
A ALFABETIZAÇÃO E OS 
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Será que todas as 

pessoas são capazes de 

aprender a ler e a 

escrever? 
 



 

Todas as crianças têm 

que se alfabetizar ao 

mesmo tempo? 
 



Exemplos comuns: 

 Sou professora do 3º ano e tenho alunos que 
não estão alfabetizados. 

 

 Sou professora do 1º ano, mas tenho alunos 
que não conseguem acompanhar a turma. 

 

 Sou professora da Educação Infantil, mas 
tenho aluno portador de uma síndrome que 
limita sua condição de aprendizagem. O que 

faço para ajudá-lo a não apresentar 
dificuldades na alfabetização? 

 



Pra resolver essas e 

outras questões 

precisamos entender 

primeiro como o aluno 

aprende: 
 



O sujeito se desenvolve em três 

dimensões: 

 

EMOCIONAL – INTELECTUAL – FÍSICA 

 

COMO O ALUNO APRENDE? 



Aspecto afetivo emocional:  

modo particular do indivíduo de integrar 
suas experiências e organizar sentimentos. 

 

Aspecto intelectual:  

capacidade de pensamento e raciocínio. 
Encontrar soluções para os problemas. 

 

Aspecto físico-motor:  

crescimento orgânico, maturação 
neurofisiológica. 

 

Esses aspectos influenciam nos 

Aspectos sociais: maneira como o indivíduo 
reage diante das situações que envolvem 
outras pessoas. 
 



O DESLUMBRAMENTO DE 

ENSINAR E DE APRENDER A LER 
Para ensinar a ler o professor, antes de tudo, precisa saber: 

 - O que é alfabetização e a diferença entre alfabetização e 

letramento. 

 - Como a criança aprende. 

 - Que conflitos estão envolvidos no processo de 

alfabetização. 

 - O que significa ensinar e o que é aprender a ler. 

 - Qual o papel do professor alfabetizador.  

 - O que é a linguagem e como o indivíduo adquire a 

linguagem escrita. 

 - Que procedimentos metodológicos permitem que a 

criança perceba a função social da escrita, pratique a 

leitura e entenda o funcionamento do código alfabético. 



Alfabetização 

O  ensino  e  o  aprendizado  de  uma

    tecnologia  de representação  da 

linguagem  humana,  a  escrita          

alfabético-ortográfica 



Habilidades de Alfabetização 
 Conhecer  a direção  da  escrita,  saber  que  em 

 nossa cultura  escrevemos  da esquerda  para  a 

direita; 

 Identificar  letras  do  alfabeto; 

 Distinguir  diferentes  tipos  de  letra  (cursiva, e 

bastão); 

 Usar  instrumentos  de  escrita  como  lápis, 

borracha, etc. 

 Identificar  palavras  e  frases  novas  a  partir  d

e pistas  como  a primeira  letra... 



De aorcdo com uma pqsieusa de uma 

uinrvesriddae ignlsea, não ipomtra em qaul 

odrem as lrteas de uma plravaa etãso, a 

úncia csioa iprotmatne é que a piremria e 

útmlia lrteas etejasm no lgaur crteo. O rseto 

pdoe ser uma ttaol bçguana que vcoê pdoe 

anida ler sem pobrlmea. Itso é poqrue nós 

não lmeos cdaa lrtea isladoa, mas a plravaa 

cmoo um tdoo. Vdaerde! 



LETRAMENTO:  

 AMPLIAÇÃO PROGRESSIVA DO CONCEITO DE 

ALFABETIZAÇÃO  

 

 Hoje é importante: não apenas dominar o 

sistema de escrita e as habilidades básicas da 

alfabetização, mas também saber usar a 

linguagem escrita para exercer uma prática 

social em que o texto escrito é necessário. 

 O conjunto de conhecimentos, atitudes e 

capacidades envolvidos no uso da língua em 

práticas sociais e necessários para uma 

participação ativa e competente na cultura 

escrita. 



HABILIDADES DE LETRAMENTO  

 Saber onde buscar informações específicas;  

 Identificar fontes;  

 Inferir informações em diferentes gêneros;  

 Ler imagens que acompanham os textos verbais;  

 Identificar diferentes funções ou finalidades dos 

gêneros e os suportes onde são veiculados;  

 Redimensionar sua própria compreensão, à 

medida que novas informações vão sendo 

processadas;  

 Ter atitude crítica diante de textos persuasivos... 



CONCEITOS APROPRIAÇÃO DA 

ESCRITA  

Envolve:  

 domínio do sistema alfabético/ ortográfico da 

língua escrita (ALFABETIZAÇÃO)  

 

 compreensão e uso efetivo e autônomo da 

língua escrita em práticas sociais 

diversificadas (LETRAMENTO) 



ALFABETIZARLETRAR DIFERENÇA 

ENTRE ALFABETIZAR E LETRAR:  

 Alfabetizar significa orientar o educando para 

o domínio da tecnologia da escrita, 

 Letrar significa levá-lo ao exercício das 

práticas sociais de leitura e de escrita. 

 Alfabetizado é aquele que sabe ler e escrever; 

já letrado é aquele que tem o hábito, as 

habilidades e até mesmo o prazer de leitura e 

de escrita de diferentes gêneros de textos, em 

diferentes suportes ou portadores, em 

diferentes contextos e circunstâncias. 



 O termo letramento foi criado, portanto, 

quando se passou a entender, que nas 

sociedades contemporâneas é insuficiente o 

mero aprendizado das primeiras letras, e que 

se integrar socialmente hoje, envolve 

também saber utilizar a língua escrita nas 

situações em que esta é necessária, lendo e 

produzindo textos. 

Logo...  

 Não se trata de escolher entre 

alfabetizar ou letrar, trata-se de 

alfabetizar letrando. 



A ESCOLA E A AMPLIAÇÃO DO 

LETRAMENTO  

 Não há um tipo de texto que possa ensinar 

todos os outros ou desenvolver todas as 

capacidades de leitura e produção de escrita 

requeridas por essas práticas. Para tanto, a 

escola (os professores de todas as disciplinas) 

deve propiciar que os alunos se apropriem dos 

diferentes gêneros do discurso e desenvolvam 

as diferentes capacidades de leitura e escrita. 



O processo de integração da alfabetização e 

letramento em sala de aula vai se organizar em 

torno de quatro componentes do aprendizado da 

escrita: 

 

  1) a compreensão e valorização da cultura 

escrita;  

 2) a apropriação do sistema de escrita;  

 3) a leitura;  

 4) a produção de textos escritos. 


