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RESUMO 

 

Este projeto de pesquisa cujo tema é letramento: prática cultural e necessária. 

Acredita-se que esta temática seja de suma importância, pois, trata-se de uma 

prática tão antiga e tão atual ao mesmo tempo e que nunca deixou de estar 

presente na vida de qualquer sujeito. Teve como objetivo verificar a concepção 

dos professores sobre o ensino aprendizagem do letramento e, nesse sentido, 

contribuir para desenvolver nos educandos o prazer e o gosto pela prática da 

leitura, levando-os a ampliar a bagagem do conhecimento e capacitá-los na 

interpretação dos mais variados tipos de textos, tornando-os cidadãos conscientes 

de seus direitos e deveres. A pesquisa foi desenvolvida com professores da 

Escola Estadual 12 de Abril, no Município de Terra Nova do Norte-MT. 

Fundamenta-se no desejo de formar cidadãos aptos para compreender e 

diferenciar os diversos tipos de textos e assuntos relevantes e corriqueiros do dia 

a dia e, assim, tornar-se leitores proficientes. No mundo moderno em que se vive 

se faz urgente esta prática tendo em vista que hoje, a grande maioria dos alunos 

vivem conectados ao sistema tecnológico onde são raros os que buscam textos 

interessantes para ler. O estudo fundamentou-se nas teorias de Ferreiro e 

Teberosky (1984); Vygotsky (1979); Soares (1998), PCNs (1998), entre outros 

com objetivo de contribuir para ampliação dos conhecimentos sobre o processo de 

letramento. A falta de formação inicial e continuada do professor reflete na sua 

prática pedagógica e principalmente na aprendizagem dos alunos, os quais não 

estão sendo devidamente letrados para interagir e se envolver nas práticas 

escolares e sociais da sua comunidade. Portanto, o professor precisa 

compreender o seu papel de agente do letramento e a relevância da prática da 

leitura nesse processo, pois é essencial para a sua formação pessoal e 

profissional. Os alunos leem mais quando estão na escola, por isso o educador 

deve ser leitor para despertar o prazer pela leitura. Pois, ao sair da escola, a 

grande maioria deixa de ler e perdem o gosto e o hábito pelos livros. Portanto, se 

o professor não for letrado, não formará alunos letrados. 

 

Palavras-chave: Oralidade. Leitura. Letramento. Aprendizado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

RESUMEN 

 

 

Este proyecto de investigación cuyo tema es letra: práctica cultural y necesaria. Se 
cree que esta temática es de suma importancia, pues, se trata de una práctica tan 
antigua y tan actual al mismo tiempo y que nunca dejó de estar presente en la vida 
de cualquier sujeto. En este sentido, contribuir a desarrollar en los educandos el 
placer y el gusto por la práctica de la lectura, llevándolos a ampliar el equipaje del 
conocimiento y capacitarlos en la interpretación de los profesores, más variados 
tipos de textos, haciéndolos ciudadanos conscientes de sus derechos y deberes. 
La investigación fue desarrollada con profesores de la Escuela Estadual 12 de 
Abril, en el Municipio de Tierra Nova del Norte-MT. Se fundamenta en el deseo de 
formar ciudadanos aptos para comprender y diferenciar los diversos tipos de 
textos y asuntos relevantes y corrientes del día a día y así convertirse en lectores 
proficientes. En el mundo moderno en que se vive se hace urgente esta práctica 
teniendo en vista que hoy, la gran mayoría de los alumnos viven conectados al 
sistema tecnológico donde son raros los que buscan textos interesantes para leer. 
El estudio se basó en las teorías de Ferreiro y Teberosky (1984); Vygotsky (1979); 
(1998), PCN (1998), entre otros con el objetivo de contribuir a la ampliación de los 
conocimientos sobre el proceso de letramento. La falta de formación inicial y 
continuada del profesor refleja en su práctica pedagógica y principalmente en el 
aprendizaje de los alumnos, los cuales no están siendo debidamente letrados para 
interactuar y involucrarse en las prácticas escolares y sociales de su comunidad. 
Por lo tanto, el profesor necesita comprender su papel de agente del letramento y 
la relevancia de la práctica de la lectura en ese proceso, pues es esencial para su 
formación personal y profesional. Los alumnos leen más cuando están en la 
escuela, por lo que el educador debe ser lector para despertar el placer por la 
lectura. Pues, al salir de la escuela, la gran mayoría deja de leer y pierden el gusto 
y el hábito por los libros. Por lo tanto, si el profesor no es letrado, no formará 
alumnos letrados. 
 
Palabras clave: Oralidad. Lectura. Lector. Aprendizaje. 
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INTRODUÇÃO 

 

Este projeto de pesquisa cujo tema é letramento: prática cultural e 

necessária teve como objetivo verificar a concepção dos professores sobre o 

ensino aprendizagem do letramento e, nesse sentido, contribuir para 

desenvolver nos educandos o prazer e o gosto pela prática da leitura, levando-

os a ampliar a aquisição do conhecimento e capacitá-los na interpretação dos 

mais variados tipos de textos que circulam no seu cotidiano, tornando-os 

cidadãos conscientes de seus direitos e deveres. 

A pesquisa fundamenta-se no desejo de se formar cidadãos aptos para 

compreender e diferenciar os diversos tipos de textos e assuntos relevantes e 

corriqueiros do dia a dia. No mundo moderno em que vivemos se faz urgente 

esta prática tendo em vista que hoje, a grande maioria dos alunos vivem 

conectados ao sistema tecnológico onde são raros os que buscam textos 

interessantes para ler. A diversidade textual pode ser uma ferramenta de 

extrema utilidade e sucesso quando bem empregada. 

Acredita-se que a discussão em torno do letramento seja de suma 

importância, pois, trata-se de uma prática tão antiga e tão atual ao mesmo 

tempo e que nunca deixou de estar presente na vida de qualquer sujeito, seja 

ele alfabetizado ou não. 

A leitura, assim como o letramento influencia nosso sistema psicológico 

e emocional. Ler amplia além de conhecimento, a habilidade para exercer 

esses conhecimentos culturalmente construídos com maior facilidade atingindo 

uma maior realização e satisfação. Sabe-se que o aprendizado só se conclui a 

partir daquilo que absorvemos como significativo e prazeroso para nós. 

Infelizmente muitos obstáculos são encontrados no meio do caminho, mas nem 

por isso deve-se desistir, ao contrário, deve-se persistir, nos motivar e procurar 

fazer com que o aluno se sinta capaz de aprender sempre.  

Percebe-se que muitas escolas tentam á qualquer custo, desenvolver o 

hábito da leitura e instigar seus alunos á praticarem a escrita manual no intuito 

de absorver o gosto e o prazer em saber interpretar o que escrevem e leem. 

Neste sentido questiona-se: Educador e Educando conseguirão superar 

obstáculos para alcançar o objetivo de se tornarem leitores proficientes?  
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O trabalho foi desenvolvido por meio de pesquisa de campo qualitativa e 

quantitativa, com aplicação de questionário com questões fechadas. Foi 

realizado na Escola Estadual 12 de Abril com os professores que lecionam na 

turma do 6º Ano do Ensino Fundamental. Os participantes foram 01 diretor e 09 

professores habilitados em diversas disciplinas. 

No primeiro capítulo foi discutido sobre como surgiu o letramento em 

nossa cultura. O termo “letramento” é algo novo para nossa cultura, ele surgiu 

para dar ênfase à alfabetização, propor novas estratégias e metodologias de 

ensino da leitura, tendo como objetivo formar pessoas proficientes e leitoras. 

Tendo a consciência de que o letramento é de suma importância, ter 

uma noção de como isso mudou a forma de ler, escrever e calcular, faz toda a 

diferença no cotidiano, ou seja, saber utilizar tais competências no dia a dia das 

pessoas é uma exigência social no contexto atual. Quando isso não ocorre 

sérios problemas acontecem na vida dos sujeitos que acabam não exercendo a 

sua cidadania. SOARES (2010). 

No entanto, vale ressaltar que os professores precisam estar preparados 

para ensinar e saber a importância do letramento na vida cotidiana dos alunos, 

a partir da reflexão da criança sobre a escrita alfabética, e de práticas de leitura 

e de produção de textos com significados. 

O Professor como agente do letramento foi discutido no segundo 

capítulo. Kleiman (2005, p.17), aborda a necessidade de “formação continuada 

do professor na área de leitura, para que este, além de considerar sua 

importância, não perpetue as práticas de ensino que são desmotivadoras tanto 

para os alunos, como para os professores”.  

Essa formação deve levá-lo a ser um agente de letramento, e que este 

saiba atuar como tal. E não se veja apenas como um professor, cuja única 

função é alfabetizar, pensando que o seu trabalho seja voltado apenas para 

que seus alunos aprendam a ler e a decodificar.  

Nesse sentido, o letramento constitui um desafio para o professor, pois 

requer mudanças significativas na prática pedagógica, sustentada pelos 

métodos tradicionais expressos nas antigas cartilhas de alfabetização, 

desenvolvendo os conteúdos sem sentido para os alunos. Sustentada, muitas 

vezes nos livros didáticos como único recurso didático para o planejamento das 
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aulas e no uso dos textos e obras literárias como pretexto para ensinar 

gramática, sem sentido para o aluno. 

A prática do letramento decorre da ação crítico-reflexiva que deve 

permear o fazer docente, considerando a concepção acerca do homem que se 

deseja formar e as questões teórico-metodológicas em torno da alfabetização e 

do letramento rumo a uma aprendizagem significativa. 

Portanto, se o professor não se tornar um leitor ativo, que lê obras 

literárias, além de livros de autoajuda, não formará alunos leitores. Pois, de 

acordo com a pesquisadora Failla (2012), os alunos leem mais quando estão 

na escola, por isso, o professor deve ser leitor para despertar o prazer pela 

leitura. Pois, ao sair da escola, a grande maioria deixa de ler e perdem a 

conexão com os textos, portanto, se o professor não for letrado, não formará 

alunos letrados. 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  
 
Capítulo I: Breve Histórico sobre o Letramento 
 

 2.1 Letramento e Cultura 

 

A cultura e os costumes de uma sociedade também devem ser 

considerados como níveis de letramento, pois tanto quanto a escolarização é 

importante em uma determinada cultura, a luta por manter rituais e costumes 

em outras sociedades também deve ser valorizada, pois para ela, ali está o 

letramento. Como exemplo, podemos destacar a cultura e rituais de algumas 

aldeias indígenas. 

Partindo desse contexto Soares (2010) diz que:  

 
O letramento é visto como um atributo pessoal, referindo-se à 
simples posse individual das tecnologias mentais 
complementares de ler e escrever. Já quando o foco se 
desloca para a dimensão social, o letramento é visto como um 
fenômeno cultural, um conjunto de atividades sociais que 
envolvem a língua escrita, e de exigências sociais de uso da 
língua escrita, na maioria das definições atuais de letramento, 
uma ou outra dessas duas dimensões é priorizada, pois a 
ênfase é dada ou nas habilidades individuais de ler e escrever 
ou nos usos, funções e propósitos da língua escrita no contexto 
social. (SOARES, 2010, P47). 

 

Refletir sobre o jeito de como surgiu o letramento em nossa cultura é de 

suma importância, ter uma noção de como isso mudou forma de ler e escrever 

faz toda a diferença no nosso dia a dia. Ler, escrever e utilizar tais 

competências no dia a dia das pessoas é uma exigência social no contexto 

atual.  Quando isso não ocorre sérios problemas acontecem na vida dos 

sujeitos que acabam não tendo consolidada a sua cidadania. SOARES (2010). 

A importância da compreensão dos aspectos culturais do sujeito em 

relação à sua história de letramento, bem como os aspectos decorrentes da 

variedade linguística do seu grupo social, importantes para o processo de 

aquisição da linguagem escrita.  

Por outro lado, os especialistas destacam que a oralidade representa um 

importante elemento na construção da linguagem na interação social da 

criança com seus pares, visto que proporciona o desenvolvimento de suas 

capacidades de compreensão sobre o sistema de funcionamento da língua 

escrita, tendo em vista que, de modo específico, no ambiente familiar, 
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compreende o uso social da escrita a partir das relações vivenciadas nesse 

contexto, ao utilizar a escrita para listar compras, ler revistas ou ouvir histórias 

contadas por um adulto letrado. KLEIMAN (  

De acordo Bortoni (2004), a família constitui um dos domínios sociais 

responsáveis pela socialização da criança na sociedade, cuja linguagem é 

permeada por um estilo próprio e informal de constituição da língua materna, 

assim como a escola nos demais espaços sociais dos quais a criança participa. 

Essas crianças quando chegam à idade escolar já irão conhecer e fazer uso da 

língua escrita e suas funções, diferente daquelas que vem de famílias alheias a 

essa questão ou até mesmo pelo fato de que podem vir de famílias pouco 

alfabetizadas.  

Segundo um artigo Educando e conversando (2017), diz que desde o 

final do século XIX, existe as dificuldades das nossas crianças para ler e 

escrever, principalmente na escola pública. As práticas de leitura e escrita, 

ganharam forças no final desse século, principalmente após a proclamação da 

república. Durante esse período como já sabemos essa prática era restrita a 

poucos, apenas para os mais ricos da sociedade. 

Para Soares (2010), estar alfabetizado no mundo atual é poder entrar 

em contato com os conhecimentos e informações que nos rodeiam e nos 

garante o acesso aos bens comuns da sociedade, ou seja, diariamente os 

indivíduos estão expostos a diversas situações em que o domínio da leitura e 

da escrita torna-se imprescindíveis para a vivência e sobrevivência. Códigos, 

símbolos e outros elementos se apresentam a todo instante e em todo lugar, 

exigindo a capacidade de decodificá-los e assim, fazer uso dos mesmos de 

uma forma proveitosa, racional e significativa. 

De acordo com o artigo Educando e Aprendendo (2017), em 1876, em 

Portugal foi publicada a cartilha maternal ou arte da leitura, escrita por João de 

Deus, um poeta português. O conteúdo dessa cartilha ficou conhecido como o 

método de João de Deus, e foi bastante difundido principalmente no início da 

década de 1880. Esse método também era conhecido como palavração, 

fundamentava-se em princípios das linguísticas modernas da época e consistia 

em iniciar o ensino da leitura pela palavra, para depois analisa-la a partir dos 

valores fonéticos. Vemos que o letramento já possui um valor significativo 
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naquele tempo, pois começaram a ver a sua importância na hora de ler, 

através de uma simples cartilha. 

Esse mesmo artigo afirma que já no início da década de 1980, foi 

introduzido no Brasil, o pensamento construtivista de alfabetização, fruto das 

pesquisas de Emília Ferreiro (1985, p. 16-17) e Ana Teberosky (1984, p. 16-17) 

sobre a Psicogênese da Língua Escrita. O Construtivismo não se constitui 

como um método, mas sim como uma desmetodização em que na verdade, 

propõe-se uma nova forma de ver a alfabetização, como um mecanismo 

processual e construtivo com etapas sucessivas e hipotéticas.  Nessa mesma 

época, foi constatado um número enorme de pessoas alfabetizadas, mas 

consideradas como analfabetos funcionais, que são as pessoas que 

decodificam os signos linguísticos, mas não conseguem compreender o que 

leram.  

Surge então o termo “letramento”. Então partindo neste contexto 

podemos notar que o letramento é algo novo para nossa cultura, ele surgiu 

para dar ênfase à alfabetização, propor novas estratégias e metodologias de 

ensino da leitura, tendo como objetivo formar pessoas proficientes e leitoras.  

 

2.2 Leitura e Aquisição do Letramento 

 

Portanto, cabe aos professores e sociedade em geral, alfabetizar 

letrandro o indivíduo, dar a importância da articulação nesse início do processo 

de aprendizagem dos alunos, como uma das condições básicas para a 

cidadania, a leitura e a escrita se constituem como os princípios para a 

efetivação dos direitos humanos.   

Segundo Freire (1989, p. 48), ao afirmar que ler o mundo ocorre antes 

de ler palavras, se refere à criança que ao ingressar na escola trás uma 

bagagem de conhecimentos de mundo letrado e isso deve ser valorizado pelo 

professor, pois a partir da capacidade imagética, do “mundo do fantasia”, o 

aluno interage através da leitura de histórias e inicia o processo de 

alfabetização e letramento. 

O papel da escola também é promover a função social da leitura. “O 

processo de aprendizagem na alfabetização está envolvida na prática de ler, de 

interpretar o que leem, de escrever, de contar, de aumentar os conhecimentos 
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que já têm e de conhecer o que ainda não conhecem, para melhor interpretar o 

que acontece na nossa realidade” (FREIRE, 1989, p. 48).  

A leitura e a escrita como objeto de conhecimento precisam ser 

ensinadas através de estratégias adequadas para que o educando desenvolva 

as competências necessárias para se tornar um leitor e escritor competente.  

De acordo com (Souza 2012, p. 11), destaca que, 

 

A alfabetização e letramento são processos distintos de natureza 
essencialmente diferente, mas são interdependentes e indissociáveis: 
os dois processos podem e devem ocorrer simultaneamente. No 
entanto, os mesmos envolvem habilidades e competências 
específicas que precisam ser compreendidas. Assim, é importante 
que as crianças participem de experiências variadas envolvendo a 
leitura e a escrita, por meio da diversidade de gêneros textuais e que 
paralelamente desenvolveram as capacidades exigidas para uma 
compreensão e apropriação do sistema de escrita. (Souza 2012, 
Apud Soares 2003, p. 11). 
 

Portanto, esse ensino deve se desenvolver em situações 

contextualizadas e significativas, na qual o aluno- leitor reconheça a leitura 

como uma atividade social que permita a sua interação e inserção no mundo 

letrado, (SOARES, 2006, p.18). 

De acordo com Vygotsky (2001), é necessária a interação para que o 

aluno se aproprie do conhecimento, cabendo ao professor o papel de mediador 

da aprendizagem dos alunos. Kleimam, (2000) afirma a necessidade de 

“estratégias” de leituras eficientes que favoreça a compreensão da palavra 

escrita, para atender as exigências do mundo letrado e dele fazer parte.  

Na escola a leitura possui múltiplos objetivos sendo que um dos mais 

significantes está em ler por prazer, pois nesse prazer muitos processos 

cognitivos são disparados no interior do aprendiz que ao longo de sua vida o 

levará a ser um verdadeiro leitor. 

A valorização da escrita e da leitura é questão essencial como 

possibilidade de igualdade de condições de desenvolvimentos entre as 

pessoas. De acordo com os dados do Censo de 2010, a cada quatro pessoas 

uma é alfabeta funcional, ou seja, não sabe escrever um simples bilhete. O 

Brasil possui mais de 35 milhões de alfabetos, destes 30,8% estão na Região 

Nordeste. Demonstrou que grande parte da população com diploma de Ensino 

Fundamental e Ensino Médio, não tem o domínio pleno da leitura, escrita e 

interpretação.  
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Assim, milhões de brasileiros ainda não foram alfabetizados, que 

segundo Soares (1998), “o termo alfabetização designa o ensino da escrita 

alfabética- ortográfica (ler e escrever)” e consequentemente não foram 

letrados, como afirma a referida autora “o letramento designa os 

conhecimentos, atitudes e necessidades envolvidas no uso da língua em 

práticas sociais e necessárias para uma participação ativa e competente na 

cultura escrita”, SOARES (1998, p. 47).  

No entanto, vale ressaltar que os professores precisam estar preparados 

para lidar com os alunos, saber a importância do letramento na vida cotidiana 

dos alunos, a partir da reflexão da criança sobre a escrita alfabética, e de 

práticas de leitura e de produção de textos para aprender a ler com fluência. 

 

2.3 Leitura com Significado  

 

O professor deve estimular o aprendizado da criança, alimentando- o 

com criatividade e poder de criação, através de brincadeira e leitura, fazendo 

com que eles possam transcrever o que aprenderam, para desenvolver suas 

habilidades através da escrita, possibilitando ao indivíduo conhecer as letras e 

ensinar onde começa e onde termina cada palavra. 

Portanto, os futuros professores devem se preocupar com o modo de  

levar a leitura até o  aluno, para que ele goste da história lida ou ouvida em 

sala de aula. Deve-se ler e interpretar o texto com gestos, tom de voz para que 

ele possa imaginar esse mundo cheio de fantasia. 

Segundo Freire (1989), ao afirmar que ler o mundo ocorre antes de ler 

palavras, supõe que estreitar a nossa relação com mundo imaginário do aluno, 

onde a busca de novos conceitos acontece naturalmente, é uma das formas de 

ler para o aluno que, ao ouvir, busca em seu conhecimento de mundo, suas 

necessidades, ansiedades, crenças e desejos.   

Através da leitura o aluno tem a liberdade de pensar e agir diferente, ou 

seja, a leitura pode estimular seu pensamento para que possa interagir com 

diferentes gêneros textuais e adquirir conhecimentos, como está proposto por 

Brasil (2012):  

 

A leitura, como prática social, é sempre um meio, nunca um fim. Ler é 
resposta a um objetivo, a uma necessidade pessoal. Fora da escola, 
não se lê só para aprender a ler, não se lê de uma única forma, não 
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se decodifica palavra por palavra, não se responde a perguntas de 
verificação do entendimento preenchendo fichas exaustivas, não se 
faz desenho sobre o que mais gostou e raramente se lê em voz alta. 
Isso não significa que na escola não se possa eventualmente 
responder perguntas sobre a leitura, de vez em quando desenhar o 
que o texto lido sugere, ou ler em voz alta quando necessário. No 
entanto, uma prática constante de leitura não significa a repetição 
infindável dessas atividades escolares. (BRASIL, 2012, p. 41).   

 

Contudo esse texto mostra a importância do cotidiano escolar, garantir 

que as práticas escolares ajudem os alunos a refletir enquanto aprende e a 

descobrir os prazeres e benefícios proporcionados pela leitura dinâmica em 

sala de aula. Mostra a necessidade de ler de várias formas para que o aluno 

possa se motivar e compreender aquilo que está sendo dito a ele de uma 

maneira simples e exemplificada. 

Os PCNs Brasil (2012, p.43), enfatizam que a prática de leitura em voz 

alta feita pelo professor é algo raro e, com o passar dos anos de escolaridade, 

a criança ouve cada vez menos a leitura do professor. Destacam que o modelo 

de um bom leitor se torna ainda mais necessário com o avanço da 

aprendizagem.   

De acordo com os PCNs (1988), o trabalho com leitura tem como 

finalidade a formação de leitores e escritores competentes, pois a produção de 

textos eficazes tem sua origem na prática de leitura, espaço de construção da 

intertextualidade e fonte de referências. A leitura nos fornece a matéria-prima 

para a escrita: o que escrever. 

Hoje vivemos em um mundo que a tecnologia é a principal forma do 

aluno buscar seu entretenimento, tudo que eles mais gostam é ouvir algo 

diretamente vindo do celular ou tablet, daí a importância não só dos 

professores como dos pais também, ensinar desde cedo à importância da 

leitura. As grandes editoras de livro vêm cada dia a mais buscando inovar os 

livros infantis, através de cores, desenhos e até menos cheiros como forma de 

chamar a atenção deles para o mundo da leitura.  

É preciso levar para dentro da sala o cantinho da leitura, fazer projetos 

inovadores para as crianças, criar ambientes para que a leitura possa ocorrer 

de maneira prazerosa, com uso de diversos recursos tecnológicos disponíveis 

na escola.  

Segundo Noronha (2010 p.19), “só quando o aluno percebe que existe 

um ambiente de liberdade e respeito naquele local de trabalho na sala de aula 
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que ele pode perceber o texto literário como um produto cultural com o qual 

interage de forma significativa”. Nesse sentido, é evidente que um ambiente de 

trabalho que motiva os alunos para a leitura das obras literárias, também 

contribuirá para o letramento literário. Portanto cabe aos professores e 

gestores propiciar esse ambiente, ter variedades de livros literários, que 

contenha algo enriquecedor e sobretudo agradável ao aluno. 

 A leitura é um processo no qual o leitor realiza um trabalho ativo 

de construção do significado do texto, do seu conhecimento sobre o assunto e 

outros. A leitura não é extrair informação da escrita, decodificando-a letra por 

letra, palavra por palavra, frase por frase. Trata-se de uma atividade que 

demanda compreensão e interpretação na qual os sentidos começam a ser 

constituídos antes da leitura propriamente dita. 

 Um leitor competente saberá selecionar um texto que circula na 

sociedade de acordo com a sua necessidade. Também conseguirá analisar sua 

própria leitura verificando que a decodificação é apenas um dos procedimentos 

que utiliza quando lê: a leitura fluente envolve uma série de outras estratégias 

como seleção, antecipação, inferência e verificação, sem as quais não é 

possível rapidez e proficiência. Formar um leitor competente supõe formar 

alguém que compreenda o que lê; que possa aprender a ler também o que está 

escrito de modo implícito. 
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CAPITULO II: ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO 

2.4 Alfabetizar letrando  

 

Alfabetizar letrando é desenvolver ações significativas de aprendizagem 

sobre a língua, de modo a proporcionar situações onde a criança possa 

interagir com a escrita a partir de usos reais expressos nas diferentes situações 

comunicativas, sendo este algo possível desde a Educação Infantil. Isto implica 

levar para a sala de aula uma diversidade textual que possibilite as crianças 

refletirem sobre a língua e seus usos sociais.  

Ao ouvir e produzir histórias, como diz Brito (2007, p. 36), “a criança vai 

construindo o seu conhecimento da linguagem escrita, que não se limita ao 

conhecimento das marcas gráficas a produzir ou a interpretar, mas envolve 

gênero, estrutura textual, funções, formas e recursos linguísticos”. Em 

atividades de produção coletiva de textos, o educador deve atuar como escriba, 

propor a reescrita da história pelas crianças, assim é possível refletir sobre o 

que as crianças escrevem e como se escreve. 

Os especialistas Schneuwly e Dolz (2004, p. 14), afirmam que a 

oralidade e a escrita ocorrem de modo articulado na escuta de histórias, lidas 

pela professora, no reconto, na recitação de poemas, no ditado e outros. Rojo 

(1995, p.14), ressalta que a oralidade é essencial para a constituição do 

letramento. Assim, é preciso trabalhar a oralidade para desenvolver o 

letramento através de textos orais e escritos e, a partir dos conhecimentos 

prévios dos educandos.  

O fazer diferenciado da alfabetização na perspectiva do letramento exige 

do professor alfabetizador conhecimentos específicos acerca da natureza da 

aquisição da leitura e da escrita. Alfabetizar Letrando consiste na utilização de 

textos variados no ambiente escolar, no uso de diversos recursos pedagógicos 

e tecnológicos presentes na escola.  

O trabalho com textos na alfabetização é necessário para enfocar os 

dois aspectos da aprendizagem da língua escrita, assim o aluno alfabetizado e 

letrado tem possibilidade de utilizar a escrita nas diferentes situações do 

cotidiano. Participar de práticas sociais de leitura e escrita é importante não só 

para o processo de alfabetização, mas também para a apropriação da língua 

escrita em situações reais de uso. Desse modo, a alfabetização na perspectiva 
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do letramento deve evidenciar a importância do trabalho com os diversos 

gêneros textuais, com base nos diferentes suportes de leitura.  

O papel fundamental que a professora alfabetizadora assume no 

processo de ensino da escrita, sendo necessária a sistematização de 

conhecimentos linguísticos, psicolinguísticos e sociolinguísticos acerca da 

língua materna, a fim de que desenvolva situações significativas de ensino, 

proporcionando ao aluno uma aprendizagem bem-sucedida na apropriação da 

escrita, de modo que este compreenda os usos e funções sociais desse 

produto cultural. 

Segundo Brito (2003, p. 81), para que a criança se torne letrada é 

preciso que a sala de aula de alfabetização se transforme num ambiente de 

letramento, ou seja, a prática alfabetizadora deve levar a criança ao mundo 

letrado através do acesso a diferentes formas de leitura e de escrita, ampliando 

seus saberes linguísticos a partir do uso reflexivo da língua nas variadas 

situações de seu funcionamento.  

A escola como ambiente alfabetizador, deve proporcionar um trabalho 

com os gêneros textuais que circulam na comunidade, pois um ambiente 

alfabetizador vai além da organização de cantinhos de leitura na sala de aula.  

 

2.5 O Professor como Agente de Letramento 

 

 Para se tornar um agente de letramento, o professor precisa buscar 

conhecimentos sobre os tipos de textos e gêneros textuais para ensinar os 

alunos, pois muitos ainda não sabem distinguir os conceitos. 

Segundo Kleiman (2005, p.17) “é necessária uma formação continuada 

do professor na área de leitura, para que este, além de considerar sua 

importância, não perpetue as práticas de ensino que são desmotivadoras tanto 

para os alunos, como para os professores”. Essa formação deve levá-lo a ser 

um agente de letramento, e que este saiba atuar como tal. E não se veja 

apenas como um professor, cuja única função é alfabetizar, pensando que o 

seu trabalho seja voltado apenas para que seus alunos aprendam a ler e a 

decodificar.  

Nesse contexto, os professores deverão buscar novos conhecimentos 

necessários para agir como agente de letramento, descobrindo qual o valor da 
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leitura e da escrita na vida do aluno. Ao envolver os estudantes em práticas de 

letramento, estará propondo uma atividade colaborativa, em que todos têm 

algo com que contribuir e todos têm algo a aprender. 

É importante mencionar que os cursos de licenciatura são voltados para 

a formação de professores que irão atuar como agentes de letramento na 

esfera escolar. Esses profissionais deverão adquirir um a boa formação para 

trabalhar com textos diversificados e saber ensinar suas funções sociais reais 

em sala de aula.  

Pois de acordo Kleiman (2005, p. 17), os letramentos referem-se aos 

usos da linguagem, ao discurso, aos modos de organizar a realidade. Uma 

importante contribuição dos estudos do letramento é a ampliação do universo 

textual dos educandos a partir de um trabalho voltado para o exercício de 

novas práticas de letramento, que respeita as vivências dos estudantes e seu 

meio cultural e social.  

O papel de incentivar a leitura com o intuito de formar sujeitos letrados 

não cabe apenas ao professor. O incentivo ao hábito da leitura cabe à escola e 

família, mas, fazer a mediação em sala de aula é exclusiva do professor, pois 

este pode estimular a leitura através dos recursos que a escola como 

ferramentas no para o seu trabalho pedagógico. O papel do professor como 

agente letrador tem uma forte influência na formação do aluno crítico que será 

um sujeito leitor. KLEIMAN (2005, p. 17), 

Transformar o aluno em leitor ativo significa que este deve conseguir 

compreender o texto e utilizá-lo para desenvolver outras potencialidades. A 

falta da habilidade de leitura, traz consequências na formação do aluno, tais 

como dificuldades para prosseguir nos estudos com competência.  

De acordo com Weisz, (2000, p.62) “no ensino da língua escrita em 

contextos letrados, a função do professor é observar a ação das crianças, 

acolher ou problematizar suas produções e intervir sempre que achar que pode 

fazer a reflexão dos alunos sobre a escrita”.  

É preciso que as práticas de alfabetização e de letramento, segundo  

Soares ( 1986, p. 48), aconteçam nas salas de aula, assim as crianças irão 

interagir com a cultura escrita, conhecendo assim, diferentes tipos de gêneros 

desde muito cedo para que com o passar do tempo se torne algo comum no 

cotidiano, ou seja, ler e produzir textos fará parte de sua rotina escolar.  
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O letramento constitui um desafio para o professor, pois requer 

mudanças significativas na prática pedagógica, sustentada pelos métodos 

tradicionais expressos nas antigas cartilhas de alfabetização, desenvolvendo 

os conteúdos sem sentido para os alunos. Sustentada, muitas vezes nos livros 

didáticos como único recurso didático para o planejamento das aulas e no uso 

dos textos e obras literárias como pretexto para ensinar gramática, sem sentido 

para o aluno.  

A prática do letramento decorre da ação crítico-reflexiva que deve 

permear o fazer docente, considerando a concepção acerca do homem que se 

deseja formar e as questões teórico-metodológicas em torno da alfabetização e 

do letramento rumo a uma aprendizagem significativa. 

Nesse contexto Soares (1999) afirma que: 

 

Essa introdução ao mundo da escrita, na escola, não se caracteriza 
como um momento inaugural de entrada em um mundo 
desconhecido: embora ainda “analfabeta”, a criança já tem 
representações sobre o que é ler e escrever, já interage com textos 
escritos de diferentes gêneros e em diferentes portadores, convive 
com pessoas que leem e escrevem, participa de situações sociais de 
leitura e de escrita. (SOARES 1999, p. 69).  

 

Diante dos desafios colocados é necessário compreender que a função 

social da escola é trabalhar o conhecimento que foi historicamente produzido, e 

para aprender a ler e escrever a criança precisa conhecer sobre o 

funcionamento do sistema de escrita e da leitura. Que para sua aquisição é 

preciso pensar sobre ela e compreendê‐la, eis um grande desafio para o 

professor no processo de alfabetização e letramento.  

Por outro lado, se o professor não é um leitor ativo, que lê obras 

literárias, além de livros de autoajuda, não formará alunos leitores. Para isso, é 

preciso investir em políticas públicas de formação inicial e continuada que 

auxilie os professores no desenvolvimento das suas habilidades de leitura, 

tanto para a vida profissional como para o lazer. (FAILLA, 2012, Revista Época, 

ed. 75). 

A pesquisadora afirma que os alunos leem mais quando estão na 

escola, por isso o professor deve ser leitor para despertar o prazer pela leitura. 

Pois, ao sair da escola, a grande maioria deixa de ler e perdem a conexão com 
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os textos, portanto, se o professor não for letrado, não formará alunos leitores 

críticos. 
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3. METODOLOGIA 

 

3.1 Caracterização da pesquisa 

 

O trabalho aqui apresentado foi realizado a partir de uma pesquisa de 

campo qualitativa e quantitativa, desenvolvida através de questionários 

aplicados aos professores, pesquisa bibliográfica e webgráficas, coleta e 

análise dos dados.  

A pesquisa fundamentou-se nas teorias de Soares (1999); Ferreiro e 

Teberosky (1984); Vygotsky (2001); PCNs (1988), entre outros que 

contribuíram para ampliar os conhecimentos sobre o ensino e aquisição do 

letramento.  

 

3.2 Local pesquisado 

 

A Escola Estadual 12 de Abril, está localizada, à Avenida Clóves Felício 

Vettorato, 5869, Centro, no Município de Terra Nova do Norte – MT, situada a 

área urbana, 12.000,00 m² sendo, 2.994,54 m² de área construída. Mantida 

pelo Governo do Estado de Mato Grosso através da Secretaria de Estado de 

Educação – SEDUC, CEFAPRO e assessoria pedagógica de Terra Nova do 

Norte – MT. Foi fundada no dia 06 de maio de 1982, conforme decreto da Lei 

N.º 1840/82, autorizada a funcionar o Ensino Fundamental Final e Ensino 

Médio, pela resolução 256/2002, reconhecida pela portaria n.º 256/2002, a 

mesma tem, sua inscrição no cadastro nacional da pessoa Jurídica- CNPJ do 

Ministério da Fazenda sob n.º 01. 624.171/0001-07.  

Para atender essa clientela a escola conta com 28 professores efetivos e 

22 interinos, totalizando 50 professores. Além dos professores a escola conta 

com 01 secretária, 03 técnicas administrativas, 01 bibliotecária, 06 AEE-

nutrição, 08 AEE limpeza, 01 coordenadora de ambiente, 01segurança e 03 

vigias.  

 

3.3 Amostra 

 

O trabalho foi desenvolvido por meio de pesquisa de campo qualitativa e 

quantitativa, com aplicação de questionário com questões fechadas. Foi 
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realizado na Escola Estadual 12 de Abril com os professores que lecionam na 

turma do 6º Ano do Ensino Fundamental. Os participantes foram 01 diretor e 09 

professores habilitados em diversas disciplinas. 

Os alunos pesquisados têm entre 11 anos de idade. São provenientes 

de famílias que recebem acima de um salário mínimo. A maioria dos pais são 

pequenos comerciantes ou sitiantes pecuaristas. Em relação a formação, a 

grande maioria dos pais possuem o Ensino Médio completo.  
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Para conhecer de perto a realidade presente na turma do 6º Ano, da 

Escola Estadual 12 de Abril em Terra Nova do Norte – MT foram analisados os 

gráficos a partir do levantamento de dados, através das respostas dos 

professores que atuam na nessa turma.  

 

 Gráfico 01. Há quanto tempo você atua na escola? E. E. 12 de Abril- Terra 

Nova do Norte-MT 

 

 

50%

16%

17%

17%

A QUANTO TEMPO VOCÊ ATUA NA 
ESCOLA?

3 anos

5 anos

8 anos

mais 10 anos

Fonte: Mendes. Adriana. 2017 

 

De acordo com o tempo de atuação na escola, 49% dos professores 

disseram que trabalham há 03 anos, 19% disseram que trabalham há 05 anos, 

16% disseram que trabalham há 08 anos e 16% afirmaram que trabalham há 

10 anos. 

As respostas deixa claro que a maioria dos professores são interinos, 

com pouco tempo de formação e atuação no Ensino Fundamental Final. Diante 

disso, a falta de experiência e formação continuada desses educadores reflete 

na qualidade da aprendizagem dos alunos, ou seja, são prejudicados na 
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aquisição do letramento. Pois, segundo Soares (2010, p.83) “nas sociedades 

contemporâneas, a instância responsável por promover o letramento é o 

sistema escolar”.  

A escola é vista como principal responsável por este processo em nossa 

cultura. É na instituição escola que vemos como principal formadora de sujeitos 

letrados. Porém, como afirma Kleiman (2008, p. 20), as demais instituições, 

como família, a igreja, a comunidade, a rua, também ensinam e compartilham 

outros tipos de letramentos, diferentes dos aprendidos na escola.  
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Gráfico 02.  O que é Letramento? E. E. 12 de Abril- Terra Nova do Norte-MT 

 

 

O QUE É LETRAMENTO?

capacidade ou habilidade
para ler e escrever

Sujeito Alfabetizado

Aperfeicoação  da Escrita

Representação da linguagem
falada por meio de sinais;
escrita

80%

20%

Fonte: Mendes. Adriana. 2017 

 

Para verificar a concepção de letramento 80% dos educadores 

afirmaram que é a capacidade de ler e escrever e 20% disseram que é a 

representação da linguagem falada por meio de sinais e escrita.  

Percebe-se, que a grande maioria não conhece a teoria sobre o 

letramento proposto por Magda Soares (2003, p. 92), denomina-se letramento 

a capacidade de ler ou escrever para atingir diferentes objetivos - para 

informar-se, para interagir com outros, para imergir no imaginário, no estético, 

para ampliar conhecimentos, para seduzir ou induzir, para divertir-se, para 

orientar-se, para apoio a memória, habilidades de interpretar e produzir 

diferentes tipos de gêneros textuais, habilidades de orientar-se pelos protocolos 

de leitura que marcam o texto ou de lançar mão desses protocolos, ao 

escrever, atitudes de inserção efetiva no mundo da escrita, tendo interesse 

e prazer em ler e escrever.  
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Gráfico 03. Para que serve o Letramento? E. E. 12 de Abril- Terra Nova do 

Norte-MT 

 

 

Sim 
90%

Não
10%

Letramento serve para: Soares (1998) aponta que o Letramento tem 

um sentido ampliado da alfabetização, pois consiste em práticas de 

leitura e escrita, que vão além da alfabetização funcional, em que 

indivíduos são alfabetizados; você concorda?

Sim

Não

Fonte: MENDES. Adriana. 2017 

 

Em relação ao gráfico 03 descrito acima, foi perguntado aos professores 

qual a função do letramento, destes, 90% concordaram com a citação de 

Soares (1998) exposta no gráfico. Outros 10% não concordaram.  Nessa 

análise, a grande maioria concordou com a questão, porém, é necessário 

refletir o conceito do enunciado, pois, o letramento ocorre juntamente com a 

alfabetização, não é simplesmente ampliação da alfabetização, o letramento 

consiste nos usos sociais da leitura e escrita nas práticas do dia a dia, que de 

acordo com Soares (2003, p. 11), “a alfabetização e letramento são processos 

distintos de natureza essencialmente diferente, mas são interdependentes e 

indissociáveis: os dois processos podem e devem ocorrer simultaneamente”. 

Nesse sentido Lopes (2010), explica: o letramento pode ser uma 

proposta que possibilite inserir os educandos em situações em que a escrita 

apareça de forma dinâmica, para atender às suas diferentes funções sociais. 

 Escrevemos sempre com um objetivo, e de acordo com esse objetivo, 

buscamos o texto mais adequado ao momento para nos comunicar. 
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Acreditamos que apropriar-se das práticas letradas é incluir-se nas práticas 

sociais e culturais, que possibilitam o exercício da cidadania. 
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 GRÁFICO 4. Alfabetizar e Letrar são processos diferentes? E. E. 12 de Abril- 

Terra Nova do Norte-MT 

 

 

20%

60%

20%

Os processos de alfabetizar e letrar, são diferentes, podem acontecer
separadamente?

São diferentes, mas não podem
acontecer separados, precisam
estar juntos para ensinar o
aluno a refletir

Sim, são diferentes, e podem ser
trabalhados separadamente

Alfabetização e letramento são
de natureza fundamentalmente
diferentes, envolvendo
conhecimentos, habilidades e
competências que implicam em
formas de aprendizagem
diferenciadas

Todas estão corretas

Fonte: MENDES. Adriana. 2017 

 

O gráfico 04 sobre os processos de alfabetização e letramento, 65% dos 

educadores disseram que alfabetizar e letrar são fundamentalmente diferentes, 

ou seja, são habilidades que devem ser ensinadas de forma diferenciada; 22% 

disseram que são conteúdos e processos diferentes, mas devem ser ensinados 

juntos para que o aluno aprenda a refletir; 13% disseram que todas as 

questões estão corretas. Ficou comprovado nas respostas que, alguns 

professores necessitam de formação continuada de qualidade para adquirir e 

ampliar seus conhecimentos sobre alfabetização e letramento. 

Segundo Soares (2013), alfabetização e Letramento apesar de suas 

especificidades, os dois processos, na verdade, não se distinguem, não se 

ensina separados, se alfabetiza letrando concomitantemente.  

Desde cedo a criança vai conhecendo e reconhecendo práticas de 

leitura e escrita presentes no seu cotidiano, tais como: rótulos, propagandas, 

revistas, livros de literatura e outros. Ao ingressar na escola esse conhecimento 
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prévio será ampliado através dos diferentes textos que circulam na sociedade. 

Apenas 22% dos educadores demonstraram conhecer sobre os processos de 

alfabetização e letramento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 
 

 

GRÁFICO 05 –  Ler e escrever - E. E. 12 de Abril.Terra Nova do Norte-MT 

 

70%

30%

Letramento não significa necessariamente o resultado de ler e 
escrever. “É o estado ou condição que adquire um grupo social ou 
um indivíduo como consequência de ter-se apropriado da escrita. 

SOARES, (2003)
Você concorda com o texto acima?

Ensinar o indivíduo a ler e
escrever

Escrever e interpretar

Ler

0

 Fonte: MENDES. Adriana. 2017 

 

De acordo com o gráfico 05, 70% disseram que o letramento é ensinar o 

indivíduo a ler e escrever; 30% afirmaram que é escrever e interpretar. Em 

relação ao letramento, verificou-se que muitos professores ainda não 

compreenderam a função e a importância desse conceito para a formação dos 

alunos. Reflete ainda a falta de um planejamento que contemple o letramento 

e, que se respeite os conhecimentos prévios dos alunos.   

Um leitor competente, de acordo com Kleiman ( 2005), saberá selecionar 

um texto que circula na sociedade de acordo com a sua necessidade. Também 

conseguirá analisar sua própria leitura verificando que a decodificação é 

apenas um dos procedimentos que utiliza quando lê.  

Pois, Kleiman (2005, p.17), aborda a necessidade de “formação 

continuada do professor na área de leitura, para que este, além de considerar 

sua importância, não perpetue as práticas de ensino que são desmotivadoras 

tanto para os alunos, como para os professores”.  

Essa formação deve levá-lo a ser um agente de letramento, e que este 

saiba atuar como tal. E não se veja apenas como um professor, cuja única 
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função é alfabetizar, pensando que o seu trabalho seja voltado apenas para 

que seus alunos aprendam a ler e a decodificar.  
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GRÁFICO 6. Profissional da Alfabetização. E. E. 12 de Abril- Terra Nova do 

Norte-MT 

 

 

 

64%9%

27%

UMA CARACTERÍSTICA QUE NÃO SE ENQUADRA 
NO PROFISSIONAL DA ALFABETIZAÇÃO É O DE: 

prescindir de
leituras
constantes de
textos
educativos ou
não

ser um curioso
das leituras
referentes à
sua profissão

incentivar seus
alunos para que
os mesmos
tornem-se
leitores

 Fonte: MENDES. Adriana. 2017 

 

Seguindo os resultados do gráfico 06, 64% dos professores disseram 

que se enquadra ao profissional prescindir de leituras constantes de textos 

educativos ou não; 27% disseram que se enquadra incentivar seus alunos para 

que os mesmos se tornem leitores. E 9% afirmaram que é importante ser 

curioso nas leituras referentes à sua profissão.  

Os resultados demonstraram que a grande maioria concorda com o uso 

de textos educativos e de outros tipos para realizar leituras na escola. Alguns 
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reconhecem a importância em formar alunos leitores. No entanto, poucos 

deixaram claro que não tem o hábito de ler assuntos referentes à sua profissão 

ou área de conhecimento.  

A leitura segundo Soares (2006, p. 18) como objeto de conhecimento 

precisam ser ensinadas através de estratégias adequadas para que o 

educando desenvolva as competências necessárias para se tornar um leitor e 

escritor competente.  

Portanto, esse ensino deve se desenvolver em situações 

contextualizadas e significativas, na qual o aluno- leitor reconheça a leitura 

como uma atividade social que permita a sua interação e inserção no mundo 

letrado. 
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GRÁFICO 7. PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO. E. E. 12 de 

Abril- Terra Nova do Norte-MT. 

 

 

 Fonte: MENDES. Adriana. 2017 

 

De acordo com os professores, após trabalhar um texto com os alunos, 

80% disseram que não é pertinente a realização da cópia do texto; Em relação 

ao que pode ser realizado após o estudo do texto, 10% disseram é verificar as 

dificuldades de compreensão pelos alunos; 10% afirmaram que pode-se 

realizar um trabalho oral para compreender a estrutura do texto. 

Foi verificado que, a grande maioria dos professores, por falta de 

formação e conhecimentos, não trabalham com o eixo oralidade, proposto nos 

direitos de aprendizagem. Os especialistas Schneuwly e Dolz (2004), afirmam 

que a oralidade e a escrita ocorrem de modo articulado na escuta de histórias, 

lidas pela professora, no reconto, na recitação de poemas, no ditado e outros. 

Assim, Rojo (1995), ressalta que, a oralidade é essencial para a constituição do 

letramento. Ainda prevalece o ensino do texto como pretexto para o ensino da 

gramática e interpretação sem considerar a aquisição do letramento. 
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 GRÁFICO 8. O Que é ser um Sujeito letrado? E. E. 12 de Abril- Terra Nova do 

Norte-MT 

 

0%0% 10%

90%

O QUE É SER UM SUJEITO LETRADO?

um indivíduo alfabetizado

é capaz de fazer uso do
código escrito e
interpretar o meio em que
está e, inserido

 Fonte: MENDES. Adriana. 2017 

 

O que é ser um sujeito letrado? 55% dos professores afirmaram que, um 

sujeito letrado é capaz de fazer uso do código escrito e interpretar o meio em 

que está inserido. E 45% disseram que é um indivíduo alfabetizado. O 

resultado mostrou a dificuldade em compreender os conceitos de alfabetização 

e letramento entre os professores do Ensino Fundamental Final.  

Segundo Soares (1998, p.47), “o termo alfabetização designa o ensino 

da escrita alfabética- ortográfica (ler e escrever)” e consequentemente não 

foram letrados, como afirma a referida autora “o letramento designa os 

conhecimentos, atitudes e necessidades envolvidas no uso da língua em 
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práticas sociais e necessárias para uma participação ativa e competente na 

cultura escrita”.  

Esses conceitos são essenciais para a prática pedagógica dos 

educadores, pois sem esses conhecimentos, não poderá alfabetizar e letrar os 

alunos. 

 

 

GRÁFICO 9.  Práticas de Letramento. E. E. 12 de Abril- Terra Nova do Norte-

MT 
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70%

20%

LER UMA NOTÍCIA NO JORNAL, ESCREVER UM OFÍCIO NO 
TRABALHO E PREENCHER UM FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO 

PARA UM CURSO SÃO PRÁTICAS DE: 

Alfabetização

Letramento

Ortografia

 Fonte: MENDES. Adriana. 2017 

 

A questão proposta pelo gráfico acima tem o objetivo de verificar o 

conhecimento sobre as práticas de letramento. Dentre os entrevistados, 76% 

afirmaram que o enunciado se refere ao letramento; 13% disseram se referir a  

ortografia e  11% disseram que se refere a alfabetização.  

Os dados demonstraram os equívocos em relação à compreensão sobre 

o que são as práticas de letramento. Pois muitos ainda confundem com a 

aquisição da escrita alfabética, a alfabetização. Não consegue entender que, o 

letramento, de acordo com Soares (1998), se refere à condição do indivíduo 

que sabe ler, escrever, interpretar textos e resolver problemas.   
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GRÁFICO 10. Aprender algo sobre Letramento. E. E. 12 de Abril- Terra Nova 

do Norte-MT 

 

 

100%

NA SUA CONCEPÇÃO ATRAVÉS DESSAS PERGUNTAS VOCÊ 
CONSEGUIU APRENDER ALGO SOBRE LETRAMENTO: No decorrer 

da sua formação Profissional, dentro das normas cultas, 
estabeleceram-se parâmetros em que ficou claro e definido o que é 

Letramento e sua função?

sim

não

 Fonte: MENDES. Adriana. 2017 

 

No gráfico acima, foi perguntado aos professores se aprenderam algo 

importante sobre o letramento no decorrer da sua atuação profissional, destes 

100% afirmaram que sim, No entanto, os dados deixaram claro que muitos não 

conhecem os conceitos sobre alfabetização e letramento.  

Nessa perspectiva, ficou claro que a grande maioria dos professores não 

desenvolve um planejamento interdisciplinar que contemplam o ensino do 

letramento proposto pelas especialistas.    

Os resultados das análises dos dados através de entrevistas, revelaram 

que os docentes ainda não têm clareza das noções teóricas sobre a oralidade 

que os possibilitam realizar ações didáticas para a formação de alunos 

linguisticamente competentes.  

Os professores precisam ancorar suas práticas pedagógicas nos 

postulados teóricos que fundamentam a noção de língua socialmente 

concebida, o texto como lugar de interação social, considerando-se que, tanto 
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a oralidade quanto a escrita são modalidades de usos da língua merecedoras 

de igual atenção para se tornar letrado.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

A pesquisa sobre o Letramento: Uma prática cultural e necessária 

abordou diversos conceitos em relação ao letramento e sua importância para o 

ensino aprendizagem dos alunos desde os Anos Iniciais da Educação Básica.  

Verificou-se que ainda existe um grande número de professores que 

ainda não possuem conhecimentos teóricos em relação aos conceitos de 

alfabetização e, principalmente sobre o letramento. Devido a isso, os alunos 

não estão sendo devidamente letrados para interagir e se envolver nas práticas 

escolares e sociais da sua comunidade 

A falta de formação inicial e continuada do professor reflete na sua 

prática pedagógica, pois, ninguém ensina aquilo que não sabe. Por outro lado, 

percebe-se que muitos educadores não desenvolvem metodologias e 

estratégias para a aquisição do letramento literário. 

Demonstrou-se a necessidade em rever as correntes teóricas sobre o 

ensino aprendizagem da linguagem para compreender a importância do 

letramento na escola e na sociedade.  

Por outro lado, os resultados também demonstraram a necessidade de 

se elaborar planejamento para atender os diferentes níveis de letramento dos 

alunos. O planejamento deve estimular a participação do educando para que a 

aprendizagem seja significativa, que desenvolva suas capacidades linguísticas 

e o hábito de ler. Em consequência do contexto em que vivemos, onde é 

necessário ser um leitor ativo, crítico e capaz de reconhecer as causas e 

consequências das transformações sociais.  

 Portanto, o professor precisa compreender o seu papel de agente do 

letramento e a relevância da prática da leitura nesse processo, pois é essencial 

para a sua formação pessoal e profissional. Pois, os alunos leem mais quando 

estão na escola, por isso o educador deve ser leitor para despertar o prazer 

pela leitura. Caso contrário, ao sair da escola, a grande maioria deixa de ler e 

perdem o gosto e o hábito pelos livros. Portanto, se o professor não for letrado, 

não formará alunos letrados. 
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 APÊNDICE 

 

1.A QUANTO TEMPO VOCÊ ATUA NA ESCOLA? 

(   ) 3 anos  

(   ) 5 anos  

(   )  8 anos  

(   ) 10 anos  

(  ) mais de 10 anos  

2.O QUE É LETRAMENTO? 

 ( )  capacidade ou habilidade para ler e escrever  

(    ) Sujeito Alfabetizado 

(    )  Aperfeicoação  da Escrita  

(   ) Representação da linguagem falada por meio de sinais; escrita.  

3. NA SUA OPINIÃO LETRAMENTO SERVE PARA: 

Soares (1998) aponta que o Letramento tem um sentido ampliado da 

alfabetização, pois consiste em práticas de leitura e escrita, que vão além da 

alfabetização funcional, em que indivíduos são alfabetizados, mas não sabem 

fazer uso da leitura e da escrita; muitos não têm habilidade sequer para 

preencher um requerimento. 

Você concorda com Soares: 

(  ) Sim    (  ) Não 

4.Os processos de alfabetizar e letrar, são diferentes, podem acontecer 

separadamente? 

(  )  São diferentes, mas não podem acontecer separados, precisam estar 

juntos para ensinar o aluno a refletir, para formar um aluno pensante.   

(   )   Sim, são diferentes, e podem ser trabalhados separadamente. 

(  )  Alfabetização e letramento são de natureza fundamentalmente diferentes, 

envolvendo conhecimentos, habilidades e competências que implicam em 

formas de aprendizagem diferenciadas e consequentemente procedimentos 

diferenciados de ensino. 

(    ) Todas estão corretas. 
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5.Letramento não significa necessariamente o resultado de ler e escrever. 

“É o estado ou condição que adquire um grupo social ou um indivíduo 

como consequência de ter-se apropriado da escrita” (SOARES, 2003) 

Em sua opinião o letramento está relacionado com o texto acima ou é 

apenas uma forma de: 

(   ) Ensinar o indivíduo a ler e escrever  

(   ) ler 

(   ) Escrever e interpretar  

6. UMA CARACTERÍSTICA QUE NÃO SE ENQUADRA NO PROFISSIONAL 

DA ALFABETIZAÇÃO É O DE:  

(   ) prescindir de leituras constantes de textos educativos ou não.  

(   ) tornar-se leitor de todo e qualquer texto.  

(   ) ser um curioso das leituras referentes à sua profissão.  

(   ) incentivar seus alunos para que os mesmos tornem-se leitores.   

7.NO PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO, APÓS A LEITURA DE 

UM TEXTO REALIZADA PELO PROFESSOR E QUANDOELEPEDE: 

 ASSINALE O QUE NÃO É PERTINENTE AO APRENDIZADO:  

(  ) Cópia do texto trabalhado.  

(  ) Verificar se houve dificuldades de compreensão.  

(  ) O reconto oral pelos alunos.  

(  ) Recuperar a estrutura do texto através do trabalho oral.  

 

8. O QUE É SER UM SUJEITO LETRADO? 

(   )  ser formado em letras 

(   )o conhecedor do código escrito 

(   )  um indivíduo alfabetizado  

(   ) é capaz de fazer uso do código escrito e interpretar o meio em que está e, 

inserido.  

9. LER UMA NOTÍCIA NO JORNAL, ESCREVER UM OFÍCIO NO 

TRABALHO E PREENCHER UM FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO PARA UM 

CURSO SÃO PRÁTICAS DE:  



50 
 

(  ) Alfabetização.  

(  ) Consciência Fonológica.  

( x ) Letramento.  

( x ) Ortografia.  

10. NA SUA CONCEPÇÃO ATRAVÉS DESSAS PERGUNTAS VOCÊ 

CONSEGUIU APRENDER ALGO SOBRE LETRAMENTO 

No decorrer da sua formação Profissional, dentro das normas cultas, 

estabeleceram-se parâmetros em que ficou claro e definido o que é Letramento 

e sua função? 

(   )  sim  

(   ) Não 
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ANEXO 

 

 

 

 
Fonte: MENDES. Adriana. 2017 
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Fonte: MENDES. Adriana. 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


