
1 
 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZONIA 

 

 

 

EUZENI MOREIRA SERRÃO 

SUILAN COIMBRA VILHENA 

 

 

 

 

UM ESTUDO SOBRE “ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO” EM UMA ESCOLA 

PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE GURUPÁ. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GURUPÁ 

2015 



2 
 

EUZENI MOREIRA SERRÃO 

SUILAN COIMBRA VILHENA 

 

 

 

 

 

 

UM ESTUDO SOBRE “ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO” EM UMA ESCOLA 

PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE GURUPÁ. 

  

 

 

 

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado a 

UFRA, como requisito para obtenção do grau 

de Licenciatura Plena em Pedagogia. 

Orientadora: MSC. Heloisa Helena Meireles 

Bahia Conceição.  

 

 

 

 

 

 

 

 

GURUPÁ  

2015 



3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Serrão, Euzeni Moreira 

 

Um estudo sobre: “Alfabetização e Letramento” em uma 

escola pública do município de Gurupá / Euzeni Moreira Serrão, 

Suilan Coimbra Vilhena. – Gurupá / PA.  

 

52 f. 

 

  Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatura Plena em 

Pedagogia) – Plano Nacional de Formação de Professores, 

Universidade Federal Rural da Amazônia, 2015. 

            

Orientadora: Heloisa Meireles Bahia Conceição 

 

1. Alfabetização 2. Letramento 3. Ensino fundamental -1º 

Ciclo I. Vilhena, Suilan Coimbra II.  Conceição, Heloisa Meireles 

Bahia III. Título 

  

  CDD – 372.414 



4 
 

EUZENI MOREIRA SERRÃO 

SUILAN COIMBRA VILHENA 

 

 

UM ESTUDO SOBRE “ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO” EM UMA ESCOLA 

PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE GURUPÁ. 

  

 

 

 

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao Curso de Licenciatura Plena em Pedagogia, 

como requisito para obtenção do grau de Licenciatura Plena em Pedagogia. 

 

AVALIADO: 29/ 10/ 2015. 

CONCEITO: MUTO BOM. 

 

 

 

BANCA EXAMINADORA: 

 

Prof.ª MSC. Heloisa Helena Meireles Bahia Conceição - Orientadora 

Universidade Federal Rural da Amazônia 

 

Prof.................................................................................. - Membro 1 

Universidade Federal Rural da Amazônia 

 

Prof....................................................................................- Membro 2 

Universidade Federal Rural da Amazônia 

 

 

 



5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Á nossos filhos que apesar das circunstâncias nos 

dão forças para acreditar que tudo é possível.   



6 
 

AGRADECIMENTOS 

 

Á Deus, por ter nos dado forças para superar todas as dificuldades que surgiram no 

decorrer destes quatro anos e nesta fase final de conclusão de curso. 

À nossa orientadora professora Heloisa Helena Meireles Bahia Conceição, pelo 

suporte, pelas suas correções e incentivos, que com tanta presteza colaborou neste 

trabalho. 

Aos colegas de classe com os quais vivemos momentos de alegria e construção de 

novos conhecimentos. 

Ás nossas famílias pelo amor, incentivo e apoio incondicional. 

A todos que direta ou indiretamente fizeram parte da nossa formação.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ensinar não é transferir conhecimentos, mas criar as 

possibilidades para a sua própria produção ou a sua 

construção.                                                                     

(Paulo Freire) 



8 
 

  

RESUMO 

 

 

Este trabalho tem a finalidade de socializar os resultados da pesquisa realizada no período de 

maio a junho de 2015, na Escola Municipal de Ensino Fundamental Mariocay, que buscou 

investigar como vem acontece a prática de alfabetizar letrando no 1º ciclo (1º, 2º, 3º ano) do 

ensino fundamental. O Objetivo Geral da pesquisa foi investigar como vem acontecendo a 

prática de alfabetizar letrando no 1º ciclo do ensino fundamental. Os Objetivos Específicos 

foram conhecer as metodologias utilizadas nas práticas de alfabetizar letrando; analisar as 

dificuldades nas práticas de alfabetizar letrando (se houver) e pesquisar os pontos positivos 

nas práticas de alfabetizar letrando (se houver). O problema de investigação da pesquisa foi 

o seguinte: como vem acontecendo a prática de alfabetizar letrando no 1º ciclo do ensino 

fundamental?. A metodologia utilizada na pesquisa foi de abordagem Qualitativa, como 

instrumentos de coleta de dados foram utilizamos Questionários e Entrevistas Semi-

Estruturadas, optamos por um Estudo de Caso. Realizamos também uma pesquisa 

Bibliográfica acerca da temática Alfabetização e Letramento. Os informantes foram quatro 

professores que atuam do 1º ao 3º ano, do 1º ciclo, do ensino fundamental.  As análises 

revelam que existem algumas dificuldades, como a falta de materiais didáticos e a falta de 

acompanhamento dos pais. Observamos que foram apontadas pelos entrevistados diversas 

práticas pedagógicas que são utilizadas no processo de alfabetização e letramento, tais 

como: jogos, painéis, trabalhos escritos, desenhos, brincadeiras, etc. 

 

Palavras-Chave: Alfabetização, Letramento, 1º Ciclo. 
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ABSTRACT  

  

This work aims to socialize the results of research conducted in the period May-June 2015, 

the Municipal School of Basic Mariocay Education, which sought to investigate how is 

happens the practice of literacy letrando in the 1st cycle (1st, 2nd, 3rd year ) of elementary 

school. The research objective was to investigate how General has been going on the 

practice of literacy letrando on the 1st of elementary education. The Specific objectives were 

to know the methodologies used in the practices of literacy letrando; analyze the difficulties 

in the practices of literacy letrando (if any) and search for the positives in the practices of 

literacy letrando (if any). The survey research problem was: how is going the practice of 

literacy letrando in the 1st cycle of basic education?. The methodology used in the study was 

qualitative approach, such as data collection instruments were used questionnaires and semi-

structured interviews, we chose a Case Study. We perform also a bibliographic research 

about the theme Literacy and Literacy. Informants were four teachers who work from 1st to 

3rd year of the 1st cycle of basic education. The analyzes reveal that there are some 

difficulties, such as lack of teaching materials and lack of parental guidance. We note that 

were identified by respondents education practices that are used in literacy and literacy 

process, such as games, panels, writings, drawings, games, etc. 

 

Keywords: Literacy, Literacy, 1st cycle. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho tem a finalidade de socializar os resultados da pesquisa realizada no 

período de maio a junho de 2015, na Escola Municipal de Ensino Fundamental Mariocay, que 

buscou investigar como vem acontece a prática de alfabetizar letrando no 1º ciclo (1º, 2º, 3º 

ano) do ensino fundamental. 

A opção por este estudo devido às dificuldades que encontradas no nosso dia- a- dia 

em sala de aula, observamos que alfabetizar sobre o método tradicional que trabalha as partes 

para chegar ao todo, o qual sendo bem aplicado dava resultado e os alunos aprendiam a ler e 

escrever, mas não conseguíamos concluir o assunto até o final do ano letivo, enquanto que 

alfabetizar letrando parte do todo para as partes. 

O Objetivo Geral da pesquisa foi investigar como vem acontecendo a prática de 

alfabetizar letrando no 1º ciclo do ensino fundamental. Os Objetivos Específicos foram  

conhecer as metodologias utilizadas nas práticas de alfabetizar letrando; analisar as 

dificuldades nas práticas de alfabetizar letrando (se houver) e pesquisar os pontos positivos 

nas práticas de alfabetizar letrando (se houver). 

O problema de investigação da pesquisa foi o seguinte: como vem acontecendo a 

prática de alfabetizar letrando no 1º ciclo do ensino fundamental?. 

A Escola Municipal de Ensino Fundamental Mariocay está situada na Avenida São 

Benedito, nº 210, centro, entre a Alameda José Machado e a Travessa Washington Luiz, setor 

São Francisco de Assis, no município de Gurupá, no Estado do Pará.  

Na escola existem nove salas de aula todas climatizadas, uma sala de direção, uma sala 

de secretaria, uma sala de informática, uma sala dos professores com espaço pedagógico, uma 

sala com a rádio escolar, um refeitório, uma lanchonete, uma biblioteca, cozinha, depósito de 

merenda, sistema de abastecimento de água, quatro banheiros (dois banheiros masculinos e 

dois banheiros femininos) e um auditório (que está em construção). 

A unidade escolar tem como missão uma educação inovadora e significativa no 

processo de ensino e aprendizagem, para formar cidadãos competentes e habilidosos para a 

vida, o mercado de trabalho e a convivência social e solidária. 
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A metodologia utilizada na pesquisa foi de abordagem Qualitativa, como instrumentos 

de coleta de dados foram utilizamos Questionários e Entrevistas Semi-Estruturadas, optamos 

por um Estudo de Caso. Realizamos também uma pesquisa Bibliográfica acerca da temática 

Alfabetização e Letramento. Os informantes foram quatro professores que atuam do 1º ao 3º 

ano, do 1º ciclo, do ensino fundamental.  

Este estudo apresenta uma relevância social, pois pudemos observar o processo de 

alfabetizar letrando, as dificuldades que acontecem no dia-a-dia de sala de aula, as 

metodologias estimuladoras que desafiam o raciocínio de forma lúdica e prazerosa de pensar e 

observar a palavra, as partes orais e escritas, capaz de permitir a entrada no mundo da 

informação, dando acesso aos conhecimentos históricos e sociais.  

Tem uma relevância acadêmica, pois socializará os resultados da pesquisa para a 

Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA) e que o mesmo sirva como fonte de 

pesquisa e estudos para alunos e professores que queiram buscar conhecimentos acerca do 

processo de Alfabetizar Letrando, sobre Alfabetização e Letramento. 

Teve uma relevância pessoal, pois contribuiu para a nossa formação profissional e a 

partir da realização deste estudo adquirimos mais conhecimentos sobre a temática. 

O trabalho está organizado em três capítulos, no primeiro capítulo trataremos sobre a 

Alfabetização e o Letramento, conceitos, diferenças, entre outras informações; no segundo 

capítulo descreveremos uma caracterização com informações relevantes da unidade escolar e 

trataremos dos percursos metodológicos utilizados na mesma; já no terceiro capítulo 

descreveremos o perfil dos nossos entrevistados e analisaremos as falas dos mesmos acerca da 

prática do Alfabetizar Letrando no 1º ciclo. 
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2. OS PROCESSOS DE ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO 

 

2.1  Alfabetização e Letramento: conceitos e diferenças 

 

Compreendemos por meio de diversas leituras sobre Alfabetização e Letramento que 

ambos são dois processos que se inter-relacionam e se completam, a Alfabetização começa 

antes da criança entrar na escola, no ensino fundamental ela conhece o alcance do código 

escrita, visto que ela traz uma informação cultural que perpassa a sociedade humana. 

Observamos que o Letramento, por sua vez, vai além do domínio do algoritmo, constituindo-

se enquanto prática social, do uso do código escrita, em várias situações da vida do indivíduo, 

começa com a Alfabetização sendo contínua nas relações humanas. 

Segundo Tfouni (2010) tece um comentário sobre Escrita, Alfabetização e 

Letramento. 

Apesar de estarem indissoluvelmente e inevitavelmente ligados entre si, escrita, 

alfabetização e letramento nem sempre têm sido enfocados como um conjunto pelos 

estudiosos. Diria, inicialmente, que a relação entre eles é aquela do produto e do 

processo: enquanto que os sistemas de escritura são um produto cultural, alfabetização 

e o letramento são processos de aquisição de um sistema escrito. A alfabetização 

refere-se à aquisição da escrita enquanto aprendizagem de habilidades para leitura, 

escrita e as chamadas práticas de linguagem. Isso é levado a efeito, em geral, por meio 

do processo de escolarização e, portanto, da instrução formal. A alfabetização 

pertence, assim, ao âmbito do individual. O letramento, por sua vez, focaliza os 

aspectos sócio-históricos da aquisição da escrita. Entre outros casos, procura estudar e 

descrever o que ocorre nas sociedades quando adotam um sistema de escrita de 

maneira restrita ou generalizada; procura ainda saber quais práticas psicossociais 

substituem as práticas “letradas” em sociedades ágrafas. Desse modo, o letramento 

tem por objetivo investigar não somente quem é alfabetizado, mas também quem não 

é alfabetizado, e, nesse sentido, desliga-se de verificar o individual e centraliza-se no 

social (TFOUNI, 2010, p. 11-12).      

 

Para Soares (2014) a Alfabetização é a ação de ensinar, aprender a ler e escrever, já o 

Letramento é o estado ou condição de quem não apenas ler e escreve, mas cultiva e exerce as 

práticas sociais que usam a escrita.   

A autora reforça a distinção que há entre ambos, já que, para ela os dois termos são 

essencialmente diversos que nem sempre um indivíduo alfabetizado não é necessariamente 

um indivíduo letrado, e que da mesma forma que pode ter um analfabeto letrado, é possível 

existir um alfabetizado iletrado: 



14 
 

[...] uma última inferência que se pode tirar do conceito de letramento é que um 

indivíduo pode não saber ler e escrever, isto é, ser analfabeto, mas ser, de certa 

forma, letrado (atribuindo a este adjetivo sentido vinculado a letramento). Assim, 

um adulto pode ser analfabeto, porque marginalizado social e economicamente, mas, 

se vive em um meio em que a leitura e a escrita têm presença forte, se se interessa 

em ouvir a leitura de jornais feita por um alfabetizado, se recebe cartas que outros 

lêem para ele, se dita cartas para que um alfabetizado as escreva (e é significativo 

que, em geral, dita usando vocabulário e estruturas próprias da língua escrita), se 

pede a alguém que lhe leia avisos ou indicações afixados em algum lugar, esse 

analfabeto é, de certa forma, letrado, porque faz uso da escrita, envolve-se em 

práticas sociais de leitura e de escrita (SOARES, 2014, p. 24). 

 

Segundo Ferreiro (2011) o desenvolvimento da Alfabetização ocorre, sem duvida, 

em um ambiente social, mas as práticas sociais assim como as informações sociais, não são 

recebidas passivamente pelas crianças. 

Para Mortatti (2014) a Alfabetização não é pré-requisito para o Letramento, mas 

ambos estão relacionados com as práticas de leitura e escrita: o Letramento envolve seu uso 

social, não se distanciando da prática educativa e de escolarização, mas ocorre em situações 

diversas dentro ou fora do universo escolar. 

 Soares (2014) afirma a busca por uma definição única para o termo Letramento 

parece ser algo difícil, uma vez que se trata de um conceito amplo e complexo, as dificuldades 

e impossibilidades devem-se ao fato de que o Letramento cobre uma vasta gama de 

conhecimentos, habilidades, capacidades, valores, usos e funções sociais; o conceito envolve, 

portanto, sutilezas e complexidades difíceis de serem contempladas em uma única definição. 

Já Almeida e Farago (2014) dizem que o Letramento abrange o processo de 

desenvolvimento e o uso dos sistemas de leitura e escrita na sociedade, desse modo, se refere 

a um conjunto de práticas, que vem modificando a sociedade. Letrar é mais que Alfabetizar, é 

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

façam parte da vida do aluno, designa práticas de leitura e escrita. A entrada da criança no 

mundo da escrita se dá pela aprendizagem de toda a complexa tecnologia envolvida no 

aprendizado do ato de ler e escrever; precisa saber fazer uso e envolver-se nas atividades de 

leitura e escrita apropriar-se do hábito do sistema de escrita. 

Martins e Spechela (2012) afirmam que através de leituras sobre o tema foi possível 

constatar um conceito básico para a Alfabetização: 

É que ela é um processo que leva a aprendizagem inicial da leitura e escrita. Ou seja, 

alfabetizada é aquela pessoa que domina habilidades básicas para fazer uso da 

leitura e escrita. Que a alfabetização é um processo de ensino aprendizagem que 
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acontece antes, durante e depois do período escolar, ou seja, a alfabetização acontece 

dentro e fora do ambiente escolar. A alfabetização é então, a ação de fazer com que 

a pessoa se aproprie de habilidades que levam a leitura e escrita (MARTINS E 

SPECHELA, 2012, p. 5-6). 

 

Mortatti (2014) tece um comentário acerca dos processos de leitura e escrita:  

Leitura e escrita são processos distintos que envolvem diferentes habilidades e 

conhecimentos, bem como diferentes processos de ensino e aprendizagem, e podem 

ser compreendidos em uma dimensão individual e em uma dimensão social. Trata-se 

de numerosos conjuntos de habilidades e conhecimentos linguísticos e psicológicos, 

variados e radicalmente diferentes entre si, com formas de uso também diferencia 

das em relação a uma diversidade de materiais escritos (MORTATTI, 2014, p. 100). 

 

Em nossa opinião a Alfabetização é um conjunto de métodos e formas com os quais os 

professores buscam da melhor forma possível diferenciar o aprendizado de maneira que o 

educando passe a descobrir o mundo que ele vive com um olhar mais abrangente e crítico, 

pois a educação começa em casa, na comunidade, onde ele vai conviver com uma sociedade 

diversificada culturalmente e ao ingressar na escola vai conhecer um novo processo não só de 

codificar mais também decodificar o mundo. 

Freire (1991) discorre sobre o ato de alfabetizar: 

Que alfabetizar é fazer possível a quem não ler e escreve ganhar e ampliar essa 

capacidade de, além de sentir, perceber e falar, escrever e ler. A alfabetização de 

adultos ou não, se assim feita, se assim realizada e não memorizada mecanicamente 

é uma chave com que o recém-alfabetizado começa a abrir portas, janelas, e ver o 

mundo que antes ele não via. Ele antes olhava para certas dimensões do mundo, 

percebia as coisas que estavam lá, mas não chegava propriamente a ver, a criticar, a 

saber, isso que a gente chama “a causa das coisas vistas”; quer dizer, a razão de ser  

( FREIRE, 1991, p.53). 

 

Compreendemos que alfabetizar é uma ação gratificante quando se vê os avanços do 

educando quando ele começa a ler e escrever, passando a olhar o mundo de maneira critica, 

sentindo prazer e sendo capaz de agir e falar o que pensa. Mas essa ainda não é uma realidade 

plena, pois existem muitas crianças fora da escola, por falta de estrutura física, materiais 

didáticos, merenda e até mesmo porque nas suas famílias não há incentivo. 

Maciel e Lúcio (2009) tecem um comentário acerca do trabalhar a Alfabetização na 

perspectiva do Letramento: 

Trabalhar a alfabetização na perspectiva do letramento é, portanto, uma opção 

política. Acreditar que é possível alfabetizar letrando é um aspecto a ser refletido, pois 
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não basta compreender a alfabetização apenas como a aquisição de uma tecnologia. O 

ato de ensinar a ler e a escrever, mais do que possibilitar o simples domínio de uma 

tecnologia, cria condições para a inserção do sujeito em práticas sociais de consumo e 

produção de conhecimento e em diferentes instâncias sociais e políticas. Ciente da 

complexidade do ato de alfabetizar e letrar, o professor é desafiado a assumir uma 

postura política que envolve o conhecimento e o domínio do que vai ensinar 

(MACIEL E LÚCIO, 2009, p. 16).    

 

Segundo Soares (2014) a questão da qualidade da escolarização básica não é um tema 

novo e é tema reincidente no Brasil. Nos debates e na produção científica da área educacional 

e no âmbito da escolarização básica se privilegia a questão da “qualidade da alfabetização”. 

Mais permanece a discussão, sobre o problema da alfabetização no processo da escolarização 

da criança brasileira. 

A autora tece um comentário acerca do significado da Alfabetização: 

[...] tem se tentado atribuir um significado demasiado abrangente á alfabetização, 

considerando-a um processo permanente, que se estenderia por toda vida. Não 

parece apropriado, nem etimologicamente, nem pedagogicamente, que o termo 

alfabetização designe tanto o processo de aquisição da língua escrita quanto o de seu 

desenvolvimento: etimologicamente, o termo alfabetização não ultrapassa o 

significado de “levar à aquisição do alfabeto”, ou seja, ensinar o código da língua 

escrita, ensinar as habilidades de ler e escrever; pedagogicamente, atribuir um 

significado muito amplo ao processo de alfabetização seria negar-lhe a 

especificidade, com reflexos indesejáveis na caracterização de sua natureza, na 

configuração das habilidades básicas de leitura e escrita, na definição da 

competência de alfabetizar (SOARES, 2014, p. 15). 

 

Tfouni (2010) diz que existem duas formas segundo as quais comumente se entende a 

Alfabetização, ou como um processo de aquisição individual de habilidades requeridas para 

leitura e escrita, ou como um processo de representação de objetos diversos, de naturezas 

diferentes. Neste sentido faz o seguinte comentário: 

O mal-entendido que parece estar na base da primeira perspectiva é que 

alfabetização é algo que chega a um fim, e pode, portanto, ser descrita sob a forma 

de objetivos instrucionais. Como processo que é, no entanto, parece-me antes que o 

que caracteriza a alfabetização é a sua completude e que a descrição dos objetivos a 

serem atingidos deve-se a uma necessidade de controle mais da escolarização do que 

da alfabetização. De fato, a alfabetização está intimamente ligada à instrução formal 

e às práticas escolares, e é muito difícil lidar com essas variáveis separadamente 

(TFOUNI, 2010, p. 16 - 17). 

 

Por esse motivo, muitas vezes se descreve o processo de Alfabetização como se ele 

fosse idêntico aos objetivos que a escola se propõe enquanto lugar onde se alfabetiza. 
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Percebe-se que não é assim, pois a sociedade está em constantes mudanças, e a escola tem que 

se adaptar a elas. Neste sentido o autor explica: 

Fica aparente, portanto, que, de um ponto de vista sócio - interacionista, a 

alfabetização, enquanto processo individual, não se completa nunca, visto que a 

sociedade está em contínuo processo de mudança, e a atualização individual para 

acompanhar essas mudanças é constante. Por exemplo, produzir ou decodificar 

significativamente um texto narrativo simples de uma cartilha ou manual didático, e 

um texto que descreve o funcionamento de um computador, não constitui duas 

atividades iguais, do ponto de vista da alfabetização de mesmo individuo. Assim, 

talvez seja melhor não falar em alfabetização simplesmente, mais em graus, ou níveis, 

de alfabetização. O movimento do individuo dentro dessa escala de desempenho, 

apesar de inicialmente está ligado à instrução escolar, parece seguir posteriormente 

um caminho que é determinado, sobretudo pelas práticas sociais nas quais ele se 

engajar (TFOUNI, 2010, p. 17) 

 

Segundo Ferreiro (2011) as práticas utilizadas são muitas vezes baseadas na junção de 

sílabas simples, memorização de sons, decifração e cópias. Tais maneiras fazem com que a 

criança se torne um receptor passivo ou receptor mecânico.  

Para a autora nenhuma prática pedagógica é neutra, todas estão apoiadas em certos 

modos de conceber o processo de aprendizagem e o objeto dessa aprendizagem. São 

provavelmente essas práticas (mais do que os métodos em si) que têm efeitos mais duráveis 

em longo prazo, no domínio da língua escrita como em todos os outros. Conforme se coloque 

a relação entre o sujeito e o objeto de conhecimento, e conforme se caracteriza a ambos, 

certas práticas aparecerão como “normais” ou como “aberrantes”. É aqui que a reflexão 

psicopedagogica necessita se apoiar em uma reflexão epistemológica. 

Para Soares (2014) existe uma diferença entre saber ler e escrever, ser alfabetizado: 

Há, assim, uma diferença entre saber ler e escrever, ser alfabetizado, e viver na 

condição ou estado de quem sabe ler e escrever, ser letrado (atribuindo a essa 

palavra o sentido que tem literate em inglês). Ou seja: a pessoa que aprende a ler e a 

escrever – que se torna letrada – é diferente de uma pessoa que não sabe ler e 

escrever – é analfabeta – ou, sabendo ler e escrever, não faz uso da leitura e da 

escrita – é alfabetizada, mas não é letrada, não vive no estado ou condição de quem 

sabe ler e escrever e prática a leitura e a escrita (SOARES, 2014, p. 36) 

 

Segundo Franchi (2012) a aprendizagem da modalidade escrita se vincule a processos 

significativos e interativos: 

É uma questão de técnica, de procedimentos ou de estratégias, mas de método, no 

sentido mais forte desse termo: envolve concepções próprias do exercício da 

linguagem e do exercício pedagógico, envolve pressupostos e princípios gerais de 

natureza filosófica e sociológica, envolve atitudes em relação ao processo e aos 

participantes dele. Em vez de promover ao estatuto de métodos meras táticas e 
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técnicas (globais, de sentenciação, de palavração etc.), revejo-as e revejo 

procedimentos e estratégias na realidade do dia a dia, que não é estática e dada: é 

criada, numa aprendizagem recíproca, pelos participantes do processo – professor e 

alunos (FRANCHI, 2012, p. 15). 

 

Rajagopalam (2014) faz a seguinte pergunta “o que há então de errado no conceito de 

alfabetização?’. E neste sentido discorre: 

Justamente na ideia subjacente de que, ao aprender a reconhecer as letras do alfabeto 

e “desenhar” cada uma das letras a contento, o educando estaria apto a ser 

considerado como tendo cumprido a primeira etapa no longo caminho da educação. 

Nesse caso, o erro está na suposição de que o processo de alfabetização seja uma 

etapa necessária e suficiente para que o educando esteja apto às etapas seguintes de 

leitura, compreensão e interpretação. Necessária, porque, sem passar por tal fase 

preparatória, o aprendiz não estaria apto a “progredir” para as fases posteriores; 

suficiente, porque as habilidades de codificação e decodificação adquiridas na fase 

de alfabetização garantiriam plenas condições para que o aprendiz tenha sucesso em 

fases posteriores (RAJAGOPALAM, 2014, p. 21). 

 

Soares (2014) comenta sobre as propriedades e qualidade da alfabetização e o que 

deve ser feito em primeiro lugar: 

É preciso reconhecer que determinar as propriedades os atritos, as condições que 

constituem a qualidade da alfabetização é tarefa extremamente difícil, [...]e isso 

constitui outro problema para uma caracterização da qualidade da alfabetização que 

a distinga da qualidade do alfabetismo: é que as propriedades, os atributos, as 

condições que constituem a qualidade da alfabetização ou alfabetismo depende do 

contexto histórico, social, econômico, político, cultural, educativo em que essas 

práticas ocorrem (SOARES, 2014, p. 50 - 51). 

 

Salmória e Sopelsa (2012) tecem um comentário sobre a Alfabetização e a função do 

Professor como mediador do conhecimento. 

A alfabetização é o processo em que o aluno se apropria do ensino e da 

aprendizagem. A escola é o principal espaço para a busca do conhecimento, em que 

ocorre à intervenção pedagógica, e a função do professor é ser um mediador do 

conhecimento. Com seu auxílio, precisa acontecer a aprendizagem significativa dos 

alunos. No entanto, sabemos que não é apenas na escola que o aluno aprende. O 

processo de alfabetização depende, também, do ambiente familiar no qual o aluno 

está inserido, pois, mesmo antes de iniciar sua vida escolar já possui conhecimento 

de leitura do mundo por meio de jornais, revistas, livros, mídia, internet e até mesmo 

nas ruas (panfletos, placas de sinalização, entre outros), ou seja, os símbolos e as 

letras que a criança vê podem não ter significado, mas, ao chegar à escola, o contato 

com a linguagem escrita possibilita a ela compreensão sobre o significado das 

palavras, isso decorre por intermédio das práticas de alfabetização que estimulam a 

leitura e a escrita. Alfabetizar é possibilitar que o aluno tenha conhecimento não só 

das letras, mas, sobretudo, do significado, a fim de compreender o que está escrito, 

pois, mediante aquisição e produção de conhecimento, são obtidas outras formas de 

linguagem. É importante proporcionar ao aluno contato com diversos tipos de 

leitura, seja ela de qualquer texto e gravuras, fazendo com que desperte sua 
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imaginação e criatividade. Portanto, o processo de alfabetização só ocorrerá quando 

o aluno souber ler, escrever, interpretar e elaborar produções de texto simples ou 

complexo, com eficiência e qualidade. Esse processo tem seu início na alfabetização 

e estende-se por toda a vida, pois a alfabetização não se esgota na aprendizagem da 

escrita, leitura, matemática, abrange todas as linguagens, por isso que o papel do 

professor alfabetizador é de extrema importância. A realização da alfabetização, em 

sentido amplo, depende da postura do professor, de sua atitude em relação aos 

alunos nas mais diversas situações (SALMÓRIA E SOPELSA, 2012,   p. 4-5). 

 

 Já Soares, Aroeira e Porto (2010) afirmam que o professor deve ser um mediador 

nessa prática de Alfabetização, não pode ser visto apenas como um aplicador de pacotes 

educacionais ou um mero constatador do que o aluno faz ou deixa de fazer. Isso significa que 

antes de qualquer coisa, ele deve estar entre os conhecimentos e o aprendiz e precisa 

estabelecer um canal de comunicação entre esses dois pilares. 

Soares (2014) chama atenção para as mudanças que vem acontecendo até o 

surgimento do fenômeno chamado Letramento: 

À medida que o analfabetismo vai sendo superado, que um número cada vez maior 

de pessoas aprende a ler e a escrever, e à medida que, concomitantemente, a 

sociedade vai se tornando cada vez mais centrada na escrita (cada vez mais 

grafocêntrica), um novo fenômeno se evidencia: não basta apenas aprender a ler e 

escrever. As pessoas se alfabetizam, aprendem a ler e escrever, mas não 

necessariamente incorporam a prática da leitura e da escrita, não necessariamente 

adquirem competência para usar a leitura e a escrita, para envolver-se com as 

práticas sociais de escrita: não lêem livros, jornais, revistas, não sabem redigir um 

oficio, um requerimento, uma declaração, não sabem preencher um formulário 

sentem dificuldade para escrever um simples telegrama, uma carta, não conseguem 

encontrar informações num catálogo telefônico, num contrato de trabalho, numa 

conta de luz, numa bula de remédio... Esse novo fenômeno só ganha visibilidade 

depois que é minimamente resolvido o problema do analfabetismo m no e que o 

desenvolvimento social, cultural, econômico e político traz novas, intensas e 

variadas práticas de leitura e de escrita, fazendo emergirem novas necessidades, 

além de novas alternativas de lazer. Aflorando o novo fenômeno, foi preciso dar um 

nome a ele: quando uma nova palavra surge na língua, é que um novo fenômeno 

surgiu e teve de ser nomeado. Por isso, e para nomear esse fenômeno, surgiu a 

palavra letramento (SOARES, 2014, p. 45-46). 

 

Para Goulart (2001) o fenômeno do Letramento está associado a diferentes gêneros 

discursivos, caracterizando as classes sociais de modo diferente também do ponto de vista 

discursivo. O autor diz que para a escola, a noção de Letramento pode ser encarada como um 

horizonte ético-político, no sentido de que formar pessoas letradas e abrir a possibilidade da 

entrada de outras vozes em suas vidas: modos de conhecer, viver e ver a vida. 

Almeida (2009) faz algumas considerações sobre Letramento e a criança: 
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O letramento é composto pelas experiências da vida da criança dentro e fora da 

escola, por meio da interferência dela própria, como elemento desencadeador da 

ação, uma vez que tenha consciência do mundo e do papel que pode desempenhar 

nele. Letramento é a função social da letra na vida da criança. A forma como a 

criança vive, como ela elabora suas ações, como a letra entra no cotidiano dela, 

quais interferências lhe são possíveis, na escola, por exemplo. Letramento é a letra 

que ganha vida ativa. È a vida que surge da palavra. È a vivificação da alfabetização. 

E para desenvolvê-lo é necessário construir eixos geradores, tendo como ponto de 

partida temas sociais de toda natureza, sejam próximos ou distantes da realidade da 

criança (ALMEIDA, 2009, p. 16). 

 

Soares (2011) faz uma definição sobre Letramento e afirma que o mesmo e a 

Alfabetização se completam: 

Letramento como sendo o estado em que vive o indivíduo que sabe ler e escrever e 

exerce as práticas sociais de leitura e escrita que circulam na sociedade em que vive: 

ler jornais, revistas, livros, saber ler e interpretar tabelas, quadros, formulários, sua 

carteira de trabalho, suas contas de água, luz, telefone, saber escrever e escrever 

cartas, bilhetes, telegramas sem dificuldade, saber preencher um formulário, redigir 

um ofício, um requerimento, etc. A alfabetização e o letramento se somam, são 

complementos (SOARES, 2011, p. 47). 

 

Percebemos através da fala da autora que alfabetizar significa orientar a criança para 

o domínio da tecnologia da escrita e leitura significa levá-la ao exercício das práticas sociais 

de leitura e de escrita. O importante é criar hábitos e desenvolver habilidades, que 

proporcione prazer de ler e escrever diferentes gêneros textuais. Pois bem o Letramento é um 

processo que se estende por toda a vida e em todas as áreas de conhecimento, em todas as 

disciplinas. Letrar é função e obrigação de todos os professores. 

Compreendemos que o professor tem um papel importante no sentido de mudar a 

pessoa alfabetizada, em uma pessoa letrada e isso se dá através de incentivos variados, no que 

diz respeito à leitura de diversos gêneros textuais e também se utilizando de exercícios de 

interpretação e compreensão de diferentes tipos de textos, em que vários tipos de ferramentas 

podem ser utilizados. Podem ser usados materiais mais convencionais como livros, revistas, 

jornais, etc. e também materiais mais modernos como internet, blogs, e-mails, etc. 

 

2.2 A importância do Letramento na Alfabetização 

 

Segundo Albuquerque (2012) no Brasil, o termo Letramento não substituiu a palavra 

Alfabetização, mas aparece associada a ela. Atualmente ainda convivemos com um alto índice 
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de analfabetos, mas não quer dizer que essas pessoas são “iletrados”, pois sabemos que um 

sujeito que não domina a escrita alfabética, seja criança, ao adulto, que ainda não se apropriou 

da escrita alfabética, envolve-se em práticas de leitura e escrita por meio da mediação de uma 

pessoa que sabe ler e escrever e, nessas práticas desenvolve uma série de conhecimentos sobre 

os textos que circulam na sociedade. Assim, por exemplo, podemos ver que crianças pequenas 

que escutam frequentemente histórias lidas por adultos (em casa ou na escola), são capazes de 

pegar um livro e fingir que lêem a história, usando, para isso, uma linguagem característica 

desse gênero.  

Soares (2014) diz que à mudança na maneira de considerar o significado do acesso à 

leitura e à escrita em nosso país da mera aquisição da “tecnologia” do ler e do escrever à 

inserção nas práticas sociais de leitura e escrita, de que resultou o aparecimento do termo 

letramento ao lado da alfabetização. 

[...] um fato que sinaliza bem essa mudança, embora de maneira tímida, é a alteração 

do critério utilizado pelo Censo para verificar o número de analfabetos e de 

alfabetizados: durante muito tempo, considerava-se analfabeto o individuo incapaz de 

escrever o próprio nome; nas últimas décadas, é a resposta à pergunta “saber ler e 

escrever um bilhete simples?” que define se o individuo é analfabeto ou alfabetizado. 

Ou seja: da verificação de apenas a habilidade de codificar o próprio nome passou-se à 

verificação da capacidade de usar a leitura e a escrita para uma prática social (ler ou 

escrever um “bilhete simples”). Embora essa prática seja ainda bastante limitada, já se 

evidencia a busca de um “estado ou condição de quem sabe ler e escrever”, mais que a 

verificação da simples presença da habilidade de codificar em língua escrita, isto é, já 

se evidencia a tentativa de avaliação do nível de letramento, e não apenas a avaliação 

da presença ou ausência da “tecnologia” do ler e escrever (SOARES, 2014, p. 21). 

 

Soares, Aroeira e Porto (2010) dizem que reconhecendo a especificidade de cada um 

desses processos, é preciso combinar a Alfabetização e o Letramento, assegurando aos alunos 

tanto a apropriação do sistema de escrita, como o domínio das práticas sociais de leitura e de 

escrita. Como consequência, o desafio que se coloca é “Alfabetizar Letrando”, ou seja, 

possibilitar que a Alfabetização se desenvolva em um ambiente onde a criança conviva com 

variados portadores de texto ao mesmo tempo em que constrói a base alfabetização. 

Santos e Pires (2011) dizem que esses processos não são mais algo a parte do contexto 

escolar, estão cada vez mais comum do que se pensa. Envolver-se com esses processos é tanto 

importante para o professor quanto para o aluno, o primeiro para aprimorar mais o seu 

trabalho, o segundo para adquirir segurança de vivencia junto com as demais pessoas no 

contexto da escrita e da leitura. Não basta, mas somente ler e escrever, é preciso saber fazer 

uso dessas ações no cotidiano para ser alfabetizado e letrado respectivamente. Assim, as aulas 

devem complementar essas práticas sociais que hoje estão interligadas. Assim, conclui-se que 

a alfabetização e o letramento se complementam no sentido de contribui para a significativa 
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aprendizagem da leitura e escrita e da aprendizagem dos mesmos e de seus usos em nosso 

meio. 

Segundo Maciel e Lúcio (2009) para alfabetizar letrando, é preciso que o professor 

assuma certas posturas, de modo que a prática pedagógica seja traduzida no sentido de 

viabilizar a formação de um sujeito que não apenas decodifica/codifica o código escrito, mas 

que exerça a escrita nas diversas situações sociais que lhe são demandadas. Assim cabe ao 

professor realizar o trabelho de aquisição da tecnologia da escrita somando à interação com 

deferentes textos escritos bem como criar situações de aprendizagem que se aproximem do 

uso real da escrita fora da escola. O modo como o professor conduz o seu trabalho é crucial 

para que a criança construa o conhecimento sobre o objeto escrito e adquira certas habilidades 

que lhe permitirão o uso efetivo do ler e do escrever. 

Cardoso (2007) tece um comentário relevante sobre Alfabetização e Letramento: 

Alfabetização e letramento, gradativamente, estão sendo entendidos como dois 

processos interdependentes, complementares, cada qual com especificidade própria. 

A mudança na compreensão do processo de alfabetização colocou, portanto, os usos 

sociais da escrita, materializados em textos, no centro das atividades de ensino. O 

desafio que se coloca hoje para a prática alfabetizadora é alfabetizar letrando. Assim 

os processos de alfabetização e de letramento escolares envolvem, 

fundamentalmente, a apropriação e o uso competente da leitura e da escrita de textos 

variados, com significado e relevância social (CARDOSO, 2007, p. 38). 

 

Segundo Zilberman (2007) a admissão ao mundo da literatura depende e ultrapassa a 

Alfabetização e o Letramento. Neste sentido explica: 

Depende da alfabetização, enquanto envolve o domínio das técnicas de leitura e de 

escrita, e do letramento, na medida em que as práticas de leitura e escrita estão 

presentes em cada etapa da experiência do sujeito. Este, por outro lado, vivencia, a 

todo instante, o universo ficcional dominado pelo imaginário, haja vista os 

diferentes apelos à fantasia propiciados pelos meios de comunicação, sob suas 

distintas possibilidades de manifestações (verbal e visual). Com tudo o letramento 

literário efetiva-se quando acontece o relacionamento entre um objeto material, o 

livro, e aquele universo ficcional, que se expressa por meio de gêneros específicos – 

a narrativa e a poesia, entre outros – a que o ser humano tem acesso graças à audição 

e a leitura (ZILBERMAM, 2007, p. 247). 

 

Lorenze e Pádua (2012) dizem que a criança, mesmo não alfabetizada, já pode ser 

inserida no processo de Letramento, pois ela já faz a leitura incidental de rótulos, imagens, 

gestos, emoções, o contato com o mundo letrado acontece muito antes das letras e vai além 
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delas. Segundo as autoras o conceito de Letramento comporta o conceito de Alfabetização, e a 

Alfabetização supõe ações específicas. Neste sentido: 

O conceito de letramento abre o horizonte para compreender os contextos sociais e 

sua relação com as práticas escolares, possibilitando investigar a relação entre 

práticas não escolares e o aprendizado da leitura/escrita. Se este é um fenômeno 

social, devemos trazer para o espaço escolar os usos sociais da escrita e considerar 

que a vivência e a participação em atos de letramento podem alterar as condições de 

alfabetização. Ao entrar na escola, na maioria das vezes, as crianças se deparam com 

a experiência da alfabetização, lendo textos específicos apenas com o propósito de 

serem avaliados quanto à construção do sistema alfabético, transformando a leitura 

em uma atividade escolar pouco prazerosa (LORENZE E PÁDUA, 2012, p. 36). 

 

Maciel e Lúcio (2009) chamam atenção que é importante o professor ter consciência, 

que as práticas em sala de aula promovam a Alfabetização na perspectiva do Letramento. 

É importante que o professor, consciente de que o acesso ao mundo da escrita é em 

grande parte responsabilidade da escola, conceba a alfabetização e o letramento 

como fenômenos complexos e perceba que são múltiplas as possibilidades de uso da 

leitura e da escrita na sociedade. Assim, as práticas em sala de aula devem estar 

orientadas de modo que se promova a alfabetização na perspectiva do letramento e 

se proporcione a construção de habilidades para o exercício efetivo e competente da 

tecnologia da escrita (MACIEL E LÚCIO, 2009, p. 15). 

 

Segundo os autores é necessário trabalhar considerando múltiplos usos e funções da 

escrita na sociedade potencializando as possibilidades de refletir criticamente sobre as 

relações que se estabelecem entre as pessoas em nossa sociedade. Ao interpretar e produzir 

textos escritos em diferentes gêneros, o aprendiz é levado a se indagar sobre quem escreve e 

em que situação escreve; o que se escreve; a quem o texto se dirige e com que intenções; 

quais os efeitos que o texto procura produzir no leitor, etc. Essas indagações favorecem a 

compreensão de como as relações sociais são representadas e construídas na e por meio da 

escrita. 

Percebemos a importância do Letramento na Alfabetização que para ser bem 

desenvolvida é preciso ser bem planejada, os alunos devem manusear revistas, jornais, livros, 

a fim de ter contato com as diversas formas de escrita. Em grupo, com a orientação do 

professor, podem ajudar a construir o material, que ao ser elaborado com as próprias mãos, 

propicia mais uma maneira de refletir sobre suas hipóteses. Quando o ambiente favorece a 

aprendizagem, transforma o desinteresse de alguns em motivação. A sala de aula deve 

incentivar a reflexão e ser motivadora da leitura, da escrita e do manuseio de material 

didático.  
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 No capítulo a seguir descreveremos algumas informações importantes sobre a escola 

onde realizamos a pesquisa empírica e também informaremos o percurso metodológico que 

realizamos.  
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3 A METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

3.1 Caracterização da Escola Municipal de Ensino Fundamental Mariocay 

                                

A Escola Municipal de Ensino Fundamental Mariocay localiza-se na Avenida São 

Benedito, nº. 210, no perímetro compreendido entre a Alameda José Machado e a Travessa 

Washington Luiz, setor São Francisco de Assis, no centro do município de Gurupá, no Estado 

Pará.  

A escola teve início em 1968, no mandato do prefeito José Vicente de Paula Barreto 

Mello, houve a construção do prédio, que contava com apenas duas sala de aula e dois 

compartimentos menores entre as mesmas. No início foi denominada pré-escola “Pinguinho 

de Gente”. 

 Em 1993 a escola passou a oferecer ensino de 1º grau, com a 1ª a 2ª série, passando 

então a chamar-se de “Instituto Educacional Mariocay”, recebeu esse nome em homenagem 

aos índios da aldeia Mariocay que foram os primeiros habitantes da cidade de Gurupá.  

No dia 19 de abril se comemora o Dia do Índio que é um momento marcante na 

história dos primeiros habitantes da cidade de Gurupá e também é comemorado o aniversário 

da escola. Nesta data, a escola organiza uma Ação Pedagógica Cultural por meio do seu 

Projeto com várias apresentações culturais tais como: música, poesia, dança, teatro e arte 

livre. Com o objetivo de relembrar a história dos índios Mariocay. Nesse sentido, os alunos 

vão conhecendo e aprendendo cada vez mais a história de luta deste povo guerreiro.  

 Em 2004 a escola foi desvinculada do Estado, passando a atuar a ser de 

responsabilidade do Sistema Municipal de Ensino, ofertando o ensino fundamental de 1ª a 8ª 

série, assim sendo chamada de “Escola Municipal de Ensino Fundamental Mariocay”. 

Atualmente o prédio da escola tem a seguinte infra-estrutura: nove salas de aula (todas 

climatizadas), uma sala de direção, uma sala de secretaria, uma sala de informática, uma sala 

dos professores (com espaço pedagógico), uma sala com a rádio escolar, um refeitório, uma 

lanchonete, uma biblioteca, uma cozinha, um depósito de merenda, sistema de abastecimento 

de água, quatro banheiros (dois banheiros masculinos e dois banheiros femininos) e está em 

construção um auditório.  
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A escola trabalha seguindo os quatros pilares da educação: aprender a conhecer 

aprender a fazer, aprender a viver junto, aprender a ser.  

A instituição visa ser uma referência pela qualidade na educação, reconhecida pelos 

resultados do processo de ensino-aprendizagem. 

Tem como missão uma educação inovadora e significativa no processo ensino-

aprendizagem, para formar cidadãos competentes e habilidosos para a vida, o mercado de 

trabalho e a convivência social e solidária. 

A escola tem os seguintes valores: ética, relacionamento humano, respeito à 

diversidade, pluralismo, inovação, criticidade, criatividade e sabedoria. Por meio de sua 

filosofia compromete-se com o desenvolvimento integral do aluno, buscando a participação 

coletiva numa educação inovadora e significativa que forme cidadãos competentes e 

habilidosos para a vida, o mercado de trabalho, a convivência social e sabedoria. 

Desta forma entende-se a importância da escola como instituição social responsável 

pela sistematização dos saberes possibilitando o acesso aos conhecimentos históricos e sociais 

possibilitando a ampliação e a compreensão dos profissionais que estão iniciando seu 

percurso ou mesmo os que atuam há vários anos na alfabetização, haja vista que no contato 

com a nossa realidade é possível conhecer e identificar pontos relevantes no que se refere às 

questões dos acontecimentos, desafios e obstáculos que os profissionais dessa área encontram 

no cotidiano escolar. 

Hoje são atendidos na escola oitocentos e oitenta e nove alunos. No turno da manhã 

funciona do 1º ao 6º ano do 1º e 2º ciclo; no turno intermediário funciona do 7º ano do 3º ciclo 

e a 7ª e 8º série, no turno da tarde funciona do 1º ao 6º ano do 1º e 2º ciclo e no turno da noite 

2ª a 4ª etapa do Ensino de Jovens e Adultos (EJA). 

O setor administrativo da escola conta com os seguintes profissionais: uma diretora 

(com Graduação em Pedagogia e pós-graduada em Gestão Escolar e Psicopedagogia; duas 

vice-diretoras (com Graduação em Pedagogia, elas estão cursando Ciências Sociais); uma 

secretária (com ensino médio em Magistério, atualmente está cursando Licenciatura em 

Ciências Naturais); duas coordenadoras pedagógicas (uma tem graduação em Pedagogia e em 

Licenciatura Plena em Português, com especialização em Gestão Escolar e outra tem 

graduação em Pedagogia). 
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A escola tem um corpo docente trinta e quatro professores, sendo que vinte tem ensino 

médio em Magistério, quinze graduação em Pedagogia, quatro tem graduação em Ciências da 

Computação, dois tem formação em Letras, dois tem formação em Ciências Sociais, três tem 

formação em História, um tem formação em Educação Física, um tem formação em  

Educação do Campo,  uma tem formação em Ciências Naturais, dois tem uma formação  pelo 

Pro - Infantil, uma com pós-graduação em Sociedade Cidadania e Políticas Publicas, uma tem 

formação em Ciências Biológicas. Estes docentes atuam no ensino fundamental I (1 a 4) e II 

(5 ao 8), com as disciplinas Língua Portuguesa, Matemática, História, Estudos Amazônicos, 

Geografia, Ciências, Ensino das Arte, Ensino Religioso, Língua Estrangeira, Ciências, 

Filosofia e Biologia (CFB), Educação Física. E em projetos de roda de leitura, Informática, 

EJA. 

Atuam no quadro de apoio quatro auxiliares administrativas, um agente administrativo, 

sete serventes, três merendeiras, dois zeladores, um continuo, uma digitadora, uma 

bibliotecária. 

A escola atualmente recebe recursos do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), 

do Programa Mais Educação, do Programa Atleta na Escola. E a prefeitura complementa com 

recursos para alguns eventos que são realizados na escola, pois são feitas várias atividades de 

caráter didático pedagógico, que acontecem no decorrer do ano, como por exemplo, o 

Soletrando e o Festival do Folclore (neste momento os alunos expõem seus talentos 

proporcionando um momento de integração família x escola). 

As informações sobre a caracterização da unidade escolar foram retiradas do Projeto 

Político Pedagógico (PPP) que atualmente está em fase de reelaboração e também por meio 

de conversas com a diretora e a vice-diretora. 

 

3.2  Os Caminhos Metodológicos da Pesquisa  

 

 A metodologia utilizada na pesquisa foi predominantemente Qualitativa, como 

instrumentos de coletas de dados utilizamos Entrevistas Semi-Estruturadas e Questionários, 

decidimos pelo Estudo de Caso. Realizamos também uma pesquisa Bibliográfica. 
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Segundo Teixeira (2014) um estudo qualitativo procura reduzir a distância entre a 

teoria e os dados, entre o contexto e a ação, usando a lógica da análise, compreensão, 

descrição e interpretação. 

Manzini (1991) diz que entrevista semi-estruturada está focalizada em um assunto 

sobre o qual confeccionamos um roteiro com perguntas principais, complementadas por 

outras questões inerentes às circunstâncias momentâneas à entrevista. Para o autor, esse tipo 

de entrevista pode fazer emergir informações de forma mais livre e as respostas não estão 

condicionadas a uma padronização de alternativas. 

Segundo Gil (1999) questionário é uma técnica de investigação composta por um 

número mais ou menos elevado de questões apresentadas por escrito às pessoas, tendo por 

objetivo o conhecimento de opiniões, crenças, sentimentos, interesses, expectativas, situações 

vivenciadas, etc. 

Já Chizzotti (2008) diz que o estudo de caso é uma estratégia da pesquisa que reuni 

informações sobre um determinado produto, evento, fato ou fenômeno social contemporâneo 

complexo, situado em seu contexto específico. 

Para Ribeiro e Sousa (2006) a pesquisa bibliográfica é o exame da literatura científica 

para o levantamento e análise do que já se produziu sobre determinado tema e tem os 

seguintes objetivos: domínio da bibliografia especializada, conhecimento exaustivo do que já 

foi publicado sobre um assunto, atualização do pesquisador, evitando-se duplicação de 

pesquisas, redescobertas, acusações de plágio e perde de tempo, atualização do profissional e/ 

ou educação continuada.   

 Durante os meses de maio e junho de 2015, realizamos a pesquisa empírica na escola, 

neste período coletamos informações sobre a mesma. Aplicamos questionários e entrevistas 

semi-estruturadas com quatro professores do, que atuam no 1º ao 3º ano do ensino 

fundamental. Inicialmente traçamos aplicar os instrumentos de pesquisa com seis informantes, 

no entanto foi possível realizar com os quatro sujeitos.  

A seguir no próximo capítulo descreveremos o perfil dos entrevistados a partir das 

informações contidas nos questionários e também faremos as análises das falas dos sujeitos 

sobre o processo de Alfabetizar Letrando, que consiste nos resultados alcançados na pesquisa.   
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4 OS RESULTADOS DA PESQUISA 

 

4.1 O Perfil dos Entrevistados 

 

Na pesquisa aplicamos questionários para quatro professores do 1º ao 3º ano, do 1º 

ciclo que atuam no ensino fundamental da escola.  Optamos por identificar nossos 

informantes com uma letra, para preservar o anonimato e ficaram nomeados da seguinte 

forma: Professora A, Professora B, Professor C, Professora D. Abaixo destacaremos 

algumas informações:  

 Professora A: Tem 32 anos, casada, tem filhos. É formada em Pedagogia, não 

possui especialização, ingressou no Sistema Municipal de Ensino por meio de 

concurso público. Já atua há vinte anos e trabalha em outra escola estadual como 

professora do ensino médio. Tem renda individual de mais de R$ 1.930,00 (mil 

novecentos e trinta reais). Possui carga horária acima de 100 até 200 horas (sendo  

200 horas no sistema municipal de ensino e 100 horas no sistema estadual de 

ensino). Possui casa própria longe do trabalho. Tem uma ótima visão da escola.  

 

 Professora B: Tem 45 anos, solteira, não tem filhos. Está cursando Ciências 

Naturais, ingressou no Sistema Municipal de Ensino por meio de concurso 

público. Já atua a mais de vinte anos, não trabalha em outra escola, tem uma renda 

familiar até dois salários mínimos, mora em casa própria e longe do trabalho. 

Possui uma carga horária de 200 horas. A professora tem uma boa visão da escola. 

 

 Professor C: Tem 40 anos, é solteiro, sem filhos. É formado em Pedagogia, tem 

especialização em Docência, Administração, Supervisão e Orientação, ingressou 

no Sistema Municipal de Ensino por meio de concurso público. Já atua a vinte e 

cinco anos, não atua em outra escola, possui carga horária de 200 horas. Tem 

renda familiar entre dois e três salários mínimos, mora em casa própria e longe do 

trabalho. O professor tem uma ótima visão da escola.  
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 Professora D: Tem 33 anos, é casada, não tem filhos. Está em fase de conclusão 

de Curso de Licenciatura em Pedagogia, ingressou no Sistema Municipal de 

Ensino por meio de concurso público. Já atua a dez anos na escola. Tem renda 

familiar entre 02 e 03 salários mínimos. Não possui casa própria, e mora longe do 

trabalho. Possui uma carga horária de 200 horas. A professora tem uma ótima 

visão da escola.  

 

Observamos que dos sujeitos entrevistados três são do sexo feminino e um do sexo 

masculino. Todos são concursados nos Sistema Municipal de Ensino. 

Em relação à formação, dois tem o nível superior em Pedagogia e apenas um tem 

especialização, os outros dois ainda não possuem nível superior completo, estão cursando 

Pedagogia e Ciências Naturais. 

 

4.2 O que os sujeitos dizem acerca dos processos de Alfabetização e Letramento 

 

Realizamos entrevistas com três professoras e um professor, utilizamos um roteiro pré-

estabelecido com dezesseis questões voltadas para a temática de investigação. Houve um 

agendamento de locais e horários para realização das mesmas. A Professora A foi 

entrevistada em sua residência, no período da manhã, a Professora B foi entrevistada em sua 

sala de aula, no período da manhã, o Professor C foi entrevistado na biblioteca da escola, no 

período da manhã e a Professora D foi entrevistada em sua sala de aula, no período da 

manhã. 

Quando realizamos as entrevistas com os sujeitos mencionados pudemos observar suas 

impressões sobre os processos de Alfabetização e Letramento, foram apontadas algumas 

dificuldades que enfrentam no dia-a-dia em sala de aula, entre outras informações que vamos 

discorrer a partir deste momento. 

Perguntamos aos entrevistados quais suas compreensões sobre o processo de 

alfabetizar letrando. Destacamos as falas baixo neste sentido: 

O processo de alfabetização ele se dá de forma que a criança passe a decodificar as 

letras, identificar separadamente e juntar no processo de silabação. Já o letramento a 

criança vai ter que, além de ler, fazer a compreensão textual daquilo que ela está 

lendo, não só decodificar mais também interpretar (Professora A). 
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Percebemos na fala da professora que a sua compreensão sobre Alfabetização é 

somente enquanto codificação/ decodificação, já no Letramento a criança vai ter que ler e 

interpretar.  

Eu trabalho a figura de uma bola, em cima desse símbolo tenho que explorar o meu 

aluno para que ele faça uma contextualização daquela figura, ou seja, para que serve 

aquela bola, como é que ela é? Redonda ou quadrada, ou seja, levar o meu aluno a 

explorar a figura, eu entendo que alfabetizar letrando é tu fazer o aluno ao mesmo 

tempo em que ele ler interpretar aquela palavra (Professora D). 

 

Para a professora acima alfabetizar letrando é mais que codificar/decodificar, mas sim 

incentivar o aluno a analisar, interpretar, sempre associando ao seu cotidiano.  

Percebemos através da resposta da professora que a mesma recorreu a atividades que 

não são consideradas enfadonhas, como só copia as palavras, mais procurou envolver os 

alunos a vivenciar situações interessantes que estimulavam o raciocínio, sem ser obrigada a 

monotonia da codificação. Utilizando essa metodologia à professora estimulou as crianças a 

mobilizarem saberes de aprendizagens já realizadas ou se apropriando de novos 

conhecimentos, sem cobrar que o aluno tenha alcançado um estado de prontidão, mas sempre  

desafiando, dando oportunidades lúdicas e prazerosas de pensar e observar no interior da 

palavra, as partes orais e escritas. 

Já o Professor C respondeu “alfabetizar letrando acredito que é preparar o educando 

para que ele possa utilizar o que foi aplicado na sala de aula na vida”.  

Neste sentido Soares (2003) discorre acerca dos dois processos, afirma que a 

alfabetização é desenvolvida por meio de práticas sociais de leitura e de escrita, 

contextualizadas no ambiente do qual o aluno faz parte. Já o letramento também apresenta 

múltiplas facetas, tais como a imersão do sujeito na cultura escrita, a partir de diferentes 

tipologias textuais. 

Perguntamos aos entrevistados de que forma vem acontecendo o processo de 

alfabetizar letrando com as crianças do 1º ciclo. Destacamos abaixo as seguintes falas: 

O processo ele está acontecendo de maneira diversificada, sabemos que hoje, as 

crianças ela já trás um pouco de conhecimento da pré-escola, mais o professor em 

determinadas situações, ele tem que em alguns casos, ele tem que iniciar essa 

alfabetização em algumas crianças, pois elas não acompanham o ciclo de pré-escola 

dentro da rede municipal, porque ela não abrange todas as crianças (Professora A). 
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Observamos na fala professora uma preocupação com as crianças que ingressam na 

rede de ensino, sem nenhum conhecimento de escrita, diz que o processo de alfabetizar 

letrando acontece de forma diversificada. 

O Professor C respondeu “Eu acredito que esse processo dentro do primeiro ciclo, o 

professor desenvolve com materiais de suportes pedagógicos, aulas práticas, aulas de 

socialização, aula teórica com apoio de materiais pedagógicos”.  

Segundo o professor é necessário ter vários materiais pedagógicos e práticas para 

desenvolver o processo de alfabetizar letrando no 1º ciclo. 

Olha com a minha turma que eu estou acompanhando, já estou no 2º ano, eu 

trabalho muito a questão, quando eu trabalho muito a família silábica eu trabalho 

muito a questão do laço semântico em cima daquele laço semântico eu exploro, 

vamos supor: o A de açaí em cima disso eu vou fazer toda uma exploração de onde 

vem o açaí, todo mundo gosta de açaí, o açaí ele faz parte da nossa região e em cima 

disso eu exploro a questão de jogos por que eu faço o Pacto pela educação e a gente 

aprende muito assim pra esta desenvolvendo no processo de alfabetização no 

primeiro ciclo, ai eu trabalho muito a questão de jogos, se eu trabalho a matemática 

a questão dos números, adição, subtração, além de explorar a atividade de ficção, eu 

passo muita questão no quadro, questão de atividade para casa, eu exploro em sala 

de aula os jogos, porque os jogos na alfabetização, a brincadeira ajuda muito, ela 

favorece bastante no processo de ensino aprendizagem dos alunos, porque se a 

criança tem contato com aquilo, ela tem mais facilidade de assimilar (Professora 

D). 

 

 Podemos observar que a professora acima explica as diversas formas e os diversos 

materiais que trabalha com seus alunos no processo de alfabetizar letrando. 

Entendemos que para ter sucesso em sua metodologia, o professor tem que ter 

confiança em seus métodos, tanto para domínio da língua escrita como em todos os outros 

processos. Em nossa opinião os jogos são atividades que oferecem oportunidades de interação 

social, também exercitam a memória e desenvolvem o conhecimento lógico, criando situações 

concretas da necessidade de leitura e escrita, é através do lúdico e dos desafios que despertam 

maior interesse das crianças para desenvolver as atividades. 

Perguntamos aos entrevistados quais as metodologias utilizadas no processo de 

alfabetizar letrando. Neste sentido destacamos as falas abaixo: 

  A Professora A respondeu “a gente pode utilizar jogos de forma diversificada, até 

mesmo porque hoje, o governo implantou em todo o Brasil o Pacto da Educação de nove 
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anos, sendo essa forma de metodologia ajuda bastante no processo de alfabetizar letrando as 

crianças no 1º ciclo”.  

Segundo a professora os jogos são utilizados de forma diversificada. Informou que 

com a implantação do Pacto pela Educação houve também uma forma de metodologia que 

auxilia positivamente no processo de alfabetizar letrando.  

Bem, na minha prática pedagógica eu utilizo, eu faço uma mesclagem, a gente 

utiliza as concepções dos pensadores, a gente não desperdiça os métodos de ensino, 

sendo que levar em consideração apenas um, no caso Piaget, Vygotsky, essas 

concepções são muito importante, desde que a gente possa mesclar e unir, aliar 

métodos de ensino que vai desde Paulo Freire, Emília Ferreiro, Magda Soares 

também, que ela fala sobre essas questões né, e pegando Celso Antunes com as 

dinâmicas, as brincadeiras, algumas lições que ele transmite para que a gente possa 

além de dinamizar a aula, a gente utiliza recursos que possa ser proveitoso e ao 

mesmo tempo favorável a nossa prática, principalmente a minha, eu acredito que 

assim eu levo em consideração o método de Paulo Freire que é um método voltado 

para alfabetização de jovens e adultos, mas que eu levo em consideração esse 

método por conta de lidar diretamente com a realidade do aluno, a prática do aluno e 

o conhecimento que ele traz já de casa que é enfatizado com outros métodos também 

(Professor C). 

 

Observamos que na opinião do professor é importante utilizar algumas concepções de 

pensadores na sua prática de sala de aula, mas diz que em sua prática gosta de utilizar o 

método exposto por Paulo Freire.  

Neste sentido Maciel e Lúcio (2009) comentam que todos nos temos um referencial 

teórico que orienta o trabalho de alfabetizar e que vai sendo modificado à medida que vamos 

incorporando novos conhecimentos a esse referencial por meio da interação com os colegas 

de trabalho, alunos em sala de aula e em curso de formação e aperfeiçoamento. 

Olha, eu trabalho muito as minhas metodologias como eu já falei, eu trabalho muito 

a questão de jogos, brincadeiras educativas e também procuro sempre está inovando, 

a minha sala de aula como vocês estão vendo, procurando ilustrar da melhor maneira 

possível porque isso facilita muito a questão da criança ter um ambiente que 

favoreça a alfabetização, porque todo dia ela tem contato ao entrar na sala de aula 

ela está vendo esses painéis que vai ajudando na aprendizagem, eu trabalho muito a 

questão de atividades escrita no quadro, jogos,brincadeiras e passo também muito 

atividade para casa, copias, também montei uma cartilha, ai pedi para cada pai tirar 

copias dessa cartilha e ajudou bastante tem também o ditado e leitura na sala de aula 

para explorar a escrita e a leitura (Professora D).   
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Segundo a professora utiliza várias metodologias, tais como: jogos, brincadeiras, 

quadro, materiais pedagógicos.   

Em nossa opinião o professor precisa sempre procura novas metodologias, é 

importante misturar a metodologia tradicional com a metodologia atual, tendo como 

orientador um ou mais teóricos, que lhe ajudará a desenvolver uma boa aula.  

Entendemos que é importante a vivência por meio de interação com a língua escrita, 

onde os alunos tenham contato com os diversos gêneros textuais, livros, revistas, rótulos, 

receitas, todos os materiais que o estimulem, e não somente visualizar símbolos gráficos na 

parede, como uma forma eficiente onde coloca expostos os alunos. Neste sentido Ferreiro e 

Teberosky (1999) discorrem:  

É importante frisar que não é o ambiente que alfabetiza tampouco o fato de pendurar 

coisas escritas nas paredes que produz por si um efeito alfabetizador. Essa expressão 

designa, de maneira considerada, um ambiente pesado para propiciar inúmeras 

interações com a língua escrita, interações mediadas por essas pessoas capazes de ler 

e de escrever (TEBEROSKY, 1999, p. 08). 

 

Perguntarmos aos entrevistados se nessa nova visão de alfabetização e letramento 

encontram algum tipo de dificuldade. Destacamos as falas abaixo: 

Uns dos maiores entraves nesse processo é o acompanhamento dos pais, pois os 

mesmos não acompanham o desenvolvimento da criança no processo de 

alfabetização, porque muitos pais estão deixando a responsabilidade 95% por parte 

dos professores e sabemos para termos uma educação de qualidade os pais tem que 

acompanhar esse processo da educação dos filhos (Professora A). 

 

Segundo a professora existe a dificuldade de falta de acompanhamento dos pais junto 

as atividades escolares dos filhos no que diz respeito ao processo de alfabetização. 

A Professora B respondeu “encontro dificuldade no processo de material didático, 

muitas vezes os alunos não consegue assimilar, são estas as dificuldades que eu encontro”.  

Já está professora aponta outra dificuldade relacionada ao material didático, que não 

facilita a aprendizagem dos alunos. 

A maior dificuldade é o apoio dos pais, porque o professor não é educador, o 

principal educador são os pais, a família tem que ter essa contra partida, então essa 

dificuldade ela permeia na escola de forma geral porque o professor trabalha com os 

alunos na sala de aula e o pai não entra com essa contra partida orientando, 

colocando as lições de vida para os filhos, eles não orientam os filhos a percebem 

esse processo de educação como o respeito, a disciplina então eu acredito que a 
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principal dificuldade enfrentada dentro do método de alfabetizar letrando é o apoio 

dos pais (Professor C). 

 

Segundo o professor aponta também como dificuldade a falta de apoio dos pais no 

acompanhamento das atividades escolares dos filhos. 

Para Chalita (2001) a família tem a responsabilidade de: “formar o caráter, de educar 

para os desafios da vida, de perpetuar valores éticos e morais. A família é um espaço em que 

as máscaras devem dar lugar à face transparente, sem disfarces. O diálogo não tem preço, ou 

seja, o diálogo é a principal ferramenta para se conseguir fazer com que o aluno aprenda, é 

através do diálogo que a família pode construir conhecimentos voltados para a atuação na 

sociedade. 

As dificuldades são muitas, eu acho que a escola está deixando a desejar, o suporte 

de materiais, a gente faz tudo isso aqui é com nosso recurso, para termos bons 

resultados no final do ano, temos que tirar do nosso próprio bolso, porque muitas 

vezes a escola não favorece materiais, tem também a questão dos pais que eles estão 

deixando muito sobre carregado o professor, não são todos a gente não pode 

generalizar, porque tem muitos pais que são participativos e frequentam a sala de 

aula as reuniões de pais e mestres, aqueles que não frequentam a escola, geralmente 

são aquelas crianças que se encontram com muita dificuldade de aprendizado, 

quando passo alguma atividade para casa eles levam e muitas vezes não trazem de 

volta, mas procuramos sempre uma forma para que essas crianças não sejam 

prejudicadas  (Professora D). 

 

Segundo o relato da professora algumas dificuldades são a falta de materiais e falta de 

acompanhamento dos pais.  

Observamos na falas acima que a falta de materiais didáticos é uma das causas para a 

não aprendizagem do aluno, visto que o material didático é uma riqueza para a aprendizagem, 

para a criança estar inserida no contexto real, o professor precisa colocar os alunos em contato 

com jornais, revistas, bula de remédios e receita culinária, essa deve ser uma das estratégias 

utilizada no seu cotidiano. 

Perguntamos aos entrevistados quais os pontos positivos dentro do processo de 

alfabetizar letrando. Neste sentido destacamos as falas abaixo: 

Ele ajuda com que a criança possa além de lê, ela possa também interpretar, aquilo 

que ela está lendo, uma vez que ela estiver letrada, não terá dificuldade no processo 

de sua aprendizagem no seu cognitivo, porque ela sabendo interpretar qualquer tipo 
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de texto, vai poder se desenvolver tanto na matemática, história geografia, ciências, 

qualquer outra disciplina (Professora A). 

 

Segundo a professora além de ler, a criança também vai interpretar o que está lendo, 

não terá dificuldade na aprendizagem e no desenvolvimento cognitivo, vai interpretar 

qualquer tipo de texto e vai ter desenvolvimento em diversas disciplinas.  

Neste sentido Soares (2008) tece um importante comentário sobre letramento: 

O letramento não é só responsabilidade do professor de Língua Portuguesa, mas de 

todos os educadores que trabalham com leitura e escrita, pois cada área do 

conhecimento tem suas peculiaridades, que só os professores que nela atuam é que 

conhecem e dominam. É essencial que os educadores ampliem sua visão sobre esse 

tema, inserindo os alunos em outros ambientes que levam ao letramento como: a 

dança, a música, a pintura, etc., isso possibilita a criação do sentimento de cidadania, 

já que o indivíduo conhece ou passa a ter acesso a diferentes formas de 

aprendizagem e também de conhecimentos culturais (SOARES, 2008, p. 57). 

 

A Professora D respondeu “em primeiro lugar é ter bom resultado no trabalho e 

gostar do que faz, e eu gosto de trabalhar com crianças, assim procuro sempre está inovando, 

não procuro ficar na mesmice porque se torna monótono para mim como também para as 

crianças”.  

A professora gosta do que faz e procura fazer um bom trabalho, diz que procura inovar 

no trabalho com as crianças.  

Perguntamos aos entrevistados qual a concepção teórica que dá suporte a sua prática 

educativa. Destacamos as seguintes falas: 

Umas das concepções teóricas que me influenciou bastante no ponto de 

alfabetização e letramento de criança é Montessori e Piaget, sabendo que você tem e 

leva em conta o desenvolvimento cognitivo da criança e a sua etapa de 

conhecimento, porque toda criança ela não tem o mesmo rendimento igual e não 

poderá ser comparada com a outra, porque o desenvolvimento cognitivo ele é 

diferenciado de cada criança (Professora A). 

 

Olha que tá dando suporte é a minha formação em pedagogia porque é relacionada 

aquilo que eu estou trabalhando, faço Pacto pela Educação é um suporte que vem 

fortalecer minha prática em sala de aula, acompanho muito Paulo Freire tanto que eu 

trabalho na concepção dele, também a Emilia Ferreiro (Professora D). 

 

 Observamos nos dois relatos acima que as duas professoras indicam as concepções 

teóricas que norteiam seus trabalhos e refletem em suas práticas educativas. 



37 
 

   Perguntamos aos entrevistados se existi alguma forma de incentivo por parte dos 

pais dos alunos no processo de alfabetizar. Destacamos as seguintes falas 

     A Professora A respondeu “alguns pais eles acompanham o processo de 

alfabetização e o único incentivo que eles sempre cobram de nós educadores é que façamos o 

dever para casa é uma forma de incentivo”. 

    A Professora B respondeu “Não, eu sou instruída pela coordenação que me orienta 

como eu trabalhar com os alunos, mas os pais mesmo ainda não teve nenhum que viesse aqui 

conversar diretamente comigo”.  

O Professor C respondeu “algumas vezes sim, é mas isso se dá basicamente quando 

a escola faz alguma atividade geral com os alunos, a gente percebe que algumas vezes os 

pais trazem e permitem que os alunos participem diretamente, mas isso é uma quantidade 

muito pequena”.  

Não, ainda não, eu recebo muito assim a questão de orientação é por parte da 

coordenação, que às vezes a gente encontra alguma dificuldade, eu vou com ela, 

professora de que forma eu posso está passando, que possa tá facilitando, ela me 

orienta, mais em relação aos pais eu ainda não encontrei (Professora D).  

 

Podemos observar nas falas acima que não existe alguma forma de incentivo por parte 

dos pais dos alunos no processo de alfabetizar, em raros casos existe acontece mais voltado 

para a cobrança com o dever de casa, mas indicam que há um apoio ou incentivo por parte da 

coordenação pedagógica da escola. 

Perguntamos aos entrevistados de que forma a escola vem conduzindo o processo de 

alfabetização e letramento com as crianças no 1º ciclo. Destacamos as seguintes falas:   

A Professora B respondeu “a coordenação nos repassa que devemos trabalhar o 

currículo que a escola oferece é nesse contexto que a gente vai buscando conhecimento para 

repassar aos alunos”. 

Bem, a escola sugere para que o professor possa desenvolver as atividades que ele 

utilize materiais práticos, busque também atividades e dinâmicas onde o aluno possa 

perceber que a atuação dele é importante, tanto individualmente como coletivamente 

e são essa sugestões dessas atividades elas se dão mais especificamente na atuação 

da coordenação, sugere a gestão da escola, a gente percebe assim não diretamente 

mais especificamente através da coordenação (Professor C). 
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Olha a escola acompanha tanto, é que estamos fazendo o Pacto pela Educação e 

muitas escolas por ai não aderiram, a escola ela teve esse impacto, eles acompanham 

por parte da coordenação, da direção até nem tanto mais eu falo da coordenação da 

manhã é uma pessoa que ajuda bastante ela entende por que ela é pedagoga, então 

ela faz esse acompanhamento está sempre nós orientando nos encontros pedagógicos 

sempre está conduzindo nossos trabalhos (Professora D). 

 

Observamos nas falas acima que na escola existe uma condução por parte da 

coordenação pedagógica, no sentido de orientar o trabalho dos professores em sala de aula 

quando se trata dos processos de alfabetização e letramento. 

Bortoni (2004) fala que a escola tem que facilitar o processo de forma ampla e 

comunicativa, permitindo ao aluno apropriar-se desses recursos para desempenharem com 

segurança as mais diversas tarefas linguísticas. 

Segundo Soares (1999) é papel da escola ampliar as experiências de leitura e escrita, 

adaptando à criança condições para o letramento, a partir das marcas trazidas para o ambiente 

escolar. Além de aperfeiçoar as habilidades já adquiridas de produção de diferentes gêneros 

de textos orais, levar à aquisição e ao desenvolvimento das habilidades de produção de textos 

escritos, de diferentes gêneros e veiculados por meio de diferentes portadores. 

Por meio das respostas dos entrevistados compreendemos a importância da escola 

como instituição social responsável pela sistematização dos saberes possibilitando o acesso 

aos conhecimentos históricos e sociais. Entendemos que é necessário que o professor precise 

experimentar novos maneiras/métodos, desde que seja com embasamento teórico, trabalhando 

aspectos imprescindíveis a construção de identidade, dos saberes e das posturas específicas ao 

aprendizado profissional. 

Perguntamos quais as expectativas dos professores em relação à alfabetização e 

letramento no 1º ciclo. Percebemos por meio das falas que todos os entrevistados 

responderam de forma unânime, que suas expectativas são que ao final do ano letivo pelo 

menos 80% dos seus alunos estejam realmente alfabetizados e letrados, para chegar ao 2º 

ciclo com sucesso. 

Tendo em vista que os alunos irão precisa fazer a leitura, a escrita e certamente  

precisaram ter esse conhecimento de mundo para suas evoluções, de criança até cidadão para 

atuarem em  sociedade. Então é importante que eles saiam do 1º ciclo tendo esse 

conhecimento inicial.  
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Tfouni (2010) vê a alfabetização, como práticas sociais que envolvem a leitura e a 

escrita, como um processo de extensão de uma realização, que amplia o conhecimento em 

algumas áreas, mas de uma incompletude porque nunca estamos completamente 

alfabetizados. 

Pensar a alfabetização na perspectiva do letramento provoca na compreensão de um 

trabalho pedagógico organizado a partir da reflexão em volta desses termos, enquanto 

processos apontados, específicos, porém indissociáveis, que envolvem metodologias 

diferenciadas de ensino, considerando a necessidade e a importância de desenvolver a 

alfabetização num contexto de letramento. 

Entendemos que, por exemplo, o ensino dos gêneros textuais, o qual trabalha um 

conteúdo propício para o entendimento que constitui o conhecimento e interação para uma 

ampliação de conhecimentos linguístico - culturais em que esse mesmo conteúdo sirva de 

veículos para trabalhar práticas de alfabetizar letrando. 

Perguntamos aos entrevistados quais as práticas pedagógicas que são utilizadas no 

processo da alfabetização e letramento. Neste sentido destacamos as seguintes falas: 

É comum à gente trabalhar bastante com jogos e dependendo das condições do 

professor ele trabalha também com recursos de apoio, no caso é as  xerox e como já 

falei na grande maioria, parte dos professores, e dinâmicas e também painéis o qual 

auxilia bastante o apoio do professor dentro do âmbito da sala de aula (Professora 

A). 

 

Como prática, as atividades pedagógicas, onde os alunos possam conviver 

diretamente com os trabalhos que insinue a atuação dele na sociedade, então esses 

trabalhos são trabalhos escritos como a leitura, por exemplo: laço semântico, a gente 

associa a escrita ao desenho (Professor C). 

 

A minha prática que eu ensino na sala de aula são jogos, brincadeiras, também eu já 

fiz no primeiro ano teatrinho de fantoche, eles gostaram muito, mais é mais com 

relação de jogos, brincadeiras de roda e educativa, com relação o material do assunto 

eu trabalho muito a questão do português e da matemática, eu exploro bastante essas 

duas disciplinas as outras disciplinas como História, Geografia e as demais eu 

exploro mais oralmente, eu pego um assunto e em cima desse assunto eu vou 

explorar com eles vamos socializar em sala de aula se eu estou trabalhando os meios 

de comunicação eu vou com eles o que são meios de comunicação e em cima 

daquilo eu vou socializar com eles depois vou explorar para que eles participem, é 

dessa forma que eu trabalho e as provinhas eu passo mais essas outras disciplinas 

passo mais é trabalho em sala de aula e o português e a matemática eu passo escrita. 

(Professora D). 
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Observamos nas falas acima que foram indicadas segundo os entrevistados diversas 

práticas pedagógicas que são utilizadas no processo de alfabetização e letramento, tais como: 

jogos, painéis, trabalhos escritos, desenhos, brincadeiras, etc. 

Sulzboch (2013) tece um comentário importante acerca do lúdico: 

O lúdico é o meio facilitador da alfabetização, pois a criança que tem uma infância 

bem estruturada adquire segurança de si própria. A alfabetização com base nas 

atividades lúdicas é muito prazerosa, tanto para o professor como para as crianças. A 

ludicidade uma necessidade do ser humano em qualquer idade e não pode ser vista 

como apenas diversão. O desenvolvimento pessoal, social e cultural, colabora com 

uma boa saúde mental, facilita os processos de socialização, comunicação, expressão 

e construção do conhecimento (SULZBOCH, 2013, p. 20). 

 

A ludicidade facilita a aprendizagem do aluno, mas o professor como mediador desse 

processo, precisa saber explorar para assim poder alcançar seu objetivo final.  

De acordo com Ferreiro (2011) a alfabetização não é um estado ao qual se chega, mas 

um processo cujo início é, na maioria dos casos, anterior à escola e que não termina ao 

finalizar a escola primária. Com isso, nota-se a importância da ludicidade no processo de 

alfabetização, pois o brincar faz parte tanto do espaço escolar, como do não escolar. 

Desta forma, é possível realizar uma relação com o cotidiano do aluno, com suas 

vivências no mundo da escrita e assim, enriquecer o processo de alfabetização na escola. 

Portanto, a ludicidade auxilia no processo de conexão entre a realidade vivida e os saberes 

escolares. 

A prática pedagógica é a ação realizada pelo professor dentro de sala de aula, onde o 

principal interesse é desenvolver a aprendizagem dos alunos, através de estratégias que 

viabilizem o trabalho, orientado por diversos saberes, habilidades e competências, 

relacionados ao trabalho docente. 

Entendemos que dentro da escola todos assumem um compromisso e são conscientes 

da função que exercem. Assim como a coordenação pedagógica que também assume um 

papel importante e tem a função de promover ações educativas e sociais que viabilizem o 

ensino aprendizagem dos alunos.  

Perguntamos aos professores entrevistados se a coordenação pedagógica da escola 

incentiva o processo de alfabetizar letrando e de que forma. Destacamos as falas abaixo: 
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Sim, através dos trabalhos, dos trabalhos práticos da realidade do aluno que seja 

construindo materiais da realidade, dinâmicas que a ludicidade também faça que o 

aluno se sinta acolhido que ele perceba principalmente que os conteúdos que estão 

sendo aplicado aqui irão influenciar a vida dele tanto estudantil quanto na vida 

pessoal, como por exemplo: atividades que ele possa utilizar no momento de uma 

seletiva, na vida estudantil ele ira realizar vários exames, varias provas testes 

classificatórios e tudo isso a coordenação enfatiza, para que agente não possa 

trabalhar só visando o lado pessoal do aluno que a gente possa também trabalhar 

esse todo dele, que ele ira precisar em algum momento na sociedade, a sociedade vai 

exigir dele isso, então alfabetizar letrando colocando pela coordenação é 

alfabetização preparando para a vida tanto estudantil como pessoal (Professor C). 

 

A coordenação ela incentiva, tanto é que por parte da coordenação ele entende 

demais, eu vejo que ela tem mais entendimento, não é direito de vocês, se não der 

pra vocês vim, vocês não vem e vão fazendo porque é bom pro currículo de vocês 

então vão, só que assim, assim como nós somos mandados por ela, ela também é 

mandada por uma maior, então ela tá sempre incentivando, ela é muito esforçada, 

ela pesquisa na internet tudo que é novo, ela esta sempre contribuindo com a gente 

repassa, tanto quando tem reuniões com os pais ela tem toda aquela preocupação da 

gente tá fazendo, olha eu pesquisei isso aqui da pra trabalhar na tua turma, da de 

fazer uma apresentação na tua turma ela tá sempre ajudando vai em busca e ela 

pesquisa, e material as vezes quando a gente precisasse ela tiver ela dá pra gente e 

ela não tendo ela vai, olha no momento eu não tenho mais eu vou atrás se eu 

encontrar eu repasso pra ti, eu vejo que ela é muito interessada mesmo, sem ela 

nossa escola fica muito difícil (Professora D). 

 

Com base nos dois relatos acima podemos afirmar que a coordenação pedagógica da 

escola incentiva o processo de alfabetizar letrando, por meio de trabalhos em parceria com os 

professores, contribuído e estimulando para o desenvolvimento de um bom trabalho em sala 

de aula com os alunos do 1º ciclo. 

Perguntamos aos entrevistados se eles têm alguma sugestão para melhorar o trabalho 

dos professores em sala de aula, com as crianças no 1º ciclo no que diz respeito ao processo 

de alfabetizar letrando. Neste sentido destacamos as falas abaixo: 

Uma das propostas seria que o número de alunos no 1º ano permanecesse o mesmo 

no 2º e 3º ano, para que alfabetização e letramento chegassem a sua conclusão final 

com aquele determinado número de alunos e o professor tendo um ponto positivo 

das suas atividades pedagógicas (Professora A). 

 

Segundo a professora sua sugestão seria que durante os três anos do ciclo o número de 

alunos fosse o mesmo.  
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Os livros didáticos, para se ter um bom andamento eu achava que o professor 

deveria escolher esses livros, para melhorar essas práticas na sala de aula, porque as 

maiorias dos materiais que eu trabalho é com material que eu compro, por que esses 

livros didáticos que vem eles não são de acordo com a nossa realidade. Outra 

situação que eu acharia que fosse favorável é que todos os professores do 1º ciclo se 

reunissem e fizessem todo mundo junto um plano e todos trabalhassem em conjunto, 

porque o coletivo também contribui muito, por que muitas vezes aquele professor 

tem facilidade e tem aquele outro que tem mais dificuldade e todos se ajudando nos 

só tem a crescer  (Professora D). 

 

A professora acima sugere que os livros didáticos fossem escolhidos pelo professor e 

que existisse um plano feito coletivamente por todos os professores e que todos trabalhassem 

o mesmo em sala de aula. 

Observamos nas duas falas acima que as professoras fazem sugestões relevantes para 

melhorar o trabalho dos professores em sala de aula, com as crianças no 1º ciclo no que diz 

respeito ao processo de alfabetizar letrando. 

 Observamos a partir das falas dos entrevistados que o processo de alfabetização e 

letramento ainda não está bem claro para alguns dos professores, alguns ainda confundem os 

conceitos. 

Entendemos que é necessário que o professor seja criativo, de forma que suas aulas 

sejam prazerosas e lúdicas, através de jogos e atividades que atraiam a atenção e possibilite 

boa aprendizagem, sem esquecer que a aprendizagem não é igual a todos, pois uns tem mais 

facilidade e outros não. 

Neste sentido entendemos que a construção dos conhecimentos tem que ser bem 

consolidada, não de uma vez só, mas de forma repetitiva para que possibilite aos alunos 

refletirem sobre a temática estudada, o que não quer dizer que ao repetir atividades o 

professor tem que planejar novas situações, pensar e repensar nas situações, que os resultados 

não foram favoráveis de forma que se planejando e socializando com os outros professores 

encontrem estratégias para que os alunos assimilem a atividade de forma continua. 

É importante destacar que o planejamento faz-se necessário para escolhas coerentes, 

organizar as rotinas e ter os objetivos delimitados, podendo definir o planejamento como um 

“projeto de atividades educativas” indispensáveis ao professor, pois a elaboração diária traz a 

condição básica para a segurança e a eficiência da ação pedagógica, não deve ser, porém, um 

esquema redigido e mecânico. Mas um conjunto de diretrizes simples e flexíveis, deixando 
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margem a possíveis adaptações, portanto é preciso saber aonde quer chegar e o que ensinar 

aos alunos, através de novas estratégias para que os mesmos venham ter prazer em participar 

das aulas e alcançar a aprendizagem. 

Em nossa opinião é necessário que exista um desenvolvimento interativo, criativo e 

lúdico, incluindo a habilidade de aprender a ouvir opiniões diferentes e a contra argumentar, 

formando comparações objetivas em meio a textos diferentes e as diversas maneiras de 

utilizar a escrita socialmente. É necessário também a troca de experiências, tendo em vista o 

desenvolvimento de valores como colaboração e harmonia. Os princípios relacionais 

aumentam á medida em que a criança resolve o problema de como a linguagem escrita chega 

a ser expressiva. 

Assim, passa a entender como a linguagem escrita representa as idéias e os conceitos 

que as pessoas, os objetos no mundo real e a linguagem oral possuem em uma determinada 

cultura. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Neste trabalho abordamos questões importantes referentes ao tema Alfabetização e 

Letramento, tantos em relação a aspectos teóricos com também aspectos relacionados à 

pesquisa de campo que foi realizada na Escola Municipal de Ensino Fundamental Mariocay. 

No primeiro capítulo tratamos sobre a Alfabetização e Letramento, alguns conceitos e 

diferenças, etc. No segundo capítulo descrevemos importantes informações sobre a escola 

onde realizamos a pesquisa e também informamos à metodologia que foi aplicada. No terceiro 

capítulo descrevemos o perfil dos entrevistados e analisamos as falas dos sujeitos, sendo 

assim destacados os resultados da pesquisa. 

No decorrer da construção da pesquisa encontramos algumas dificuldades para realizar 

as entrevistas, pois pensamos inicialmente em realizar as entrevistas com seis professores, 

todavia conseguimos entrevistar quatro professores.  

Percebemos que com a pesquisa ainda ficam algumas lacunas sobre alfabetizar 

letrando na escola, pois observamos apenas a percepção dos professores, mas não sabemos a 

percepção da direção, da coordenação pedagógica, dos pais e dos alunos. 

Acreditamos que nossos objetivos e o problema de pesquisa foram alcançados, pois  

investigamos como vem acontecendo a prática de alfabetizar letrando no 1º ciclo do ensino 

fundamental, conhecemos as metodologias utilizadas nas práticas de alfabetizar letrando; 

analisamos as dificuldades nas práticas de alfabetizar letrando,  pesquisamos os pontos 

positivos nas práticas de alfabetizar letrando. Percebemos por meio das falas dos professores 

como vem acontecendo a prática de alfabetizar letrando no 1º ciclo do ensino fundamental.   

No entanto em relação aos três objetivos específicos em nossa opinião faltou serem 

mais bem discutidos pelos entrevistados, percebemos que no momento de responder as 

perguntas, alguns informantes não respondiam conforme as perguntas que foram feitas. 

A partir das falas dos entrevistados observamos que o processo de Alfabetização e 

Letramento ainda não está bem claro, alguns ainda confundem os conceitos, devido alguns 

fatores. Entendemos que os professores precisam ter conhecimento dos significados distintos, 

pois são termos que se aplicam a diferentes práticas. 
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 A partir das leituras que realizamos para a construção desta pesquisa letrar é transmitir 

as habilidades necessárias e o habito de ler e escrever, já o ato de alfabetizar refere-se às 

técnicas para a compreensão da linguagem no que diz respeito a seus conteúdos gramaticais. 

No processo de letramento, é necessário que o aluno tenha bastante contato com a leitura, que 

pode ser através de jornais, revistas, livros, letras de músicas, enfim através dos diversos 

gêneros textuais que lhe permitam refletir sobre o que foi lido. 

Percebemos que o processo de alfabetizar letrando vem acontecendo de maneira 

diversificada, pois a aprendizagem não é igual para todos, uns aprendem com mais facilidade, 

outros tem mais dificuldades, o que não quer dizer que o aluno não aprendeu. 

Respondendo aos objetivos específicos percebemos que as práticas são neutras, mais 

todas estão apoiadas de certo modo, no conceber o processo com um só objetivo, o de facilitar 

a aprendizagem, que aprender brincando é muito mais prazeroso e divertido, chamando a 

atenção para os jogos educativos, o jogo imaginário e as possibilidades de serem usados para 

facilitar a aquisição da linguagem, tanto oral como escrita, sendo que, para isso acontecer, 

deve existir um paralelo entre a linguagem e a ação que envolve relação entre os dois. 

Analisamos que nesse processo existem algumas dificuldades a serem trabalhadas, 

como a ausência dos pais na escola, a falta de matérias didáticos, esses foram o ponto alto na 

pesquisa e uma das causas para a não aprendizagem do aluno, visto que o material didático é 

uma riqueza para a aprendizagem do mesmo, para a criança esteja inserida no contexto real, o 

incentivo dos pais é essencial para o bom desenvolvimento da aprendizagem.  

Os pontos positivos no processo de alfabetizar letrando é que além de aprender a ler e 

escrever a criança possa olhar o mundo de maneira diferenciada no contexto das práticas 

sociais da leitura e da escrita, tendo em vista que a linguagem é um fenômeno social. 

Devido às dificuldades encontradas na sala de aula no processo de alfabetização e 

letramento, na nossa prática docente surgiu a curiosidade de aprofundar nossos 

conhecimentos sobre a metodologia para aplicar na prática pedagógica, uma vez que o nosso 

conhecimento sobre o ato de alfabetizar atualmente é sobre o método tradicional que trabalha 

as partes para chegar ao todo, o qual sendo bem aplicado dava resultado e os alunos 

aprendiam a ler e escrever, mas não conseguíamos concluir o assunto até o final do ano letivo. 

Entretanto este método o aluno adquiria conhecimento, mas não aprendia a interpretar.  
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Sabe-se que o objetivo do letramento é ensinar a partir do todo para as partes, fazendo 

com que o aluno aprenda a ler escrever, interpretar a leitura, criando novas maneiras de 

escritas.  

Observamos nas falas dos entrevistados que quando se fala em metodologia essa é 

diversificada, não vem pronta, porém tem que ser construída gradativamente de acordo com o 

desenvolvimento dos alunos, pois é um processo diferenciado, pois uns tem facilidade em 

aprender e outros têm mais dificuldades. 

Para isso é preciso que o professor construa um ambiente alfabetizador podendo assim 

facilitar a convivência de maneira interativa, criativa e lúdica, e ao introduzir a habilidade de 

aprender e de ouvir, possa também dá opiniões diferentes e a contra argumentar, 

estabelecendo comparações objetivas entre textos diferentes e as diversas maneiras de utilizar 

a escrita socialmente. Sem esquecer que troca de experiências, é um desenvolvimento de 

valores. 

 Desejamos que no processo de alfabetizar letrando a escola alcance seus objetivos, 

que ao final do ciclo os alunos possam alcançar sua progressão para o próximo ciclo, e que os 

profissionais da educação, em especial os que trabalham com a alfabetização e letramento, 

busquem aperfeiçoamento nessa área tão complexa, mas rica em sentido e significado para a 

educação. 

Desejamos que este trabalho pudesse servir para a universidade como um trabalho que 

venha a enaltecer suas capacidades de levar para o conhecimento de toda a organização, com 

seriedade e o compromisso em formar cidadãos competentes nas suas áreas ofertadas pela 

mesma e aos alunos que possa servir de apoio nos seus trabalhos. 

Ao concluirmos esta pesquisa acreditamos que é possível atingir a qualidade na 

educação das classes de alfabetização, com práticas educacionais que utilizem diferentes 

metodologias, que proporcionem tanto o desenvolvimento da alfabetização quanto o 

desenvolvimento do letramento de cada aluno, para que ele possa ser autor de sua vida e de 

diversas transformações. 

Como dizia o grande educador Paulo Freire “Ninguém educa ninguém, ninguém educa 

a si mesmo. Os homens se educam entre si mediatizados pelo mundo.” Neste processo o 

professor é o mediador de conhecimentos e de atitudes que são fundamentais, quando envolve 

os diversos usos sociais da leitura e da escrita. Porque o ato de ensinar a ler e a escrever 
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possibilita criar condições para a inserção do sujeito em práticas sociais, desafiando o 

professor a assumir uma postura política que envolve o conhecimento e o domínio do que vai 

ensinar. 
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ROTEIRO DE ENTREVISTA PARA PROFESSOR(A) DE ESCOLA  

 

IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO: 

 

IDADE (       ) 

SEXO (       ) 

OCUPAÇÃO (      ) 

Tempo na função (      ) 

Tempo na rede (      ) 

Hora/aula mensal (      )  Atua em outra escola ou emprego (       ) 

Quantas horas totais (      ) 

Formação Superior – Licenciatura em.....................................  

     Especialização (      )      Mestrado (      )      Doutorado (      ) 

Faixa salarial    (entre 02 e 03 salários mínimos)    (entre 03 e cinco)     (entre 5,5 ou mais) 

 

1) Qual sua compreensão sobre o processo de Alfabetizar Letrando? 

2) De que forma vem acontecendo o processo de Alfabetizar Letrando com as crianças do 1º 

Ciclo? 

3) Quais as metodologias utilizadas no processo de Alfabetizar Letrando? 

4) Quais as dificuldades no processo de Alfabetizar Letrando? 

5) Na sua opinião quais os pontos positivos no processo de Alfabetizar Letrando? 

6) Qual a concepção teórica que dá suporte a sua prática educativa? 

7) Existe alguma forma de incentivo por parte dos pais dos alunos no processo de Alfabetizar 

Letrando? Explique.  

8) De que forma a escola vem conduzindo o processo de Alfabetização e Letramento com as 

crianças no 1º Ciclo? 
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9) Quais suas  expectativas em relação a Alfabetização e Letramento no 1º Ciclo? 

10) Que práticas pedagógicas são utilizadas no processo da Alfabetização e Letramento no 1º 

Ciclo? 

11) Na sua opinião a avaliação é importante no processo de Alfabetizar Letrando? Por quê? 

13) Qual o tipo de atividade você mais desenvolve com as crianças visando o processo de 

Alfabetizar Letrando? Explique. 

14) A gestão da escola incentiva o processo de Alfabetizar Letrando? De que forma? 

15) A coordenação pedagógica da escola incentiva o processo de Alfabetizar Letrando? De 

que forma? 

16) Você tem alguma sugestão para melhorar o trabalho dos professores em sala de aula, com 

as crianças no 1º Ciclo no que diz respeito ao processo de Alfabetizar Letrando? 

 

 

 

 

 

 


