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RESUMO 
O presente artigo tem como escopo principal refletir sobre a alfabetização e o letramento, 
como também verificar se os livros didáticos das séries iniciais proporcionam a aplicação 
eficaz de ambos. Para isso, foram feitas pesquisas práticas e teóricas, estas de caráter 
bibliográfico, com suporte nas teorias de Magda Soares, Emília Ferreiro, Neiva Jung, PCN, 
etc.; e aquelas baseadas na análise de pesquisa em livros didáticas do Programa de  Afa e Beto 
de Alfabetização de João Batista Araujo e Oliveira. É inquestionável a importância de práticas 
de letramento, visto que, na sociedade atual, não é mais suficiente pensar apenas em 
alfabetizar, pois a vida exige muito mais que isso no exercício da cidadania. É preciso que, 
além de os alunos aprenderem a ler e a escrever, sejam capazes de utilizar esses 
conhecimentos no cotidiano, nas atividades sociais. 
Palavras-chave: Letramento. Alfabetização. Livro Didático.  
 
 
ABSTRACT  
This article has as main aim to reflect about literacy, as well as verify that the textbooks of the 
initial series provide the effective implementation of both. For this, research was done 
theoretical and practical character of this literature supported the theories of Magda Soares, 
Emília Ferreiro, Neiva Jung, PCN, etc., and those based on the analysis in textbooks Program 
Alfa e Beto Joao Batista Araujo e Oliveira. There is no doubt the importance of literacy 
practices because, in today's society, is no longer sufficient to think only in literacy, for life 
requires much more than that in the exercise of citizenship. We need as well as the students 
learn to read and write, be able to use this knowledge in everyday life, social activities. 
Keywords: Literacy. Textbooks. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

 
Ensinar língua Portuguesa tem sido um desafio a qualquer profissional que esteja 

enveredado à realização de um trabalho satisfatório em sala de aula. A experiência da análise 

empírica, somada ao estudo dos dados educacionais que “medem” o ensino público exibem 

resultados alarmantes, os quais chamam atenção e põem em evidência a necessidade de 

transformação, de mudança, de melhoria nas práticas de ensino atuais. É a partir desta 

preocupação que o presente trabalho pretende assumir uma postura investigativa que visione 

apontar as possíveis falhas no ensino de Língua Portuguesa que possam justificar tal 

insucesso. 

Antes da formulação de hipóteses, ou mesmo da busca de resultados em campo, 

torna-se fundamental uma análise em questões básicas, tais como a formação de professor. 

Sempre que esta temática é posta em pauta, nota-se a discussão efusiva entre gramáticos e 

linguistas, mas não há nitidez para o fato de que o profissional com formação em Pedagogia é 

o grande responsável pela apresentação da Língua Portuguesa, enquanto matéria da escola, 

para os alunos na fase inicial da escola. Por mais que se aprimore a prática de ensino de 

língua materna desde o Ensino Fundamental Maior ao Médio, haverá a necessidade de se 

voltar ao momento da alfabetização para verificar de que forma ela foi trabalhada com os 

alunos. É nesse ponto da discussão que convém expor o real objeto de análise que sustenta o 

presente trabalho: o letramento.  

Vale dizer ainda, que o livro Didático quando bem elaborado e bem utilizado pode 

ser um excelente aliado no ensino não só de Língua Portuguesa, como também de todas as 

disciplinas. Por conta disso, analisar-se-á os livros didáticas do Programa de  Afa e Beto de 

Alfabetização de João Batista Araujo e Oliveira, para verificar se eles se utilizam de práticas 

de letramentos ou se permanecem com o objetivo apenas de ensinar as crianças a 

decodificarem letras e palavras, sem uma preocupação em ajudar a pôr em prática as 

atividades de leitura e escrita. 

 

2 ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO NA PRÁTICA DO LIVRO DIDÁTICO 

 

Discorrer acerca do letramento implica uma abordagem bem mais estratificada, 

uma vez que até mesmo a descrição de sua definição nem sempre satisfaz o bastante para que 

se possa aplicá-lo. Inclusive só houve dicionarização deste vocábulo apenas em 2001, no 

dicionário Houaiss da Língua Portuguesa: “conjunto de práticas que denotam a capacidade de 
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uso de diferentes tipos de material escrito” (HOUAISS Eletrônico), embora o verbete sozinho 

não traga toda a semântica que o contexto em que vem sendo visto explora. Assim o 

considera Soares (2001, p.72 apud JUNG, 2007, p. 84): “o conjunto de práticas sociais ligadas 

à leitura e à escrita em que os indivíduos se envolvem em seu contexto social”.  

A alfabetização e o letramento são temas que vêm sendo bastante discutidos; o 

segundo, em especial, está adquirindo um espaço que até então não existia no Brasil, como 

também está sendo muito usado para definir práticas educacionais, embora atualmente ainda 

haja equívocos entre os conceitos de ambos. Vale ressaltar que “a palavra letramento[...] é 

uma tentativa da tradução da palavra inglesa literacy; o neologismo parece desnecessário, já 

que a palavra vernácula alfabetismo [...] tem o mesmo sentido de literacy.” (SOARES, 2006,  

p.41). Segundo a autora o termo surgiu tardiamente porque só atualmente a dinâmica da 

sociedade tem exigido competências mais avançadas que ler e escrever, ou seja, não havia o 

termo porque seu conceito não estava claro na sociedade. 

Já se tem consciência de que em um grupo social como o nosso não é mais 

suficiente “saber ler e escrever”, o uso da leitura e da escrita vai muito além disso. Aliás, 

desde o sec. XVI essa exigência está nítida e vem sendo cobrada dos cidadãos que desejam 

acompanhar o desenvolvimento em conjunto com a sociedade em que estão inseridos. Neiva 

Jung3 (2007) esclarece que existem diversos modos de conceber o letramento, de acordo com 

cada sociedade devido a formas peculiares no uso da escrita no dia a dia. Nesse aspecto, a 

instituição da escola tem, mais uma vez, o seu papel social acentuado, sobretudo por ter o 

poder de suprir a defasagem de conhecimento e uso da leitura e da escrita que o aluno não 

obtém através do seu contexto familiar. Apesar de estar estigmatizada como papel da escola a 

ação de alfabetizar, é também muito importante que ela contribua na ação do letramento, visto 

que sua função principal é preparar o educando para vida. Como esperam os Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCN) quanto aos alunos, para que sejam capazes de: 

• posicionar-se de maneira crítica, responsável e construtiva nas diferentes 
situações sociais, utilizando o diálogo como forma de mediar conflitos e de 
tomar decisões coletivas; [...] 

• desenvolver o conhecimento ajustado de si mesmo e o sentimento de confiança 
em suas capacidades afetiva, física, cognitiva, ética, estética, de inter-relação 
pessoal e de inserção social, para agir com perseverança na busca de 
conhecimento e no exercício da cidadania [...]; 

• utilizar as diferentes linguagens — verbal, matemática, gráfica, plástica e 
corporal — como meio para produzir, expressar e comunicar suas idéias, 
interpretar e usufruir das produções culturais, em contextos públicos e privados, 
atendendo a diferentes intenções e situações de comunicação [...]; 

                                                           
3 A autora traz tais reflexões no capítulo Letramento: uma concepção de leitura e escrita como prática social, 
do livro Práticas de letramento no ensino, cuja referência encontra-se na bibliografia do presente artigo. 
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• questionar a realidade formulando-se problemas e tratando de resolvê-los, 
utilizando para isso o pensamento lógico, a criatividade, a intuição, a 
capacidade de análise crítica, selecionando procedimentos e verificando sua 
adequação. (PCN, 1997, pp.5-6). 

 
Vale lembrar que a alfabetização está muito ligada à escola, já o letramento está 

mais relacionado com práticas sociais efetivas, não necessariamente a escolaridade, embora os 

dois sejam processos simultâneos. Podem ser exemplos ocasionais de letramento fora da 

escola: a discussão do conteúdo de uma revista, notícia ou jornal entre amigos; a leitura de 

historinhas para crianças antes de dormirem; a leitura e interpretação adequada de placas ou 

sinais de trânsito como meio de localização; etc. Antes de serem propriamente alfabetizadas, 

as crianças experimentam diversos eventos de letramento, sejam eles orais ou escritos, como 

salienta Jung: 

[...] exemplos de eventos de letramento estão presentes em atividades como a 
discussão do conteúdo de um jornal com amigos, a organização de uma lista de 
compras, a anotação de mensagens de telefone, enfim, atividades da vida diária que 
envolvem a escrita”  
(JUNG, 2007, p.87) 

 

Uma pessoa alfabetizada e letrada ao mesmo tempo está muito mais preparada 

para vida em relação àquelas que não os são. Já quanto às pessoas que só são letradas podem  

até alcançar uma boa desenvoltura em práticas sociais; não obstante, alguém que só seja 

alfabetizado, não terá aptidão para tal, pois não adianta decodificar sílabas ou palavras e não 

saber usá-las em atividades do dia-a-dia. Destarte,  

Um indivíduo alfabetizado não é necessariamente um indivíduo letrado; alfabetizado 
é aquele indivíduo que sabe ler e escrever; já o indivíduo letrado, o indivíduo que 
vive em estado de letramento, é não só aquele que sabe ler e escrever, mas aquele 
que usa socialmente a leitura e a escrita, pratica a leitura e a escrita, responde 
adequadamente às demandas sociais de leitura e de escrita.  
(SOARES, 2002, p.40) 

 
 
 Nas reformas que se voltam para o ensino de Língua Portuguesa a inserção de 

práticas de leitura e escrita oriundas do cotidiano são prioridades, no entanto o grande poder 

viria da participação efetiva da família nesse ensino inicial. A realidade do meio em que 

vivem os alunos da escola pública, todavia, inviabiliza esse recurso, seja pela falta de meios 

financeiros, seja pelo despreparo dos pais, seja pelo analfabetismo dos mesmos, ou até pelo 

fato de que as famílias tiveram uma educação estritamente voltada para a alfabetização, isenta 

dos ideais do letramento. Já que imperam tantos obstáculos para que a vida social dos alunos 

garanta uma extensão do seu aprendizado escolar, o único progresso possível sustenta-se na 

inserção do contexto do cotidiano nas práticas da escola; e essa é a maior premissa do 

letramento. 
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3 ANÁLISE PRÁTICA DOS LIVROS DIDÁTICOS DO PROGRAMA “ALFA E BETO” 

 

 Uma vez salientados os dados teóricos mais pertinentes, cabe aqui a descrição 

do que se encontra na prática do Livro Didático. Para tanto foram selecionados dois 

exemplares de livros de alfabetização do Instituto Alfa e Beto, mais especificamente, optou-se 

pelo “Livro 3: Todas as letras” e seu respectivo manual do professor.  

 Por tratar-se de livros de iniciação à alfabetização, os livros dos alunos não 

contêm maiores esclarecimentos de como se dá o empirismo das aulas, assim, a 

complementação da consulta ao manual do professor é fundamental para compreender o 

intuito de cada atividade. Na introdução do livro do docente os autores esclarecem que o 

objetivo fundamental concentra-se em “[...] alfabetizar, isto é, desenvolver a autonomia do 

aluno para ler e escrever”, ainda que também incluam “[...] outros objetivos importantes que 

devem constar de um programa de alfabetização” (Manual do livro 03 Todas as Letras, 2008, 

p.06). 

  No presente artigo não se investiga se o livro em questão utiliza o termo 

letramento, pois isso resumiria a pesquisa ao âmbito da nomenclatura, busca-se verificar se 

existem práticas de letramento, ainda que sob a terminologia da alfabetização. Por isso, esses 

outros objetivos importantes de que se referem os autores, são o foco de tal análise, assim, 

logo em seguida o livro os descreve, trata-se de caligrafia, fluência, ortografia e vocabulário 

e compreensão. Os três primeiros já são inerentes à pratica da alfabetização, já o último 

provém dos princípios do Letramento, uma vez que tal momento do livro contempla leitura de 

textos. Para verificar se, de fato, essa prioridade existe, destaca-se como exemplo o tópico 

leitura do capítulo 07, cujo texto se intitula “Essa não!” (ver anexo 01). É aí onde se pode 

apontar uma primeira contradição. Nesse tópico o manual do professor traz instruções como: 

• Estimule os alunos a identificarem o tema da leitura; 
• De acordo com o contexto e a turma, provocar discussões sobre temas 

como: 
- animais domésticos, utilidades, relacionamento, cuidados; 
- como selar/montar/cavalgar- quem já andou a cavalo; 
-situações engraçadas (expressão de animais, etc.) 

(Manual do livro 03 Todas as Letras, 2008, p. 75) 

 Essas indicações são próprias das orientações dos PCN no tópico Aprendizado 

inicial da leitura:  

[...] é preciso oferecer aos alunos inúmeras oportunidades de aprenderem a 
ler usando os procedimentos que os bons leitores utilizam. É preciso que 
antecipem, que façam inferências a partir do contexto ou do 
conhecimento prévio que possuem, que verifiquem suas suposições – tanto 
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em relação à escrita, propriamente, quanto ao significado [...] Para aprender a 
ler é preciso que o aluno se defronte com os escritos que utilizaria se 
soubesse mesmo ler- com os textos de verdade, portanto. 
(PCN, 1997, pp.55-56, grifos nossos) 

 

  Entretanto, contraditoriamente, quando se expõe o texto do livro, evidencia-se 

uma carência de semântica notória, a qual dá a impressão de que o texto foi exclusivamente 

um pretexto para se explorar aliterações do som /s/ e /m/. Versos como “Alfa sua”, “A mula 

não sua” não trazem depreensão lógica alguma e nem mesmo o contexto os explica 

coerentemente. Ora, não apenas aí se encontra disparidade entre o que é sugerido pelo manual 

e o que propõem os PCN. Estes advertem quanto algumas concepções equivocadas “A 

principal delas é a de que ler é simplesmente decodificar, converter letras em sons [...]” 

(PCN, 1997, p.55, grifo nosso), enquanto no manual está explicito “Aprender a ler com 

autonomia significa: - decodificar, ou seja, atribuir às letras escritas, o seu valor sonoro 

(som) [...]” e considerando que não ficou evidente o bastante, o manual ainda acrescenta 

posteriormente em negrito “Conceitos que o professor precisa adquirir com clareza: 

Decodificar – É a essência do processo de leitura. É a capacidade de dizer o som de uma 

palavra escrita ou de escrever com letras uma palavra que foi pronunciada” (Manual do livro 

03 Todas as Letras, 2008, p. 07). A clareza das oposições dispensa maiores comentários. 

Dessa forma, também é muito comum a existência de exercícios baseados na cópia (ver anexo 

2), ainda que diversos teóricos condenem a prática demasiada desse exercício: “A ênfase 

praticamente exclusiva na cópia, durante as etapas iniciais da aprendizagem [...] faz com que 

a escrita se apresente como um objeto alheio à própria capacidade de compreensão” 

(FERREIRO, 2000, p. 19) 

 Felizmente, outras orientações inseridas apresentam explicitamente os ideais do 

letramento, encontram-se, por exemplo, nas indicações do manual do professor, o incentivo 

para a realização contínua de ditados. É interessante notar a defesa com que os autores 

abordam a prática diária dos ditados:  

“Basta o professor olhar ao seu redor e irá observar que, no mundo real, 
• quando ele deixa um recado, alguém tem que anotar; (...) 
• quando  alguém nos dá um endereço, nome de um telefone, ou nome de 

um livro, temos que anotar; 
• quando ele faz uma encomenda ou reclamação, uma secretária ou 

funcionário tem que anotar; (...) 
Esses são vários ‘ditados’ que todos fazemos na escola e na vida. (Manual do 
livro 03 Todas as Letras, 2008, p.18) 

 É válido que se aprecie tais orientações, sobretudo porque prepara o professor 

para que ele aproveite o conhecimento de mundo que o aluno já possui, ainda que, 
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lamentavelmente, as atividades encontradas no livro dos discentes não contenham nenhuma 

aplicabilidade no dia a dia. Aliás, diversos tópicos expostos no manual do professor divulgam 

uma coleção engajada, que prioriza o uso da Língua Portuguesa na vida cotidiana, entretanto, 

nenhuma das atividades propostas para os alunos sugere que essa premissa ocorra.  

 O manual do livro 3 adverte ainda “[...] uma leitura não envolve só palavras, e 

sim, frases que fazem sentido num contexto [...]. Para o aluno ler com fluência, ele precisa de 

textos que ele consiga ler, sem muitos erros e tropeços.” (Manual do livro 03 Todas as Letras, 

2008 p.24). Por isso encontramos no livro didático do aluno textos como este:  

Ouviu, vovó? 
Vivi vai à vila. Vivi vai de véu. 
A ave voa. A ave voa no vale. 
Vovô vive. Vovô vive na favela. 
Vovó fala: 
- A ave vai de véu? 
Vovô voa no vale? 
Vivi leva a vela? 
Eva vive na favela do vovô? 
Davi fala: 
- Não, vovó!Você não ouviu nada! 
(Livro 3 Todas as Letras, 2008, p.99) 

 
 Se a concepção de leitura se resumir à pessoa que tiver habilidade para ler tal 

texto sem muitos erros e tropeços, talvez muitos doutores já pudessem se considerar 

reprovados. E a defasagem não está na complexidade fonêmica, ora, questiona-se em que 

momento da vida de um aluno, tais frases lhe serão úteis. E o pior é que a maioria dos textos  

presentes no livro são como o supracitado, o que vai totalmente de encontro com as 

orientações apresentadas no manual do professor.  

 Seria possível considerar os textos do livro em questão como se priorizassem 

apenas a alfabetização das crianças, mesmo que sem o intuito do letramento. Todavia, até 

mesmo a questão da alfabetização fica comprometida, basta considerar essa concepção da 

UNESCO: “É alfabetizada a pessoa que é capaz de ler e escrever com compreensão um 

enunciado curto e simples sobre a vida cotidiana” (UNESCO, 1958, p.04 apud SOARES, 

2006, pp. 32-33 grifos nossos). Alunos que são postos em contato com textos meramente 

metalingüísticos não estarão capacitados para a compreensão dos textos reais como os jornais, 

as revistas, os slogans, os rótulos dos produtos comerciais, enfim, não estarão aptos nem 

mesmo para confeccionarem uma lista de compras, quiçá transformar a realidade através do 

cabedal de letramento adquirido, como gostaria Paulo Freire “ser alfabetizado deveria 
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significar ser capaz de usar a leitura e a escrita como um meio de tornar-se consciente da 

realidade e transformá-la [...]” (FREIRE apud SOARES, 2006, p.36). 

 As atividades encontradas no livro didático analisado são eficientes no que 

concerne a apresentação dos fonemas e grafemas que compõem as palavras, auxiliam no 

aprimoramento da coordenação motora, exercita a cognição da criança e aborda muitos 

conceitos fundamentais nessa fase inicial. Não se ignora a necessidade desses benefícios, 

muito pelo contrário, busca-se enfatizá-los, busca-se intensificar as práticas da alfabetização 

sob o auxílio dos ideais do letramento. 

  

4 CONSIDERÇÕES FINAIS 

 

 Sob a luz dos PCN, dos ideais de Magda Soares, Neiva Jung e demais estudiosos 

da temática do letramento, o presente artigo retomou conceitos pertinentes para elaborar uma 

visão crítica acerca do assunto, envolvendo a fase da alfabetização. Assim, a análise prática 

do Livro Didático do Programa Alfa e Beto de João Batista Araujo e Oliveira, foi 

fundamental para verificar de que forma a Língua Portuguesa é apresentada às crianças que 

ainda não a conhecem de modo escrito. A defesa fundamentou-se, sobretudo, numa prática de 

ensino engajada com a realidade, embora, infelizmente, foi constatado que as atividades de 

fato existentes nos livros dos discentes não contemplam devidamente os meios para tal. Nota-

se, pois, que o teor de denúncia em tal análise evidencia as lacunas dos ideais do letramento 

na prática do Livro Didático, embora a crença permaneça viva e crescente de que a 

identificação das falhas seja o melhor caminho na busca das soluções vindouras.  
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