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Introdução

Em um mundo com tanta diversidade cultural e 
ideológica como o nosso, é fundamental que as 
crianças estejam inseridas nos processos de 
alfabetização e letramento, processos de aprendizagem 
indispensáveis e que eles dependem o sucesso no 
ensino aprendizagem da língua oral e da escrita 
contextualizada nas escolas atuais.

Tradicionalmente as investigações sobre as questões 
de alfabetização têm acontecido em volta de uma 
pergunta: como devo ensinar meu aluno a ler e a 
escrever? Dentro deste contexto, o que temos é uma 
busca incessante de qual método usar para garantir o 
sucesso na alfabetização dos alunos.

Ao longo do tempo, essas crenças de métodos de 
alfabetização, vão se desconstruindo, e o que temos 
atualmente é a necessidade de didáticas e metodologias 
que ampliem a possibilidade de o aluno aprender a ler e 
escrever dentro de um contexto social mais amplo, 
decorrente a uma nova realidade social, em que não 
basta ler e escrever, mas compreender as demandas 
sociais, apropriando-se da leitura e da escrita.

A relevância deste trabalho dar-se ao fato da 
importância desta pesquisa para os profissionais da 
área do Ensino Fundamental I, tendo em vista as 
dúvidas que os cercam sobre as concepções de 
alfabetização e letramento, se esses processos devem 
ser trabalhados separadamente e se existem 
metodologias diferentes para cada processo, dentre 
outras questões.

Ao falarmos sobre alfabetização e letramento, 
encontramos diversos teóricos que em seus escritos 
tentam explicar como se dão as práticas de leitura e 
escrita no processo de alfabetização e letramento. Entre 
eles destacamos Magda Soares [1], pois a mesma
afirma que “a alfabetização deve se desenvolver em um 
contexto de letramento como início da aprendizagem 
da escrita, como desenvolvimento de habilidades de 
uso da leitura e da escrita nas práticas sociais que 

envolvem a língua escrita, e de atitudes de caráter 
prático em relação a esse aprendizado; entendendo que 
a alfabetização e o letramento, devem ter tratamentos 
metodológicos diferentes e com isso alcançar o sucesso 
no ensino aprendizagem da língua escrita, falada e 
contextualizada nas nossas escolas”.

Tendo em vista este pressuposto propomos neste 
trabalho analisar o conceito que as docentes do Ensino 
Fundamental I possuem em relação a prática da 
alfabetização e letramento.

Material e métodos

Essa pesquisa foi realizada na Instituição de Ensino 
pública, localizada no bairro de Paratibe – Paulista-PE 
com uma turma do ensino fundamenta I das séries 
iniciais. O presente trabalho divide-se em três 
momentos: 1- Observação da sala de aula; 2 – Coleta 
de dados (Entrevistas) e 3 -  Análise das entrevistas.
1 - Observação da sala de aula : esse estudo basea-se 
primeiramente, numa pesquisa etnográfica objetivando 
conhecer a concepção da professora acerca da 
alfabetização e do letramento. O processo de 
observação considerou os seguintes critérios: a relação 
professor-aluno, o conteúdo aplicado pelas docentes na 
aula observada.
2 – Coleta de dados: a entrevista vem a corroborar com 
a análise do discurso das docentes para confrontarmos 
com a experiência de observação da sua prática 
pedagógica.
 3 - Análise das entrevistas: para essa análise, tomamos 
como base tanto a abordagem da “análise do discurso” 
como a “análise de conteúdos”. Serão consideradas 
algumas estratégias discursivas utilizadas pelas 
professoras ao falarem de suas práticas de ensino 
(como elas falam), assim como os conteúdos de suas 
falas (o que elas falam), com base em Bardin [2].
Participaram da pesquisa três professoras, na qual uma 
possui .16 anos de docência  a outra 5 anos e 5 anos, 
todas na educação das series iniciais. As docentes 
foram submetidas a uma entrevista semi-estruturada 



contendo perguntas pertinentes acerca do tema em 
questão. Diante de suas respostas traçamos um perfil 
comparativo.  Foram feitas 5 observações para cada 
professora da pesquisa.

Resultados

Com base em nossas observações , entrevistamos  os 
professores e questionamos qual era o conceito de 
alfabetização que os mesmos tinham sobre o que é 
alfabetização. Analisando suas respostas, pudemos 
observar que todos os pesquisados vêem a 
alfabetização como um processo. A maioria dos 
docentes entrevistados foram claros e objetivos, ao 
afirmarem que a alfabetização é a apropriação das 
práticas de leitura e escrita, mas apenas um docente 
afirma que a alfabetização é um processo que vai além 
da base alfabética, que em outras palavras, considera 
todos os aspectos da vida social e cultural da criança, 
ou seja, todos os conhecimentos que ela possui até 
concluir  a vida sua alfabetização.
      Ao questionarmos sobre o que os docentes 
entendem por letrar, de uma maneia geral, obtivemos  
como compreensão imediata que todos eles sabem que 
letrar é um caminho de envolver o processo de  
alfabetização com o contexto sócio cultural, com as 
informações existentes em sua volta e que acarreta na 
construção de cidadãos críticos e criativos.
      Ao tratarmos da distinção entre Alfabetização e 
Letramento e como os docentes vêem, a partir dessa 
diferença, mudanças nas práticas atuais de 
alfabetização, encontramos respostas   na mesma linha 
de pensamento, pois os professores entrevistados 
disseram que há sim, distinção entre os processos já 
citados e que os mesmos, apesar de terem uma relação 
intrínseca, podem e devem ser trabalhados 
separadamente, acarretando mudanças  nas práticas 
atuais de alfabetização, como pó exemplo a extinção do 
uso da cartilha, o trabalho com projetos , que levam os 
alunos a  construírem seus conhecimentos,entre outras 
metodologias que deixam de lado práticas tradicionais.

Discussão

   Sabe-se que durante muito tempo, o ensino do nosso 
sistema de escrita foi feito de uma maneira mecânica e 
repetitiva, na qual os estudantes eram levados a 
memorizar letras ou sílabas e até mesmo palavras 
inteiras, sem entender e refletir o que estava sendo 
reproduzido por eles. Atualmente, entendendo que há 
um conjunto de conhecimentos a serem construídos 
pelas crianças, percebemos que há alguns desafios nas 
práticas atuais de alfabetização, deixando de lado 
métodos arcaicos e tradicionais e realizando atividades 
que estejam relacionadas à compreensão de que a 
escrita está ligada a pauta sonora, valorizando o 
conhecimento empírico do aluno e, além disso, fazer 
com que os alunos reflitam sobre a relação grafofônica 
das palavras.
    Neste sentido, surge a perspectiva do letramento, 
sendo uma das teorias mais discutidas atualmente. 
Segundo Soares(2001) “ o tema letramento vem para 

caracterizar aquele que sabe fazer uso de ler e escrever, 
aquele que responde as exigências que a sociedade 
requer nas práticas de leitura e escrita no cotidiano. 
    De acordo com uma nova realidade social o 
indivíduo,  além de saber ler e escrever deve fazer uso 
dessas duas práticas no seu dia a dia, lendo e 
compreendendo as informações que o mundo 
disponibiliza.
    Ainda na visão de Soares, “letrar significa colocar a 
criança no mundo letrado, trabalhando com os distintos 
usos de escrita na sociedade. Essa inclusão começa 
muito antes da alfabetização quando a criança começa 
a interagir socialmente com as práticas de letramento 
no seu mundo social”. Nesta perspectiva, Magda 
Soares em seus escritos afirma que alfabetizar e letrar 
são dois processos distintos, porém indissociáveis, 
devendo ter tratamentos metodológicos diferentes.
      Em seus mais recentes estudos, Soares  fala que 
dissociar alfabetização de 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 esse dois 
processos: pela a aquisição do sistema convencional de 
escrita- a alfabetização- e pelo desenvolvimento de 
realidades de  uso desse sistema em atividades de 
leitura e escrita nas práticas sociais que envolvem a 
língua escrita- o letranento.
      Com base nesses pressupostos, chegamos a 
concordar com Telma Ferraz Leal[3], quando a mesma 
afirma que “a Alfabetização e o Letramento  é um 
desafio permanente. Implica em refletir sobre as 
práticas e as concepções por nós adotadas ao 
iniciarmos nossas crianças no mundo da escrita”.
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