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RESUMO 

 

O presente artigo propõe uma reflexão sobre a compreensão dos processos de alfabetização e 

letramento, tratando da origem, conceitos e especificidades de cada um desses processos 

educacionais. A criança para se alfabetizar ela tem que ter contato com muitos textos de diferentes 

gêneros disponíveis na sociedade, interagir com outras pessoas, e principalmente, produzir seus 

próprios textos. Para a criança o fato de ter o domínio da leitura e da escrita, permite a inserção no 

mundo da informação, o acesso aos conhecimentos históricos e socialmente produzidos e a 

possibilidade de criar outras condições diferenciadas para a produção de novos conhecimentos. 

Como a alfabetização vem sendo bastante discutida, visando buscar soluções para as dificuldades 

dos alunos na aprendizagem da leitura e escrita. É importante destacar que   cada professor de acordo 

com sua realidade, tem um olhar próprio sobre o processo de alfabetização e sua forma de 

abordagem de atividades propostas aos alunos no decorrer de suas ações em sala de aula. A 

alfabetização é um elemento fundamental, necessário para se inserir na sociedade letrada, desde 

que, simultaneamente, seja trabalhada a função social desta aprendizagem, desenvolvendo 

práticas/experiências de leitura e escrita em situações concretas e significativas. 
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INTRODUÇÃO 

 

Os anos iniciais do Ensino Fundamental, representam o período em que os alunos são 

alfabetizados, e é nesta fase que torna importante o desenvolvimento do entendimento, do senso 

crítico, da capacidade de interpretação. Portanto, é nesta etapa que o professor deve despertar nos 

alunos o gosto pela leitura, pois permite que assim, criem suas propias ideias, tornando-se pessoas 

críticas, comunicativas e sociointerativas. O conceito de alfabetização vem se modificando de forma 



2 
 

significativas, onde se considerava que uma pessoa estava alfabetizada quando sabia ler e escrever. 

A partir de alguns estudos, o conceito de alfabetização vem passando por uma reviravolta, 

como por  exemplo, para Ferreiro (2011): 

No desenvolvimento da leitura e escrita, considerado como um processo cognitivo, há 

uma construção efetiva de princípios organizadores que, não apenas podem ser derivados 

somente da experiência externa, como também são contrários a ela: são contrários, inclusive, 

ao ensino escolar sistemático e às informações não sistemáticas (p.20). 

Este trabalho tem como objetivo compreender como se dá o processo de alfabetização e 

letramento no ciclo de alfabetização. 

Alfabetizar letrando não é uma tarefa fácil, exigindo dos docentes muito estudo e sendo 

necessário que sempre estejam aprimorando suas práticas educacionais, sendo esse tópico um 

objetivo que também foi alcançado por essa pesquisa, pois demonstrou a importância que o professor 

tem nesse período, assim como em todos os outros, tendo em vista que é a mediação do docente que 

garante êxito no processo de ensino-aprendizagem. 

A alfabetização se concretiza no transcorrer das séries iniciais num processo de superação da 

codificação e decodificação, resultando no processo de alfabetizar letrado, isto é, que a criança tenha 

a compreensão de ler e interpretar, onde se desenvolve e se identifica com diferentes tipos de símbolos 

escritos que acontecem em nossa sociedade; ou seja, realize a “leitura de mundo”. Mas é importante 

destacar que cada professor de acordo com sua realidade, tem um “olhar” próprio sobre o processo 

de alfabetização e sua forma de abordagem de atividades propostas aos alunos no decorrer de suas 

ações em sala de aula. 

Para que ocorra organização nas rotinas diárias, necessita-se pensar nos objetivos que estão 

sendo propostos diante da alfabetização e das definições das ações, procedimentos e técnicas, que 

atinjam certos objetivos e não estabelecem simplesmente, conjuntos de uma “prática rotineira”. 

 

 

DESENVOLVIMENTO 

Os anos iniciais do Ensino Fundamental é o período em que os alunos são alfabetizados, e é 

nesta fase que torna importante para desenvolver o entendimento, o senso critico, a capacidade de 

interpretação, e e nesta fase que o professor deve despertar no aluno o gosto pela leitura, pos permite 

que eles criem suas propias ideias, tornando assim pessoas criticas, comunicativa e social. 

Alfabetização e letramento apresentam uma relação muito forte, pois uma depende 

exclusivamente da outra, as duas ações são distintas, mas inseparáveis, não se pode alfabetizar sem 

letrar, o ideal seria alfabetizar letrando, ou seja, ensinar a ler e escrever de modo que a criança se 

torne ao mesmo tempo, alfabetizada e letrada, saber interpretar o que lê. De acordo com Rios e 

Libânio (2009, p. 33) “a alfabetização e o letramento são processos que se mesclam e coexistem na 

experiência de leitura e escrita nas práticas sociais, apesar de serem conceitos distintos”. 

Alfabetizar e letrar são processos distintos, mas inseparáveis. Alfabetização e letramento se 
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somam, ou melhor, a alfabetização é um componente do letramento. Sendo assim, o ideal é ensinar a 

ler e escrever de modo que a criança não apenas decodifique as palavras, mas entenda o que lê. A fim 

de alcançar esse ideal, o professor alfabetizador precisa reconhecer o significado de alfabetização e 

letramento no processo de ensino e aprendizagem. 

A alfabetização sofreu transformações significativas ao longo do tempo, implicando em novas 

pesquisas, metodologias e redimensionamentos. 

Saber ler e escrever possibilita o sujeito do seu próprio conhecimento, pois sabendo ler, 

ele se torna capaz de atuar sobre o acervo de conhecimento acumulado pela humanidade 

através da escrita e, desse modo, produzir, ele também, um conhecimento (BARBOSA, 2013, 

p.19). 

A criança para se alfabetizar, tem que ter contato com muitos textos de diferentes gêneros 

disponíveis na sociedade, interagir com outras pessoas, e principalmente, produzir seus próprios 

textos. Dentro deste contexto, a alfabetização vem sendo bastante discutida, visando buscar soluções 

para as dificuldades dos alunos na aprendizagem da leitura e escrita. Para que haja uma melhoria no 

desenvolvimento escolar é necessário que as escolas estejam comprometidas em preparar cidadãos e, 

não somente, ensinar conteúdos. 

Considerando a alfabetização um processo de construção de hipóteses sobre o sistema 

alfabético de escrita, o aluno precisa participar de situações desafiadoras, que oportunizem a reflexão 

sobre a língua escrita.  

É por meio da interação com o objeto de conhecimento que as crianças vão construindo 

hipóteses de forma progressiva. São essas especificidades do processo de alfabetização que não 

podem ser esquecidas. Não basta apenas o convívio com o material escrito, é necessário ter uma 

direção e uma sistematização por meio de uma reflexão metalinguística, partindo de textos reais de 

vários gêneros que circulam socialmente. 

A criança ao ingressar na escola, já dispõe de uma bagagem de conhecimentos, adquiridos no 

meio em que está inserida. De acordo com Ferreiro (2011, p. 63) “Estamos tão acostumados a 

considerar a aprendizagem da leitura e escrita como um processo de aprendizagem escolar que se 

torna difícil reconhecermos que o desenvolvimento da leitura e da escrita começa muito antes da 

escolarização”. 

Existem diferentes métodos e teorias que explicam como ocorre o processo de ensino e 

aprendizagem; e como estes, podem trazer resultados significativos. 

Segundo Carvalho (2010, p. 45) “Para colher bons resultados na alfabetização, penso que é 

nessesário ensinar as relações letra-sons de formas sistemáticas, mas não com rigidez evitando que o 

ensino fique excessivo, centrado na decodificação”. Assim métodos mal utilizados tendem a 

influenciar no fracasso escolar. 

Entende-se que o professor alfabetizador tem uma importância muito grande, pois para saber 

ler e escrever é necessário o acompanhamento do aluno. 

A alfabetização não possui um método pronto, pois cada aluno aprende de forma diferente. 
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Conforme Santos (2007, p. 29) “O letramento como prática social de leitura do cotidiano passa a ser 

substituída por um letramento escolar”. 

A alfabetização precisa estar centrada na compreensão e comunicação, levando em conta o 

processo, o 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.” 

Conforme Almeida (2009, p. 16) “Letramento é a letra que ganha vida ativa. E a vida que 

surge da palavra. É a verificação da alfabetização”. Para que o processo de alfabetização se torna mais 

fácil é importante dispertar na criança o gosto pela leitura. 

Então a alfabetização embora diferente, é tão importante como o letramento e, por isso, 

amobos são importantes, pois nenhum substitui o outro no processo de aprendizagem. 

O letramento é o resultado de uma pesquisa sobre a situação do analfabetismo, vendo a 

necessidade de buscar uma aprendizagem mais efetiva, sólida e necessária aos tempos atuais. Em 

razão disso, a intenção não era o de substituir a alfabetização. Segundo Soares (2003 apud Carvalho, 

2005, p. 5) “No Brasil, os conceitos de alfabetização e letramento se mesclam, se sobrepõem e 

frequentemente se confundem: Isso não é bom, pois os processos de alfabetizar e letrar, são 

específicos. Alfabetizar é ensinar o código alfabético, letrar é familiarizar o aprendiz com os diversos 

usos sociais da leitura e da escrita”. 

Para uma pessoa se tornar letrada, ela precisa ter experiências culturais com práticas de leitura 

e escrita, práticas estas que são adquiridas antes da educação formal. Porque se uma convive em 

ambiente letrado, com pessoas que leem, que tem contato com revistas, jornais, gibis, qualquer coisa 

que a leve a pensar em leitura, certamente ela se motivará para ler e escrever, começando desde cedo 

a poder refletir sobre as características dos diferentes textos os quais tem acesso. 

De acordo com Soares (2011), o termo letramento é uma tentativa de tradução do inglês 

Literacy, significando “o estado ou a condição de se fazer usos sociais da leitura e da escrita”. O 

letramento difere da alfabetização, que é o processo formal de ensinar a ler e a escrever. Kleiman 

citado por Lira (2006), diz que o letramento ocasiona mudanças políticas, sociais, econômicas e 

cognitivas a partir da inserção dos indivíduos nas sociedades tecnológicas e, por isso, mesmo o 

analfabeto poderá ser letrado de acordo com seu convívio social. Portanto, o letramento extrapola o 

mundo da escrita. 

Letramento é um “conjunto de práticas que denotam a capacidade de uso de diferentes tipos 

de material escrito” (MORAIS; ALBUQUERQUE, 2007, p. 7). Ou seja, letramento é além de saber 

ler e escrever, entender o que se ler e se escreve, relacionando dessa forma com o contexto social, sua 

experiência cotidiana. 

Para o desenvolvimento do presente artigo, visando alcançar os objetivos propostos, 

caracteriza-se em um estudo exploratório pautado numa pesquisa bibliográfica, baseada em livros e 
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artigos que buscam esclarecer as informações necessárias que asseguram a abordagem desta temática 

a fim de atingir os objetivos propostos. 

Fonseca (2002) comenta que existem pesquisas científicas que se baseiam unicamente na 

pesquisa bibliográfica, procurando referências teóricas publicadas com o objetivo de recolher 

informações ou conhecimentos prévios sobre o problema a respeito do qual se procura a resposta. 

Portanto aprofundamos o conhecimento a respeito do tema alfabetização e letramento 

atravésde leitura de diferentes pesquisadores que falam sobre o assunto. 

A preocupação com a aprendizagem e o domínio da leitura e da escrita, por parte dos 

profissionais, está cada vez mais presente no cotidiano escolar e na sociedade como um todo. Ir além 

da aquisição do código escrito é indispensável. É necessário fazer o uso da leitura e da escrita no 

cotidiano escolar, para que o aluno o possa usufruir com competência desses saberes no seu dia-a- 

dia. 

Através da elaboração deste artigo, notamos que a alfabetização e o letramento são importantes 

e imprescindíveis para a vida estudantil dos educandos, analisando que um indivíduo alfabetizado e 

letrado participa diretamente das práticas sociais no meio em que vive. 

O importante é perceber que alfabetizar e letrar são processos distintos, porém, interligados. 

Como afirma Brasil (2015), é possível alfabetizar letrando, isso é, podemos ensinar as crianças a ler, 

conhecer os sons que as letras representam e ao mesmo tempo, inserir-se ao método científico da 

alfabetização diante da escrita necessária ao processo de ensino. 

Alfabetizar letrando significa orientar a criança para que aprenda a ler e a escrever levando-a 

a conviver com práticas reais de leitura e de escrita, substituindo as tradicionais e artificiais cartilhas 

por livros, revistas, jornais, enfim, pelo material de leitura que circula na escola e na sociedade, como 

também criando situações que tornem necessárias e significativas práticas de produção de textos. 

Para alfabetizar letrando, deve haver um trabalho intencional de sensibilização, por meio de 

atividades especificas de comunicação, como escrever para alguém que não está presente 

(bilhetes, correspondências escolar), contar uma historia por escrito, produzir um jornal 

escolar, um cartaz etc. Assim a escrita passa a ter função social (CARVALHO, 2011, p.69). 

Sendo assim, os processos de alfabetização e letramento, bem como suas características 

principais e como ambos se diferenciam porém ao mesmo tempo se relacionam, sendo parte 

fundamental no período de alfabetização dos alunos, analisando que essas práticas proporcionam ao 

indivíduo o saber, o conhecimento e a capacidade de opinar e interagir na sociedade. 

Acreditamos ainda, que o profissional da área de alfabetização ao realizar o processo de leitura 

e escrita, deva identificar a realidade vivida de cada criança, seus hábitos, costumes, conhecer o seu 

processo familiar, buscando então a criticidade de uma aprendizagem que proporcione o verdadeiro 

sentido do saber, pois muitas vezes a criança não costuma ter o hábito da leitura no âmbito familiar e 

ao se deparar com o ensino escolar, acaba acarretando esta dificuldade de ensino proposto pela 

professora, não conseguindo se identificar na alfabetização e letramento. 

Considerando as leituras e as observações chegamos à conclusão de que é possível alfabetizar 
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letrando, desde que consideremos os sujeitos da aprendizagem como sujeitos de direitos e deveres, 

identificando-os no mundo da sociedade letrada. 

Alfabetizar uma criança não é nada fácil, precisa-se de todo um método especial, que contribua 

o aprendizado de modo gradativo e sólido, sabendo respeitar o processo da mesma no seu 

desenvolvimento, integrar a criança de forma que se sinta à vontade, confiante no que está sendo 

proposto e desenvolvido. 

Percebemos que o caminho de um ensino gratificante vem através dos recursos didáticos 

ofertados pela instituição e das formações continuadas para os profissionais de ensino, pois todo o 

professor precisa se especializar, buscar cada vez mais conhecimentos, para que a partir de então seu 

ensino se torne prazeroso, e proveitoso. 

Alfabetizar letrando é ensinar a ler e escrever no contexto das práticas sociais da leitura e da 

escrita, assim o educando deve ser alfabetizado e letrado. A linguagem é um fenômeno social 

estruturado de forma ativa e grupal do ponto de vista cultural e social. 

O desafio da alfabetização é alfabetizar letrando. O alfabetizador precisa entender que 

alfabetização é um processo complexo que inicia antes da alfabetização escolar enfatizando os seus 

usos sociais. Ou seja, para que um sujeito seja considerado letrado não é necessário que ele tenha 

frequentado a escola ou que saiba ler e escrever basta que o mesmo exercite leitura de mundo no seu 

cotidiano participando ativamente na comunidade. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Para que haja uma alfabetização com qualidade é necessário que todos os envolvidos tenham 

compromisso com a qualidade de ensino, com o conhecimento da necessidade dos alunos e que o 

professor escolha uma metodologia dealfabetização que se adapte com as crianças. Quando falamos 

em “todos os envolvidos” é para que se tenham o conhecimento que a alfabetização é um processo 

que é trabalhado em conjunto uma parceria do professor, escola com o aluno e a família. Todos devem 

estar juntos e remarem juntos para obterem sucesso nesse processo. E por mais que esses métodos não 

resolvam todo o problema de analfabetismo, ajudará e muito a diminuí-los. 

É importante que os educadores tenham conhecimento da importância do letramento e do 

alfabetizar na maneira correta para que assim as barreiras que impedem que os alunos sejam 

alfabetizados sejam destruídas e nossa margem de analfabetos diminua. 

A alfabetização é um elemento fundamental, necessário para se inserir na sociedade letrada, 

desde que, simultaneamente, seja trabalhada a função social desta aprendizagem, desenvolvendo 

práticas/experiências de leitura e escrita em situações concretas e significativas. Daí que os defensores 

do letramento lançam questionamentos sobre a impossibilidade de formar um leitor sem que junto se 

trabalhe questões mais abrangentes sobre as funções sociais destes conhecimentos. 

Deve-se alfabetizar junto com o letramento para que haja uma aprendizagem de qualidade e 
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formam pessoas que não apenas consegue ler e escrever o básico, mas sim que conseguem ler, 

escrever, produzir, interpretar, que consigam escrever o que sentem, o pensam sem terem dificuldades. 

Essa missão se caracteriza em colocar o aluno diante do mundo, que ás vezes, para ele não era possível. 

É proporcionar uma comunicação entre ele e a sociedade. 
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