia a dia as práticas da leitura e escritas estão em todos os lugares a 

todo o instante, cumprindo diferentes funções. Uma das principais funções da escrita é 

possibilitar a comunicação entre as pessoas distantes ou em situações em que não é possível a 

comunicação verbal. 

Soares (2003) afirma que nos países desenvolvidos é mais importante a avaliação do 

nível de letramento dos indivíduos do que os índices de alfabetização, pois nestes lugares se 



valoriza o uso da escrita. Isso nos leva a refletir que nesta visão muda-se o pensamento de que 

o analfabeto não faz uso da leitura e escrita. Estas pessoas podem ter um grau de letramento 

considerável. 

Dessa forma, nos países desenvolvidos, há uma preocupação dos governantes no 

âmbito educacional em relação ao uso da leitura e escrita, pois embora uma pessoa seja 

considerada alfabetizada, não significa que domine as habilidades e competências da leitura e 

da escrita para atuação em práticas sociais. 

No Brasil observa-se uma preocupação com a quantidade e não com a qualidade de 

ensino. Muitas vezes o importante é que as crianças estejam todas inseridas em uma 

instituição de ensino e que consigam terminar o ensino fundamental, independente se fazem 

uso da escrita e leitura com autonomia e em situações de exercício da cidadania. 

Entende-se essa situação como um descaso com educação pública, que forma 

indivíduos que muitas vezes ficam excluídos da sociedade. Assim, educação oferecida para as 

classes menos favorecidas torna-se de péssima qualidade, já que faltam até mesmo os recursos 

básicos para desenvolver atividades cotidianas nas escolas. 

Tfouni (2006) assegura que o indivíduo letrado não é necessariamente alfabetizado. 

Sobre isso, o autor nos diz que: 

 

[...] O sujeito do letramento, no entanto, não é necessariamente alfabetizado. 
Isso significa que nem sempre estão ao seu alcance certas práticas 
discursivas que se materializam em portadores do texto específicos (na 
modalidade escrita, portanto), cujo domínio é fundamental efetiva 
participação nas práticas sociais. Existe um processo de distribuição não 
homogêneo do conhecimento, o qual produz tanto a participação quanto a 
exclusão. Sem dúvida, a exclusão é maior no caso do sujeito letrado não 
alfabetizado. (TFOUNI, 2006, p. 86-87)    
 

 

Desta forma, saliento que apesar de muitas pessoas pensarem que os analfabetos, não 

são capazes de interagir em sociedade, mesmo este indivíduo não tendo o domínio das 

habilidades da leitura e escrita eles sabem fazer uso em suas práticas sociais, o que demonstra 

que esta é uma visão errônea. 

Muitas vezes o sujeito é considerado alfabetizado por conhecer todo o código da 

escrita e não consegue interpretar uma frase simples. 

  
 

 

 



 

 

 

4. Considerações políticas e históricas sobre: letramento no Brasil 

 

No Brasil o termo letramento surge na metade dos anos 80, nos discursos de 

especialista das ciências linguísticas e da educação. 

Para Soares (2001), no Brasil, em relação ao termo letramento, está expressa a 

informação de que domínio na aquisição e uso da língua escrita traz consequências sociais, 

culturais, políticas, econômicas, cognitivas, linguísticas, quer para o grupo social que esteja 

inserido ou para o indivíduo que aprenda usá-la. 

Em 1984, o Brasil passou por várias mudanças sociais e econômicas. Foi o fim do 

“Regime Militar” houve a redemocratização do sistema político, a promulgação da nova 

Constituição Federal em 1988, a realização de eleições diretas em 1989, dentre outros fatores. 

A elevação dos movimentos sociais e as mudanças no mercado de trabalho resultaram na 

conquista do direito das classes populares ao acesso e permanência na escola, sendo 

obrigatória esta prática por parte do Estado. Portanto, para Soares (2001), o acesso das 

camadas populares à Educação, trouxe uma nova perspectiva em âmbito educacional 

brasileiro com esta a obrigatoriedade legal e iniciou-se um novo desafio, uma nova discussão 

na sociedade brasileira, no que refere se as concepções de alfabetização e melhoria de ensino.  

Devido às opressões internas e externas sobre o Brasil para erradicação do 

analfabetismo e a necessidade de produzir valores democráticos para o exercício da cidadania, 

houve de maneira significativa a propagação e introdução de novas concepções no âmbito 

educacional, na alfabetização, na formação e prática dos professores. Diante do novo 

panorama brasileiro se fez necessário manifestar novos propósitos, em relação ao domínio e 

ao uso da escrita, numa visão de utilização destas habilidades em prol da cidadania. 

Todas as modificações acontecidas nos aspectos políticos, sociais e econômicos no 

Brasil, após a década dos anos 80, tiveram interferência significativa por novas buscas sobre 

práticas de ensino, dentre elas, o letramento como propósito escolar. Portanto, o conceito 

letramento é o resultado de novas exigências e necessidades da sociedade, sobre o domínio e 

uso da escrita. 

A nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação LDB 9.394/96-Artº. 32 reorganizaram o 

Ensino Fundamental em ciclos, rompendo com a ideia de séries que vinha por décadas 

contribuindo para repetência no sistema educacional. O aparecimento no final dos anos 90, de 



sistemas oficiais de avaliações e a elaboração de índices de aprendizagens como: SAEB - 

Sistema de Avaliação da Educação Básica, ENEM - Exame Nacional Ensino Médio e 

SARESP-Sistema de Avaliações de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo deram 

ênfase na aquisição e habilidades da leitura e escrita e ajudaram de maneira significativa para 

redirecionamento do ensino de Língua Portuguesa. 

Desta forma, novas perspectivas em torno da questão alfabetização passaram a ser 

debatidas e pensadas com propósito de ir além da codificação e decodificação de aprender a 

ler e a escrever. Neste panorama, foram criados documentos oficiais pelo MEC - Ministério 

da Educação como os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), no sentido de ajudar a 

direcionar as práticas escolares no que diz respeito ao ensino da língua materna e seu uso em 

meio social. 

De acordo com Soares (2001), com a LDB/96, o sistema educacional e a escolas 

públicas entenderam que a alfabetização vai muito além do ato técnico de aprender a ler e 

escrever como era feito nas chamadas classes de alfabetização durante um ano, onde o ensino 

estava insatisfatório. Segundo Kleiman (1995), o conceito letramento está interligado ao uso 

da escrita em sociedade. A autora faz referência a Freire (2003), como sendo um dos 

primeiros no Brasil a reagirem contra as práticas mecanicistas no ensino da leitura e escrita. 

Sobre isso a autora nos diz: 

 

Paulo Freire utilizou o termo alfabetização com um sentido próximo ao que 
hoje tem o termo letramento, para designar um prático sócio cultural de uso 
da língua escrita que vai se transformando ao longo do tempo, segundo as 
épocas e as pessoas que a usam e que pode vir a ser libertadora, embora, 
à  época, fosse mecanicista. A escrita passou do domínio de uns poucos para 
um saber universal, considerado direito de todos - e com isso a relação das 
pessoas com a língua escrita mudou radicalmente”. (KLEIMAN, 1995, p. 
19-20) 

 

Nota-se que na década de 90, houve uma intervenção das concepções frerianas no 

âmbito educacional, alfabetização e as metodologias de ensino. 

Portanto a pedagogia freriana passou a ser mais conhecida e valorizada pelos docentes. 

Desta forma, pode observar que a pedagogia de Freire ajudou de maneira significante 

para mudanças e transformações sobre a práticas escolares, desta forma abriu-se espaço para 

práticas de letramento no Brasil. 

 Na década de 50, Freire já defendia alfabetização como ato e processo de 

conscientização e politização. Para o autor o domínio e o uso da escrita são meios de tornar a 

pessoa consciente de seus atos e de sua possibilidade de transformar sua realidade. Podemos 



observar que os pensamentos de Freire são semelhantes ao letramento no sentido político e 

ideológico, entorno da liberdade do homem enquanto sujeito autônomo e atuante em 

sociedade. 

Apesar de Freire não ter escrito teoricamente sobre o conceito letramento, podemos 

compreender que sua teoria foi de grande importância e contribuiu para a valorização do 

letramento no meio social e escolar. 

  

5. Concepções de alfabetização 

 

Segundo Soares (2003), a alfabetização em seu sentido próprio e específico é o 

processo de aquisição do código escrito, habilidades de leitura e escrita. 

Para a autora a aquisição da língua, seu desenvolvimento e aprendizado da leitura e 

escrita são processos contínuos, que nunca se interrompem. 

A autora discute que a alfabetização é a representação do fonema em grafemas, no 

caso da escrita, e de grafemas em fonemas, no caso da leitura, porém o discurso oral e escrito 

organiza-se de forma diferentes. A compreensão e expressão de significados na linguagem 

oral são imediatas, já na linguagem escrita os significados devem ser colocados de forma 

coesa e coerente para favorecer a compreensão do leitor. 

Entretanto, é relevante ressaltar que o domínio do sistema alfabético e da tecnologia 

do ato da leitura e escrita, possibilita práticas autônomas e eficientes de uso social da escrita. 

Portanto “isto significa que o indivíduo ou um grupo de pessoas alfabetizado e letrado”, conta 

com duas ferramentas para melhor exercer seus papéis sociais, reivindicar seus direitos e 

transformar sua realidade. 

Soares (1985), em seu artigo “As muitas facetas da alfabetização” relatam que o 

processo da alfabetização apresenta diversos aspectos e assevera que este conceito deve ser 

entendido como: 

 

[...] um conjunto de habilidades, o que caracteriza como fenômeno de 
natureza complexo multifacetado (...). Essas facetas têm fatores 
determinantes, as perspectivas psicológicas; psicolinguística, sociolinguística 
e propriamente linguística do processo” (SOARES, 1985, p.21). 

 

Portanto alfabetização e de natureza complexa, um processo estreitamente relacionado 

com usos sociais da língua, onde precisa ter uma ligação entre todos esses aspectos. 



A autora alerta que processo de alfabetização no âmbito escolar sofre marca da 

discriminação em relação às classes sócias economicamente desprivilegiadas e a escola 

muitas vezes não valoriza a alfabetização como forma de pensamento, a necessidade do 

processo de construção do saber, e serve aos interesses de uma elite dominante que não se 

interessa pela emancipação do povo. 

Para Soares (2001), em sociedades centradas na escrita e leitura como nossa, tanto 

crianças de camadas favorecidas quanto crianças das camadas populares, convivem 

diariamente em ambientes de letramento. De acordo com autora as crianças que estão 

inseridas em ambientes ricos em contato com a leitura e escrita, não só se motivam para ler 

escrever, como também começam a refletir sobre os materiais de escrita que circulam 

socialmente. Em contraposição, crianças com menos condições econômicas têm poucas 

oportunidades de acesso a estes materiais, apresentam mais dificuldades na apropriação da 

língua. Portanto negar-lhes o direito às práticas de leitura e escrita é contribuir para 

conservação permanente da desigualdade e exclusão social em nosso país. 

Assim, observa-se que em certos âmbitos escolares o que se ensina é a cópia fiel dos 

modelos escolares de textos, negando manifestação do desenvolvimento cognitivo da criança, 

quando isso acontece os alunos construíram a base alfabética ele sabe lidar com o código 

escrito, porém ele tem dificuldade em interpretar o que lê, seu conhecimento é limitado, pois 

não tem uma visão de mundo. Desta forma podemos observar que a instituição escolar é 

responsável pelo o ensino da leitura e escrita, oferecendo materiais e oportunidade de acesso à 

cultura escrita, desenvolvendo atividades, capacidade e experiências das crianças onde elas 

possam ler e escrever com autonomia. 

Para Soares (1999), conforme já mencionado acima, a alfabetização deve contemplar 

um conjunto de fatores nos aspectos psicológicos, linguísticos e psicolinguísticos, além de 

considerar as questões sociais, econômicas, culturais e políticas. Compreendemos que a 

alfabetização só ocorrerá de forma significativa para o aluno quando esse conjunto de fatores 

se integrarem, formando um todo de forma coerente. 

A autora discute sobre a informação entre o acesso à leitura e escrita e seus direitos 

sociais, civis e políticos. Ela argumenta sobre este assunto trazendo dois pontos de vista, mais 

especificamente o de negação e de afirmação. No primeiro deles, entende-se que o indivíduo 

que possui habilidades da leitura e escrita é o que pode participar politicamente. Quanto à 

questão da afirmação autora assevera que vivemos em uma sociedade cada vez mais centrada 

na escrita, onde alfabetização é um instrumento necessário para o que indivíduo possa exercer 

seus diretos de cidadão. 



Portanto para que alfabetização se realize de forma eficiente não basta que o educador 

tenha técnica, mas é necessário levar em consideração a dimensão humana além de se focar o 

trabalho nos aspectos fundamentais acima citados. 

Quando o educador se depara com uma sala de aula, ele deve entender que os alunos 

não são máquinas esperando um comando para executar a função, mas estão ali presentes 

seres humanos com contextos socioeconômicos muitas vezes árduos que culminam em 

problemas como de higiene, saúde, alimentação o que leva habituações de agressividade. O 

professor deve ter um olhar crítico e humano e trazer esta realidade vivida para a sala de aula, 

buscando repensar-lhe de modo a encontrar possíveis soluções, em prol de uma coletividade 

pautada numa visão ética e política.  

  

6. Formações dos Professores 

 
A formação dos professores é apontada como um dos principais problemas 

responsáveis pelo fracasso da educação. 

Entende-se que a formação dos professores não consiste somente em cursos 

universitários, de pós-graduação, formação continuada, atualizações ou aperfeiçoamento. Esta 

prática requer outros aspectos importantes no processo ensino-aprendizagem, como mais 

comprometimento da parte de alguns docentes em assumir seu papel na formação e promoção 

de cidadania. 

Segundo Freire o objetivo maior da educação é conscientizar o aluno, fazendo-o 

entender sua situação de oprimido, para que possa lutar e agir a favor de sua libertação. É por 

meio do conhecimento que o homem adquire consciência crítica e age para transformação. 

Desse modo, mais do que adquirir conhecimento e decorá-los é necessário que se 

tomem posicionamentos de transformação diante do saber: 

 

[...] a presença de educadores e educando criadores, instigadores, inquietos e 
rigorosamente curiosos, humildes e persistentes (...) é a certeza de que faz de 
sua tarefa docente não apenas ensinar os conteúdos, mas ensinar a pensar 
certo. (FREIRE, 1996, p.29) 
 

 

Entende-se que, desse modo, a escola não deve investir para que o aluno somente 

receba uma gama grandiosa de informação, que muitas das vezes nem serão utilizadas, pois a 

verdadeira aprendizagem é aquela que transforma seu conhecimento para a vida. Para que isso 



se torne possível é necessário que o professor seja mediador do conhecimento, ou seja, aquele 

que provoca o aluno para um comportamento de curiosidade, inquietação e transformação. 

Embora nos últimos vinte anos tenha havido uma revolução na área educacional a 

formação ainda deixa muito a desejar. 

Ainda hoje, em pleno século XXI, problemas sociais e históricos, existentes em 

décadas anteriores como a massificação, o analfabetismo e o conservadorismo, entre tantos 

outros, persistem em nossos dias atuais. 

O sistema educacional nem sempre corresponde as necessidades dos alunos, 

principalmente os de classes menos favorecidas, visto que faltam vários requisitos básicos 

para os estudos. 

Algumas escolas, ainda hoje, mantêm uma postura conservadora, e se veem como 

autoridade máxima dos conteúdos por meio de estratégias de ensino baseadas decoreba, 

exercícios mecânicos, estímulo, resposta, punição e reforço positivo. 

Nessa perspectiva, observa-se a importância dos aspectos que caracterizam uma 

proposta pedagógica do termo letramento e os elementos que devem conduzir as práticas 

docentes na perspectiva de alfabetizar letrando. 

Segundo Kleiman (2005), a escola é por excelência, uma grande agência promotora de 

condições para letramento. Seguindo nessa perspectiva entendemos a necessidade de se letrar 

os indivíduos envolvidos no processo de ensino aprendizagem. 

De acordo com Soares (2001), nos afirma que saber ler e escrever um montante de 

palavras ou frases não é o bastante para capacitar os indivíduos para práticas sociais e 

exigências que necessitam o uso da escrita. Portanto para que o docente se torne um educador 

“letrado”, é preciso primeiramente ter informações e conhecimentos sobre o processo de 

letramento em todos os sentidos e acima de tudo saber aplicar. 

Para Kleiman (2005), desenvolver ajuda para os docentes é uma tarefa difícil de ser 

exercida, pois segunda autora alguns desses profissionais, em algum momento se coloca em 

uma posição quase inatingível, perfeito em suas certezas. Portanto há contínuas 

transformações na sociedade atual essas manifestam em todos os setores principalmente na 

escola é evidente que a concretização dos saberes dos professores é um erro, pois o 

conhecimento nunca se completa e ou se encerra, e o letramento é um exemplo explícito 

disso. 

Segundo Kleiman (1995), não responsabiliza os educadores e nem mesmo as falhas no 

currículo escolar pela escassez na formação de indivíduos absolutamente letrados. Portanto 



essa carência do sistema escolar é que segundo autora são determinantes para o fracasso da 

escola, enquanto espaço de letramento. 

De acordo com Kleiman (2005), são próprios que o professor, acima de tudo, aqueles 

que se dedicam ao ensino da aquisição da escrita e leitura entendam a importância do 

letramento como propósito e intenção escolar. Pois esse panorama exige acabar com os 

métodos de ensino repetitivos, mecânicos e descontextualizados socialmente do mundo do 

educando, principalmente no que diz respeito ao atendimento das classes populares. 

Para Kleiman (2005), cabe ao educador letrado desenvolver no aluno, por meio da 

leitura, interpretação e produção de diversos gêneros de textos, habilidades e competências de 

uso da escrita que funcionem dentro da sociedade. Portanto não cabe ao professor ser 

julgador, mas respeitar, sobretudo, os conhecimentos que os educandos já possuem.  

Não posso deixar de mencionar que as condições de materiais e salariais vividas 

atualmente contribuem para que este quadro se agrave. Ainda assim, é preciso que haja um 

equilíbrio, ou seja, que o governo garanta meio e condições e que profissional tenha a 

obrigação de responder pelos seus atos, conscientize-se da importância de seu papel e da 

necessidade de formação constante. 

No Brasil, um aspecto importante observado na LDB/96(Art.º. 62) possibilitou 

condições para uma maior difusão, estudo e instrumentalização dos docentes sobre 

letramento, se deu pelo fato desse mecanismo legal, estabelecer a exigência de formação em 

nível superior para exercício da docência nas séries iniciais do ensino fundamental. 

Entretanto em meio acadêmico notamos o surgimento de programas especializados 

voltados para alfabetização, como o Programa de Formação de Professores Alfabetizadores 

(PROFA), desenvolvido por diversas universidades públicas e privado com intuito de 

abranger os conhecimentos dos professores sobre práticas de centradas na alfabetização e 

letramento. Ao mesmo tempo, a LDB/96 (Art.º. 60), estabeleceu como dever dos estados e 

municípios, oferecer aos educadores, a formação contínua ou formação em serviço. 

O Ministério da Educação e Cultura (MEC) passou a oferecer em regime de 

colaboração com estados e municípios ajudar com materiais e financeiramente para formação 

contínua dos educadores principalmente, os docentes alfabetizadores. Portanto podemos 

observar por meio dessas diversas ações afirmativas, a oferta do curso “Pro - Letramento”, 

desenvolvido em parceria pelo MEC e diversas Universidades Federais e Estaduais 

(UNICAMP, UNB, USP, UNESP e outras). Na rede estadual paulista, notamos a oferta do 

curso denominado “Letra e vida”, oferecido aos docentes das séries iniciais do ensino 

fundamental. 



As formações e cursos mencionados aqui apresentam embasamentos teóricos e 

indicam para superação de práticas mecanicista de alfabetização. 

 Desta forma observamos que a formação docente, seja ela inicial ou contínua, um 

elemento caracterizador da prática docente para formação de cidadãos mais críticos e 

conscientes, ou seja, homens e mulheres capazes de descobrir e desenvolver sua inteligência e 

suas capacidades. 

Paulo Freire (1996), afirma que para o educando, o ato de aprender é construir, 

reconstruir e constatar para mudar, o que não se faz sem abertura ao risco e aventura do 

espírito. Portanto esta confirmação não cabe somente ao educando, mas também ao educador 

que deve sempre adquirir novos aprendizados, produzir-se novos saberes, e isto gerará em 

mudanças de vários aspectos, proporcionando enriquecimento tanto para o exercício 

profissional, quanto para aprendizagem de seus alunos. 

Segundo Freire (1996), a formação é um fazer permanente que se refaz 

constantemente na ação. O autor nos diz que ensinar exige estudar e nos deixa claro que, “O 

ato de estudar implica sempre o de ler, mesmo que neste não se esgote. De ler o mundo, de ler 

a palavra e assim ler a leitura do mundo anteriormente” 

Sendo assim, o ato de estudar está relacionado com ação da leitura, portanto na leitura 

de livros e a onde se encontra o verdadeiro conhecimento, mas não apenas na codificação das 

palavras, portanto para Freire (1996) estudar é ter leitura do mundo. Nesta visão aprender é 

permanente é primordial em nossa profissão. Além disso, não se pode perder de vista que a 

escola é um espaço de relação humana, onde lidamos com emoções e sentimentos, pois cada 

aluno tem um contexto diferenciado. 

Existimos como educadores quando gostamos de fazer aquilo e escolhemos então não 

há métodos prontos é preciso criá-los e recriá-los pôr da proximidade com os alunos e o 

respeito mútuo. 

Freire em (1996), nos mostra algumas reflexões sobre a prática pedagógica e alerta 

que ensinar não é transmitir conhecimento, mas criar possibilidades para produção do saber, 

pois ensinar requer um conjunto de fatores. 

Segundo o autor, uma das primeiras exigências mencionadas é a rigorosidade 

metódica e o professor deve ser guiado por este saber.  Deve de ser capaz de tirar seus alunos 

da posição cômoda, criando situação de conflito, onde ele é o mediador ajudando o aluno a 

tornar-se curioso e impaciente, de modo a despertar a capacidade crítica de seus alunos. 

Portanto o educador deve provocar situações de conflitos cognitivos, em que o aluno 

teste seus conhecimentos anteriores e realize operações mentais de maneira reflexiva. 



É preciso assegurar o domínio teórico, pois o mesmo é essencial, mas deve partir dos 

conhecimentos prévios dos alunos e das experiências vividas, para mostrar aos educandos a 

realidade do mundo, tendo consciência das necessidades da sociedade.  

Para Freire (1996), ensinar exige pesquisa que exige ensino, e ambos devem ser 

indissociáveis, pois não se pode separar a prática da teoria. 

Segundo o autor, ensinar exige respeito aos saberes do educando, portanto o educador 

deve debater com seus alunos realidade social, integrando-a nas disciplinas curriculares, pois 

a educação exige troca de valores, conhecimento e não é neutra politicamente.  Esta prática 

deve ser guiada por uma relação afetiva, pois desta maneira a aula impõe dedicação, 

confiança, respeito e prazer compartilhado. 

Para Freire (1996), formar significa muito mais do que treinar o educando no 

desempenho das tarefas é preciso que os educadores tenham responsabilidades e ética para 

formação de indivíduos reflexivos e críticos na sociedade. A educação tem o papel de 

contribuir para mudança na condição do indivíduo como um cidadão crítico, sujeito 

transformador de sua realidade. 

Para que se forme este indivíduo autônomo, com identidade própria é necessário que 

se promovam muitas mudanças no âmbito educacional, pois sabemos que a rede Estadual de 

Ensino é um sistema centralizador é burocrático. 

A educação em nosso país está voltada ao interesse empresarial, onde o treino técnico 

é indispensável o ensino público é visto como mercadoria e não direito e considerado por 

muitos como um serviço assistencial prestado pelo governo, onde se justifica a péssima 

qualidade.  

No âmbito educacional, a preocupação deveria voltar-se para a formação humana, 

onde deveria ser primordial a formação moral. Acreditamos que é partindo desta noção que 

iremos construir a verdadeira independência, não havendo manipulação de nenhuma esfera 

social. Somente desse modo, o trabalho educacional resultará na construção de uma sociedade 

mais justa e democrática. 

Para Freire (1996), educar é construir, significa libertar o ser humano das cadeias do 

determinismo neoliberal, reconhecendo que a história é um tempo de novas possibilidades. 

Conforme já mencionado, o autor (1987, p39), enfatiza uma educação libertadora, 

comprometida com a transformação social, com a “tomada de consciência da situação 

existencial”.  Neste processo de libertação o indivíduo trava uma luta interna contra si mesmo, 

tentando libertar-se de seus preconceitos e conformismo social manifestado pelo domínio do 

poder, pois esta libertação não é individual é social, política e coletiva. 



A educação na perspectiva da prática da liberdade é um ato política e não existe 

educação neutra.  Na concepção de Freire (1996) a política é um conjunto de opiniões ou 

simpatia de uma pessoa com relação à sua realidade e sua capacidade de transforma - lá. 

Considerações Finais 

 

Por meio de estudos teóricos, e análise de dados coletados em nossa pesquisa, observa 

a confirmação de nossa hipótese inicial, o termo letramento é pouco discutido em âmbito 

escolar entre os educadores. 

Fundamentados nas pesquisas de Tfouni (2006), Kleiman (1995-2005) e Soares (2001-

2006), e estudos e reflexões frerianas sobre alfabetização, compreendemos e letramento são 

fenômeno imprescindível para prática da cidadania, para leitura de mundo, para situar em 

sociedade. Nessa perspectiva observa que alfabetização se concentra no início do processo de 

escolaridade, em oposto do termo letramento, que é um processo que se dá em todos os anos 

de escolaridade e por toda a vida. 

Portanto percebe-se letramento como um processo que vai além da ação da leitura e 

escrita, mas diz respeito, ao uso que se faz da leitura e escrita socialmente. A partir do 

momento que o indivíduo toma posse da escrita ele muda sua condição social e cultural, seu 

modo de vida e sua maneira de ler o mundo. 

Nesta perspectiva entende-se adquirir se da escrita, e apropriar, assumi-la como 

ferramenta da cidadania e busca por modificações na sociedade como um todo. 

Entende-se que alfabetização é um componente do letramento. 

Observa-se que é difícil levar o educando a condição de letrado, sem que a escola 

cumpra seu papel enquanto espaço de desenvolvimento de conhecimento, é necessário que 

ocorra modificações nas práticas escolares. 

Desta maneira, compreende-se como característica essencial, a formação continua do 

educador como individuo letrado. Sendo assim haverá condição de formar cidadãos e leva-los 

e condição de letrados. 
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