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Este trabalho tem sua origem na nossa história de vida profissional com reflexões voltadas para o 
sucesso/fracasso escolar favorecendo a compreensão das suas múltiplas determinações, em que 
destacamos o papel dos procedimentos pedagógicos voltados para a aquisição da escrita por  
crianças e jovens ditos não capazes de se alfabetizarem. Constitui-se numa discussão parcial da 
nossa dissertação de mestrado, que relata uma experiência bem sucedida da alfabetização na 
perspectiva de letramento com alunos da escola pública. Nesse sentido, buscamos a 
sistematização de um atendimento no contraturno da escola, que favoreça o aprendizado dessa 
clientela que se encontra com a sua escolaridade parcialmente comprometida. O estudo é de 
natureza qualitativa e se insere no âmbito da pesquisa formação. 
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This work has hisorigin in our history of professional life with reflections returned for the  
success and failure school  favoring the understanding of their multiple determinations, where we 
detached the paper of the pedagogic procedures returned for the acquisition of the writing by 
children and said youths no capable of if they alphabetize. It is constituted in a partial discussion 
of our master's degree dissertation, that tells an experience well happened of the literacy in the 
letramento perspective with students of the school pública. Nesse sentido,buscamos the 
systemization of a service in the contraturno of the school, that favors the learning of that 
clientele that is with his/her education partially committed. The study is of qualitative nature and 
he interferes in the extent of the research formation. 
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 Este trabalho se constitui num recorte de Dissertação de Mestrado. Objetiva relatar a (re) 

criação de procedimentos pedagógicos que têm favorecido a alfabetização de crianças e jovens da 

escola pública, ditos não capazes de se alfabetizarem. É fruto de uma experiência – que teve 

início em 2002 – com crianças e jovens na faixa etária de 7 a 14 anos, que não conseguiram se 

alfabetizar na sala de aula convencional.  

 Os resultados positivos deste trabalho têm instigado a pesquisá-lo, mobilizando estudos, 

reflexões e ações empreendedoras que buscam novos conhecimentos. O olhar sobre os 

procedimentos pedagógicos utilizados recai sobre os conteúdos, os instrumentos (meios) 

utilizados nessa prática, a relação professor-aluno, a forma de organização dos alunos no espaço 

de trabalho e, principalmente, sobre os aspectos conceituais que possibilitam a sistematização e o 

desencadeamento das intervenções junto a esse público. 

  Atualmente, a escola brasileira enfrenta grandes desafios para alfabetizar e, a não-

alfabetização no período em que se convencionou socialmente para a aquisição dessa habilidade - 

6/7 anos - afeta diretamente a escolaridade das crianças e jovens nos anos iniciais. As 

conseqüências negativas para o aprendizado são geradas nos anos seguintes, desembocando, na 

maioria das vezes, no fracasso escolar.  

 Embora saibamos que o fracasso escolar é um fenômeno complexo, a relação não-

alfabetização/fracasso escolar se estabelecem e caminham juntas. No Brasil, o enfrentamento do 

fracasso escolar tem requerido dos órgãos oficiais e de toda a sociedade, a busca de alternativas 

que possam senão resolvê-lo, pelo menos, não torná-lo caótico.  

     O cotidiano da escola tem revelado o aumento significativo de vagas, permitindo a 

garantia de acesso, porém, não veio acompanhado do respectivo sucesso escolar. Dessa maneira, 

a democratização da escola pública brasileira ocorreu quase que especificamente no âmbito da 

quantidade, pois a ampliação de vagas não promoveu mudanças desencadeadoras da melhoria na 

qualidade do ensino, não transformou a ação educativa. O espaço escolar tem permanecido 

excludente e seletivo, incapaz de romper com o fracasso porque, ali, ainda persiste elevado índice 

de analfabetismo. 

    Neste contexto, se tornou fundamental a oferta de cursos de formação continuada para 

promover a construção de saberes gerais e específicos para alfabetizar, favorecendo intervenções 

mediadas pelo professor que ensejem a aprendizagem da linguagem escrita, centrada tanto nos 
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aspectos funcionais e textuais, quanto no aprendizado dos seus aspectos gráficos. (BRASIL, 

2005).  

 Por esse motivo, se faz necessário um trabalho sistemático de alfabetização numa 

perspectiva de letramento, que promova a criação de situações de aprendizagem da língua escrita, 

nas quais o aprendiz tenha acesso aos textos e à compreensão de seus usos sociais. Além do 

entendimento de uma metalinguagem específica, que possibilitará a compreensão do 

funcionamento do nosso sistema de escrita (alfabético). 

      Com a crescente demanda de alunos sem se alfabetizarem, encaminhados para o setor de 

psicologia; foi proposto pelos gestores da clínica APRENDER (lócus da pesquisa), organizar um 

espaço para alfabetizar, em sistema de agrupamentos, crianças e jovens oriundos da escola 

pública, nas mais variadas faixas etárias, sobre as quais existissem ‘queixas’ quanto às suas 

possibilidades de alfabetização.  

 O desafio foi aceito, e o trabalho teve início no ano de 2002. Gradativamente, o interesse 

em pesquisar sobre os procedimentos pedagógicos favoráveis à alfabetização foi se ampliando e 

se tornando cada vez mais prazeroso. A motivação por esse trabalho tem sido acrescida pelo 

aprofundamento de conhecimentos favorecendo a compreensão de que o fracasso escolar tem 

múltiplas determinações e que a falta de êxito na aprendizagem da língua escrita poderá ter 

origem social, cultural, econômica e/ou afetiva, destacando as repercussões negativas do ensino.   

 Para Zorzi (2009, p.82), ao aprofundar seus estudos na área da linguagem, refere ser 

possível que nesse grupo um número insignificante de crianças ou jovens apresente uma 

patologia, caracterizando-se como dificuldade nas habilidades cognitivo-linguísticas de origem 

genético-neurológica, que desencadeiam uma dificuldade específica de leitura, escrita ou cálculo, 

descrito na literatura internacional como distúrbio ou transtorno.      

 O autor afirma ainda que no âmbito dos distúrbios, haverá probabilidade de uma ou outra 

criança não conseguir se alfabetizar ou, mesmo se alfabetizando, não construa uma relação de 

competência com essa aprendizagem. Destaca, portanto, que na existência de uma patologia, os 

problemas educacionais e sociais tornam-se um agravante, embora não sejam os desencadeadores 

do problema. Com base nessas premissas, as dificuldades para se alfabetizar podem ser geradas 

desde fora do sujeito, na mediação (que inclui a inadequação dos instrumentos ou signos 

utilizados) ou, ainda, no interior do próprio aprendiz, devido a algum problema biológico ou 

conseqüência psicológica de suas relações com o ambiente (ZORZI, 2009, p.82). 
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    O desafio maior neste trabalho é a diferença em alfabetizar um aluno marcado pelo 

fracasso, daquele que não tem a sua auto-estima afetada. Mesmo assim, o trabalho que já 

completou oito anos tem sido muito instigante, exatamente pela oportunidade de contribuir para 

que esse público satisfaça a mais básica de todas as suas necessidades de aprendizagem – a 

alfabetização (FERREIRO, 1992).  

 O relato e a análise dessa experiência viabiliza reflexões que conduzem a um possível 

caminho para não aceitar como patologia tudo que provenha da escola como tal, como também 

para admitir a necessidade de ser o momento propício para recolocar a patologia de forma a 

garantir o direito de aprender pelos que apresentam algum comprometimento. Reconhecendo 

sempre a importância uma equipe de apoio, na escola, que detecte situações raras e específicas de 

aprendizagem de alguns alunos, evitando sacrificar ou culpar pais e professores.   

 À medida que damos relevância aos procedimentos pedagógicos temos a possibilidade de 

favorecer a compreensão do sistema de escrita, pela criança ou jovem, promovendo assim, a sua 

alfabetização, não importando o que impossibilitou esse aprendizado. A esse respeito Ferreiro 

(2001, p.37), comenta 

Essa experiência ainda não foi feita, talvez por razões conjunturais, mas em 
algum lugar é necessário realizá-la. [...] Penso que é preciso encontrar a 
definição da patologia neste campo, nesta interface e, para isso, deve-se fazer 
um trabalho que ainda não foi feito, mas que em algum lugar e de alguma 
maneira deverá ser feito. 
 
 

 Nesta perspectiva, o trabalho está fundamentado na abordagem da Psicogênese da língua 

escrita e do letramento, por representar o caminho teórico-metodológico que sustenta a nossa 

prática e que vislumbra maiores possibilidades de construção/apropriação do sistema de escrita 

alfabética e de inserção do sujeito no contexto das práticas sociais da leitura e da escrita. 

     O paradigma psicogenético da língua escrita, construído por Emilia Ferreiro, Ana 

Teberosky e colaboradores, sob forte influência da Psicologia Genética de Jean Piaget; constitui-

se numa verdadeira revolução conceitual na forma de conceber a construção da língua escrita. As 

pesquisas científicas desenvolvidas no âmbito do referido paradigma (FERREIRO; 

TEBEROSKY, 1985) deslocam o eixo do ‘como se ensina’ para o ‘como se aprende’. 

  Este deslocamento comprova que os aprendizes não são expectadores passivos, mas 

sujeitos que possuem conhecimentos e que, ao interagirem com a língua escrita – objeto de 
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conhecimento – constroem hipóteses, produzem diferentes tipos de escrita, conforme o nível de 

conceptualização vivenciado. Além disso, esses alfabetizandos apresentam erros considerados 

construtivos e vivem conflitos cognitivos rumo a essa complexa aquisição: sua alfabetização.  

      A autora Ferreiro (1985), considerando a lógica do próprio aprendiz, explica o processo 

psicogenético (com níveis e sub- níveis) vivenciado, por cada sujeito, na sua alfabetização. Esses 

níveis foram explicados através das hipóteses por ela formuladas. Cada hipótese tem suas 

características específicas; todas denotam a evolução do pensamento do alfabetizando, nos três 

grandes períodos fundamentais que, assim, são caracterizados: 

      No primeiro nível/período, o aprendiz faz a distinção entre o modo de representação 

icônico (desenho) e o não icônico (escrita) e constrói formas de diferenciação intrafigurais ou 

intra-relacionais (FERREIRO 1995). A hipótese básica deste período é a pré-silábica, uma vez 

que ao interagir com o obejto de conhecimento, o sujeito ainda não relaciona a escrita com a 

oralidade. Inicialmente, produz escrita pré-silábica indiferenciada e, depois, escritas pré-silábicas 

diferenciadas intrafigurais. 

  O segundo nível/período é caracterizado pela construção de formas de diferenciação 

interfigurais ou inter-relacionais quantitativas e qualitativas. Convém destacar que a hipótese 

cognitiva desse período, ainda é pré-silábica, pois “os aprendizes nesses dois estágios de 

evolução não registram traços no papel com a intenção de realizar o registro sonoro do que foi 

proposto para a escrita”. (AZENHA, 1993, p.62). 

 O terceiro nível/período é caracterizado pela fonetização da escrita, com três sub-níveis: 

silábico, silábico-alfabético e alfabético. Esse terceiro período é de grande importância, uma vez 

que possibilita ao aprendiz uma compreensão básica acerca do funcionamento do nosso sistema 

de escrita (alfabético), entendendo as relações entre a escrita produzida e a pauta sonora da 

linguagem.  

 No período silábico, a compreensão das relações entre a escrita e a oralidade se manifesta 

através da hipótese silábica, que tanto pode ser expressa no eixo quantitativo – em que a escrita 

tem o número de letras das sílabas pronunciadas, porém sem valor sonoro –, como no eixo 

qualitativo – em que as letras utilizadas podem ter valor sonoro similar ao da sílaba pronunciada. 

A hipótese silábica poderá promover um possível conflito cognitivo com a hipótese da 

quantidade mínima de caracteres, construída anteriormente, principalmente na escrita de 

monossílabos e dissílabos.  
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 Após superar o nível silábico, os alfabetizandos entram num período de transição em que 

suas escritas são produzidas a partir do uso simultâneo das hipóteses silábica e alfabética, 

caracterizando, assim, a hipótese/escrita silábica-alfabética. O último nível do terceiro período é o 

alfabético, com hipótese construída sob o mesmo nome, possibilitando que o alfabetizando já 

represente graficamente todos os fonemas da sílaba, ainda que não o faça de forma 

ortograficamente correta. 

      Os estudos acerca da psicogênese da língua escrita têm contribuído para o entendimento, 

por parte dos educadores, de que a alfabetização é um complexo processo de elaboração de 

hipóteses sobre a representação lingüística. Porém, os anos que se seguiram tiveram essas 

discussões ampliadas com a compreensão da dimensão sócio-cultural da língua escrita e de seu 

aprendizado, fazendo surgirem em sintonia com essas idéias, as vertentes teórico-conceituais do 

letramento.  

 Para Kleiman (1995, p.19), por exemplo, letramento é “um conjunto de práticas sociais 

em que a escrita, enquanto sistema simbólico e enquanto tecnologia é usada em contextos 

específicos”. Soares (1995) valoriza o impacto qualitativo que este conjunto de práticas sociais 

representa para o sujeito, extrapolando a dimensão técnica e instrumental do puro domínio do 

sistema de escrita. Para a autora, o letramento é o exercício efetivo e competente da tecnologia da 

escrita que implica habilidades de leitura e escrita para atingir diferentes objetivos. 

 Contudo, ao ser questionada sobre o termo letramento, Emília Ferreiro expressa a sua 

rejeição ao uso simultâneo das palavras ‘alfabetização e letramento’, destacando que é mais 

pertinente falar de ‘cultura escrita’. Explica Ferreiro (2001) que a alfabetização de que ela fala, 

deve ser desenvolvida através de práticas pedagógicas significativas, portanto, práticas escolares 

não dissociadas da prática social da leitura/escrita, haja vista que a leitura e a escrita são produtos 

sociais e não escolares e ambas – leitura e escrita – só são importantes na escola porque são 

importantes fora dela.  

 A autora também ressalta que, na prática alfabetizadora, não concebe um período prévio 

de codificação/decodificação àquele em que se começa a perceber a função social do texto. Por 

outro lado, Soares (1995) defende a complementaridade e o equilíbrio entre alfabetização e 

letramento, destacando que, no contexto dessa revolução conceitual, encontra-se o desafio do 

educador ‘alfabetizar letrando’, onde o aprendizado da leitura e escrita envolve toda a sua 

complexidade e usos sociais. 
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 Então, partindo dessa discussão teórica, a pesquisa seguiu o seu percurso metodológico a 

partir da abordagem investigativa, se configurando em uma pesquisa qualitativa. Esse tipo de 

estudo “se desenvolve numa situação natural, é rico em dados descritivos, tem um plano aberto e 

flexível, focaliza a realidade de forma complexa e contextualizada e tem o ambiente natural da 

pesquisa como fonte direta de coleta de dados”. (LÜDKE; ANDRÉ, l986, p.18). Nesse sentido, 

Bogdan e Biklen (1994), destacam que o objetivo dessa abordagem é compreender o(s) sujeito(s), 

tomando como base os seus pontos de vista. 

 A investigação se insere no âmbito das Histórias de Vida por representar uma articulação 

entre a história de vida individual e coletiva (social) e por enfatizar o vínculo entre o sujeito 

pesquisador e o sujeito pesquisado. 

  O trabalho trata-se de uma pesquisa-formação, por ser a professora envolvida nesse 

trabalho: sujeito da formação e atriz da investigação-formação, transformando as vivências do 

campo de atuação profissional em experiências formadoras.  Utilizaram-se como instrumentos 

para coleta de dados: a observação participante (técnica que possibilita ao observador um 

acompanhamento in loco das experiências do sujeito, oscilando entre momentos de aproximação 

e distanciamento), a entrevista semi-estruturada (instrumento que permitiu que o entrevistado 

abordasse outros assuntos advindos da pergunta principal) e a análise documental, seguindo um 

roteiro de procedimentos previamente planejados em que verificou-se a compreensão das 

crianças e jovens em relação ao que pensam sobre a escrita, a partir do que foi proposto. A 

análise documental “busca identificar informações factuais nos documentos a partir de questões 

ou hipóteses de interesse” (CAULLEY apud LÜDKE e ANDRÉ, 1986, p.38).  

 Para a escolha dos sujeitos, atrelou-se os critérios de escolha aos já existentes no lócus de 

pesquisa e no Programa de Assistência Social do qual fazem parte: a) ser aluno de escola pública; 

b)encontrar-se na faixa etária de 7 a 14 anos ; c) não estar alfabetizado; d) pertencer à família de 

baixa renda. 

 A pesquisa foi desenvolvida com 8 crianças e jovens que estudam, pela manhã ou a tarde, 

na escola regular e, freqüentam a sala de apoio pedagógico da Clínica APRENDER (situada na 

cidade de Natal, RN), duas vezes por semana, recebendo um Apoio Pedagógico de 45 minutos, 

por vez no contraturno. A instituição, lócus da pesquisa, acolhe nesse espaço crianças e jovens 

marcados pelo fracasso escolar no âmbito da alfabetização, desenvolvendo um trabalho 

comunitário, sem fins lucrativos. 
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  Os sujeitos da pesquisa são seis crianças, sendo 4 do sexo masculino e 2 do sexo 

feminino e dois jovens do sexo masculino, na faixa etária compreendida entre 7 e 14 anos, todos 

alunos do ensino fundamental, do segundo ao quinto ano. 

       Nos fragmentos selecionados nas entrevistas com as crianças e jovens, foram destacadas 

idéias importantes para o trabalho, tais como: presença marcante do realismo nominal nas falas e 

nos registros das mesmas; forte resistência para pensar, predominando a exigência de fazer 

exclusivamente cópias; grande aceitação do uso de jogos envolvendo situações de leitura e 

escrita; depoimentos relacionados ao desejo de aprender e ao prazer de estar vivenciando a 

oportunidade de desenvolver essa competência; interesse nos conteúdos dos textos trabalhados e, 

principalmente, comentários de como ocorrem as relações na sala de aula da escola onde 

estudam, seja entre a criança ou jovem e o professor ou entre cada criança ou jovem e os seus 

pares.  

 A partir dessas idéias e das observações dos registros produzidos, foram apreendidas duas 

temáticas que darão suporte à análise dos dados: a construção de vínculos nas relações 

professor/crianças ou jovens; e os procedimentos pedagógicos que têm conduzido à 

aprendizagem da leitura e da escrita. 

      A construção de vínculos nas relações professor/crianças ou jovens: no âmbito desta 

temática, discutiremos algumas situações de relações e construção dos vínculos que têm 

acontecido, tanto na escola de origem como no Apoio Pedagógico. O entendimento das relações 

que se estabelecem no âmbito de um espaço de aprendizagem sistematizada remete à história de 

vida pessoal do aluno e ao entrelaçamento da vida pessoal e profissional do professor, ou seja, a 

forma como suas experiências de vida vão promover um olhar sobre essas crianças ou jovens. 

  Os depoimentos das crianças e dos jovens expressam como são estabelecidas as relações 

na escola regular, mostrando que as mesmas sofrem discriminação por não terem se alfabetizado, 

ocorrendo sempre em situações de interação com o seu professor ou com os seus colegas. A fala 

de um jovem reforça essa observação: “Minha professora disse que eu não devo mais estudar, 

pois já passou do tempo de me alfabetizar e meus colegas me chamam de burro”. 

  Com base nesse depoimento, observou-se que a fala do professor e, conseqüentemente, 

dos colegas, revelam certo despreparo do professor para lidar com as dificuldades que envolvem 

essa tarefa tão difícil que é ensinar/aprender a língua escrita, principalmente quando a atuação do 

professor acontece em contextos adversos, em situações de interação com jovens marcados pelo 
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fracasso escolar, cuja caminhada se torna ainda mais difícil. 

 Ao chegarem ao Apoio Pedagógico, observamos que essas crianças e jovens ficam 

receosas de falar do que sabem, temem a aproximação com os colegas e demonstram medo da 

professora. Gradativamente, esses comportamentos têm sido superados, à medida que são 

estimulados e conduzidos a compartilharem. Há nessa perspectiva uma compreensão de que não 

falta a esses alfabetizandos o desejo de aprender, e que aquele espaço é organizado para 

mobilizar a energia e a esperança de aprender.  

 A efetivação dos procedimentos pedagógicos implica em uma boa fundamentação dos 

professores, ensejando que os alunos pensem sobre a língua escrita num contexto de reflexão, 

aproximando a teoria da prática e desenvolvendo estratégias que promovam boas situações de 

aprendizagem.        

           Do ponto de vista da organização dos sujeitos no espaço de trabalho, torna-se um 

diferencial adotar os agrupamentos produtivos para que se alcancem os objetivos almejados, 

estabelecendo critérios cognitivos e afetivos que garantam a máxima circulação de informações 

entre os alunos. 

  Esta forma de organização do ambiente de trabalho, além de otimizar o tempo para que 

as atividades sejam realizadas, gera condições dos alunos exercerem o papel de ensinantes, à 

medida que os critérios consideram a hierarquia do conhecimento, promovendo um ambiente que 

desmistifica a idéia da homogeneidade e descentraliza o papel do professor como único a 

possibilitar a aquisição do conhecimento.  

 Ao mesmo tempo, esse procedimento pode elevar a auto-estima dos alunos que têm a 

oportunidade de socializar o que já aprenderam, não deixando de ser uma forma de controle da 

classe, num sentido construtivo, porque os sujeitos se mantêm ocupados, durante a maior parte do 

tempo. 

 Ao realizar um diagnóstico da turma, foi feito um levantamento dos conhecimentos 

prévios dos alunos e de como se relacionam num contexto coletivo; e a partir desse diagnóstico, 

são formadas parcerias que potencializem a aprendizagem. Porém, quando as crianças e jovens 

vão avançando, os agrupamentos passam por reorganizações continuamente, para que estes 

tenham sempre problemas a resolver e decisões a tomar, em função do que se propõe a produzir. 

(BRASIL, 2001).  

 É principalmente nesse momento de diagnóstico do nível de escrita das crianças, que 
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entendemos melhor os motivos da sua não-alfabetização. Por exemplo, a maioria expressa uma 

compreensão da escrita desvinculada da oralidade, demonstrando também, no conjunto das 

respostas às solicitações, pouca compreensão da sua funcionalidade. É o que podemos observar 

na fala a seguir: “A palavra porco tem mais letras que a palavra formiga, pois o porco tem a 

barriga grande e vive deitado num lugar com muita lama”. 

      Ao analisar a fala deste aluno, percebemos que o professor precisa promover situações de 

intervenção em que a criança supere os conflitos cognitivos próprios da fase pré-silábica. Outra 

constatação nossa é que a maioria das crianças e jovens não identifica as letras quando isoladas 

da ordem em que se encontram dispostas no alfabeto, e nem são estimuladas a desenvolver a 

consciência da relação ‘letra/som’, o que dificulta o seu aprendizado. Eis a fala de uma criança 

confirmando a nossa constatação:“Só sei o nome dessa letra, se referindo ao M, se voltar prá 

primeira letra”. 

      Uma das nossas maiores preocupações no Apoio Pedagógico é construir boas situações 

de aprendizagem que envolvam o nome das letras, por entendermos que é uma condição 

imprescindível para se alfabetizar. Daí porque usamos músicas e jogos que enfatizam o nome das 

letras, bem como o alfabeto móvel para estimular as crianças e jovens. 

  É importante ressaltar ainda que os alfabetizandos observados estão presos à 

memorização de algumas palavras, e quando pedimos para escrever, estes referem que só vão 

escrever as palavras que sabem. Resistem a escrever textos mais complexos e solicitam sempre a 

escrita de ditados ou da cópia para retirar do quadro.Vejamos: “Eu já sei escrever carro, bola, 

casa, vaca e cavalo. Não sei escrever outras palavras, a não ser que seja retirando do quadro”. 

      A atitude dessa criança revela a falta de compreensão de que as palavras são formadas 

por combinações; quando perguntamos se é possível escrever a palavra ‘vaca’, tomando 

emprestadas algumas letras da palavra ‘cavalo’, ela refere que não é possível. Sua atitude nos 

leva a crer que o desenvolvimento das estratégias pedagógicas organizadas para que ela possa 

aprender a ler e a escrever – na sua escola – está fundamentada na abordagem mecanicista de 

aprendizagem da língua, cuja ênfase é dada à memorização de algumas palavras consideradas 

fáceis. 

      Nesse contexto, a prática do Apoio Pedagógico busca promover condições favoráveis à 

criança e ao jovem para que possam pensar sobre a escrita, sobre o que a escrita representa e 

como ela representa graficamente a linguagem. Logo, as situações didáticas devem conduzí-los  a 
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diferenciar o desenho da letra e do número; memorizar o nome de todas as letras e identificá-las, 

independente da ordem em que se encontrem; compreender que a quantidade de letras tem uma 

relação com a extensão da fala; adquirir a consciência da relação ‘letra/som’ pela capacidade de 

reconhecimento dos fonemas; perceber letras ou fonemas repetidos em diversas posições; ser 

estimulada a perceber que as combinações entre as 26 letras do alfabeto vão gerar muitas 

palavras; adquirir a capacidade de agrupar os fonemas de diversas maneiras e, nesse processo de 

conceitualização, construir a noção de fonema, sílaba, palavra, frase e texto.  

 Essa aprendizagem da escrita implica o desenvolvimento da consciência da linguagem, 

em oposição aos conhecimentos intuitivos da oralidade. Para tanto, desenvolve-se a compreensão 

das relações entre a oralidade e a escrita, conceitualização da linguagem e desenvolvimento da 

capacidade narrativa, fazendo o aluno perceber o significado do que escreve, incorporando o 

entendimento de que aprendemos a escrever, escrevendo.     

      As estratégias desenvolvidas pelo Apoio Pedagógico contemplam atividades como: uso 

do alfabeto móvel, textos que os alfabetizandos sabem de cor, desenhos, jogos, escrita de textos 

que já tenham certa familiaridade, despertando o sentimento de que são capazes, favorecendo a 

construção de vínculos com os colegas e com o objeto de conhecimento; e igualmente, 

promovem desafios para que se sintam motivadas a aprender.  

 Por essa razão, essas atividades precisam ser ao mesmo tempo, ‘difíceis e possíveis’ de 

serem resolvidas (WEISZ; SANCHES, 1999). Daí a importância de existir uma articulação de 

conteúdos que expressem características de objeto sociocultural real, razão pela qual a 

alfabetização se dá com o uso de textos, contribuindo significativamente para a compreensão da 

forma, do conteúdo e da função da linguagem, fazendo com que os alunos interajam com os 

diversos jeitos de representar o pensamento, constituindo-se numa possibilidade de tornar a 

criança e ou jovem alfabetizados e letrados (BRASIL, 2001).  

 À medida que os alunos estão sendo estimulados a interagir, são instigados a comparar, 

associar, identificar, classificar, relacionar,deduzir, promovendo o aprendizado de habilidades 

cognitivas necessárias a uma melhor apropriação da língua escrita, numa perspectiva de reflexão, 

o que gera grandes possibilidades de favorecer a sua competência leitora e escritora. 

  Ao interagir com os educandos, o professor deve estar atento ao fato de que uma 

atividade se transforma em outra; por isso é indispensável que observe os procedimentos que as 

crianças utilizam para realizá-las e, com a observação, ajuste o nível de desafios às possibilidades 
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cognitivas dos alunos, colocando questões problematizadoras que elevem o entendimento dos 

alunos. 

      No tocante à leitura, ao organizar as atividades para os alfabetizandos, o professor 

considera que esse processo depende de várias condições, como a habilidade e o estilo pessoal do 

leitor, o objetivo, o nível de conhecimento prévio do assunto tratado e o nível de complexidade 

oferecido pelo texto (BRASIL, 2001). No entanto, todas as ações didáticas utilizadas, objetivando 

que estes leiam, devem imprimir o hábito, a motivação a partir de um propósito: fazer com que 

percebam sentido no que lê, contribua para o aprimoramento da escrita, identifiquem os 

diferentes tipos de textos para que percebam suas diferentes funções sociais, que façam os ajustes 

entre a oralidade e a escrita e, principalmente, desperte para a compreensão de que lemos para 

atender a uma necessidade pessoal, de maneira que conduza a criança ou jovem, a atribuir um 

valor à leitura.  

 Os alunos devem ver na leitura algo interessante e desafiador, uma conquista capaz de dar 

autonomia e independência; devem estar confiantes, condição para enfrentar o desafio de 

“aprender a ler lendo”, pois uma prática de leitura que não desperte nem cultive o desejo de ler 

não é uma prática pedagógica eficiente (BRASIL, 2001). Para que a leitura torne-se fluente, 

envolve uma série de estratégias que vão além da decodificação, possibilitando que sejam 

construídos os significados e que se alcancem rapidez e proficiência. É, portanto, um amplo 

esquema para obter, avaliar e utilizar a informação. Para tanto, a criança deve ser estimulada a 

selecionar, antecipar, inferir e verificar. 

      No trabalho do Apoio Pedagógico, observamos que o uso dessas estratégias inicia no 

momento em que a criança ou jovem seleciona a primeira e última letra das palavras e, a partir 

daí, começa a compreender a funcionalidade da língua, logo vai necessitar das outras estratégias 

para atribuir o significado ao que escreveu e leu.  

 A estratégia de seleção permite que o leitor se atenha apenas aos índices úteis, 

desprezando os irrelevantes, enquanto na de antecipação é possível que o leitor preveja o que 

ainda está por vir, com base em informações explícitas e em suposições. Já a estratégia de 

inferência permite captar o que não está dito no texto de forma explícita e na de verificação torna-

se possível o controle da eficácia ou não das demais estratégias, permitindo que se faça uma 

checagem. (BRASIL, 2001). 

  Para tanto, o professor não vai ensinar aos alunos as estratégias de leitura. Estas ocorrem, 
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mais ou menos ao mesmo tempo, quando estes são estimulados a praticá-la constantemente na 

escola. Pressupõe assim um trabalho com a diversidade de objetivos, modalidades e textos que 

caracterizam as práticas reais. 

  A importância de estudar constantemente, manter-se atualizado, constitui-se numa prática 

que precisa fazer parte do cotidiano da escola, possibilitando transformações no professor, no seu 

modo de conduzir seu trabalho docente. Como bem expressam Weisz e Sanches (1999) nesse 

sentido, há sempre como identificar o conjunto de idéias que dão sustentação à prática de 

qualquer professor, mesmo que ele não tenha consciência dessas idéias, concepções e teorias. 

 Para o desenvolvimento de uma prática que atenda as necessidades do mundo atual é 

necessária a organização e sistematização de reflexões que elucidem conflitos conceituais 

necessários à transformação de posturas, promovendo uma relação diferente com o ato de 

ensinar. Essa nova relação desencadeia uma atitude de pesquisa, pois fazer a transposição 

didática do que sabemos exige uma ação constante nesse sentido, uma vez que “não há ensino 

sem pesquisa”, porque enquanto se ensina se indaga se busca, e enquanto se pesquisa se constata 

e é através da constatação que se faz a intervenção, educando alunos e professores, e melhorando 

a ‘dodiscência’ (FREIRE, 2001, p.32). 

      Como reflexão temos constatado que, mesmo demonstrando baixa auto-estima e 

resistência para realizarem um esforço intelectual para se alfabetizarem, quando têm acesso ao 

Apoio Pedagógico, as crianças e jovens na sua maioria, mudam bastante as suas relações com o 

aprender, expressando motivação, desejo de ensinar/aprender com seus pares e com a professora, 

o que também tem refletido nas relações que estabelecem na escola regular com o seu grupo. Por 

outro lado, reconhecemos que mesmo inseridas num contexto de práticas pedagógicas adequadas, 

um número insignificante de alunos demonstram não conseguir se alfabetizar, por apresentarem 

comprometimentos orgânicos mais profundos, que inviabilizam o seu aprendizado intelectual. 

  Do ponto de vista dos procedimentos que favoreçam a aprendizagem da leitura e da 

escrita, é de fundamental importância que o professor conceba a aprendizagem da língua escrita, 

numa perspectiva conceitual, e não puramente perceptual, pois os alfabetizandos demonstram que 

a forma de ensinar, pautada nessa concepção não possibilitou a sua alfabetização. 

  Necessário se faz que o professor viabilize reflexões no aprendiz; para tanto, o docente 

deve ter conceitos construídos sobre o assunto e saiba transformá-los em intervenções. Todavia, 

cumpre-nos ressaltar, que não podemos olhar para a alfabetização como se tudo dependesse 
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exclusivamente do professor; ele é por excelência o grande mediador, o articulador de saberes 

que pode tornar sua prática bem sucedida. No entanto, outros fatores internos e externos à escola, 

sejam eles coletivos ou individuais, precisam ser considerados para uma melhor compreensão 

desse processo que envolve políticas públicas, recursos materiais e financeiros, gestão escolar, 

entre outros – todos, em maior ou menor grau, são também determinantes do (in) sucesso escolar. 

 É importante destacar nesta pesquisa que muitos dos alunos que acolhemos em nosso 

espaço pedagógico, demonstram conviver com práticas de ensino espontaneístas, que revelaram 

ser tão improdutivas quanto as mecânicas: ambas se distanciam do contexto e das necessidades 

reais dos indivíduos e, conseqüentemente, do ideal de escola e de sociedade democrática que 

tanto almejamos tornar realidade. 
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