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GUERREIRO, Regiane Holanda & DUTRA, Giselle: AS FACETAS DO LETRAMENTO 

E DA ALFABETIZAÇÃO COMO POTENCIALIZADORES DA ESCRITA NA 1ª 

SÉRIE DO ENSINO FUNDAMENTAL. 

Regiane Holanda Guerreiro ¹ 

Giselle Bezerra Mesquita Dutra ² 

RESUMO 

Este artigo teve como objetivo principal analisar as dificuldades de aprendizagem de 

alfabetização e letramento no 1º ano do Ensino Fundamental. O fato de a leitura e o 

letramento assumir tão grande destaque no processo da aprendizagem se explica pela 

necessidade da mesma para a interpretação dos fatos e situações que envolvem o aluno. É 

através da leitura que o aluno entra em contato com o mundo da informação e pode construir 

efetivamente seu próprio conhecimento, pois a mesma desperta a criança para a interpretação 

dos fatos que a cercam. Estamos diante de um quadro que aponta problemas resultantes de 

alfabetização de crianças no contexto escolar, insatisfações e inseguranças entre 

alfabetizadores os que evidenciam uma perplexidade na persistência do fracasso escolar em 

alfabetizar. Neste contexto, vem surgindo nos discursos teóricos a palavra letramento como 

uma proposta para superar tais fracassos, usando termos como alfabetizar ou letrar 

alfabetizando, apontados como o caminho para a superação dos problemas enfrentados nesta 

etapa de escolarização. Concluiu-se que a alfabetização e o letramento são, no estado atual do 

conhecimento sobre a aprendizagem inicial da língua escrita, indissociáveis simultâneos e 

interdependentes. 

 

Palavras-Chave: Alfabetização. Letramento. Ensino Fundamental. 

                                                     ABSTRACT 
 

The main objective of this article was to analyze the learning difficulties of literacy and 

literacy in the 1st year of elementary school. The fact that reading and literacy is so prominent 

in the learning process is explained by the need for it to interpret the facts and situations that 

involve the student. It is through reading that the student comes into contact with the world of 

information and can effectively build his own knowledge, as it awakens the child to interpret 

the facts that surround him. We are facing a situation that points out problems resulting from 

the literacy of children in the school context, dissatisfactions and insecurities among literacy 

teachers, which show a perplexity in the persistence of school failure to teach literacy. In this 

context, the word literacy has emerged in theoretical discourses as a proposal to overcome 

such failures, using terms such as literacy or literacy, pointed out as the way to overcome the 

problems faced in this stage of schooling. It is concluded that literacy and literacy are, in the 

current state of knowledge about the initial learning of the written language, simultaneous and 

interdependent. 
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1. INTRODUÇÃO 

 
Atualmente a educação está caminhando para alfabetizar letrando. No processo de 

alfabetizar e letrar é imprescindível que os educadores tenham claros tais conceitos, pois 

alfabetização é um processo especifico e indispensável de apropriação do sistema da escrita, a 

conquista dos princípios alfabético e ortográfico que possibilita ao educando ler e escrever 

com autonomia e letramento. 

Objetivo principal é analisar as dificuldades de aprendizagem de alfabetização e 

letramento no 1º ano do Ensino Fundamental. Para a sua realização, foram observadas duas 

turmas de 1º ano na Escola pesquisada. Apresentamos algumas reflexões acerca da 

apropriação da linguagem escrita, destacando a relação entre os processos de alfabetização e 

letramento compreendendo-os, respectivamente como: aprendizagem de habilidades 

necessárias para os atos de ler e escrever; estado ou condição do sujeito que incorpora práticas 

sociais de leitura e escrita. 

Tais reflexões fundamentaram-se na análise dos conceitos apresentados por 

especialistas da educação infantil, principalmente Emília Ferreiro (1998) e Magda Soares 

(1998, 2004) dentre outros. Por fim, consideramos ser também papel da educação infantil 

enriquecer o processo de letramento das crianças e estimular sua alfabetização, de acordo com 

as possibilidades e limites desse nível de escolaridade. Isso requer reconhecer que tais 

processos são indissociáveis e interdependentes, porém distintos. Essa conclusão transportou-

nos para a necessidade de repensar a formação inicial e continuada de professores. 

            Emilia Ferreiro (1998) em sua obra “Reflexões sobre a alfabetização”, faz uma análise 

sobre a alfabetização, fazendo-nos repensar a nossa prática escolar, na qual se baseia em 

experiências vivenciadas por ela e por outros colaboradores. A autora defende que se a escrita 

é concebida como sistema de representação, sua aprendizagem se converte na apropriação de 

um novo objeto de conhecimento, ou seja, em uma aprendizagem conceitual, mas se a escrita 

e concebida como código de transcrição, sua aprendizagem é concreta como a aquisição de 

uma técnica. 

Segundo Ferreiro (1998) as crianças em certo momento dedicam um grande esforço 

intelectual na construção de formas diferenciadas entre as escritas, essas diferenças são 

inicialmente intrafigurais e consiste em atribuir uma significação a um texto escrito. Tais 

critérios se expressão pelo eixo quantitativo onde se atribui o mínimo de três letras para que a 

escrita diga algo. E sobre o eixo qualitativo, como a variação interna possa ser interpretada, 
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ou seja, se o escrito tem o tempo todo à escrita não pode ser interpretado. 

Magda Soares (2004) na sua obra “O letramento e a alfabetização” enfatiza que são 

direitos de crianças, jovens e adultos de todas as idades e condições fundamentais para uma 

sociedade verdadeiramente democrática, o letramento e alfabetização. No entanto, os 

problemas em torno da aprendizagem da língua escrita e as controvérsias em torno dos 

métodos de alfabetização apontam a necessidade de reflexão. Qual é o melhor momento de 

iniciar a alfabetização das crianças? E quais são os métodos mais eficazes para isso? Há 

décadas questões como essas motivam pesquisas e discussões teóricas que implicam o ensino 

da língua escrita. 

Dissociar alfabetização e letramento é um equívoco porque, no quadro das atuais 

concepções psicológicas, lingüísticas e psicolingüísticas de leitura e escrita, a entrada da 

criança (e também do adulto analfabeto) no mundo da escrita ocorre simultaneamente por 

esses dois processos: pela aquisição do sistema convencional de escrita; a alfabetização; e 

pelo desenvolvimento de habilidades de uso desse sistema em atividades de leitura e escrita, 

nas práticas sociais que envolvem a língua escrita - o letramento.  

Conforme pesquisas realizadas por Emília Ferreiro e Ana Teberosky que junto a 

Piaget, concentrou o foco de estudo no mecanismo cognitivo relacionado à leitura e a escrita. 

A partir do questionamento existe alfabetização sem letramento? Foi desenvolvido o artigo 

subsidiado por autores já especificados anteriormente. 

A reflexão realizada neste artigo sobre os conceitos letramento, alfabetização e 

escolarização, surgiu por se perceber que ainda há dificuldades para definir os usos da leitura 

e da escrita colocadas pelas sociedades atuais. Letramento, alfabetização e escolarização são 

termos que podem ser confundidos e na literatura, às vezes, são usados como sinônimos, 

embora impliquem em diferentes conceituações. É esse conhecimento que a escola precisa 

promover e que muitos ainda não priorizam, porque, queiram ou não, continuam reduzindo a 

noção de alfabetização ao aprendizado do sistema de escrita alfabética. Ou seja, conhecer 

como a leitura é percebida e trabalhada pelo aluno e pelo professor do Ensino Fundamental, 

enquanto o principal recurso de comunicação numa sociedade marcada pelo progresso 

científico e tecnológico. 

No primeiro capítulo, será claro a ideia de alfabetização e como a mesma se dá nos 

inúmeros espaços de ensino aprendizagem, no capítulo segundo, é possível notar que existem 

métodos que podem ser utilizados para auxiliar a alfabetização e demonstrar que letrar é 

preciso e é possível. Para letrar, é preciso querer. Cabe aqui o papel do professor, enquanto 
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mediador, incentivador. 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO 
 

Nos últimos anos a nossa educação vem refinando nossas concepções de 

alfabetização e passamos a compreender e utilizar o conceito de letramento. Segundo o 

dicionário Houaiss (2001), letramento é um “conjunto de práticas que denotam a capacidade 

de uso de diferentes tipos de material escrito”. Como aponta Magda Soares (2004), o termo 

letramento é a versão para o português da palavra literacy, da língua inglesa, que significa o 

estado ou a condição que assume aquele que aprende a ler e escrever. 

Considerando o que discutimos até agora podemos afirmar que as atuais concepções 

de letramento e alfabetização se distanciam muito do que entendíamos até pouco tempo, sobre 

o que significa “estar alfabetizado”. 

  Diante dessas constatações, sabe-se que a conquista de um nível mínimo de 

letramento pressupõe oportunidades de uso, reflexão e domínio das propriedades dos 

diferentes textos que circulam socialmente. 

            Ante a perspectiva de que é preciso expor o aluno ao mundo dos textos, alguns 

educadores, infelizmente passaram a acreditar que os alunos se alfabetizam 

“espontaneamente’’ sem uma ajuda sistemática para apropriar o sistema alfabético”. Se esse 

“alfabetizar-se sem ser ensinado” ocorre com alguns poucos indivíduos, obviamente não 

caracteriza a trajetória da maioria dos alunos independentemente do grupo sociocultural em 

que nasceram. Sendo essencialmente importante aproveitar as oportunidades para fornecer, 

desde cedo uma ajuda sitemática que propicie ao aprendiz interagir com a línmgua numa 

perspectiva reflexiva. 

            Defendemos, assim, que em lugar de esperar que os alunos desenvolvam sozinhas 

aquelas habilidades, cabe à escola, desde a educação infantil, alimentar a reflexão sobre as 

palavras, observando, por exemplo, que existem palavras de tamanhos diferentes, que 

algumas rimam que tem “pedaços” iniciais parecidos e que aqueles pedaços semelhantes se 

escrevem muitas vezes com as mesmas letras, etc. 

Com base nas evidências de estudos e pesquisas hoje disponíveis “alfabetizar 

letrando” requer a democratizar a vivência de práticas de uso da leitura e da escrita, auxiliar o 
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aluno ativamente a reconstruir essa invenção social que é a escrita alfabética. 

Trata-se agora de garantir que as práticas de escolarização ajudem o aluno a “pensar 

enquanto aprende o bê-a-bá” e a descobrir os ganhos e os prazeres que se pode experimentar 

diante de um aprendizado do sistema da escrita e vivenciada e construindo como um meio 

para oferecer autonomia no exercício da leitura e escrita dos cidadãos letrados. 

 

  2.2 O PROFESSOR E OS MÉTODOS DE ALFABETIZAÇÃO 
 

Nos dias de hoje, nos perguntamos muito, qual a educação, aprendizagem que 

devemos trabalhar para o desenvolvimento da criança? Como devemos alfabetizar? São 

perguntas que o profissional junto com a escola, precisa responder e materializar estas 

respostas na construção de um currículo pautado nestes sujeitos, na elaboração de propostas 

metodológicas, buscando, questionando, para fluir no processo de ensino- aprendizagem. 

Conforme Silva (1995) a alfabetização precisa estar centrada na compreensão e 

comunicação, levando em conta o processo, modo de aprendizagem das crianças e de cada 

criança, pois como afirma Demo (2007, p.70): “A questão fundamental é de aprendizagem a 

partir das crianças”. 

Assim a leitura não pode ser ensinada para as crianças. A “responsabilidade do 

professor não é a de ensinar as crianças a ler, mas a de tornar a aprendizagem possível.” 

Independentemente do projeto que esteja sendo desenvolvido na escola, é importante que haja 

uma abertura para o professor e a criança desencadearem a alfabetização propriamente dita, 

desde que tenha sentido para a criança, pois isso é um cuidado profissional, ocorrendo 

segundo Pérez e Garcia (2001, p.2): 

 

De forma democrática, reflexiva e participativa que atribua ou transfira 

gradativamente para o aluno, a responsabilidade da construção do conhecimento, 

que ofereça aos alunos a possibilidade real de participar ativamente de sua própria 

aprendizagem, negociando, chegando a consensos e escutando suas propostas de 

atividades e projetos a serem realizados. 

 

Concordando com os autores, Neves (2006) dizem que [...] a criação subjetiva e a 

independência intelectual é que abrem as portas para a transformação individual e coletiva. 

Segundo Freire (1999) o bom professor é aquele que se coloca junto com o educando e 

procura superar com o educando o seu não saber e as suas dificuldades, com uma relação de 

trocas onde ambas as partes aprendam. 
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Para ocorrer à aprendizagem é necessário o enfrentamento de situações desafiadoras 

propiciando aos alunos elaborados conhecimentos. Educar é um ato político, um ato de 

criação e recriação. O diálogo é fundamental na construção da educação do sujeito, para 

compreensão da estrutura social de conscientização e de transformação. O alfabetizar não é 

aprender a ler e escrever através de repetição de palavras, mas sim dizer sua palavra criadora 

de sua própria cultura. 

“Jaqueline Moll em seu livro “Alfabetização Possível”, diz que a alfabetização é um 

processo mecânico, na qual alfabetizar-se está vinculado a habilidades de codificação (ou 

representação escrita de fonemas em grafemas) e decodificação (ou representação oral de 

grafemas em fonemas)”. Ou seja, a representação da fala oral em escrita, e o inverso, a 

representação da fala escrita em oral. Tanto a leitura quanto a escrita são vistas como 

decifração de códigos. 

As alfabetizações nos dias atuais persistem na repetição excessiva de exercícios 

visando à memorização de letras, silabas para formação de palavras, frases e textos, e a 

assimilação da criança, de que há uma ligação correspondente entre fala e a escrita. 

 

3. METODOLOGIA 
 

Um dos grandes problemas para alfabetizar são os livros didáticos ou as cartilhas 

chamadas de métodos construtivistas que tendem a conter o ensino mais claro e objetivo, pois 

trata o aluno como um ser pensante. Ou seja, levando-o a pensar e agir por si próprio, esta 

cartilha ou método construtivista não se preocupa com a perfeição da ortografia, não se 

prende a escrita, e sim, com a interação no seu aprendizado, sendo um aluno participativo e 

critico. 

O objetivo desta pesquisa consistiu em investigar como os professores do 1º ano do 

Ensino Fundamental, a compreender que as orientações teóricas e metodológicas fornecidas 

pela produção bibliográfica voltada para esse nível de ensino sobre os processos de 

alfabetização e letramento. 

A dificuldade encontrada pelos professores de Ensino Fundamental em justificar 

teórica e metodologicamente as práticas pedagógicas relacionadas a tais processos, apesar do 

crescimento da produção bibliográfica sobre a questão, constitui-se no problema desta 

pesquisa. 

Esta foi motivada pela necessidade de orientar a elaboração de planejamentos, 

acompanhar e avaliar o trabalho das alunas-estagiárias do Curso de Pedagogia em instituições 
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de educação infantil e Ensino Fundamental, já que o 1º ano é constituido de crianças que 

saíram da Educaçao infantil e na sua maioria não sabem ler.  

As discussões em ambas as áreas ocorreram simultaneamente e fizeram parte do 

processo de democratização da educação brasileira. Perseguimos, ao longo desta investigação, 

o pressuposto segundo o qual há correspondência entre a função conferida ao 1º ano do 

Ensino Fundamental e os conceitos de alfabetização e letramento. 

Para a consecução desta pesquisa, refletimos sobre os seguintes aspectos: as funções 

atribuídas ao Ensino fundamental nos últimos tres anos, tomando como referência a legislação 

educacional brasileira; os conceitos de alfabetização e letramento; a produção bibliográfica 

voltada para a educação que discute tais conceitos. 

Concluímos ser papel do 1º ano do Ensino Fundamental enriquecer o letramento das 

crianças e estimular sua alfabetização, de acordo com as possibilidades e os limites desse 

nível de escolaridade, essa conclusão nos transportou para a necessidade de reorganizar a 

formação de professores, viabilizando a apropriação do conteúdo envolvido nesta 

investigação pelos atuais e pelos futuros professores das séries iniciais do ensino 

Fundamental. 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES  
 

A metodologia utilizada teve como base a pesquisa bibliográfica e a pesquisa de 

campo do tipo estudo de caso. O estudo foi realizado por meio da aplicação de questionários 

com duas professoras, das turmas do 1º ano do Ensino Fundamental. 

No momento da realização da entrevista, com base em um roteiro de perguntas 

previamente elaborado pela pesquisadora de acordo com a temática da pesquisa, ambas as 

professoras optaram em responder os questionamentos da entrevista em casa. A partir dai, foi 

possível observar como é realizado o planejamento dessas professoras, como é o apoio 

pedagógico das coordenadoras de modo geral, com base nos dados coletados verificou-se que 

as respectivas professoras possuem graduação em Pedagogia e que ambas têm uma 

experiência significativa em turmas de 1º ano. 

Ao serem questionadas quanto à convicção, que as mesmas visualizam acerca do que 

seja “ser criança”, ambas não apresentaram um conceito definido, pois, apresentaram a 

seguinte resposta: “Observa-se que os alunos que tem acompanhamento familiar desenvolvem 
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as habilidades de alfabetização com mais aprendizado”.  

No tocante à compreensão que essas possuem em relação à alfabetização e ao 

letramento, a professora A respondeu que: “Letramento é o conhecimento que a criança traz, 

da convivência familiar. Alfabetização está relacionada à escrita alfabética e as habilidades 

que utilizará para ler”. Porém, a professora B descreveu que: “Letramento é o que a criança já 

traz consigo da casa, da sociedade”. Alfabetização está relacionada à escrita, onde são 

realizadas práticas de leitura e escrita’.  

Nessa análise verificamos que os sujeitos pesquisados abrangem o letramento 

profundamente, sendo o conhecimento que a criança traz do meio em que vive. Desse modo, 

apresentaram uma definição de letramento semelhante. Ao apresentar a concepção de 

alfabetização, ambas apontam basicamente o que afirma Soares (2012), na qual a autora 

define a alfabetização como “[...] ação de ensinar, de aprender a ler e escrever” (SOARES, 

2012, p. 47). 

Ao serem questionadas, em relação às práticas educativas pedagógicas adotadas 

pelas mesmas, se consideram a alfabetização como uma atividade isolada com o letramento e 

ambas responderam que a alfabetização e o letramento são duas ações diferentes. Desse 

modo, a professora A apresentou a seguinte resposta: “O ideal seria entender o processo 

através da leitura e escrita”.  A professora B respondeu que a alfabetização e o letramento: 

“Estão relacionados, pois, ambos é a palavra chave para o mundo social”. 

          Compreende-se que ambas as professoras apresentam uma perspectiva de se alfabetizar 

letrando, ensinar a ler e escrever voltada para as práticas sociais. Assim demonstram estar em 

concordância em relação as práticas de letramento e alfabetização.  

Segundo as professoras, desenvolvem práticas de leitura, jogos pedagógicos, a 

literatura. Além disso, argumentaram que possuem o apoio das coordenadoras pedagógicas.  

Porém os questionamentos levantados inicialmente para a reflexão foram 

respondidos, todavia, houve um ponto negativo em relação à metodologia para a realização da 

pesquisa, na qual de entrevista, passou para questionário. Assim devido ao fato de ambas as 

professoras decidir por respondê-lo em outro momento, em casa, as respostas ficaram 

limitadas e deixou-se de coletar detalhes que poderiam enriquecer ainda mais os resultados da 

pesquisa.  

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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           Considerando todo o processo de pesquisa para elaboração desse trabalho de conclusão 

de curso, pode-se dizer que essa experiência pode analisar as dificuldades de aprendizagem de 

alfabetização e letramento no 1º ano do Ensino Fundamental.  

           Apresentamos algumas reflexões acerca da apropriação da linguagem escrita, 

destacando a relação entre os processos de alfabetização e letramento compreendendo-os, 

respectivamente como: aprendizagem de habilidades necessárias para os atos de ler e 

escrever; estado ou condição do sujeito que incorpora práticas sociais de leitura e escrita. 

          Para alfabetizar letrando, faz-se necessário romper com o modelo de escola: escola não 

é lugar de fazer cópias e contas, ler o livro didático e aprender as letras. É necessário que o 

sujeito aprenda a expor suas opiniões, ouvir opiniões de outros, a ouvir contos, escrever, 

mesmo que não seja de modo convencional, ler mesmo que seja um título de um texto, ler 

problemas e resolvê-los, manusear um jornal, ler notícias, comentá-las... Aprender a ler e 

escrever e junto aprender coisas novas de um jeito diferente (BLOOM, 2011). 

Diante do que foi exposto no artigo, para que o aluno aprenda escrever, precisa 

primeiro de tudo ser alfabetizado, entretanto, destaco mais uma vez, que alfabetização e 

letramento se articulam, pois necessitamos sim criar um método de alfabetizar letrando, ou 

letrar alfabetizando. 

Isso quer dizer que, fazendo com que a criança no momento da leitura, ao começar 

conhecer, identificar as letras, formando a palavras, consiga de seu jeito já ir buscando o 

sentido do método de alfabetização que a professora está propondo, pois muitas vezes, só o 

fato de estar vendo as imagens de um livro, a criança já está criando a sua própria leitura de 

mundo, sendo alfabetizada, se identificando em uma cultura letrada em diferentes contextos 

sociais.  

Em segundo lugar, e como decorrência, a importância de que a alfabetização se 

desenvolva num contexto de letramento – entendido este, no que se refere à etapa inicial da 

aprendizagem da escrita, como a participação em eventos variados de leitura e de escrita, e o 

conseqüente desenvolvimento de habilidades de uso da leitura e da escrita nas práticas sociais 

que envolvem a língua escrita, e de atitudes positivas em relação a essas práticas; 

Em terceiro lugar, o reconhecimento de que tanto a alfabetização quanto o letramento 

têm diferentes dimensões, ou facetas, a natureza de cada uma delas demanda uma 

metodologia diferente, de modo que a aprendizagem inicial da língua escrita exige múltiplas 

metodologias, algumas caracterizadas por ensino direto, explícito e sistemático – 

particularmente a alfabetização, em suas diferentes facetas – outras caracterizadas por ensino 

incidental, indireto e subordinado a possibilidades e motivações das crianças; 
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Em quarto lugar, a necessidade de rever e reformular a formação dos professores das 

séries iniciais do ensino fundamental, de modo a torná-los capazes de enfrentar o grave e 

reiterado fracasso escolar na aprendizagem inicial da língua escrita nas escolas brasileiras. 

A pesquisa apresentada contribuiu de forma significativa para a compreensão do 

papel do profissional que atua nos anos iniciais do Ensino Fundamental, como alfabetizador 

que busca práticas pedagógicas de modo a respeitar a fase de desenvolvimento em que a 

criança se encontra. A partir dos resultados apresentados não se pode afirmar que esta 

pesquisa esteja pronta e acabada, mas sim que foi o caminho inicial para a realização de 

pesquisas futuras.  
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