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“Era uma vez uma criança... que estava na 
companhia de um adulto... e o adulto tinha um 
livro... e o adulto lia. E a criança, fascinada, 
escutava como a língua oral se torna língua 
escrita. A fascinação do lugar preciso que o 
conhecido se torna desconhecido. O ponto exato 
para assumir o desafio de conhecer e crescer.” 
 

(Emília Ferreiro) 

 



 

RESUMO 

O presente trabalho está pautado mediante a fundamentação teórica do letramento, 

onde sua ação possui eficácia na educação e nas práticas sociais da leitura e da 

escrita. E o mesmo concretizou-se em desenvolver uma pesquisa bibliográfica, 

fundamentada na opinião de vários autores presentes em livros, artigos e sites 

especializados, tendo como aspecto relevante o alfabetizar letrando, e a importância 

da leitura e da literatura. Dentre eles destaca-se também a família, como a base da 

criança, a escola, como uma grande aliada no progresso intelectual e social dos 

seus alunos, e o professor, como um grande incentivador neste processo 

educacional. Para tanto o objetivo desta referida pesquisa é compreender a 

importância da leitura literária no processo de alfabetização e letramento.  

 

Palavras-Chave: Leitura. Alfabetização. Letramento. Literatura. Criança. 

  



 

ABSTRACT  

The present work is based on the theoretical foundation of literacy, where its action 

has effective in education and social practices of reading and writing. And the same 

was done in developing a bibliographical research, based on the opinion of several 

authors present in specialized books, articles and websites, having as relevant 

aspect to literate literacy, and the importance of reading and literature. Among them, 

stands out the family, as the base of the child, the school, as a great ally in the 

intellectual and social progress of its students, and the teacher, as a great incentive 

in this educational process. Therefore, the purpose of this research is to understand 

the importance of literary reading in the process of literacy and literacy. 

 

Key words: Reading. Literacy. Literacy. Literature. Child. 
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INTRODUÇÃO 

 

Os motivos que justificam a escolha do tema deste trabalho é a 

necessidade em compreender, a partir do desenvolvimento curricular nas práticas 

pedagógicas, como a literatura infantil pode contribuir para o processo de letramento 

e ensino-aprendizagem da Educação Infantil. 

Ao desenvolver o presente trabalho percebeu-se que é um tema muito 

relevante e amplo, principalmente quando se fala em leitura, que é um fator de 

grande valor na vida da humanidade, pois ela colabora para o desenvolvimento do 

raciocínio, ajuda a desenvolver capacidades cognitivas e linguísticas, enriquece o 

vocabulário, amplia o conhecimento, além de muitos outros fatores. E a mesma é 

indispensável na vida das crianças desde os primeiros anos de vida, por essa razão, 

veremos no decorrer do trabalho que o incentivo da família e a mediação do 

professor são primordiais neste processo. 

Esta pesquisa apresenta divisões dos capítulos, e os principais objetivos 

em destaque, como: a importância de alfabetizar letrando; o professor enquanto 

mediador no processo educacional e a escola juntamente com sua equipe 

pedagógica, como uma grande aliada ao progresso das crianças.  

O trabalho ratifica a importância em se trabalhar as potencialidades da 

alfabetização e do letramento como um todo, com estratégias e ideias relevantes 

para a formação de grandes leitores, críticos, autênticos, participativos, 

responsáveis, éticos e ativos em uma sociedade. Por fim, a pesquisa é de cunho 

bibliográfico, possui opiniões e ideias pertinentes para uma educação de qualidade. 
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1  A LEITURA ASPECTO FUNDAMENTAL PARA O APRENDIZADO DA CRIANÇA

   

O que se entende por leitura? Certamente cada um de nós já criamos os 

nossos conceitos e definições a respeito como: enriquecer a nossa linguagem pelo 

magnífico ato de ler; buscar novas descobertas com o hábito da leitura; adquirir 

novos conhecimentos e exercitar nossa imaginação é algo que se faz 

frequentemente por meio da leitura. Segue a definição abaixo de acordo com o 

dicionário online (AURÉLIO, 2016). 

 

Arte ou ato de ler. Conjunto de conhecimentos adquiridos com a leitura. 
Maneira de interpretar um conjunto de informações. Registro da medição 
feita por um instrumento. Decodificação de dados a partir de determinado 
suporte. Leitura é uma atividade ou um processo cognitivo de construção de 
sentidos realizado por sujeitos sociais inseridos num tempo histórico, numa 
dada cultura. Entender a leitura como processo de construção de sentidos 
significa dizer que quando alguém lê um texto não está apenas realizando 
uma tradução literal daquilo que o autor do texto quer significar, mas que 
está produzindo sentidos, em um contexto concreto de comunicação, a 
partir do material escrito que o autor fornece.  

 

Percebe-se então que a leitura é muito importante em nossas vidas, e 

quando a mesma é estimulada na vida das crianças desde cedo, ainda no seio 

familiar, a chance de elas crescerem com o hábito de ler é gigante, não deixando a 

incumbência somente para as escolas.  

Segundo Vieira et al. (2015) o conceito sobre família mudou muito nos 

últimos anos. Mas, apesar dessa mudança ela continua sendo o primeiro local de 

aprendizado, além de influenciar nas atitudes comportamentais das crianças, 

principalmente quanto à leitura. 

De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais (2001), a leitura é 

conceituada da seguinte forma: 

 
Um processo no qual o leitor realiza um trabalho ativo de construção do 
significado do texto, a partir dos seus objetivos, do seu conhecimento sobre 
o assunto, sobre o autor, de tudo que sabe sobre a língua: características 
do gênero, do portador, do sistema de escrita. Um leitor competente é 
alguém que, por iniciativa própria, é capaz de selecionar, dentre os textos 
que circulam socialmente, aqueles que podem atender a uma necessidade 
sua, que consegue utilizar estratégias de leitura adequadas para abordá-los 
de forma a atender essa necessidade. 

 
 

Morastoni (2014) explica que o hábito da leitura é uma prática muito 

importante para o desenvolvimento do raciocínio, da capacidade de interpretação e 
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do senso crítico. A leitura estimula a imaginação, ajuda a desenvolver capacidades 

cognitivas, além de proporcionar a descoberta de diferentes culturas e hábitos em 

ambiente cheio de pluralidade. A leitura enriquece o vocabulário, amplia 

conhecimento de maneira diversificada, e mantém o raciocínio ativo. 

Cosson (2014) afirma que o ato de ler é essencial para sociedade em que 

vivemos, pois tudo que fazemos em nossa vida diária passa pela escrita. Vivemos 

em um século movido por excesso de informações e em curto tempo. Sendo assim, 

as crianças devem ser capacitadas para filtrar informações que serão úteis para a 

vida futura, para que isso aconteça, a leitura é primordial. 

Cosson (2014) afirma ainda que a função primária da leitura é promover a 

interação entre o sujeito e o mundo, a fim de prevenir que se viva na margem da 

sociedade. 

Ainda segundo Viera et al. (2015), a influência que a vida familiar exerce 

sobre as crianças não se restringe apenas em oferecer modelos de 

comportamentos, mas também no desenvolvimento moral das crianças. As famílias 

que compreendem, encorajam e incentivam seus filhos em suas atividades, tendem 

a formar crianças cada vez mais fortes e confiantes para superarem as dificuldades, 

e a ausência da participação e integração familiar no processo de ensino 

aprendizagem, podem ocasionar baixo desempenho e até mesmo o fracasso 

escolar.  

 

1.1 Atividade lúdica de leitura como instância educativa 
  

Durante a aprendizagem da criança, a motivação é de grande influência,e 

para que essa motivação aconteça à brincadeira é crucial neste processo. De 

acordo com Bessa (2014, p.75), a brincadeira faz parte da realidade das crianças, 

pois é através dela que a criança aprende a se organizar, a construir regras para si 

mesmas e para os outros, além de “reexperimentar” coisas novas, de inventar e 

reinventar o mundo a sua volta. 

A linguagem que os pequenos usam em suas interações com o meio,é 

estimulada pela ludicidade, que ajuda no desenvolvimento social, físico, emocional e 

cognitivo. Por estes fatores importantes é indispensável os professores enquanto 

mediadores, saberem valorizar a brincadeira, pois esta é o direito de todos que 
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durante a infância ninguém pode privar, e a leitura também pode ser uma fonte do 

brincar. 

É brincando que a criança adquire informações, expressa seus 

sentimentos e emoções, cria momentos marcantes em sua vida, comunica consigo 

mesmo, faz relações sociais com o mundo, constrói conhecimentos e internaliza seu 

aprendizado fazendo algo que é simples e natural da infância.  

Vygotsky (1998) enfatiza que é brincando, jogando e lendo que o 

pensamento da criança é construído. E é por meio do brinquedo que a criança cria o 

seu estado visual, cognitivo, motor, auditivo e tátil, possibilitando ainda a criança 

fazer relação intelectual com o mundo dos símbolos, dos eventos, das pessoas e 

das coisas. 

Vygotsky (1998), ao fazer esta relação acima da importância do brinquedo 

na infância, refere-se principalmente à brincadeira de faz-de-conta, como: brincar de 

escolinha, brincar de casinha, brincar com um cabo de vassoura imaginando como 

se fosse um cavalo, já que nessas atividades também podemos eleger atividades de 

leitura e escrita para contemplar as brincadeiras, por exemplo, na brincadeira da 

casinha, um livro de receitas, dentre outras. O autor faz referência também a outros 

tipos de brinquedos, mas ele prioriza o faz-de-conta como a brincadeira privilegiada 

das crianças que libera suas fantasias. No brinquedo, Vygotsky diz que a criança 

sempre se comporta além do habitual, o mesmo inclui todas as tendências do 

desenvolvimento sob uma forma condensada, sendo a fonte de desenvolvimento 

que se origina por meio daquilo que a criança vivencia no seu dia a dia. 

Apesar das brincadeiras fazerem parte da vida das crianças, ela não deve 

ser vista somente como uma diversão, mas como uma forma de proporcionar o 

ensino aprendizado e de desenvolver as diversas potencialidades da criança como 

atenção, a imaginação, a memória, a afetividade, a personalidade e a inteligência, 

estabelecendo ainda o contato com o mundo social e cultural de maneira prazerosa. 

 

1.2 Literaturas e a Influência na Vida das Crianças 

 

Definir literatura talvez seja algo bastante complexo, pois vários autores 

possuem suas singularidades e preferências que resultam de suas análises, crenças 

e profundas observações. 
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De acordo com Pound (2006), a literatura é uma linguagem cheia de 

significados. Percebe-se que autor destaca a função linguística da literatura dando 

prioridade ao campo do conhecimento.   

Já Eagleton (2005) enfatiza que a literatura deve ser vista não como um 

texto, mas como uma atividade social, sendo uma forma de produção que se iguala 

e se relaciona à produção social e econômica de uma sociedade/comunidade. 

Na visão pedagógica, para que aconteça a leitura literária na sala de aula 

é importante que o professor mostre para os alunos o principal motivo que é torná-

los agentes modificadores do mundo, tendo sempre um olhar crítico perante os 

fatos. Esta visão é válida desde a pré-escola, pois plantando em cada um a semente 

do saber, por meio da leitura literária, e sendo regada com muito estímulo e 

dedicação, no futuro estes pequenos tornarão grandes leitores críticos e autênticos. 

De acordo com Amorim (2010) apud Cereja (1995, p.10), a literatura é a 

arte da palavra, desta forma, se ela é a arte da palavra e a mesma é a unidade 

básica da língua que se utiliza, pode se dizer que ela é um instrumento de 

comunicação, por isso a literatura atinge a sua função social de propagar seus 

conhecimentos e cultura em uma determinada sociedade. Assim fica nítida que a 

linguagem literária possui grande eficácia em entender o mundo.  

Dentro da sala de aula, no cotidiano escolar, o professor pode inserir em 

suas aulas diferentes gêneros textuais, tornando as leituras mais prazerosas, 

despertando nas crianças o gosto e a alegria de novos conhecimentos pelo ato 

diário de ler.  

Na definição de Melo (2015), a literatura está presente nas vidas das 

pessoas desde a infância por meio das contações de histórias realizadas pelos 

familiares, e também por meio das brincadeiras de rodas e das cantigas de ninar, 

muito antes da leitura e da escrita.  

A literatura infantil é muito importante para a formação de grandes 

leitores, por isso o primeiro contato das crianças com os textos literários no ambiente 

escolar deve ser marcado por momentos prazerosos e lúdicos.  Através da literatura 

trabalhada, a criança passa a construir uma ligação lúdica entre o mundo imaginário 

dos símbolos subjetivos com o mundo dos signos convencionais colocados pela 

cultura sistematizada e pelo mundo da escrita. 

Sabe-se que a partir do instante em que a criança possui uma ligação 

com um espaço literário, ela passa a buscar novas ideias por meio das leituras, 



13 

fazendo novas descobertas compreendendo a si mesmas e o mundo que a cerca. É 

importante ressaltar que a equipe pedagógica, deve mediar seus alunos em sintonia 

com a realidade, certificando-se de que as aulas práticas sejam geradoras de 

grandes estímulos e surjam efeitos significativos no desenvolvimento global da 

criança, auxiliando nas habilidades da leitura, da escrita e da fala. A seguir, a citação 

da autora em relação à leitura literária (MELO, 2015): 

 
As atividades de leitura devem ocorrer desde os primeiros dias de aula, 
mesmo com crianças que ainda não conhecem nenhuma letra, pois, por 
meio da visão e da audição, elas realizam a leitura de ilustrações e 
acompanham a leitura do texto feita pelo professor(..). Uma boa obra 
literária é aquela que apresenta a realidade de forma nova e criativa, 
deixando espaço para o leitor descobrir o que está nas entrelinhas do texto. 
A interação da criança com a literatura possibilita uma formação rica em 
aspectos lúdicos, imaginativos e simbólicos. O desenvolvimento dessa 
interação, com procedimentos pedagógicos adequados, leva a criança a 
compreender melhor o texto e seu contexto. 

 

Melo (2015) destaca em sua citação que a interação com a leitura desde 

os primeiros momentos em sala de aula é muito favorável e possui pontos 

norteadores relevantes, pois é o contato com os livros em um acervo de qualidade 

com variedades, um espaço físico estimulante e agradável, e o auxílio do professor 

enquanto mediador que se forma grandes leitores críticos. E, ressalta ainda, que as 

atividades lúdicas, os livros de literatura infantil, os brinquedos e as brincadeiras 

sendo bem trabalhados, atraem as crianças ajudando na formação de alunos 

competentes rumo à alfabetização com alto de letramento. 
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2 ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO  

  

Caro leitor, neste capítulo você conhecerá a diferença entre alfabetização 

e letramento onde os mesmos dialogam entre si e são indissociáveis na escola e no 

processo educativo. Ser alfabetizado é o nível de conscientização do aluno em 

relação a escrita, ou seja, é aquele indivíduo que já sabe ler e escrever, afirma 

Ferreiro (1999). Já o Letramento inicia-se bem antes da alfabetização, a partir do 

momento em que o ser humano começa a relacionar-se como o mundo que o 

rodeia, (FREIRE,1989, p. 11;12), destaca que:  

 
(...) A leitura do mundo precede a leitura da palavra, daí que a posterior 
leitura desta não possa prescindir da continuidade da leitura daquele. 
Linguagem e realidade se prendem dinamicamente. A compreensão do teto 
a ser alcançada por sua leitura crítica implica a percepção das relações 
entre o texto e o contexto. 

 

Quanto à alfabetização é necessário expandir-se em um contexto de 

letramento como o princípio da aprendizagem da escrita, desenvolvendo-se dentro 

das competências do uso da escrita e da leitura nas práticas sociais.  

 

2.1 A alfabetização 

             

Sobre alfabetização, a primeira definição que nos vem à mente é a ação 

de ensinar ou aprender a ler e escrever. Em um olhar mais profissional espera-se 

que para alcançar esta ação, é necessário que o professor enquanto alfabetizador 

conheça realmente o significado da alfabetização, significado este que vai além das 

habilidades de codificação e decodificação no processo de ensino e aprendizagem.  

Sobre alfabetização ainda, destacam-se as cartilhas e os dois métodos 

considerados importantes no ensino e aprendizagem das crianças: o método 

tradicional e método construtivista.   

De acordo com Masetto (2000), os métodos de alfabetização surgiram 

pela necessidade de se aprender a ler e escrever. Na medida em que o 

conhecimento humano avança, os métodos de alfabetização também evoluem isso 

acontece de acordo com as necessidades sociais. No método tradicional a 

aprendizagem é de maneira dividida, onde o aluno aprende primeiro as vogais, em 

sequência as sílabas e assim chegam às palavras e as frases onde só então 
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conseguiram construir os textos. Neste método o único sentido que ele traz é montar 

silabas, pois o indivíduo só será capaz de produzir um texto, depois de decorar 

grande parte da família silábica, e mesmo assim o aluno produz um texto sem 

sentido. Pois o foco maior é a preocupação com a escrita ortográfica. 

Percebe-se que na opinião do autor acima, que o uso das cartilhas é 

bastante valorizado, e o seu foco é na quantidade e não na qualidade. No método 

tradicional observa-se que o professor não considera o conhecimento prévio do seu 

aluno, ou seja, o conhecimento aprendido fora da escola. O aluno não é participativo 

na construção do próprio aprendizado, pelo simples fato de não possuir voz ativa, 

ele somente escuta para aprender o que é falado pelo professor, sendo assim este 

processo de alfabetização é apoiado nas técnicas de codificação e decodificação da 

escrita. 

No método construtivista, ao contrário do tradicional, Freire (1989) nos 

afirma que é o método mais adequado para o processo de alfabetização, pelo fato 

de possibilitar que o aluno tenha voz ativa, pois o professor trabalha com o 

conhecimento prévio da criança permitindo a ela a evolução do cognitivo. Este 

método é baseado nas teorias de Piaget, onde o mesmo aponta que a inteligência 

se constrói com a interação do sujeito com o mundo. Fica evidente que o 

aprendizado começa muito antes da criança entrar na escola e o professor neste 

processo é um grande incentivador, pois ele permite a criança expressar o que 

sente, falar e escrever o que pensa, despertando assim, curiosidades, mostrando a 

eles o caminho para a busca de soluções dos problemas tornando-os críticos e 

responsáveis.             

Como foi destacado até aqui, pode perceber que o processo de 

alfabetização é bastante complexo, mas o que importa é que o alfabetizar vai além 

de ler e escrever, alfabetizar é formar indivíduos críticos, ativos e aptos para interagir 

no meio social. 

Ferreiro (1999) aponta que o progresso de alfabetização começa em um 

ambiente social, mas as informações e práticas sociais não são notadas 

passivamente pelas crianças. A autora destaca ainda que a alfabetização não é um 

estado em que se chega, muito pelo contrário, ela é um processo que se inicia antes 

da entrada da criança em um ambiente escolar e este mesmo não termina ao 

finalizar a pré-escola. Segue abaixo mais uma definição da autora: 
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Há crianças que chegam à escola sabendo que a escrita serve para 
escrever coisas inteligentes, divertidas ou importantes. Essas são as que 
terminam de alfabetizar-se na escola, mas começaram a alfabetizar muito 
antes, através da possibilidade de entrar em contato, de interagir com a 
língua escrita. (FERREIRO, 1999, p.23). 

 

Como vimos na defesa de Ferreiro (1999) as crianças então em um 

processo de aprendizagem contínuo, e este aprendizado em algumas crianças 

acontece muito antes delas entrarem na escola, é importante ressaltar que esta 

alfabetização antecipada depende de alguns fatores importantes que influenciaram 

neste processo, como por exemplo: o incentivo da família como vimos no primeiro 

capítulo; a autoestima da criança e ótimos procedimentos didáticos realizados por 

profissionais capacitados entre outros fatores.  

Na visão de SANTOS et al.  (2016). O processo de alfabetização deve 

organizar-se de maneira que a escrita e a leitura se desenvolvam em uma 

linguagem real e natural conforme o dia a dia das crianças. Este mesmo processo 

deve acontecer fora e dentro do ambiente escolar por meio de interação com objetos 

de conhecimentos desafiadores que ajudam as crianças construírem hipóteses 

significativas, fortalecendo cada vez mais sua autonomia e capacidade de 

socialização.  

Compreende-se então que alfabetização não é apenas compreender o 

que é a escrita, mas saber como é representada a linguagem graficamente, além de 

saber também que alfabetizar vai muito além da codificação e decodificação do 

código alfabeto, pois é um processo que visa um olhar holístico e contribui na 

formação do indivíduo como seres reflexivos, responsáveis, críticos e participativos 

em uma sociedade mais democrática. Veremos a seguir o conceito de letramento 

que possui um ligamento muito importante e significativo com a alfabetização apesar 

de serem distintos.  

 

2 O letramento  

 

O letramento assim como a alfabetização é muito importante na vida dos 

professores e alunos, pois é um processo que vai muito longe, além da leitura e da 

escrita, ultrapassando os muros das escolas. De acordo com alguns estudiosos, o 

letramento desenvolve grandes capacidades em uma pluralidade de significados 

envolvendo inúmeros fatores culturais e sociais, indo ainda, muito além da 
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decodificação linguística como já foi visto antes, e isso só nos dar mais certeza de 

que o professor deve alfabetizar letrando em um processo contínuo. Tfouni (2005, 

p.20, 21) em suas reflexões nos diz que: 

 
Enquanto a alfabetização se ocupa da aquisição da escrita por um 
indivíduo, ou um grupo de indivíduos, o letramento focaliza os aspectos 
sócio-históricos da aquisição de um sistema escrito por uma sociedade.  Os 
estudos sobre letramento não se restringem somente àquelas pessoas que 
adquiriram a escrita. Mas buscam investigar as consequências da ausência 
da escrita a nível individual, sempre remetendo ao social mais amplo, isto é, 
procurando, entre outras coisas, ver quais características da estrutura social 
têm relação com os fatos postos. 

 

Soares (2004), afirma que o letramento é um conceito recente relacionado 

à linguagem da educação, e um pouco mais de uma década as ciências linguísticas, 

e a sua existência é devido a necessidade de configurar e nomear comportamentos 

e práticas sociais na área da escrita e da leitura, que transcendam o controle do 

sistema ortográfico e alfabético, isto é, o sistema de aprendizagem da língua escrita 

perseguido pelo processo de alfabetização.  As práticas sociais de escrita e leitura 

conquistaram mais importância e visibilidade conforme as atividades profissionais. 

Com isso a vida social foi se tornando mais centradas e dependentes da língua 

escrita, evidenciando a carência de somente alfabetizar. 

Segundo a autora Soares (2004), o conceito da palavra letramento 

originou-se para ampliar o conceito de alfabetização que é visto como um processo 

no qual entende-se o domínio para a aquisição de um código que desenvolverá as 

habilidades de ler e escrever. A autora também faz comparação dos dois conceitos e 

nos afirma que o letramento ultrapassa os limites da alfabetização uma vez que ele 

se inicia antes mesmo das crianças entrarem na escolar e aprenderem a ler. Mas, o 

fato é que até hoje é bastante confuso e pouco compreendido estes dois conceitos, 

tanto na sociedade quanto no meio acadêmico. Dutra (2016) explica as diferentes 

definições de alfabetização e letramento para melhor clareza: 

 
Os dois conceitos têm definições diferentes. Um indivíduo alfabetizado não 
necessariamente é um indivíduo letrado. Ser alfabetizado, em suma, é 
saber codificar letras e números no seu sentido estrito, ou seja, 
compreender a tecnologia da escrita. Ser letrado (no sentido semântico e 
não dicionarizado) vai além disso. É saber responder às demandas sociais 
da leitura e da escrita de forma que as habilidades de interpretação dos 
mais variados gêneros textuais sejam desenvolvidas. (DUTRA, 2016). 
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Vimos então, as definições e a grande abrangência dos dois conceitos, e 

sem nenhuma sombra de dúvida ambos possuem a sua eficácia na educação, pois 

a alfabetização e o letramento enriquecem o vocabulário dos alunos possibilitando a 

eles o direito de construir hipóteses, indagar e muito mais. O professor como agente 

do letramento ele precisa traçar estratégias que facilitem a compreensão das 

diversas leituras promovendo uma maior eficiência na sua prática docente, e ainda 

realizar intervenções para que o aluno compreenda um texto ao ser lido. Esta 

intervenção seguida de uma sequência didática trará grandes resultados à prática 

pedagógica e ótimos resultados ao aprendizado das crianças. O papel do professor 

como mediador do ensino aprendizado é essencial dentro do processo de 

letramento e alfabetização. 

 

3 A importância de alfabetizar letrando 

  

 Dutra (2016) enfatiza que a maneira mais correta de apresentar o mundo 

da leitura e da escrita para as crianças é alfabetizar letrando. Este processo de 

acordo com a autora pode começar desde os primeiros meses de vida. Todavia 

deve apresentar para as crianças os números e letras em um contexto que tenha 

significados, durante a ação das brincadeiras e atividades realizadas. As crianças 

que não possuem estímulos não tiveram incentivo ao letramento, certamente se 

limitam com a combinação do alfabeto, possuindo assim dificuldade de compreender 

novas palavras e interpretar textos.  

Dutra (2016) salienta ainda que alfabetizar letrando não é sobrecarga de 

estímulos; as crianças podem ser letradas até mesmo antes do processo de 

alfabetização, como já foi citado nas primeiras páginas: a influência da família no 

aprendizado dos pequenos desde muito cedo, como o caso da criança que escutam 

historinhas todos os dias antes de dormir, assim ela segue aprendendo novos 

vocabulários em um mundo que o faça sentido. Desta forma, ela já consegue 

diferenciar as estruturas linguísticas de poema para conto de fadas mesmo que sem 

uma cobrança de estrutura, ou seja, já conhecem esses gêneros muito antes de 

entrar na escola. A autora Dutra (2016), cita dicas interessantes que contribuem 

para o alfabetizar letrando, vejamos: 

 

Leia para seu filho; Permita que ele faça o reconto da história; Peça que ele 
reproduza através de desenhos o que ele mais gostou do livrinho; Antes de 
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pedir que ele desenhe a letrinha do próprio nome numa folha, ensine-o a 
desenhá-la numa caixa de areia e posteriormente a reproduza com 
massinha de modelar. É o que chamamos de topografia (ajuda a estimular e 
auxiliar com a coordenação motora fina necessária para segurar e 
movimentar o lápis de forma correta). Comece a leitura com palavrinhas 
curtas dentro de um contexto: livrinho que vocês estejam lendo, um 
bilhetinho que você deixou para ele, o nome de uma loja, palavras em uma 
receita que ele esteja fazendo com você. (DUTRA, 2016) 
 
 

Dutra (2016) em sua citação deixa dicas que sem dúvida são muito 

válidas e valiosas uma vez que estabelecer momentos de leituras prazerosas de 

forma lúdica na vida das crianças não se trata de sobrecarga de estímulos, mas a 

forma correta para formar seres pensantes, ativos e atuantes em um mundo cada 

vez mais letrado. 

Moreira e Rocha (2013) fazem ressignificação à alfabetização dizendo 

que: O alfabetizar letrando não pode ser compreendido como uma nova metodologia 

de alfabetização, que instiga a usar exclusivamente diversos gêneros textuais na 

prática pedagógica, mas sim a proposta pedagógica alinhada a ressignificação do 

processo de alfabetização. É por meio da alfabetização e do letramento que o aluno 

cria um vínculo de interação com o texto, aceitando, questionando e compreendendo 

o conteúdo lido.  

É importante saber que na visão pedagógica de ambas autoras com 

relação ao processo de alfabetizar letrando, faz jus ao professor ter convicção de 

que as crianças ao chegarem à escola, elas trazem consigo uma bagagem de 

conhecimentos que adquirem desde o seu nascimento com o convívio social, e que 

não se pode compará-las como “tabula rasa”, que são passivas a receberem os 

conteúdos da língua escrita. Cada criança é única, uma vez que todas possuem 

limitações, motivações, habilidades, experiências, atitudes, interesses específicos e 

capacidades para penetrar e interpretar o mundo.  

Assim sendo, é importante ressaltar esta citação das autoras: 

 

Antes de iniciar um trabalho pedagógico voltado para a aprendizagem da 
leitura e da escrita, é preciso conhecer cada aluno em sua individualidade, 
identificar seus conhecimentos prévios, suas habilidades e seus 
aprendizados para subsidiar a elaboração de propostas didático-
pedagógicas que possam realmente atender a cada sujeito. Só a partir 
desse conhecimento será possível organizar e oferecer atividades que 
permitam às crianças continuarem pensando, refletindo e aprendendo sobre 
a leitura e a escrita. (MOREIRA; ROCHA, 2013.p12). 
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Se o educador como agente essencial de mudança e transformação na 

vida dos seus alunos, possibilitar a eles experimentarem variados atos de leitura e 

escrita sem receio de errar ao expressar suas ideias, sem medo de formular 

hipóteses e reorganizá-las mediante algum fato ocorrido, isso faz com que eles 

cheguem cada dia mais próximo da escrita alfabética, avançando para o processo 

de aquisição da escrita. E ainda ele irá contribui no auxílio da compreensão que a 

escrita tem função de comunicar ideias e registrar fatos ocorridos, possibilitando a 

ela realizar registros de uso social, verificando sentido e coerência para toda leitura 

e escrita, fazendo isso, o educador não estará somente alfabetizando, mas 

principalmente letrando.  

Na opinião de Feil (2004), para alfabetizar letrando é fundamental que os 

alunos aprendam a expressar suas ideias, escutar as ideias dos colegas, 

escreverem mesmo não sendo de modo convencional, ouvir contos, ler mesmo que 

seja uma palavra pequena, folhear uma revista, manusear um jornal, ler notícias e 

fazer comentários. As crianças aprendem quando encontra adultos que lhe 

apresente e o mundo através da ludicidade de uma forma desafiadora. O ensino por 

meio de brincadeiras possibilita este processo ainda mais envolvente e prazeroso, 

fazendo a criança mergulhar em conhecimentos cada dia mais. 

Para fechar esta reflexão, em síntese, o ceio da família e os ambientes 

escolares ambos fazem parte da vida das crianças, por essa razão é indispensável 

que os pais e os educadores trabalhem em harmonia com o mesmo propósito e 

objetivo. A família a par das atividades executadas na escola, mantendo sempre 

dialogo com o professor educador, em relação às formas de aprendizagem, com 

base no perfil individual de suas crianças, seguindo este raciocínio voltado ao 

desenvolvimento integral das crianças, terá resultados de grande sucesso na 

educação. 
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3 UMA NOVA EXPECTATIVA DE ENSINO 

 

Nesta visão de mudança e expectativas Costa e Franke (2015), entende-

se que a educação não deve ser vista como um produto pronto e acabado e, sim 

como um projeto de total de mudança e construção contínua, sendo algo desafiador 

e proativo em todos os sentidos relacionado à qualidade e, principalmente, na 

perspectiva da diversidade. E, pensando na diversidade, as autoras pontuam que o 

Projeto Político-Pedagógico como um processo democrático e de reflexão constante 

no qual se discute os problemas escolares em que a alfabetização e o letramento 

não devem ficar de fora. Todavia, uma real participação e envolvimento de todos 

neste processo realiza-se uma mudança de forma plena e consciente. 

Costa e Franke (2015, p.130) relata que o Projeto Político- Pedagógico de 

todas as escolas tem por função a reflexão da realidade, e para isso é necessário a 

realização de um diagnóstico que possa desvelar as reais necessidades da 

comunidade.  

Morastoni (2014, p.11), em sua expectativa também acredita que as 

transformações pelas quais a sociedade tem passado e continua passando nas 

últimas décadas, e seguem propiciando profundas mudanças estruturais, cujos 

resultados tem se manifestado em todas as áreas da vida da humanidade, sejam 

elas políticas, social, econômica, ambiental ou cultural, pois a alfabetização não 

pode mais ser vista como uma decodificação de letras. 

O avanço acelerado das mudanças tecnológicas e científicas requer dos 

profissionais da área da educação uma nova postura frente a essas mudanças e a 

escola em todos os sentidos precisa estar em modificação constantemente, 

fiscalizando criticamente o seu papel, a sua importância e se adequando com o 

envolvimento de todas as áreas e atores com destaque nessa nova postura. Frente 

ao enunciado de mudanças e expectativas segue esta citação abaixo muito 

interessante (MORASTONI, 2014, p. 12): 

 

A educação, cada vez mais complexa, exige dos profissionais da educação 
mais do que capacitação técnica especializada no desempenho das suas 
funções. Exige o domínio de uma série de capacidades pessoais e sociais 
que formam parte da nossa inteligência emocional e que nos ajudam a 
estabelecer e a construir de uma forma mais adequada nossa relação com 
os alunos, pais e toda a comunidade escolar.  
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Diante desta visão é de suma responsabilidade que os profissionais da 

educação desenvolvam competências para exercer o seu papel de mediador 

autêntico, não se perdendo no processo, mas adequando-se as novas demandas da 

sociedade, encorajando seus alunos a enfrentarem e vencerem desafios tornados- 

os mais interativos e ativos no processo de construção de um conhecimento 

contínuo. 

 

3.1 A importância da leitura literária em sala de aula 

 

De acordo com Silva (2013), existem muitas atividades que envolvem a 

leitura literária, e que as mesmas quando são trabalhadas pelos professores com 

estratégias e objetivos, auxiliam na alfabetização e no letramento. 

Ainda de acordo com Silva (2013), a leitura literária sendo bem trabalhada 

na rotina escolar, principalmente na educação infantil e nos anos iniciais do ensino 

fundamental, ela se tornará a atividade central, podendo ser trabalhada diariamente, 

como por exemplo, por meio de contação de história, neste caso, a leitura feita pelo 

professor. Uma história contada em voz alta e bem executada, prende a atenção do 

aluno, desperta nele: o desejo, a curiosidade e a vontade de repetir experiência de 

ouvir história e também ser um futuro leitor. Para essas atividades acontecerem é 

necessário que a sala seja organizada e o ambiente seja agradável, sendo 

indispensável o silêncio para que o momento se torne mágico e imaginário. 

Com a fala da autora citada acima, percebeu-se o quanto a leitura é 

importante para o crescimento intelectual do aluno, e que trabalhar com livros 

literários diariamente os alunos verão a sua importância e passaram a conhecerem 

diversas obras e textos literários, valorizando assim os diferentes estilos. Observou-

se ainda até que as atividades literárias e estratégias de ensino dependerão da 

criatividade de cada professor. A participação e interação deste momento de leitura, 

garantirá além do letramento literário, a alfabetização na idade certa. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

No trabalho realizado, constatou-se que a leitura é muito importante em 

nossas vidas, e quando a mesma é estimulada na infância a chance de se crescer 

um adulto leitor é enorme. Para isso, o incentivo da família é fundamental no 

processo educativo de seus filhos e a escola por sua vez, dará a continuidade ao 

processo, no quesito da formação intelectual indispensável para a formação de 

conhecimentos e valores. 

Verificou-se ainda, que se tratando de uma educação de qualidade, o 

professor é uma figura indispensável, sendo o seu papel cumprir com seus 

compromissos e responsabilidades dando apoio e suporte necessário para que seus 

alunos se tornem cidadão críticos e participativos na sociedade. 

Igualmente, ficou claro, que o lúdico e a afetividade são elementos 

importantíssimos, que ao serem trabalhadas pelos professores, o ensino se torna 

prazeroso, e o conhecimento da criança se internaliza de maneira simples e natural 

rumo à alfabetização. 

Ainda nesta pesquisa, ficou nítida que a alfabetização é um processo 

contínuo, que vai além de saber ler e escrever, e o mesmo podem ser iniciados 

antes da criança entrar no ambiente escolar.  

Ante todo o exposto, concluiu-se que o letramento amplia o processo de 

alfabetização. Em síntese, o objetivo deste trabalho foi concluído mediante a 

fundamentação teórica do letramento, onde sua ação possui eficácia em alfabetizar 

letrando, e incluindo o aluno em um contexto cultural da sociedade, possibilitando-

os, a liberdade de expressão e um constante envolvimento com a leitura. 
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