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RESUMO 
Este artigo é parte de uma pesquisa que se encontra em processo, voltada para as 
práticas das políticas educacionais. Está fundamentada nos estudos discursivos e 
seu principal objetivo é mapear os sentidos que subjazem diferentes enunciados 
sobre as políticas de formação do professor. Visa desenvolver uma análise sobre o 
fato de o professor acatar de forma silenciosa, numa atitude de passividade e 
obediência, os preceitos, muitas vezes velados, que fazem parte da prática de certas 
instituições. Discutimos algumas concepções de um programa de formação 
continuada em letramento para professores dos anos iniciais do ensino fundamental. 
Apresentamos uma breve introdução do programa e sua peculiaridade linguística, 
acerca da discursividade. 
Palavras-chave: Políticas Educacionais. Formação do Professor. Letramento 
 
 
RESUMEN 
Este artículo es parte de una investigación que está en proceso, se centró en las 
prácticas de las políticas educativas. Se basa en los estudios del discurso y su 
principal objetivo es ubicar los significados que subyacen en las diferentes 
declaraciones sobre la política de formación del profesor. Tiene como objetivo 
desarrollar un análisis sobre el hecho de que el profesor sigue en silencio, en una 
actitud de pasividad y obediencia a los preceptos, a menudo ocultos, parte de la 
práctica de ciertas instituciones. Se discuten algunas concepciones de un programa 
de educación continua para profesores en letramiento en los primeros años de la 
enseñanza fundamental. Se presenta una breve introducción del programa y su 
peculiaridad lingüística, el discurso. 
Palabras clave: Políticas de Educación. Formación del Profesor. Letramiento 
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INTRODUÇÃO 
 
 
 

                 O Pró-Letramento é um programa de formação continuada de professores 

para a melhoria da qualidade de aprendizagem de leitura, escrita e matemática nas 

séries iniciais do ensino fundamental, e todos os professores das escolas públicas 

que lecionam nessa etapa da educação básica, podem participar da formação. 

 

 Este trabalho é parte de uma pesquisa que se encontra em processo, 

voltada para as práticas das políticas educacionais direcionadas à formação do 

professor no que diz respeito à concepção do ensino da língua-mãe nas séries 

iniciais do ensino fundamental. Entendemos que ela possa trazer contribuições 

relevantes, tanto no sentido de explicar melhor o papel da linguagem, não só na 

representação das interações cotidianas entre os seres, mas como elemento 

importante de transformação social. Por outro lado, trata-se de um estudo com seu 

leque de valor para a compreensão incisivamente, de Sergipe, sobretudo do 

município de Itabaianinha, uma vez que abordará o papel do programa para a 

construção de uma sociedade mais igualitária, objetivando averiguar a real melhoria 

da qualidade da educação básica no que concerne ao ensino de língua materna nas 

séries iniciais do ensino fundamental e a eficácia das dessas políticas educacionais 

no sentido de trabalhar a língua de forma heterogênea. 

 

Observa-se que, nessas últimas décadas, tem havido um incessante 

movimento de reformas em todo processo educacional, visando a uma 

democratização da educação como também melhoria de sua qualidade. Percebe-se, 

no entanto, que, por um lado, houve ganhos quantitativos com relação à educação, 

por outro, questiona-se uma perda de qualidade que, por sua vez, acabou 

constituindo uma freqüente preocupação para os estudiosos da área (MASCIA, 

2003, p. 18). 

 

Nesse contexto, comenta a autora, o levantamento das pesquisas 

existentes apontou, sobretudo, para o seguinte pressuposto: a promessa de um 

ensino ideal que deve ser almejado e alcançado através de sucessivas etapas que 

se configuram como um progresso inovador. Assim, tanto as reformas curriculares 
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quanto as pesquisas que enfocam o discurso educacional (aqui entra o referido 

programa) têm-se desenvolvido a partir da estrutura racional que se concebe como 

parte do “ideário de progresso educacional”, sem a devida problematização. 

 

Ao analisar o contexto educacional, continua a autora, os especialistas, 

em sua maioria, têm apontado falhas nas diversas instâncias e tentando buscar 

soluções, na perspectiva de se encontrar o ensino ideal e, dessa forma, compartilhá-

lo de forma macro num país com tantas diversidades e divergências. 

 

                  De toda essa preocupação, nasce o Programa Pró-Letramento, surgiu 

com uma nova concepção para designar o aprendizado de leitura e escrita. O 

letramento é um termo que aparece, mais especificamente, na segunda metade dos 

anos 1980 no discurso dos especialistas das Ciências Linguísticas e da Educação, 

como uma tradução da palavra da língua inglesa literacy. Sua tradução se faz na 

busca de ampliar o conceito de alfabetização, chamando a atenção não apenas para 

o domínio da tecnologia do ler e do escrever (codificar e decodificar), mas também 

para os usos dessas habilidades em práticas sociais em que escrever e ler são 

necessários. Esses conceitos são pré-concebidos por Emilia Ferreiro e Ana 

Teberosky (1985).  

 

Dados não positivos no que se refere às instâncias por ele pretendidas, 

leitura e escrita, não faltam para fundamentar sua necessidade. Alguns desses 

dados são discutidos no próprio âmbito do programa para justificam a necessidade. 

Os dados mostram que a média de desempenho (em leitura e escrita) dos 

estudantes de 4ª série foi de 169 pontos. O resultado foi melhor em relação a 2001, 

o que indica reversão da tendência de queda manifestada no período de 1995 a 

2001. Mesmo assim, os dados mostram que a habilidade de leitura e interpretação 

de textos é ainda insuficiente na educação básica do país. A média mínima 

satisfatória para quatro anos de escolarização é de 200 pontos, patamar que 

compreende a leitura de textos de diferentes gêneros, como histórias em 

quadrinhos, narrativas simples, textos informativos e textos poéticos. (BRASIL, MEC, 

PROJETO PRÓ-LETRAMENTO, p. 2)  
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Outra entidade governamental que está inserida nesse processo é o 

SAEB (Sistema de Avaliação da Educação Básica), que, ao analisar os dados 

obtidos pelo projeto, aborda que no desempenho de leitura demonstrado, fatores 

como as condições de trabalho e de formação do professor são intervenientes, do 

mesmo modo como também influem nesse quadro a organização e gestão escolar, 

a relação da escola com a comunidade e até mesmo a realidade social, cultural e 

econômica dessa comunidade ou alunos com baixo desempenho.  

 

 

O QUE SIGNIFICA LETRAMENTO EM ALFABETIZAÇÃO E 
LINGUAGEM? 
 
 
 
                   Linguisticamente, ler e escrever é aprender a codificar e decodificar o 

código alfabético. Dizendo de forma mais clara: alfabetização é a apropriação do 

código escrito, pois para aprender a ler e escrever o aluno precisa relacionar sons 

com letras, para codificar ou para decodificar, essa é a especificidade da 

alfabetização. Concretamente, na sala de aula, alfabetizar significa a professor, 

didaticamente, ensinar o aluno a ler e escrever se apropriando e compreendendo o 

código alfabético. 

 

       Ninguém aprende a ler e escrever se não aprender relações entre 

fonemas e grafemas, para codificar e decodificar. Envolve, também, aprender a 

segurar num lápis, aprender que se escreve de cima para baixo e da esquerda para 

direita; enfim envolve uma série de aspectos técnicos. Isso é a parte específica do 

processo de aprender a ler e a escrever (SOARES, 2003) 

 

        Apropriação do código não é simplesmente codificar e decodificar. O 

aluno precisa compreender como funciona o código, ou seja, o sistema de escrita 

alfabético. Para ele, qualquer aluno-aprendiz de uma escrita alfabética, criança ou 

adulto, precisará dar conta de uma tarefa conceitual básica: compreender como o 

sistema funciona, isto é, aprender as convenções do código alfabético, decifrando o 

segredo do código. 
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                   Letramento ou cultura letrada é definida por Magda Soares como sendo 

a condição de quem não apenas sabe ler e escrever, mas cultiva e exerce as 

práticas sociais que usam a escrita (SOARES, 1998, p.47). Alfabetizar, na 

perspectiva do letramento, ou alfabetizar-letrando é instrumentalizar os alunos com o 

código alfabético para que estejam aptos ao seu uso. Ensinar o código escrito na 

cultura centrada no letramento significa alfabetizar corretamente, ou seja, através 

das práticas sociais, culturais, de leitura, oralidade e escrita. Para ratificar essa 

perspectiva, o Manual do Cursista (2008, p. 9), relata que 

 

[...] uma proposta de ensino de língua deve valorizar o uso da língua 
em diferentes situações ou contextos sociais, com sua diversidade 
de funções e sua variedade de estilos e modos de falar. Para estar 
de acordo com essa concepção, é importante que o trabalho em sala 
de aula se organize em torno do uso e que privilegie a reflexão dos 
alunos sobre as diferentes possibilidades de emprego da língua. Isso 
implica, certamente, a rejeição de uma tradição de ensino apenas 
transmissiva, isto é, preocupada em oferecer ao aluno conceitos e 
regras prontos, que ele só tem que memorizar, e de uma perspectiva 
de aprendizagem centrada em automatismos e reproduções 
mecânicas. Por isso é que uma adequada proposta para o ensino de 
língua deve prever não só o desenvolvimento de capacidades 
necessárias às práticas de leitura e escrita, mas também de fala e 
escuta compreensiva em situações públicas (a própria aula é uma 
situação de uso público da língua).  
 

 
                   Segundo Magda Soares, o que mais propriamente se denomina 

letramento é a imersão das crianças na cultura escrita, participação em experiências 

variadas com a leitura e a escrita, conhecimento e interação com diferentes tipos de 

gêneros de material escrito. 

 

                    Durante muito tempo, pensava-se que ser alfabetizado era conhecer o 

código lingüístico, ou seja, conhecer as letras do alfabeto. Atualmente, sabe-se que, 

embora seja necessário, o conhecimento das letras não é suficiente para ser 

competente no uso da língua escrita. A língua não é um mero código para 

comunicação. A linguagem é um fenômeno social, estruturado de forma dinâmica e 

coletiva e, portanto, a escrita também deve ser vista do ponto de vista cultural e 

social. Para dar conta desse processo de inserção numa cultura letrada, tal como a 

atual, utiliza-se atualmente a palavra letramento. 
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                   A alfabetização (ou o conhecimento das letras) é apenas um meio para o 

letramento (uso social da leitura e da escrita). Para formar cidadãos participativos, é 

preciso levar em consideração a noção de letramento e não de alfabetização. Letrar 

significa inserir a criança no mundo letrado, trabalhando com os diferentes usos de 

escrita na sociedade. Essa inserção começa muito antes da alfabetização 

propriamente dita, quando a criança começa a interagir socialmente com as práticas 

de letramento no seu mundo social: os pais leem para ela, a mãe faz anotações, os 

rótulos indicam os produtos, as marcas ressaltam nas prateleiras dos 

supermercados e na despensa em casa. 

 

                   Quando dizemos que o letramento é cultural, pautamo-nos no fato de 

muitas crianças já irem para a escola com o conhecimento adquirido incidentalmente 

no dia-a-dia. A escola deve continuar o desenvolvimento das crianças nesse 

processo, evitando as práticas que tornam a criança alfabetizada, com 

conhecimento do código, mas incapaz de compreender o sentido dos textos. 

               
               Enquanto a alfabetização se ocupa da aquisição da escrita por um 

indivíduo, ou grupo de indivíduos, o letramento focaliza os aspectos sócio-históricos 

da aquisição de um sistema escrito por uma sociedade. Os estudos sobre o 

letramento, desse modo, não se restringem somente àquelas pessoas que 

adquiriram a escrita, isto é, aos alfabetizados. Buscam investigar também as 

conseqüências da ausência da escrita em nível individual, mas sempre remetendo 

ao social mais amplo, isto é, procurando, entre outras coisas, ver quais 

características da estrutura social têm relação com os fatos postos. 

 

 

ASPECTOS DISCURSIVOS ACERCA DO PRÓ-LETRAMENTO EM 

ALFABETIZAÇÃO E LINGUAGEM 

 

 

Na condição de docente que atua no ensino fundamental e médio de 

escolas públicas do município de Itabaianinha, de ex-tutor da educação à distância 

de cursos de graduação de uma universidade particular e, então, tutor do programa 
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Pró-Letramento em Alfabetização e Linguagem do supracitado município, tenho 

observado, por parte dos professores, tanto do Ensino Básico como do Ensino 

Superior, um posicionamento de aparente passividade em relação ao discurso 

educacional.  

 

De modo geral, o professor costuma acatar de forma silenciosa, numa 

atitude de passividade e obediência, os preceitos, muitas vezes velados, que fazem 

parte da prática de certas instituições de ensino. A detecção deste problema, através 

da observação de formas de agir de alguns professores, fomentou-nos a curiosidade 

e o desejo de investigar o motivo que os leva a tais comportamentos. Em vista disso, 

optamos pela verificação e análise dessas posturas e suas implicações no 

supracitado programa Pró-Letramento em Alfabetização e Linguagem do município 

de Itabaianinha-SE, no período compreendido entre o início de 2008 e final do 

primeiro semestre de 2010. 

 

Todo discurso é, por natureza, político, pois envolve decisão e 

posicionamento. Na esfera da educação, ele é veiculado por instâncias às quais são 

delegados poderes decisórios sobre a educação, no que tange tanto à gestão 

quanto aos rumos. É educacional, porque tem como objeto a educação e o saber 

veiculado por ela. Nesse sentido, pode-se dizer que o discurso político-educacional 

é o discurso do poder-saber das práticas educacionais. 

 

Mascia (2003, p.13), define o discurso político-educacional como 

 
[...] uma rede de discursos cujos fios se interpenetram, se cruzam, se 
emaranham, transformando-se mutuamente, de modo que se torna 
impossível puxar um fio sem que com ele venha outros, tocar num 
sem tocar noutros, desatar um nó, sem esgarçar os fios que o 
constituem. 

 

Nessa perspectiva, seria impossível que o discurso político-educacional 

não se remetesse a outros discursos como o científico, o político e, principalmente, o 

pedagógico, este, por sua vez, modificando os demais e sendo por eles modificado. 

 

Em sua reflexão, Mascia observa que, no discurso pedagógico em geral, 

as relações de poder, advindas do saber que se imprime ao professor e ao material 
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didático, talvez se mostrem mais evidentes, apontando para a impossibilidade ou, ao 

menos, para a dificuldade de ruptura, embora, não seja possível impedir resistências 

ao exercício desse mesmo poder, ainda que pequenas e aparentemente inofensivas.  

 

A partir dessas considerações, alguns questionamentos se impõem: 

Como as propostas do programa Pró-letramento em Alfabetização e Linguagem 

retêm fios provenientes do discurso “publicitário” (político-educacional), altamente 

argumentativo, na intenção de sensibilizar os professores? De que forma reagem os 

docentes ao serem “ensinados” pelo documento criado por especialistas que o 

julgam relevante para a compreensão e apreensão de novos conceitos teóricos e 

sugestões metodológicas ali apresentadas em substituição às metodologias até 

então trabalhadas por eles? Essas novas metodologias advindas dos discursos 

baseiam-se na heterogeneidade regional e local, em seus contrastes econômicos, 

sociais e educacionais? Diante disso, qual é o discurso do professor? 

 

 Demonstrar possíveis justificativas para tais questionamentos é a que 

nos propomos neste trabalho. Através da leitura crítica dos discursos educacionais 

do Manual de Referência do Pró-Letramento como também dos oito fascículos que 

compõe o manual do professor-cursita e à luz das teorias da Análise do Discurso 

(AD), é que buscamos alcançar nossos objetivos, analisando um movimento de 

confronto: os discursos teórico-metodológicos do programa e a visão-reação do 

docente-professor-cursista, diante das (im)posições ali colocadas. 

 

CONCLUSÃO 

 

Podemos, parcialmente, concluir que a partir desses pontos de vista e 

questionamentos levantados, procuraremos contextualizar politicamente o programa, 

e, ao mesmo tempo, abordar seus pretensos objetivos, sua real função: promover o 

crescimento e a eficiência no processo de ensino-aprendizagem dos iniciantes do 

ensino fundamental, ou, simplesmente, dissimular a real necessidade de inovações 

das políticas educacionais, uma vez que o caráter metodológico do programa é 

rigoroso e inflexível. 
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