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CAPÍTULO I 
 

BRINCAR DE FAZ DE CONTA:  

Uma experiência imprescindível para crianças da pré-escola 

 

 

Claudiene Cordeiro Leandro Bispo1 

Betijane Soares de Barros2 

 

INTRODUÇÃO 

 

A década de 1990 marcou profundamente a 

Educação Infantil3. Na esfera da legislação nacional, o 

marco foi a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional, de nº 9.394/964, consagrou-a como primeira etapa 

                                         
1 Doutora (c) e Mestra em Ciências da Educação – UDS; Especialista 

em Psicopedagogia Clínica e Institucional – FACINTER; Graduada em 

Pedagogia – UNEAL. 
2 Doutora em Ciências da Educação – COLLEG; Mestra em Ciências 

da Saúde – UFAL; Especialista em Ciências Biológicas – AESA: 

Graduada em Ciências Biológicas – AESA.  
3 De acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação 

Infantil (2010) empregaremos, no decorrer desta pesquisa, o termo 

Educação Infantil para fazermos referência a primeira etapa da 

Educação Básica, oferecida em creches e pré-escolas, às quais se 

caracterizam como espaços institucionais não domésticos que 

constituem estabelecimentos educacionais públicos ou privados que 

educam e cuidam de crianças de 0 a 5 anos. 
4 Art. 29. A educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem 

como finalidade o desenvolvimento integral da criança de até 5 (cinco) 

anos, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social 

complementando a ação da família e da comunidade. (Redação dada 

pela Lei nº 12.796, de 2013). 
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da Educação Básica. Além disso, as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para Educação Infantil (1998) definiram o cuidar 

e o educar como a tônica para o atendimento às crianças 

menores de seis anos, bem como a brincadeira e a interação 

como eixo norteador das propostas político pedagógicas, 

ressaltando alguns aspectos da criança que até então 

passavam despercebidos nessa etapa da educação.  

Essas mudanças legais vêm se constituindo como 

pano de fundo das grandes discussões no cenário 

educacional, em virtude do brincar está associado a uma 

nova imagem de criança5 que vem sendo construída pela 

sociedade contemporânea.   

Sendo assim, no contexto atual, percebe-se a 

necessidade de que todo adulto, principalmente, os 

profissionais da educação, que lida com essa faixa etária 

deva ter uma compreensão mais profunda sobre as 

interações e brincadeiras da criança. Esse entendimento se 

faz necessário devido à importância que o brincar, e as 

interações que provoca, tem para o desenvolvimento do ser 

humano, pois além de ser a atividade predominante da 

infância é através dela, que a criança interage com o real, 

descobre o mundo, se organiza, se socializa (VYGOTSKY, 

1991). 

Visando alcançar o objetivo dessa investigação que 

é analisar a relação entre a brincadeira de faz de conta e o 

                                         
5 Em consonância com as Diretrizes Curriculares Nacionais para 

Educação Infantil (2010) que define criança como sujeito histórico e de 

direitos que, nas interações, relações e práticas cotidianas que vivencia, 

constrói sua identidade pessoal e coletiva, brinca, imagina, fantasia, 

deseja, aprende, observa, experimenta, narra, questiona e constrói 

sentidos sobre a natureza e a sociedade, produzindo cultura. 
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processo de desenvolvimento da criança, este artigo 

apresenta os elementos que lhe possibilitam: a proximidade 

de uma situação imaginária com uma situação real, as 

regras ocultas na representação de papéis e a divergência do 

campo do significado e da percepção visual, elementos 

esses que promovem a interação e colaboram para criação 

da Zona de Desenvolvimento Proximal6 da criança, tendo 

como respaldo para análise o principal constructo teórico 

desenvolvido pelo autor, bielorrusso, Lev Semenovich 

Vygotsky. 

 

1.1 A relação do faz de conta com o desenvolvimento da criança 

 

A infância tem um aspecto muito intenso 

caracterizado pelo brincar. Com tudo, a ação de brincar é 

um procedimento histórico e construído pela sociedade. Isto 

é, os outros membros da sociedade ensinam as crianças a 

brincar e essas brincadeiras são repassadas, culturalmente, 

repletas de hábitos, valores e conhecimentos de seu grupo. 

Esse é um direito que o Estatuto da Criança e do 

Adolescente assegura, em seu Artigo16, Inciso IV, onde a 

liberdade refere-se a diversos aspectos, dentre eles, o 

brincar e divertir-se, logo, não oferecer isso as crianças é 

privá-las do direito de desenvolver-se plenamente.  

                                         
6 Zona de Desenvolvimento Proximal (ZDP), é o principal conceito da 

Teoria de Vygotsky, que ele define como a distância existente entre 

aquilo que o sujeito já sabe, seu conhecimento real, e aquilo que o 

sujeito possui potencialidade para aprender, seu conhecimento potencial 

(Vygotsky, 1991). 
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O brincar, mais especificamente, o faz de conta, 

também foi tema de valiosos estudos dos autores Vygotsky 

(1991) e Leontiev (1998). Estes asseguram que há uma 

intrínseca relação da brincadeira com o desenvolvimento da 

criança, especialmente na idade pré-escolar. Apesar dos 

referidos autores não considerarem como o único aspecto 

predominante na infância, assinalam que é a brincadeira 

que proporciona o maior progresso no desenvolvimento 

cognitivo da criança. Segundo eles, é através do brincar que 

a criança se apropria do mundo real, domina 

conhecimentos, se relaciona e se integra na cultura 

socialmente construída. 

Ao observar crianças em idade pré-escolar 

brincando livremente, percebe-se facilmente que o mundo 

ilusório e imaginário está presente, constantemente, em 

suas ações e atitudes. No entanto, surge um 

questionamento: como essa atividade surge na criança? De 

acordo com Vygotsky (1991) e Leontiev (1998), essa 

brincadeira surge nessa faixa etária quando a criança sente 

os desejos que não podem ser imediatamente satisfeitos 

como a vontade de agir não apenas com os objetos que 

fazem parte de seu contexto físico e que são acessíveis a 

ela, mas com objetos a que ela ainda não tem acesso, e que 

pertencem ao mundo dos adultos. Tentando satisfazer esse 

desejo a criança cria um faz de conta, e durante essa 

brincadeira ela vai resolvendo essa tensão e realizando seus 

anseios de agir como um adulto, por exemplo, cozinhar, 

dirigir ou atender um paciente.  

Assim sendo, é pelo brincar que a criança satisfaz 

seus interesses, necessidades e desejos particulares, sendo 
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um elemento privilegiado de inclusão na realidade, pois 

propaga a maneira como a criança reflete, ordena, 

desorganiza, constrói e reconstrói o mundo. 

Esse processo favorece o enriquecimento da 

identidade da criança, porque permite que ela conheça outra 

forma de ser e de pensar; expande suas compreensões 

acerca das coisas e das pessoas, e isso lhe possibilita 

desprender-se das restrições impostas pelo ambiente 

mediato, desempenhar múltiplos papéis sociais, obedecer às 

regras de comportamento dos diferentes personagens que 

ela representa. Além disso, a criança torna-se capaz de 

modificar o significado dos objetos, transformando uma 

coisa em outra.   

Em um momento de brincadeira, o processo 

imaginário da criança é, segundo Vygotsky (1991), uma 

atividade que surge da ação, é específica do ser humano e 

desenvolvida conscientemente. Nessa atividade, a criança 

revive circunstâncias que de alguma forma foram 

presenciadas ou vivenciadas por ela, ou seja, a imitação que 

realiza na brincadeira tem mais aspectos de uma lembrança 

de algo que já aconteceu do que elementos imaginários. 

Outrossim, Leontiev (1998) reitera que a ação numa 

situação de faz de conta não provém da situação imaginária, 

ou seja, “não é a imaginação que determina a ação, mas são 

as condições da ação que tornam necessária a imaginação e 

dão origem a ela” (p. 127). 

Ao inventar seus enredos no faz de conta, a criança 

usa elementos das experiências já vividas e combina esses 

elementos, construindo algo novo. Essa capacidade de 

compor e combinar o antigo com o novo é à base da 
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atividade criadora do homem (VYGOTSKY, 1987a). 

Acerca disto, o autor russo Elkonin (1998), atesta que a 

base do jogo de faz-de-conta é de natureza e origem social, 

tornando-se um meio pelo qual a criança assimila e recria a 

experiência sociocultural dos adultos. Os temas dos jogos 

das crianças são extremamente variados e são os reflexos 

das condições concretas vivenciadas pelas crianças. 

Assim, ao ver uma criança brincando, podemos 

erroneamente pensar que aquela é uma atividade sem 

reflexão, a ação de brincar de faz de conta apresenta 

grandes complexidades, induzindo a criança a imitar perfis 

sociais, permitindo reviver momentos nos quais são capazes 

de expressar diversos sentimentos e emoções para melhor 

se desenvolver. Segundo Kishimoto 2003, p.43 “ao prover 

de uma situação imaginativa por meio de uma atividade 

livre a criança desenvolve a iniciativa, expressa seus 

desejos e internaliza as regras sociais”. 

Desse modo, o processo de brincar tem sua origem 

no conhecimento e nas experiências vivenciadas pela 

criança; é baseando-se nesse repertório de vivência que a 

criança reconstitui acontecimentos do seu dia a dia, ao 

tempo que cria fatos novos. Nessa combinação entre o real 

e o imaginário a criança desempenha papéis de sua vivência 

(pai, mãe, irmão), que ainda não pode ser (professor, 

motorista) e que aspira ser (médico, cantor, super-herói, 

etc.). Raciocinando sobre e experimentando ser “outros” a 

criança vai tomando posse de si mesma e da realidade que a 

cerca, consolidando acepções sobre o meio a qual faz parte.  

Nessa imitação a criança obedece às regras de 

comportamento do papel que ela assume. Se a criança 



14 

brinca de faz de conta e imita um médico por exemplo, 

então ela procura agir como um médico age, porque nesse 

momento ela pode ser médico e dessa forma procura 

obedecer às regras do comportamento desse profissional. 

Portanto, “toda situação imaginária contém regras ocultas” 

(Vygotsky, 1991, p. 64). Essas regras consideradas 

implícitas não são estabelecidas a priori, como em um jogo 

de xadrez, por exemplo, mas tem sua origem na própria 

situação imaginária. (ibid., p.64).  

Além disso, no entender de Vygotsky (1991), a 

brincadeira permite a criança agir em um campo cognitivo 

que está dependente de motivações internas. É perceptível 

que os objetos são fontes de grandes motivações para 

crianças muito pequenas, e isso vai direcionando sua ação, 

enquanto que em um faz de conta os objetos já não 

apresentam uma força motivadora tão forte assim, tornando 

a criança capaz de agir distintamente em relação ao objeto 

que ela vê. Isso acontece por que há uma diferenciação 

entre o significado e a percepção visual.  

Desse modo, o pensamento nas crianças menores é 

determinado pelos objetos do exterior, enquanto que nas 

crianças acima de 3 até aproximadamente 6 anos o 

pensamento passa a ser determinado pelas ideias. A criança 

pode, por exemplo, utilizar um pedaço de tecido como capa 

de super-herói e com ela voar para outros mundos, ela pode 

utilizar diversos materiais que venham a representar uma 

outra coisa, dependendo do contexto do seu universo 

imaginário. Há uma flexibilidade grande em valer-se de 

objetos e dá novos significados através da imaginação, 



15 

proporcionando a criança uma nova forma de compreender 

e de inventar suas vivências. 

Outra característica relevante a ser analisada no faz 

de conta e sua relação com o desenvolvimento da criança é 

o conceito de Zona de Desenvolvimento Proximal. Isso 

ocorre por que esse jogo simbólico possibilita a criança 

comunicar-se com o mundo do adulto, onde vai assumindo 

controle interior, apreço e confiança em si mesma, 

intensificando a autonomia em ações como se alimentar 

sozinhos, mudar a roupa, calçar sapatos, fazer amigos, entre 

outras. “Brincando, portanto, a criança coloca-se num papel 

de poder, em que pode dominar os vilões ou as situações 

que provocariam medo ou que a fariam sentir-se vulnerável 

e insegura” (KISHIMOTO, 2003, p.66), e assim vai se 

tornando capaz de superar seus próprios limites.  

Neste sentido, Rego (1995) também assegura: 

 

A brincadeira de faz de conta é responsável 

por criar ‘uma zona de desenvolvimento 

proximal’ justamente por que através da 

imitação realizada nessa brincadeira, a 

criança internaliza regras de conduta, 

valores, modos de agir e pensar de seu 

grupo social, que passam a orientar o seu 

próprio comportamento e desenvolvimento 

cognitivo. Assim o brinquedo não só 

possibilita o desenvolvimento de processos 

psíquicos por parte da criança como 

também serve como um instrumento para 

conhecer o mundo físico e seus fenômenos, 

os objetos (e seus usos sociais) e, 

finalmente, entender os diferentes modos 

de comportamentos (os papéis que 

desempenham como se relacionam e os 

hábitos culturais) (REGO, 1995, p. 113). 
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Com base nesses pensamentos, é possível afirmar 

que o faz de conta torna-se um recurso extremamente 

favorável a consolidação tanto daqueles processos que estão 

em vias de formação, como outros que serão 

complementados. 

Através dessa brincadeira, habilidades importantes, 

como a atenção, a imitação, a memória, a imaginação, são 

desenvolvidas na criança. Pois ao brincar, elas exploram e 

refletem sua realidade e sua cultura.  

Fortuna 2012, p. 67, ressalta que “a experiência da 

brincadeira permite as crianças decidirem sobre os papeis a 

serem representados, atribuir significados diferentes aos 

objetos transformando-os em brinquedos, levantar 

hipóteses, resolver problemas, sentir seu mundo e o mundo 

mais amplo ao qual não teriam acesso no seu cotidiano". 

Portanto, compreende-se que quanto mais 

experiências ricas e diversificadas forem proporcionadas às 

crianças, mais possibilidades têm de desenvolver a 

imaginação e a criatividade. E, por conseguinte, quanto 

mais oportunidades tiverem de desenvolver sua imaginação 

mais criativas serão suas ações e interações com o seu 

meio. 

 

1.2 Procedimentos metodológicos 

 

Essa pesquisa de abordagem qualitativa e de caráter 

exploratório, foi realizada no Centro de Educação Infantil 

Professora Jaci Vieira da Costa, em Campo 

Alegre/Alagoas. A organização da sala foi inspirada na 
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abordagem High/Scope7 com cinco áreas de interesse das 

crianças: a área da casa, da música, da beleza e da fantasia, 

da leitura e do computador, conforme mostram as figuras 

abaixo. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 Área da casa e da música. Fonte: Autoria Própria 

 

Figura 2 Área da beleza e da fantasia. Fonte: Autoria Própria 

 

 

 

 

 

 

                                         
7 A High/Scope proposta curricular para a educação infantil onde o 

espaço em que as crianças permanecem é organizado em áreas. Ver: 

HOHMANN e WEIKART, 2007. 
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Figura 3 Área da Leitura e do computador. Fonte: Autoria 

Própria 

 

Para formação do grupo foram selecionadas 6 

crianças de ambos os sexos do Maternal II C, de 3 anos até 

3 e 11 meses, do Jardim I, de 4 anos até 4 anos e 11 meses e 

6 crianças do Jardim II de 5 anos até 5 anos e 11 meses. Os 

referidos grupos foram compostos a partir do critério de 

parceria privilegiada, que de acordo com Carvalho e 

Pedrosa (2002) evita dificuldades na inspiração de enredos 

nos momentos das brincadeiras. 

Foram realizadas seis sessões, onde as crianças 

brincaram a seu bel prazer. Cada sessão durou em média 20 

a 30 minutos. As sessões foram vídeo gravadas pela própria 

pesquisadora, com o auxílio de uma câmera filmadora, um 

tripé para apoio e gravador de áudio. Após terem sido 

finalizadas as sessões, foram recortados alguns episódios de 

interação relacionados aos objetivos da pesquisa, os quais 

foram analisados segundo a perspectiva teórica adotada 

para esta investigação. 
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1.3 Análise e discussão dos resultados 

 

1.3.1 A proximidade de uma situação imaginária com uma 

situação real  

 

Quando as crianças, no jogo simbólico, estão 

fazendo representações de papéis, como, por exemplo, 

imitando uma mulher executiva, um pai e um filho ou um 

personagem de programa televisivo, figuras8 4, 5 e 6 

respectivamente, percebe-se que seus enredos são criados a 

partir de situações que foram observadas por elas mesmas, 

e isso contribui para a construção de sua vida social.  

 

   

Figura 4 Eu vou 

brincar. Eu tô no 

trabalho. Autoria 

própria. 

Figura 5 O Kelvin é o 

pai e o Rodrigo é o 

filho! Autoria própria. 

Figura 6 Você vai para 

o Esquadrão da Moda! 

Autoria própria. 

 

                                         
8 Ver descrição minuciosa dos episódios em INTERAÇÃO E 

BRINCADEIRA: o processo de desenvolvimento da criança e as 

implicações para a prática pedagógica no Centro de Educação Infantil 

Professora Jaci Vieira da Costa, em Campo Alegre, Alagoas, no ano de 

2016. Claudiene Cordeiro Leandro Bispo, 2017. 
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No episódio Eu vou brincar. Eu tô no trabalho, 

Figura 4, Joyce vai para a área do computador dizendo que 

vai brincar de trabalhar. Depois Joyce mexe na impressora 

e sem nem olhar para a pesquisadora diz: “hô tia eu vou 

resolver umas coisas aqui pra tirar a folha... uma carta um 

xerox”. Em seguida, Joyce faz uma ligação com o tablet e 

pergunta se a pessoa tem crédito. Espera um tempo, fecha o 

tablet e se despede da pessoa que ela acreditava que estava 

do outro lado da linha. 

No episódio O Kelvin é o pai e o Rodrigo é o filho! 

Figura 5, Kelvin e Rodrigo estão na área da casa. Kelvin 

que já havia pego um bule e uns copinhos, puxa uma das 

cadeiras da mesa e avisa que vai tomar café. Rodrigo retira 

a boneca da outra cadeira e senta em seu lugar. Rodrigo, 

fazendo uma voz mais aguda, diz: “depois da senhora”. Os 

dois dão uma gargalhada e gesticulam como se estivessem 

fazendo uma refeição. Kelvin levanta pega uma garrafinha 

e simula que está servindo/enchendo os copinhos. Em 

seguida ele senta. Rodrigo vai para cabana. Kelvin continua 

à mesa. Rodrigo chama: “papai vem brincar comigo!”. 

Depois de vestir uma fantasia de dançarina árabe em 

Camila, no episódio Você vai para o Esquadrão da Moda!, 

figura 6,  Amanda fala: “Camila, o seu look não vai ser 

esse”. Amanda veste outro vestido em Camila e pergunta: 

“gostou desse look?”. Venha ver. Você vai para o 

Esquadrão da Moda”. Amanda repete a pergunta: “gostou? 

Amanda vira para Clarice e diz: “nós estamos brincando de 

Esquadrão da Moda”, e vai até a arara e diz: “eu vou achar 

outro look para você bem chik que esse num tá dando certo 

não!”. Amanda veste outra roupa em Camila depois 
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pergunta a Clarice: “tá lindo”? Clarice responde: “hãããã ... 

tá não!”. Camila rebate: “não! Tá não feio!”. Clarice 

começa a maquiar Camila.  Amanda comenta: “sabe tudo o 

Esquadrão da Moda, ai! 

A síntese desses episódios nos permite afirmar que o 

faz de conta é uma brincadeira de grande influência no 

processo educativo, pois, contribui para o desenvolvimento 

da identidade e do aspecto cognitivo, motor, social, afetivo, 

trazendo novos significados para a brincadeira. Para 

Oliveira (2013, p. 4) é brincando que a criança aflora sua 

criatividade sem receio das injunções dos mais velhos, viaja 

em um mundo ilusório, cria fatos, ambientes, brinquedos e 

dá novos sentidos as brincadeiras. 

Desse modo, entende-se que a brincadeira do faz de 

conta transmite às crianças incitações da sociedade a qual 

ela faz parte, levando-as imitarem as pessoas com quem 

tem alguma relação, pois nas brincadeiras as crianças são 

responsáveis por si mesmas, realizam seus desejos e suas 

vontades, exercitando então, uma construção no processo 

de experimentações. 

Nas situações de brincadeira, a imaginação da 

criança é, segundo Vygotsky (1991), uma atividade 

especificamente humana e consciente, que surge da ação. 

Em suas ações, a criança representa situações às quais já 

foram, de alguma forma, vivenciadas por ela em seu meio 

sociocultural, ou seja, a sua representação na brincadeira 

está muito mais próxima de uma lembrança de algo que já 

tenha acontecido do que da pura imaginação. A essência do 

faz de conta é, conforme Vygotsky (1991), à criação de 
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uma nova relação entre o campo do imaginário e o campo 

da realidade por parte do sujeito. 

Para o referido autor, ao imitar o comportamento 

social do adulto em suas brincadeiras, a criança está 

combinando situações reais com elementos de sua ação 

fantasiosa. Esta fantasia surge da necessidade da criança em 

reproduzir o cotidiano da vida do adulto da qual ela ainda 

não pode participar ativamente. Porém, essa reprodução 

necessita de conhecimentos prévios da realidade exterior, 

deste modo, quanto mais rica for a experiência humana, 

maior será o material disponível para as imaginações que 

irão se materializar em suas brincadeiras. 

Assim sendo, a brincadeira é muito mais a 

lembrança de alguma coisa que de fato aconteceu, do que 

uma situação imaginária totalmente nova. “Na brincadeira, 

aparece tanto a ação na esfera imaginativa numa situação de 

faz de conta, como a criação das intenções voluntárias e as 

formações dos planos da vida real, constituindo-se assim, 

no mais alto nível do desenvolvimento pré-escolar” 

(Vygotsky, 1991, p. 69). 

Portanto, fantasia e realidade se realimentam e 

possibilitam que a criança - assim como os adultos - 

estabeleçam conceitos e relações; insira-se enquanto sujeito 

social que é. Vale ressaltar que, para ele, a imitação, o faz 

de conta, permite a reconstrução interna daquilo que é 

observado externamente e, portanto, através da imitação são 

capazes de realizar ações que ultrapassam o limite de suas 

capacidades. 
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1.3.2 As regras implícitas na representação de papéis  

 

  

 

Figura 7 Aí... moça, 

você queria escovar o 

cabelo. Autoria própria. 

Figura 8 Eu vou 

querer ir bem linda 

pro show, bela! 

Autoria própria. 

Figura 9 Hó! Pa dizer 

que ela é minha filha e 

que você é filha dela! 

Autoria própria. 

 

Ao representar qualquer papel da vida adulta, uma 

cabeleireira, uma mulher vaidosa ou uma mãe dedicada, 

figuras 7, 8 e 9 respectivamente, a criança tem que ter uma 

referência.  

No episódio: Aí moça, você queria escovar o cabelo, 

figura 7, Joyce, 3 anos, vivencia o papel de uma 

cabeleireira muito eficiente e preocupada com a cliente, ao 

tempo que também é mãe virtuosa e leva a filha no carrinho 

para o seu local de trabalho. 

No episódio: Eu vou querer ir bem linda pro show, 

bela!, figura 8, Rute, 4 anos, vive o personagem de uma 

mulher extremamente vaidosa que deseja ir para um show. 

Ela pensa em todos os detalhes do universo feminino: com 

a roupa, os acessórios, o cabelo, a maquiagem, as unhas, e 

até com o salto. Além disso, ainda se preocupa com a 

refeição que vai precisar fazer depois do show. 
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Nesse Episódio: Hó pa dizer que você é a filha 

dela!, figura 9,  Amanda pega uma boneca e diz às duas que 

aquela boneca é sua filha e que o nome dela é Isabela Sofia, 

mas vai chama-la de Sofia. As três ficam dialogando acerca 

do nome da boneca. Depois Amanda caminha pela sala e 

faz carinho na boneca. Ela vai para área do computador e 

pede a Camila para ver se já chegou a xerox do resultado da 

sua filha. Em seguida Amanda vai à cabana deita a boneca 

no tapete e usa a almofada como travesseiro e sai. 

Esses episódios mostram que para imitar alguém a 

criança tem que esforçar-se para exibir um comportamento 

muito semelhante ao papel que ela decidiu viver naquele 

momento da brincadeira, o que a impulsiona para além de 

seu comportamento como criança. Tanto pela criação da 

situação imaginária, como pela definição de regras 

específicas. Vygotsky (1991) afirma que a criança 

experimenta a subordinação às regras ao renunciar a algo 

que deseja, e é essa renúncia de agir sob impulsos imediatos 

que mediará o alcance do prazer na brincadeira. 

De acordo com Vygotsky (1991), “a situação 

imaginária de qualquer forma de brinquedo já contém 

regras de comportamento, embora possa não ser um jogo 

com regras formais estabelecidas a priori. A criança 

imagina-se como mãe da boneca e a boneca como criança e, 

dessa forma, deve obedecer às regras do comportamento 

maternal” (VYGOTSKY, 1991, p. 63). 

Kishimoto (2003) salienta que o faz de conta é uma 

brincadeira que apresenta regras implícitas e explícitas. 

Como exemplo, a criança ao imitar uma determinada 

pessoa, segue as regras implícitas de repetir o mais 



25 

fidedigno possível as falas e atitudes daquela pessoa, 

diferente do futebol, onde as regras são explícitas e 

preestabelecidas, conforme estratégias dos jogadores. Para 

ela “ao prover uma situação imaginativa por meio da 

atividade livre, a criança desenvolve a iniciativa, expressa 

seus desejos e internaliza as regras sociais” (KISHIMOTO, 

2003, p. 43). 

Portanto, os resultados dessa pesquisa mostra que o 

faz de conta é uma brincadeira que está incutida de normas 

de comportamento. Dessa forma, é possível concluir que 

não há brincadeiras sem regras, mesmo que não sejam 

estabelecidas a priori; o brincar está envolvido em regras da 

sociedade. Exemplos disso é quando Joyce brincou de ser 

cabelereira, esforçando-se ao máximo para repetir as 

mesmas ações dessa profissional; quando Rute queria ir 

para um show e seguiu todo um ritual de beleza de uma 

mulher, extremamente, vaidosa; quando Amanda brincou 

de ser mãe da boneca e nesse brincar ela obedeceu às regras 

do comportamento maternal. O papel que elas 

representaram e a relação delas com o objeto sempre 

derivaram das regras de um referencial que elas tiveram. 

 

1.3.3 A divergência entre os campos do significado e da 

percepção visual  

 

Outro elemento do faz de conta analisado nessa 

investigação foi a divergência entre os campos do 

significado e da percepção visual. Nossas observações 

revelam que através dessa brincadeira as crianças inventam, 

criam, imitam, aprendem... De acordo com Coutinho (2002, 
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p.13) “A imaginação infantil é capaz de transformar, de 

recriar, de ressignificar a partir do que há no real. A cultura 

e a sociedade disponibilizam conhecimentos que 

impreterivelmente chegam até a criança, no entanto o seu 

jeito de olhar e ressignificar as informações permite que ela 

vá além, que ela crie…”. 

 

  

 

Figura 10 Venha aqui! 

Olha aqui! Espada do 

Hulk. Autoria própria. 

Figura 11 É... É de 

mintirinha! Autoria 

própria. 

Figura 12 Eu tô 

tomando café! 

Autoria própria. 

 

No episódio: Venha aqui! Olhe aqui! Espada do 

Hulk. Figura 10, Ryan, 3 anos, está usando a alegoria do 

Bem 10 e Gabriel, 3 anos, a roupa de policial. Ryan pega 

um cabide e vai até onde está Larissa e Rita, e diz: “oia a 

minha espada!”. Ele ergue o cabide e grita: “a minha 

espadaaaaaa!”. Gabriel pega outro cabide e os dois 

começam a cruzar os cabides como uma luta de 

espadachins. Depois, ele olha para Rita, expõe os cabides e 

com voz autoritária fala: “venha aqui! Olha aqui! Espada do 

Hulk!”. Em seguida, Ryan vai até a área da casa pega a 

boneca da Minnie9 e joga dizendo: “ele queria entrar em 

                                         
9 Minnie" é uma personagem do mundo fictício de Disney. 
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casa... Aí apareceu um ninja”. Ryan entra na casinha e diz: 

“salvei o Mickey10!”.  

A Figura 11 retrata uma cena do episódio: É ... É de 

mintirinha! Neste, Alice, 4 anos, pega uma taça e diz: 

“agora eu vou tomar cachaça!”. Depois, ela pergunta aos 

colegas: “quem quer cachaça?”. Kelvin, 4 anos, se 

aproxima e diz: “eu quero!”. Alice entrega uma das taças 

para ele. Kelvin pega, olha e fala: “num é cachaça não!”. E 

Alice afirma: “é! É de mintirinha”. Alice sai 

ziguezagueando e em seguida simula que está caindo. 

Deita-se no chão da sala, fecha os olhos e diz: “eu 

desmaiei!”. Rute olha e fala: “e eu nem liguei” e passa 

como se não tivesse visto nada. Alice levanta, pega a taça, 

olha e fala: “oia... quebrou!”. 

No episódio: Eu tô tomando café! Marcos, 5 anos, 

pega um vidro e um copo que estava sobre a mesa. Ele abre 

o vidrinho, aproxima do copinho, inclina e simula que 

despeja algo dentro daquele recipiente. Em seguida eleva o 

copo até a boca e fala: “eu tô tomando café”. Marcos 

pergunta: “quer café? Quer café Miguel?”. Depois ele 

simula que está comendo, Miguel, 5 anos, pega um copinho 

ergue o braço e responde: “bote aí, um pingo de café aí! 

Bota aí!”. Miguel leva o copo até a boca e volta 

rapidamente pedindo mais. Marcos coloca o vidro na boca e 

diz: “acabou! Acabou!” 

Como podemos perceber na síntese dos três 

episódios descritos acima as crianças dão outras funções 

aos objetos ao fazerem uma (re) interpretação das ações dos 

                                         
10 Mickey é um personagem de desenho animado e que se tornou o 

símbolo da The Walt Disney Company. 
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adultos. Ao brincar com um cabide como se fosse espada 

(figura 10), usar uma taça e imaginar que bebe cachaça 

(figura 11) e utilizar um vidrinho como garrafa de café 

(figura 12), a criança pode realizar os seus desejos e 

sonhos, e nessa brincadeira de faz de conta, ela passa a 

dirigir o seu comportamento pela imaginação.  

Segundo Vygotsky (1991), é na idade pré-escolar 

que surge, pela primeira vez, uma divergência entre os 

campos do significado e da visão. O autor afirma que, “no 

brinquedo o pensamento está separado dos objetos e a ação 

surge das ideias e não das coisas: um pedaço de madeira 

torna-se um boneco e um cabo de vassoura torna-se um 

cavalo. A ação regida por regras começa a ser determinada 

pelas ideias e não pelos objetos”. (VYGOTSKY, 1991, p. 

65). 

No entanto, para Vygotsky (1991), essa transição 

que acontece no brinquedo, no qual as ideias determinam as 

regras de ação e não mais os objetos, não ocorre de maneira 

esporádica, mas de maneira complexa demonstrando uma 

grande estruturação de sua inteligência. Desse modo, o 

brinquedo fornece um estágio de transição sempre que um 

objeto se torna um pivô dessa separação. Essa mudança é 

necessária porque a criança pré-escolar ainda não consegue 

separar o pensamento do objeto real, sem a utilização de um 

signo, ou um pivô, que no brinquedo é um objeto acessível 

a ela, como observa-se no caso dos cabides para Ryan e 

Gabriel figura 10, da taça para Alice figura 11 e do vidrinho 

para Marcos e Miguel figura 12. 

Portanto, para a criança imaginar uma espada, ela 

precisa definir sua ação utilizando um objeto como base, ou 
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seu signo, nesse caso Ryan usou o cabide. Quando um 

cabide se torna uma base que separa o significado “espada” 

do objeto espada literalmente, a criança faz com que um 

objeto influencie outro semanticamente. Ela não consegue 

desassociar o significado de um objeto ou a palavra do 

objeto, a menos que ela use outra coisa como base. A 

transferência de significados é facilitada pelo fato de a 

criança reconhecer numa palavra a propriedade de um 

objeto; ela vê não a palavra, mas o objeto que ela designa. 

Para Ryan a palavra “espada” aplicada ao cabide significa 

“eis uma espada” porque mentalmente ele vê o objeto por 

trás da palavra. Então para ele, naquele momento, o cabide 

servia como ou era uma espada. A mesma divergência 

ocorreu com Alice ao usar uma taça pata beber cachaça e 

Marcos ao usar um vidrinho como garrafa de café.  

Nesse sentido, observa-se que os objetos utilizados 

pelas crianças tinham de fato uma relação com o uso que as 

elas fizeram deles: o cabide (objeto comprido), a taça 

(recipiente) e o vidrinho (objeto que armazena líquidos), 

estes foram transformados pela imaginação das crianças em 

espada, copo e garrafa de café, respectivamente, e essas 

ideias foram o pivô que desencadeou os enredos das 

crianças, nos episódios descritos acima. 

 

1.3.4 A interação das crianças e a resolução de conflitos 

 

As crianças para crescerem, necessitam viver e 

trocar com e entre pares, e a brincadeira é a melhor 

instância para essa interação. Na obra de Agostinho (2003, 

p. 130) encontramos importante colaboração de Corsaro, 
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para o qual “a interação entre as crianças é, para além de 

uma condição fundamental do desenvolvimento de relações 

e de laços de sociabilidade (...) o espaço onde se 

estabelecem os valores e os sistemas simbólicos que 

configuram as culturas infantis”. 

O conceito de sociointeracionismo foi construído 

pelo teórico Lev Vygotsky. Ele defende que o ser humano é 

o resultado da interação com o meio em que vive. Portanto, 

para potencializar o desenvolvimento de uma criança, é 

preciso que ela se relacione com outras. 

Esse universo imaginário permite a criança 

experimentar outras formas de ser e pensar, enriquecendo 

sua identidade. Além disso, contribui para ampliar suas 

concepções sobre o mundo real, porque a faz interpretar 

diferentes e variados papéis. Nesse sentido Oliveira 1984, 

p.49, afirma que “a criança quando brinca aprende a se 

expressar no mundo criando ou recriando novos brinquedos 

e, com eles, participando de novas experiências e 

aquisições. No convívio com outras crianças trava contato 

com a sociabilidade espontânea, ensaia movimentos do 

corpo, experimenta novas sensações”.  

 

   

Figura 13 Agora vou 

apresentar aqui! 

Figura 14 Começou o 

show gente e eu ainda 

Figura 15 Você vai ser 

o cantor e eu vou ser a 
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Autoria própria. não tô pronta! Autoria 

própria. 

que mexe no som. 

Autoria própria. 

 

No episódio: Agora eu vou apresentar aqui! Figura 

13, Larissa, 3 anos, pega o microfone, pede para Rita, 3 

anos, falar. Quando Larissa vai pegar o microfone de volta, 

Rita hesita. Larissa insiste e Rita devolve. Larissa faz 

perguntas aos colegas. Primeiro, pergunta o nome a Rita. 

Em seguida, ela dialoga com Joyce, Ryan e Gabriel. Depois 

convida Rita e Joyce para fazerem uma apresentação de 

dança. Rita aceita, mas Joyce não. Além dos colegas, 

Larissa também pergunta às bonecas qual o nome delas. 

Ryan responde que o nome das bonecas é “Bebê”. Larissa 

vai até Joyce e faz uma série de perguntas para ela. 

A figura 14, mostra uma cena do episódio Começou 

o show gente e eu ainda não tô pronta! Neste, Alice está se 

maquiando e fala dramaticamente que o show já começou.  

Ela vai escolher uma roupa e diz que vai ser uma princesa 

de vestido. Alice demonstra angústia por que é a única das 

três meninas que não está usando um sapato de salto alto. 

Mírian propõe uma troca dos saltos a Valéria. Valéria aceita 

a troca. Mas Mírian, ao invés de entregar o seu sapato para 

Valéria, os entrega para Alice, que reclamava o tempo todo 

que estava sem salto. Valéria chora. Tenta negociar com 

Mírian e depois com Alice para ter seus sapatos de volta, 

mas a tentativa é frustrada. Então Mírian diz que teve uma 

ideia e propõe a Alice que ela seja uma princesa que usava 

sapatilha. Alice aceita, mas quando ver a sapatilha, diz que 

vai ser a princesa que vivia descalça e sai. 
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No episódio Você vai ser o cantor e eu vou ser a que 

mexe no som, figura 15, Vinícius e Clarice ao entrar na 

sala, 5 anos, vão direto para área da música. Vinícius pega 

o microfone e pede para Clarice ligar. Depois de cantar um 

pouco, Vinícius coloca o microfone no chão, e fica tocando 

os instrumentos musicais que escolheu. Marcos vem até a 

área da música desconecta o microfone e o leva. Vinícius 

não ver e continua tocando, fazendo malabares com as 

varetas.  Clarice encontra o microfone e volta para área de 

música querendo ser a cantora. Vinícius não aceita e se 

estabelece um conflito que é solucionado quando Clarice 

fala: “tá bom... você vai ser o cantor e eu vou ser a que 

mexe no som!”. 

Nesses resumos dos episódios percebe-se que o faz 

de conta é uma brincadeira que promove interação. Quando 

brinca, a criança além de desenvolver todas as habilidades 

já citadas anteriormente nesse estudo, ela também 

desenvolve a capacidade de resolver problemas e conflitos 

como mostra os resumos dos episódios e as figuras 13, 14 e 

15 em que as negociações ocorreram com mais frequência 

em torno da posse dos objetos e das ações a serem 

praticadas. Estas puderam ser vistas nos três episódios, 

quando Larissa argumentou com Joyce para que viesse 

fazer apresentação de dança figura 13, quando Valéria 

recorreu a pesquisadora e negociou com Mírian e Alice 

para ter de volta os sapatos figura 14, e quando Vinícius e 

Clarice discutiam com quem ficaria o microfone figura 15. 

Destaca-se que o faz de conta proporciona a criança 

elaborar hipóteses para a resolução de seus problemas, se 

socializar, desperta a curiosidade e a imaginação, de 
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maneira prazerosa, permitindo que a criança seja um 

participante ativo do seu processo de aprendizagem. 

Vygotsky assinalou que uma das funções básicas do brincar 

é permitir que a criança aprenda a elaborar/ resolver 

situações conflitantes que vivencia no seu dia a dia. E para 

isso, usará capacidades como a observação, a imitação e a 

imaginação. Através desta imitação representativa a criança 

aprende a lidar com regras sociais. Desenvolve assim a 

capacidade de interação.  

Ferreira (2004, p. 90), também reforça essa ideia e 

afirma que o “brincar torna-se um contexto social em que 

as crianças aprendem como interagir, isto é, a dialogar em 

alternância e sincronia, a compreender ações não literais, a 

criar regras abstratas, a representar papéis complexos e 

hierárquicos ou reversíveis”. 

Desse modo, compreende-se que as crianças se 

apropriam, recriam e reproduzem o mundo que as cerca 

através da cultura de pares. A convivência e permanência 

das crianças umas com as outras no Centro de Educação 

Infantil, através da rotina, do brincar, da realização de 

atividades favorece a troca de tempos, ações, emoções e 

reapresentações que se fazem necessárias para o 

entendimento do mundo, fazendo parte do crescimento. E 

nessas suas ações, percebemos e nos encantamos com essa 

capacidade criativa que as crianças demostram ao 

brincarem de faz de conta, especialmente, nesses episódios 

nos quais elas brilhantemente interagiram com o espaço, os 

objetos e com seus pares. 
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1.3.5 A influência na Zona de Desenvolvimento Proximal 

 

O conceito de Zona de Desenvolvimento Proximal – 

ZDP desenvolvido por Lev Vygotsky destaca a distância 

entre aquilo que um indivíduo já sabe fazer por si próprio e 

o que é capaz de realizar com a ajuda do outro. Com base 

nisso, depreende-se a ideia de que os pequenos precisam se 

relacionar não apenas com seus pares. Os adultos ou as 

crianças mais experientes realizam atividades que os mais 

novos ainda não conseguem realizar sozinhos e isso é um 

convite ao aprendizado.  

   

Figura 16 Hô tia! 

Vista aqui a roupa 

do Bem 10. Autoria 

própria. 

Figura 17 Quem quer 

ser meu príncipe? 

Autoria própria. 

Figura 18 Oia tia! O 

pastor, tia! Autoria 

própria. 

 

No episódio Hô tia! Vista aqui a roupa do Bem 10. 

Ryan vai até a arara de roupas pega uma fantasia e pede a 

pesquisadora para vestir a roupa do Bem 10, figura 16. A 

pesquisadora fica neutra e ele tenta vestir sozinho. Após 

virar e revirar a peça de roupa de um lado para o outro 

diversas vezes e não conseguir, Ryan volta a recorrer a 

pesquisadora, que dessa vez segura a peça de roupa em uma 

posição semelhante à quando está pendurada no cabide. Em 
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seguida Ryan pega a roupa e depois de várias tentativas, ele 

consegue vestir apenas um lado da fantasia e sai. Na 

terceira sessão, Ryan pede ajuda a pesquisadora para vestir 

a mesma fantasia, mas ela se mantém neutra. Ryan 

consegue vesti-la sozinho. 

A figura 17 exibe uma imagem do episódio Quem 

quer ser meu príncipe? Neste, Rodrigo e Kelvin não 

conseguem vestir as fantasias que desejam na primeira 

sessão. No segundo momento, eles vestem as peças com o 

auxílio das colegas, Rute e Ane respectivamente. Na 

terceira tentativa, ambos conseguem vestir as alegorias sem 

a participação de ninguém. 

No episódio Oia tia! O pastor tia! Marcos sente 

dificuldade de prender os adereços da fantasia que escolheu 

vestir. Na primeira sessão ele recorre a pesquisadora: “tia, 

bota aqui!”. Ela aponta com o dedo onde ele deve prender 

as correntinhas de sua alegoria, mas ele não consegue. No 

segundo momento, Marcos supera essa dificuldade e abotoa 

as correntes sem intervenção de ninguém, figura 18. 

Percebe-se nesses breves resumos que o brinquedo 

cria uma ZDP na criança. Oliveira (2002) esclarece que 

essa ZDP é um domínio psicológico em constante 

transformação. Refere-se ao caminho de amadurecimento 

de suas funções, ou seja, a autora reforça o pensamento de 

Vygotsky e afirma que durante o brincar, a criança se 

permite ir além do comportamento habitual para sua idade e 

de suas atitudes diárias, foi o que aconteceu com Ryan, 

Gabriel, Rodrigo e Marcos nos episódios Hô tia! Vista aqui 

a roupa do Bem 10 figura 16, Quem quer ser meu príncipe? 

figura 17 e Oia tia! O pastor, tia! Figura 18.  
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Esses resumos dos episódios retrataram que vestir 

aquelas fantasias não era um desejo imediato daquelas 

crianças, pois elas tentaram realizá-lo não apenas em uma 

sessão, mas também nas sessões seguintes que, geralmente, 

aconteciam em um intervalo de 8 (oito) dias. Nas três 

situações houve uma superação de dificuldades após a 

segunda tentativa e o sucesso total a partir da terceira 

sessão: Ryan conseguiu vestir a fantasia do Bem 10, 

Gabriel e Rodrigo conseguiram vestir as fantasias de 

príncipes e Marcos conseguiu colocar os acessórios na 

roupa de príncipe. 

Nesta perspectiva, observa-se que a brincadeira de 

faz de conta permitiu que as crianças executassem uma 

tarefa que até então elas não conseguiam fazer sozinhas, 

desenvolvendo uma habilidade que contribui para sua 

autonomia. 
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CONCLUSÃO 

 

 

Mediante os estudos realizados para constituição 

dessa pesquisa, foi possível compreender alguns aspectos 

do faz de conta, tais como influência na Zona de 

Desenvolvimento Proximal, a divergência entre o 

significado e o objeto, a interação, a imitação e a 

representação de papéis. As principais hipóteses que 

nortearam este estudo foram confirmadas a partir da análise 

das brincadeiras observadas nos três grupos etários. 

Portanto, através dos estudos realizados, percebeu-

se que o brincar de faz de conta desenvolve na criança a 

capacidade de criar um mundo imaginário, e através dele 

conhecer e interpretar o mundo, seus objetos e sua cultura, 

internalizar regras e superar limites. Além disso, 

compreende-se que essa brincadeira é promotora da Zona 

de Desenvolvimento Proximal e como uma atividade 

principal constitui-se na mais adequada via de 

desenvolvimento infantil a ser explorada. Isso significa 

reconhecer o faz de conta como ferramenta que deve ser 

utilizada não somente para distrair a criança ou ocupá-la, 

mas para permitir que ela avance em seu desenvolvimento 

através das experiências enriquecedoras. 

Nesse contexto, cabe ao professor observar as 

crianças, para conhecê-las e somente assim poder 

proporcionar a elas as experiências adequadas para que 

tudo isso aconteça e que sua infância seja rica de momentos 

de criação, recriação, fantasia e imaginação... 
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Consciente de que o estudo sobre o brincar, não se 

restringe ao que foi apresentado e discutido neste trabalho, 

e que desta forma está aberto a indagações e a outras 

investigações possíveis, espera-se que esta produção possa 

contribuir para que pais e profissionais que atuam na 

Educação Infantil, partindo de seus próprios conjuntos de 

saberes sobre as interações das crianças nas brincadeiras de 

faz de conta, ampliem suas discussões e horizontes, e que 

assim o brincar possa ser compreendido em sua plenitude. 

Com isso, acredita-se que o reconhecimento alcançado nas 

legislações e a repercussão no meio educacional se efetive 

nas práticas pedagógicas e corrobore para despertar em 

cada adulto a relevância de seus atos para esta etapa da vida 

humana: a infância. 
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CAPÍTULO II 
 

EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS EM ALAGOAS: 

Uma análise dos pressupostos teórico-metodológicos 

 

 

Janaina Marcia da Silva11 

 

INTRODUÇÃO 

 

Inicialmente, vale salientar que a Educação de 

Jovens e Adultos se configura como uma forma de sanar os 

altos índices de analfabetismo no país. Essas são 

consequências que se deve à negação do direito de acesso à 

educação a uma parcela significativa da população 

brasileira. Nesse sentido, é interessante destacar o que 

salientou Gadotti (2005), para quem essa questão tem que 

ser dada a devida análise de maneira precisa e clara. Se faz 

necessário repensar, sobretudo, as interpretações 

preconceituosas e, às vezes, minimizadora da problemática.  

Assim, é preciso reiterar que “o analfabetismo não é 

doença ou erva daninha”, como se costumava dizer entre 

nós (GADOTTI, 2005, p. 1). Essa é uma questão que 

evidencia a negação acumulada de direitos. Isto é, a 

                                         
11Mestre em Ciência da Educação pela Universidad Interamericana, 

2017; Especialista em Psicopedagogia Clínica Institucional pelo Centro 

de Ensino e Aprendizado de Alagoas (CEAP), 2013; Graduanda em 

Pedagogia pela Universidade Luterana do Brasil (ULBRA), 2010. 

famillefelizeternamente@hotmail.com 
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negação de um direito ao lado da negação de outros 

direitos. O direito a escola, direito a ter acesso ao 

conhecimento desenvolvido pela humanidade, direito a 

autonomia na leitura e direito à liberdade da escrita. Claro 

está que, nos estudos sobre educação, a política é um 

condicionante inseparável. Não por acaso o analfabetismo 

também se torna uma questão pedagógica de inteiro cunho 

político. (CORRÊA, 2008, p. 11).  

É possível entender essa questão com um teor 

político pelo fato de que interfere incisivamente nas vidas 

das pessoas. Podemos também considerar a alfabetização 

como a abertura de uma porta que nos sugere um mundo de 

possibilidades. Um mundo que, de tão grande, nos convida 

a sair da inércia do analfabetismo para uma situação de 

sujeito de atitude autônoma. 

A partir disso, é importante que se compreenda 

como se configura a Educação de Jovens e Adultos, 

mediante os pressupostos teórico-metodológicos expostos 

na Proposta Pedagógica para a Educação Básica de Jovens 

e Adultos de Alagoas. É desse modo que se pode 

estabelecer os nexos relacionais entre esta Proposta e o 

contexto sócio-histórico de desenvolvimento dessa 

modalidade de ensino. Visto que se trata de um público 

diferenciado, que possui experiências e especificidades em 

sua forma de aprendizado. 

Cabe analisar a concepção de sociedade e de 

educação existente na Proposta Pedagógica em questão para 

que possamos compreender como tais concepções 

perpassam as práticas de ensino, os objetivos, os conteúdos 
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transmitidos e os princípios e formas de avaliação que 

orientam essa modalidade de ensino. 

A reflexão pedagógica acerca dessa modalidade 

educativa compreende com significativa importância suas 

dimensões social, ética e política. Nessa perspectiva 

existem amplas considerações acerca do diálogo e da 

participação de todos os sujeitos pedagógicos, isto é, 

educadores e educandos. Essa modalidade, como não 

poderia deixar de ser, exige forte comprometimento no 

trabalho pedagógico como um todo. O trabalho pedagógico 

são, pois, as disposições desenvolvidas pelo seguimento 

docente, pela disposição institucional e, sobretudo, pela 

vontade do educando de encontrar sentido e se engajar 

nesses desafios. 

Construir uma EJA que produza seus processos 

pedagógicos, considerando quem são esses sujeitos, implica 

pensar sobre as possibilidades de transformar a escola que 

os atende em uma instituição aberta, que valorize seus 

interesses, conhecimentos e expectativas; que favoreça a 

sua participação; que respeite seus direitos em práticas e 

não somente em enunciados de programas e conteúdos; que 

se proponha a motivar, mobilizar e desenvolver 

conhecimentos que partam da vida desses sujeitos; que 

demonstre interesse por eles como cidadãos e não somente 

como objetos de aprendizagem. (ANDRADE, 2004) 

 

2.1 Objetivos da educação de jovens e adultos 

 

Nos últimos oito anos, a elaboração de planos de 

educação passa a fazer parte da experiência dos Estados 
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brasileiros. Essa é uma medida de obrigatoriedade legal 

estabelecida no art. 87 da LDB. Daí promulga-se em janeiro 

de 2001, a Lei n°. 10.172. Ela institui o Plano Nacional de 

Educação - PNE. Assim, passa a ser obrigatório a 

determinação dos Estados e os Municípios terem a 

responsabilidade de elaborar seus planos em consonância 

com o plano nacional. A intensão é assegurar uma 

integração das políticas e de todos os planos de modo a 

garantir a universalização da educação básica e a melhoria 

da qualidade da aprendizagem dos alunos das escolas 

públicas do país.  

Assim, com base nas diretrizes legais e operacionais 

do MEC, cinco anos após a publicação do PNE, foi 

desenvolvido, em 2006, o Plano Estadual de Educação de 

Alagoas (PEE). O período definido foi 2006-2015, onde se 

evidencia que o mesmo é um plano de Estado e não de 

governo. Esse plano é o instrumento que proclama as 

políticas educacionais para as escolas públicas do estado.  

É importante destacar o diagnóstico exposto no 

PEE. Ele revela uma realidade bastante inquietante com 

relação aos dados de reprovação, distorção e abandono dos 

alunos do ensino fundamental e médio. Além da falta de 

atendimento das crianças de 0 a 6 anos. É necessário 

também considerar as demais faixas etárias que ainda ficam 

de fora da disponibilização e oferta de vagas que oportunize 

e disponibilize o atendimento escolar.  

 

No entanto, a matrícula total na educação 

básica em Alagoas, no ano de 2008, 

contemplou aproximadamente 990 mil 

alunos nas quatro redes de ensino 
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(municipal, estadual, federal e privada), 

ficando, a priori, sem atendimento escolar 

208 mil alagoanos na faixa etária adequada. 

(PEE/AL 2006-2014, p. 16, grifos nossos). 

 

O PEE apresenta que essa triste realidade vem se 

configurando há décadas no cenário educacional alagoano, 

tanto nas escolas da rede estadual como nas redes 

municipais. Nesse sentido ainda precisa se organizar com 

propostas sólidas e propósitos consideráveis.  

É assim que essa situação atinge a todos os 

seguimentos. Na EJA essas e uma porção de outras 

situações apresentam uma carga ainda mais prevalecente no 

quadro de situações, desafios e problemas que o compõe. 

Inicialmente percebe-se que a educação de Jovens e 

Adultos tem um público bem diversificado. Ela busca 

atender uma demanda bem ampla e complexa. De imediato, 

tem a responsabilidade de tomar para si a tarefa de aglutinar 

o problema social da distorção idade/série.  

É sobre a imprecisão da faixa etária que se debruça 

esse seguimento educativo. Poder-se-ia dizer que, para o 

tamanho do desafio da EJA haver-se-ia de se ter condições 

estruturais, no mínimo, proporcionais ao atendimento dos 

trabalhos desenvolvidos. Mas, infelizmente, não é nessa 

realidade de condições que se assenta sobre a realidade da 

EJA.  

Essa realidade também está relacionada com a 

condição do Brasil em superar os 35 milhões de pessoas 

maiores de catorze anos que não completaram quatro anos 

de escolaridade (RIBEIRO, 2001). Esse grande número de 

pessoas constitui o público potencial dos programas de 
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educação de jovens e adultos integrantes ao primeiro 

segmento do ensino fundamental. 

Em 1991 o censo apontou 20 milhões identificados 

como analfabetos. De 2004 a 2012 o analfabetismo cai de 

11% para 8%. Essas pessoas estão incluídas nesse 

contingente que não dominam ou dominam muito 

precariamente a leitura e a escrita. Assim, tornam-se 

impedidas de utilizar eficientemente essas habilidades para 

continuar aprendendo e acessar informações essenciais a 

uma inserção eficiente e autônoma em muitas das 

dimensões que caracterizam as sociedades contemporâneas.  

Nos países como o Brasil, os baixos níveis de 

escolarização estão fortemente vinculados a outras formas 

de exclusões socioeconômica e política. São países 

caracterizados por fortes desníveis sociais, pela situação de 

pobreza de grande parcela da população e, também, por 

uma tradição política pouco democrática. São, pois famílias 

que vivem em condição econômica precária e que 

enfrentam grandes dificuldades em manter as crianças na 

escola. No caso das crianças, tem seus esforços mal 

recompensados, já que as escolas a que têm ingresso são 

pobres de recursos e normalmente não proporcionam 

condições de aprendizagem apropriadas. 

Dentre aqueles atendidos pelos programas de 

educação de jovens e adultos é crescente a presença 

daqueles que efetivamente não tiveram nenhuma passagem 
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anterior pela escola12. É também cada vez mais presente a 

condição de adolescentes e jovens recém-saídos do ensino 

regular. 

Esse fenômeno é frequente e disperso. Frequente 

pelo fato de estar presente no cotidiano de quase todos os 

seguimentos na realidade das escolas alagoanas. Disperso 

pelo fato de que abrange e atinge uma ampla extensão 

territorial das unidades de ensino de caráter público. São 

distorções que se alastra de maneira diferenciada no seu 

conjunto de escolas, mas que marcam um panorama de 

entraves no quadro de ensino. Se não, vejamos: 

                                         
12 É importante destacar a análise situacional da realidade educacional 

de Alagoas. Se destaca a seguinte caracterização. “O estado de Alagoas 

tem uma população estimada em 3.173.000 habitantes (IBGE, 2008), 

sendo 30,4% de brancos, 3% pretos, 66,2% pardos e 0,4% indígenas e 

amarelos[...] Dessa população, aproximadamente 434 mil estão na faixa 

etária de 0 a 6 anos, 578 mil de 7 a 14 anos e 186 mil de 15 a 17 anos. 

São 1.198.000 habitantes considerados potenciais alunos da educação 

básica, já que se encontram na faixa etária adequada para a educação 

infantil, ensino fundamental e ensino médio. No entanto, a matrícula 

total na educação básica em Alagoas, no ano de 2008, contemplou 

aproximadamente 990 mil alunos nas quatro redes de ensino 

(municipal, estadual, federal e privada), ficando, a priori, sem 

atendimento escolar 208 mil alagoanos na faixa etária adequada. O 

maior contingente de alunos é atendido pelas redes municipais e se 

concentram nos anos iniciais do ensino fundamental, ficando a rede 

estadual responsável pela maior parcela de alunos dos anos finais do 

ensino fundamental e do ensino médio. Além disso, os dados sobre a 

distribuição das matrículas nas redes de ensino indicam que a rede 

municipal agrega a maior parte dos alunos do ensino fundamental 

também nas diversas modalidades e diversidades do ensino: educação 

de jovens e adultos, educação especial, educação do campo, indígena e 

quilombola.” (PEE/AL 2006-2014, p. 16). 
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Em levantamento realizado no programa de 

educação básica de jovens e adultos do município de São 

Paulo, em 1992, apurou-se que 26% do alunado tinha até 

dezoito anos de idade e 36% tinha entre dezenove e 26. Na 

cidade do Recife, apurou-se que, dos alunos de programas 

para jovens e adultos das redes municipal e estadual, 48% 

tinha de treze a dezoito anos de idade e 26%, de dezoito a 

24 anos. A presença dos adolescentes tem sido tão marcante 

que se começa a pensar em programas ou turmas 

especialmente destinadas a essa faixa etária. (RIBEIRO, 

2001). 

É importante destacar também que quase a 

totalidade dos alunos dos programas educacionais de 

Jovens e Adultos são trabalhadores. Os adolescentes 

também estão incluídos na categoria de estudante que 

divide seu tempo de formação entre os momentos de 

trabalhos e de aula na escola. São tempos pedagógicos que 

ocorrem com bastante sacrifício. Esses sujeitos acumulam 

responsabilidades profissionais e domésticas e/ou reduzindo 

seu pouco tempo de lazer, se dispõe a frequentar aulas nos 

cursos noturnos. A expectativa é quase sempre muito 

semelhante, pois trata-se do desejo de melhorar suas 

condições de vida.  

Contudo, é também perceptível que a maioria 

mantém a esperança de dar continuidade aos estudos. Essa 

postura se alinha a perspectiva de se concluir o 1º grau e 

ampliar as possibilidades, seja de acesso a outros graus de 

ensino ou também a possuir um conjunto de habilitações 

técnicas e profissionais. 
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São novas maneiras nas relações de trabalho que 

impactam profundamente os desejos, as esperanças e 

expectativas de vida da maioria dos alunos da EJA uma vez 

que eles já se incluem como parte da população 

economicamente ativa. Para muitos os cursos noturnos são 

compreendidos como estratégias que visam a melhorar as 

condições de vida. Ainda que todo esse esforço signifique, 

como dito anteriormente, acumulação de responsabilidades 

profissionais e domésticas. É assim que grande parte dos 

educandos conservam a expectativa de continuar os 

estudos, finalizar as demais etapas e lograr capacitações 

profissionais que lhes façam aptos as demandas do mercado 

de trabalho. 

Partindo desse quadro situacional em Alagoas se 

evidencia algumas características voltadas a essas 

demandas. A Proposta Pedagógica para a Educação de 

Jovens e Adultos assinala como finalidade dessa 

modalidade de educação identificar as demandas mostradas 

acima e articular suas ações a ela. Busca-se, assim,  

 

[...] garantir ao trabalhador e a trabalhadora 

a elevação da escolaridade e as condições 

da continuidade de aprendizagens, 

mediante estudo das diversas áreas de 

conhecimento, tomando a realidade cultural 

e natural como objeto de pesquisa/estudo. 

(ALAGOAS, s/d, p. 39). 

 

É também nesse sentido que o Plano Estadual de 

Educação de Alagoas no exercício de 2006 – 2015 - PEE-

AL, estabeleceu um conjunto de objetivos e metas 
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(ALAGOAS, 2005, p. 45-44). Dentre todas, podemos 

destacar as seguintes: 

 

A criação de setor específico responsável 

pela EJA e no prazo de dois anos, 

incluindo profissionais experientes na 

área para atuar em todas as Secretarias 

Municipais de Educação13.  

O processo de articulação política da 

educação com outras políticas sociais, 

que assegurem ao jovem e adulto 

trabalhador, o acesso a programas de 

formação profissionalizante, de geração 

de emprego e renda, assistência à saúde e 

outras medidas, possibilitando a sua 

permanência na escola14. 

Propor calendários especiais, sempre que 

a necessidade exigir, para atender às 

especificidades da EJA. 

 

Redirecionar o ensino noturno existente nas redes 

públicas estadual e municipais, para a modalidade de 

Educação de Jovens e Adultos, imediatamente após a 

aprovação desse Plano15. 

                                         
13 No atual PEE-AL 2015-2025 está previsto ainda a proposta de 

implantar e implementar os Centros de Educação de Jovens e Adultos – 

CEJA, em todas as Coordenadorias Regionais de Educação – CRE. 

(ALAGOAS, 2015, p. 15). 
14 Se faz necessário situar que, no que se refere a EJA ligada a educação 

profissional, o PEE-AL 2015-2025 ampliou ainda mais as estratégias de 

atuação. (ALAGOAS, 2015, p. 17).  
15 No PEE-AL 2015-2025 as metas foram ainda mais ousadas e propôs 

turmas da educação de jovens e adultos no ensino fundamental e médio 

nos turnos diurno e noturno para todos os segmentos populacionais que 

estejam fora da escola e com defasagem idade-ano, associados a outras 

estratégias que garantam a continuidade da escolarização, após a 

alfabetização inicial. (ALAGOAS, 2015, p. 14-15). 
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É importante salientar que, ainda se referindo a 

questão do estudante trabalhador e trabalhadora como forte 

característica da EJA, o PEE-AL 2015 – 2025, ampliou 

ainda mais as estratégias de atuação conforme dispõe a 

meta de número 10 desse plano. 

 

2.2 Metodologia e conteúdo de ensino da EJA 

 

Este tópico trata das metodologias e conteúdo de 

ensino expostas na Proposta Pedagógica da EJA, visto que, 

de acordo com Freitas (1995) as categorias conteúdo/trato 

com o conhecimento estão diretamente relacionadas, ao 

passo que “não existe, por conseguinte, uma forma que não 

esteja embebida de conteúdo, que não organize o 

movimento e a atividade de um conteúdo, do mesmo modo 

que não existe um conteúdo que não se expresse 

estruturalmente em determinada forma” (ROSENTHAL; 

STRAKS, 1960, p. 199 apud FREITAS, 1995, p. 97). Ou 

seja, o conteúdo determina a forma (a metodologia de 

ensino) e, ao mesmo tempo, a forma é determinada pelo 

conteúdo. 

Dessa forma, cabe analisar como está organizado o 

trabalho pedagógico da EJA e os conhecimentos a serem 

trabalhados nessa modalidade de ensino. A Educação de 

Jovens e Adultos encontra-se organizada em áreas de 

conhecimentos das Diretrizes Curriculares da EJA. 

O que se pretende, portanto, é a utilização de uma 

metodologia que relacione os aspectos cotidianos dos 

estudantes com os conteúdos a serem trabalhados, 

priorizando a relação entre o conteúdo e a vida, em 
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detrimento da simples transmissão de conhecimentos que é 

feita num sentido unidirecional. Nessa Proposta, defende-se 

a autonomia do aluno e a participação ativa tanto do 

educador quanto do educando para que ambos possam 

problematizar, refletir e operar de forma significativa no 

processo de ensino-aprendizagem. 

O acolhimento é um ponto fundamental para que a 

escola esteja conectada com a vida dos estudantes e/ou 

educandos e também que esta conexão esteja atrelada ao 

mais significativo movimento de libertação e autonomia 

dos indivíduos. Essa é, pois, uma oportunidade de 

constituição de uma escola trilhadas e caminhos diferentes. 

Por exemplo, o disciplinamento punitivo na EJA não tem 

lastro de legitimidade algum. Isso porque tanto os jovens 

quanto os adultos devem ser convidados a um processo 

coletivo pautado na participação e na construção. 

Participação seja na elaboração das regras de convivência, 

seja na corresponsabilização e compromisso com a própria 

formação. E quem mais indicado se não os próprios sujeitos 

pedagógicos para fazer do processo de formação uma tarefa 

indispensável, inacabada e em constante evolução. 

Daí que na EJA as propostas curriculares devem 

obstinadamente levar isso em consideração. Isto é, priorizar 

os meios pelos quais esclareça aos estudantes o quanto é, 

juntamente com a escola, corresponsável pelo seu próprio 

processo de formação. Para isso deve estar claro que eles, 

os estudantes, devem encarar como sendo desafio o 

processo de autoformação. Esta composta por práticas 

constantes de apropriação e socialização de conhecimentos 

sistematizados. 
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Essas questões constituem o ponto fundamental na 

organização curricular da EJA. Nesse sentido tais 

preocupações educativas devem estar combinadas com a 

realidade vivida pelos educandos, sobretudo porque, em sua 

maioria, já dirigem suas vidas no tocante ao trabalho, a 

família e etc.  

Os atributos pedagógico-metodológico que 

estabelecem um corpo de conteúdos para essa demanda 

necessita, portanto, se fundamentar nessa perspectiva de 

uma educação que tenha a capacidade de abarcar a 

complexidade em que o conhecimento se configura. A 

totalidade do conhecimento seria, então, a abrangência 

objetivada numa proposta com essas características. 

A interligação ente, por exemplo, processo de 

alfabetização, ganho de autonomia e corresponsabilidade 

com a formação, está no fato de que se faz necessário uma 

visão de continuidade desses processos educativos e 

pedagógicos para a vida do educando. De tal maneira essas 

são condições que sugere um trabalho e um conjunto de 

esforços consciente da formação como sendo um processo 

que vai além da sala de aula. Transborda a escola e convive 

indissociavelmente com a vida cotidiana. 

A vida na escola e no dia a dia do educando são 

tempo-espaços pedagógicos colaborativos. Enquanto na 

escola é possível um processo de socialização de 

conhecimentos, da vida cotidiana, a escola deve retirar 

todos os elementos ilustrativos e potencializadores da 

memória, da aprendizagem significativa. E, neste sentido, já 

se pode visualizar na atualidade uma diversidade de 

propostas como aquela que trabalha com palavras geradoras 
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e com elementos significativos e próprios da vida diária dos 

educandos. 

Mas de toda a discussão dos diversos elementos 

metodológicos a ser levado em consideração é necessário o 

esclarecimento definitivo de que os procedimentos 

metodológicos não se deve ser colocado em discussão 

numa proposta de dissociação e ou distanciamento dos 

objetivos fundamentais do processo educativo com a 

apropriação de conhecimento. Isso porque este trabalho não 

se refere a priorização da metodologia em detrimento do 

conteúdo. Acreditamos que incorrer nesse engodo é uma 

forma de secundarizar da socialização de conhecimentos.  

De acordo com Saviani (2012, p. 63-76), uma 

educação que estabeleça uma proposta de “pedagogia 

revolucionária” deve ficar atenta para não incorrer no 

engodo do caráter formalista e estático do conhecimento 

próprio da escola tradicional e muito menos no caráter do 

afrouxamento dos conteúdos, sobretudo, para a maioria das 

camadas populares próprio a escola nova. Nesse sentido, a 

articulação de uma organização metodológica é, com 

certeza, fundamental. Mas ela deve existir no sentido de 

alavancar as possibilidades de aprendizagem dos 

educandos, sobretudo, quando se trata de uma educação 

com caráter e objetivo popular. 
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CONCLUSÃO 

 

 

A educação de jovens e adultos é, assim, 

consolidada no sistema educacional brasileiro como numa 

necessidade de ampliação das “oportunidades 

educacionais” para aqueles que já ultrapassaram a idade de 

escolarização regular. Isso significa numa tentativa de 

resgate, por meio da educação, de parte da população que 

historicamente ficou à margem dos avanços sociais dos 

conhecimentos da humanidade e, portanto, das atividades 

de socialização escolar. Mas tudo isso não por uma questão 

de escolha e sim por uma questão de oportunidade, uma vez 

que, certamente pela situação e carências socioeconômicas, 

mas também carências e vulnerabilidade social, lhes foi 

reservado a condição de estarem de fora do processo de 

escolarização regular. 

De acordo com Andrade (2004), o enfoque da 

Educação de Jovens e Adultos deve ser pensado como uma 

educação compensatória, em favor de uma visão mais 

ampla e permanente, que responda às demandas do 

desenvolvimento local, regional e nacional. Os conteúdos 

curriculares precisam ser pensados no contexto da 

identidade e das aspirações dos diversos sujeitos da EJA. É 

preciso adotar estratégias pedagógicas e metodologias 

orientadas para a otimização da formação específica de 

professores e gestores responsáveis por esse modo de fazer 

educação, bem como construir uma nova institucionalidade 

nos sistemas de ensino. 
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A educação é, nesse sentido, a condição social 

primeira que oportuniza a integração a esse sistema 

complexo de evolução da cultura humana. O 

desenvolvimento do conhecimento é a afirmação precisa de 

nossa existência no mundo. Essa questão é inseparável, isto 

é, conhecimento é sinônimo e processador de nossa 

existência. A educação é assim, o processo integral de 

formação humana. O ser humano desde tenra idade 

experimenta, sobre sua existência, o contato simultâneo de 

um punhado de saberes socializados no desenvolvimento 

geral da cultura humana. Esse processo inclui a obtenção de 

produtos que está inserido na herança civilizatória e que 

concorrem para que os limites da natureza sejam superados. 
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CAPÍTULO III 
 

ALFABETIZAR LETRANDO: Desafio da prática pedagógica 

 

 

Maria José Costa Toledo16 

 

INTRODUCAÇÃO 

 

Neste artigo, expomos e analisamos as práticas 

pedagógicas sobre alfabetização e letramento apresentada 

por alguns professores alfabetizadores. 

Tais análises resulta de um estudo mais amplo que 

objetivou investigar como os professores de uma escola da 

rede municipal de ensino de Cajueiro compreendem a 

forma de alfabetizar seus alunos do 1º ano do ensino 

fundamental. E como é a sua prática pedagógica em relação 

ao alfabetizar letrando. Esse estudo foi motivado pela 

necessidade de ter no município um ensino de qualidade 

voltado para o aprender com significado, enfatizando um 

novo fazer pedagógico, eficiente e inovador. 

Nossa reflexão é sobre a seguinte questão: como 

alfabetizar letrando? Diante de vários métodos de 

alfabetização, destacamos aquele pelo qual o aluno aprenda 

com sentido, ou seja, uma pessoa que domina habilidades 

                                         
16Mestra em Ciências da Educação – Interamericana; Especialista em 

Psicopedagogia Clínica e Institucional; Graduada em Pedagogia. 

mjctoledo@gmail.com 
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básicas para fazer uso das práticas de leitura e escrita como 

destaca Val (2006, p.19). 

 

Pode-se definir alfabetização como 

processo específico e indispensável da 

apropriação do sistema de escrita, a 

conquista dos princípios alfabético e 

ortográfico que possibilitem ao aluno ler e 

escrever com autonomia. Noutras palavras, 

alfabetização diz respeito a compreensão e 

ao domínio do chamado código escrito, que 

se organiza em torno de relações entre a 

pauta sonora da fala e as letras (e outras 

convenções) usadas para apresentá-la, a 

pauta na escrita. 

 

Analisando o conceito apresentado por este autor é 

possível constatar que alfabetização é um processo que o 

estudante deve adquirir de forma prazerosa e que acontece 

antes, durante e depois do período escolar, ou seja, 

alfabetização acontece dentro e fora do ambiente escolar. A 

alfabetização é então a ação de fazer com que as pessoas se 

apropriem de habilidades que levam a leitura e a escrita. 

Todos nós sabemos da importância da leitura na 

vida de um cidadão que convive numa sociedade gráfica. 

Pois para viver e trabalhar na sociedade urbanizada e 

informatizada do século XXI, será necessário um domínio 

cada vez maior da leitura e da escrita. Este domínio exige 

um ensino centrado nas relações entre sujeitos sociais e que 

respeitem suas competências, capacidades e habilidades a 

serem desenvolvidas. 
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O sucesso na alfabetização exige a transformação da 

escola em “ambiente alfabetizador”, rico em estímulos que 

provoquem atos de leitura e escrita. 

Para Ferreiro (1999) 

 

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. Há outras crianças que necessitam 

da escola para apropriar-se da escrita. 

(FERREIRO,1999, p.23) 

 

Assim sendo a alfabetização é concebida hoje como 

aquisição de um novo conhecimento, ou seja, construção de 

um conceito, o que implica descobrir como é possível, com 

um número limitado de letras (o alfabeto), representar um 

número infinito de palavras. 

O professor por sua vez, deve distribuir o tempo na 

sala de aula para que venha desenvolver atividades que 

levam de fato a criança a refletir sobre a linguagem, onde 

elas se envolvam nesse processo com clareza de que aquele 

conteúdo vai de alguma forma ajudar a cumprir seu papel 

em uma sociedade real. 

É importante que o professor possa ampliar seus 

conhecimentos e compartilhar com os alunos, de modo que 

estes exponham suas opiniões, dificuldades de 

aprendizagem, interpretem e produzam textos reais e 

significativos, dando oportunidade para que seus alunos 
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sejam de fato sujeitos ativos, autônomos e participantes no 

mundo e no contexto social no qual estão inseridos. 

O professor tem de refletir sobre sua ação 

pedagógica e analisar como se processa o trabalho de 

alfabetização que é realizado na perspectiva do letramento. 

Conforme observam CASTANHEIRA, MACIEL e 

MARTINS (2009, p.16): 

 

Acreditar que é possível alfabetizar 

letrando é um aspecto a ser refletido, pois 

não basta compreender a alfabetização 

apenas como a aquisição de uma 

tecnologia. O ato de ensinar a ler e 

escrever, mais do que possibilita o simples 

domínio de uma tecnologia, cria condições 

para inserção de conhecimento e em 

diferentes instâncias sociais e políticas. 
 

Os autores trazem uma discussão bastante 

significativa de acordo ao desenvolvimento do estudante no 

ambiente escolar. Isso implica que o ensino deve ser de 

forma diferente, para que o ler e escrever seja prazeroso. 

Com isso possamos refletir sobre ações pedagógicas no 

espaço de alfabetização, e perceber em que medidas se 

articulam e se entrelaçam as dimensões sociais, culturais e 

individuais, pois o conhecimento evolui e se transforma de 

acordo com o movimento histórico da sociedade. 

Tendo em vista a entrevista, realizada com oito 

professores, os quais manteremos suas identidades 

preservadas e usaremos símbolos para identificá-los. 
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A primeira pergunta da entrevista foi a seguinte: O 

que é alfabetização? A alfabetizadora X respondeu que, 

alfabetização era ensinar a ler e escrever com significado. 

Aquilo que é ensinado a criança que seja a partir da sua 

vivência, pois as mesmas já trazem alguns conhecimentos, 

os quais foram adquiridos no seu cotidiano. A professora 

ressaltou que os docentes deveriam dar mais ênfase na 

diversidade textual, para que o aluno buscasse o aprender 

com sentido, dentro de uma perspectiva do letramento. 

Já o professor B, nos surpreendeu, quando nos 

revelou que trabalhar com a diversidade textual atrapalha o 

aprendizado do aluno, pois para ele as crianças precisam se 

envolver na leitura de forma a conhecer primeiro as letras, 

ou seja, da menor para o maior. Por exemplo: letra, palavra, 

frases e texto. E que é dessa forma que o estudante aprende 

muito mais.  

A segunda pergunta foi a seguinte: Quais os tipos de 

textos que são trabalhados em sala de aula? 

A professora C disse que são trabalhados todos os 

tipos de textos, dos mais simples, como os usados no livro 

didático, até textos mais complexos, que levam ao aluno 

uma interpretação mais ampla da realidade. 

Professora D diz que apesar de pouca variedade, 

procura levar textos diferentes para que sejam trabalhados, 

além de textos que o livro didático oferece aos alunos. 

De acordo com Oliveira (2008), as invenções 

realizadas pelo professor devem vir acompanhadas de 

diversos gêneros textuais, enfatizando a importância da 

leitura e escrita em seu cotidiano. Percebemos que essa é a 

preocupação de ambos, que visam a construção da 
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interpretação do texto por seu aluno, onde buscam 

materiais, mesmo fora do espaço escolar. 

A terceira pergunta foi: O que é letramento? 

A professora A respondeu que letramento é o 

conhecimento de mundo adquirido pela criança antes de 

obter o conhecimento escolar. 

Essa abordagem de letramento acadêmico/escolar, a 

luz dos novos estudos do letramento, entende os múltiplos 

letramentos da instância escolar como práticas sociais, de 

acordo com as áreas do conhecimento e os gêneros 

discursivos em que se inscrevem (OLIVEIRA, 2009). Esse 

enfoque prevê a relação do aluno com a leitura e a escrita 

pelas crenças, valores e a ideologia da cultura dos grupos 

sociais, fazendo com que relacione os sentidos sociais das 

disciplinas e dos conteúdos, de acordo com as práticas 

sociocomunicativas que esteja exposta. 

Quando a professora “ A” apresenta a sua 

concepção em relação ao que seria letramento, considera-se 

que não é possível separar o sujeito do contexto e dos 

recursos envolvidos na sua aprendizagem. Para Hamilton 

(2000), é preciso observar as relações sociais do letramento 

em escolas, salas de aula e outros ambientes de 

aprendizagem e as dimensões de poder dessas relações. 

 

3.1 O papel do docente como agente do letramento 

 

O professor precisa ter conhecimentos necessários 

para agir como um verdadeiro agente social – um agente de 

letramento, gestor de saberes, descobrindo qual o valor da 

leitura e da escrita na vida do aluno. Concebendo bem os 



69 

recursos do grupo, poderá mobilizar os alunos para aquilo 

que é relevante de ser aprendido para inserir-se na 

sociedade letrada, ampliando os horizontes da ação do 

grupo. Ao envolver os estudantes em práticas de 

letramento, estará propondo uma atividade colaborativa em 

que todas têm algo com que contribuir e todos têm algo a 

aprender.  

O professor como agente de letramento deve 

desenvolver na sala de aula, práticas inovadoras que ajudem 

ao aluno a entender o mundo no qual ele está inserido. 

Trazer a vida real para a sala de aula, aproveitando os 

conhecimentos que as crianças levam para a escola e 

ensinar não só a ler e escrever, mas ensinar o aluno a usar o 

que sabe para aprender o que ainda não sabe. 

São muitas as práticas de alfabetização e letramento 

que os professores podem inserir em seu trabalho. Elas 

podem ser realizadas, durante vários momentos na sala de 

aula, dependerá muito da criatividade do professor. Dentro 

dessas práticas destacamos a prática de leitura de diferentes 

gêneros textuais, de escrita onde as crianças terão que 

pensar na sequência da escrita. A criança precisa ser 

permitida ao escrever para demonstrar aquilo que já sabe, 

pois precisa de uma prática constante, mesmo quando a 

criança ainda não o faça de forma convencional. 

Alfabetizar e letrar vão além da simples 

decodificação dos códigos alfabéticos, assim é necessário 

haver uma revisão das antigas formas de alfabetizar. 

SOARES (2005), afirma que ainda estamos em busca de 

um método de alfabetização, sobretudo para não 

desenvolvermos uma prática alfabetizadora espontaneísta, 
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apoiada na compreensão ingênua de que possibilita o 

contato da criança com material escrito seja suficiente para 

alfabetizá-la. 

As formas de alfabetizar devem está inseridas dentro 

de um contexto, para que o estudante adquira a 

alfabetização com significado, pois vivemos em uma 

sociedade que exige de nós a compreensão do mundo. 

Então não tem sentido o aluno apenas decodificar letras, ou 

fazer da escrita simplesmente cópia. Portanto, o mundo 

precisa de pessoas letradas, pois a tecnologia está 

avançando e a sociedade fechando as portas para os não 

alfabetizados e letrados. E a escola por sua vez, tem que 

cumprir com o seu papel, oferecendo condições para o 

letramento ao tempo que situam os gêneros textuais 

demarcando suas funções comunicativas. 

Entendemos que a escola tem uma função social de 

formar alunos leitores e produtores de textos reais, aqueles 

que circulam na sociedade na qual estamos inseridos. 

 

3.2 Alfabetizar letrando 

 

As concepções que se tem sobre o entendimento da 

alfabetização e do letramento, nos mostra a necessidade de 

inserir nas salas de aula dos anos iniciais do ensino 

fundamental práticas pedagógicas voltadas para os dois 

termos, que seria alfabetização e o letramento, de forma que 

o trabalho seja de fato efetivo na escola e contemple um 

ensino prazeroso, e que o mesmo tenha sentido na vida da 

criança. Ao alfabetizar e letrar, o docente leva para a sala de 

aula o conhecimento de mundo, e que o ensino e a 
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aprendizagem estejam permeados pelas práticas sociais de 

utilização da escrita, oferecendo sentido e significado a 

partir de diferentes sentidos. Acreditamos que alfabetizar 

letrando não é um método de alfabetização, porém uma 

maneira mais prática e necessária, para que possa dar 

significado  a alfabetização, sobretudo um novo fazer 

pedagógica que contemple a leitura e a escrita de textos 

reais. Com base no compromisso que temos em inserir na 

sociedade, sujeitos capazes de agir de forma coerente sobre 

o meio no qual estar inserido, que seja  determinado e 

consciente nas ações desenvolvidas no contexto, social. 

Assim é importante que a alfabetização seja desenvolvida 

juntamente com o letramento, na qual a escrita e a leitura 

sejam contempladas de forma real, pois os estudantes 

precisam usar no seu dia a dia na igreja, no clube dentre 

outros espaços sociais. Portanto, a escola deve partir dos 

conhecimentos que o aluno tem acerca da escrita e 

organizá-la tendo em vista os usos especializados da língua 

que irá desempenhar em contextos diferenciados e com 

funções específicas (BARTONI-RICARDO, 2004). 

 

3.3 Alfabetização e letramento através da socialização 

 

Sabemos que a socialização é uma das coisas 

benéficas que acontece dentro de uma sala de aula de 

crianças do 1º ano do ensino fundamental I. Para Durkheim, 

“a educação satisfaz, antes de tudo, as necessidades sociais” 

e “toda educação consiste num reforço contínuo para impor 

a criança maneiras de ver, de sentir e de agir, às quais a 
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criança não teria espontaneamente chegado. (PEREIRA, 

1995, p.42 apud ARANHA, 2001, p. 167). 

Ao longo da história da alfabetização, muito se tem 

discutido acerca da aprendizagem da escrita, da leitura e 

sobre o letramento. Ao examinarmos o cotidiano de uma 

turma de 1º ano do ensino fundamental, observamos que 

seus participantes, professora e crianças, estabeleciam uma 

estreita relação entre o fazer pedagógico. Consideramos 

fundamental portanto, articular essa relação. O letramento, 

como extensivamente discutido por vários autores é mais 

que habilidade de ler e escrever e deve ser compreendido 

como prática social que envolve os sujeitos nos diversos 

usos dos símbolos gráficos, desenhos e palavras escritas. 

A alfabetização é uma forma de contribuição 

contemplada pelo sujeito do processo, e para evolução 

intelectual do aluno, em um processo contínuo que ocorre 

de maneira positiva. Não basta apenas o estudante aprender 

a ler e escrever os códigos da língua. O mesmo precisa 

interpretar, compreender e assimilar o conteúdo para que 

efetivamente ocorra o ensino e a aprendizagem da leitura e 

da escrita descorrendo sobe a alfabetização e o letramento. 

E para que isso aconteça é preciso que haja socialização 

entre professor X aluno e aluno X aluno. Pois através da 

socialização a criança do 1º ano aprende com mais fluência 

e amplia seu repertório. 

A socialização é muito importante no processo de 

ensino e aprendizagem, destacando a alfabetização, pois a 

criança é um ser sociável e que aprende muito mais através 

do seu envolvimento com o outro, pois é um sujeito ativo 

de sua prória aprendizagem. As atividades deverão ser 
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realizadas sempre em duplas, trios, grupos e também 

individuais para que verdadeiramente haja interação entre 

as crianças e de fato aconteça a troca de conhecimento e 

consequentemente uma aprendizagem significativa, na qual 

a criança passa a entender que está inserida no mundo. 
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CONCLUSÃO 

 

 

De acordo com o discurso demonstrado pelos 

professores alfabetizadores entrevistados, tivemos a 

oportunidade de perceber que os mesmos já têm um 

conhecimento adquirido sobre o que seria de fato 

alfabetizar e letrar nas turmas de 1º ano do ensino 

fundamental. Também pudemos observar que mesmo com 

as dificuldades encontradas no cotidiano escolar, ainda 

podemos buscar meios e formas de melhorar a prática 

pedagógica para que os estudantes avancem de forma 

positiva no exercício de aprender. Obtivemos um olhar 

crítico sobre a maneira pela qual os docentes executam suas 

atividades no tocante a sala de aula, e percebemos que 

mesmo com alguns conhecimentos adquiridos, é preciso 

buscar mais experiências, para que possa ampliar suas 

ações, no que diz respeito a alfabetizar e letrar uma criança. 

Foi constatado também que um dos professores 

ainda possui dificuldade em alfabetizar letrando e de aplicar 

práticas inovadoras. As práticas realizadas pelo professor 

alfabetizador não são apropriadas para que os estudantes 

adquiram a alfabetização e o letramento esperado. Vale 

ressaltar que existe por parte desse professor, uma grande 

distância entre a teoria e a prática em sua atuação na sala de 

aula. 

Parte dos professores entrevistados, precisam mudar 

sua prática, pois sem uma prática eficaz de alfabetização e 

letramento não tem um aprendizado significativo. 
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Portanto, esse docente precisa de fato, diversificar 

sua prática pedagógica e que seja consistente tendo em vista 

a alfabetização e o letramento, pois na arte do saber, o 

ensino deve ser voltado para o conhecimento de mundo. 

Considerando que muitos alunos conclui a etapa de 

alfabetização, apenas sabendo ler e escrever. Porém não 

sabem utilizar tais conceitos nas práticas do dia a dia. É de 

extrema importância que desde cedo a criança além de 

entrar em contato e aprimorar seus conhecimentos  acerca 

da alfabetização, também aconteça com o mundo do 

letramento, uma vez que as crianças possuem 

conhecimentos prévios oferecidos pela sua vida social, não 

podendo que a escola feche os olhos para isso. 

Se cuidarmos da educação, garantindo um ensino de 

qualidade, estaremos deixando nossas crianças preparadas 

para todas as fases seguintes, pois é uma base da qual, ela 

levará para a vida toda. 
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CAPÍTULO IV 
 

O PROCESSO E O ENSINO DA LEITURA E DA ESCRITA 

 

 

Marli da Silva17 

 

INTRODUÇÃO 

 

A prática de todo professor, mesmo de forma 

inconsciente, sempre pressupõe uma concepção de ensino e 

aprendizagem que determina sua compreensão dos papéis 

do professor e aluno, da metodologia, da função social da 

escola e do conteúdo a serem trabalhados na busca de 

coerência entre o que se pensa estar passando e o que 

realmente se faz, tais práticas se constituem a partir das 

concepções educativas profissionais do professor, ai 

incluindo as suas próprias experiências escolares e de vida. 

A “pedagogia tradicional” é uma proposta de 

educação centrada no professor, cuja função se define como 

a de vigiar e aconselhar os alunos, corrigir e ensinar a 

matéria. A metodologia decorrente de tal concepção baseia-

se independentemente do contexto escolar, enfatiza-se a 

necessidade de exercícios repetidos para garantir a 

memorização dos conteúdos. A função primordial da 

                                         
17Doutoranda em Ciências da Educação – UDS, 2017; Mestra em 

Ciências da Educação – UDS, 2016; Especialista em Psicopedagogia 

pela Faculdade Atlântico, 2008; Graduada em pedagogia - UNEAL, 

2007. professoramarlisilva@hotmail.com. 
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escola, nesse modelo é transmitir conhecimentos 

disciplinares para a formação geral do aluno, formação esta 

que o lavará ao inserir-se futuramente na sociedade. A 

escola visa à preparação para a vida, não buscam 

estabelecer relações entre “os conteúdos que se ensinam e 

os interesses dos alunos”, cabe ao professor organizar e 

coordenar as situações de aprendizagem, adaptando suas 

ações as características individuais dos alunos, para 

desenvolver suas capacidades e habilidades intelectuais. 

Segundo Cafiero: 

 

“Ler é atribuir sentidos. E, ao compreender 

o texto como um todo coerente, o leitor 

pode ser capaz de refletir sobre ele, de 

criticá-lo, de saber como usá-lo em sua 

vida. Conceber a leitura desse modo muda 

radicalmente a forma de pensar e de 

organizar o seu ensino. Se os sentidos não 

estão prontos no texto, é preciso contribuir 

para que os alunos criem boas estratégias 

para estabelecer relações necessárias à 

compreensão (2010. p. 86)"  

 

O professor para superar a alfabetização que se 

restringe ao domínio mecânico do gráfico precisa ter clara 

uma concepção de linguagem coerente com um processo de 

alfabetização mais ampla. Desta forma, para superar 

exercícios mecânicos, é preciso um trabalho com a 

linguagem em situação de uso efetivo, para isso, é preciso 

compreender a concepção sociointeracionista, na qual a 

linguagem é um trabalho coletivo e histórico, resultado de 

uma experiência, tendo nessa natureza social e cultural, a 

linguagem tem suas situações históricas. Nessa perspectiva, 
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a linguagem não serve apenas para transmissão de 

informações, mas é capaz de revelar e organizar a 

consciência e o pensamento, representando o real e 

permitindo operações mentais complexas, dado o seu 

caráter simbólico. 

Para assegurar o domínio da linguagem e de 

desenvolvimento, o papel do professor é da maior 

importância, pois é ele o adulto competente, letrado, 

responsável pela medição, interação e interlocução que 

deve proporcionar atividades para que ocorra elaboração 

individual. Para a conquista do domínio da linguagem, não 

é suficiente deixar o aluno apenas em contato com o 

material escrito para que ele se alfabetize por si só, mas é 

por isso que não basta a criança entender que a escrita é 

alfabética, e apenas reconhecer grafismo e copiá-las, é 

preciso que no processo de desenvolvimento, a 

aprendizagem e as elaborações mentais tenham como 

origem as relações sociais. Convém lembrar ainda que a 

linguagem escrita demanda um plano mais elevado de 

abstração, pois passa pela elaboração das representações 

complexas da correspondência grafema-fonema (letra-som) 

e exige a criação de um interlocutor a ser imaginado 

enquanto (ou menos) a linguagem oral é precedida de um 

motivo, de uma pergunta, de uma provocação ou mesmo de 

um comentário de um interlocutor. Portanto, o professor 

precisa criar motivos para a realização de escrita e a criança 

precisa encontrar para escrever as mesmas razões que 

encontra para falar. Esta prática não pode se restringir a 

exercícios repetitivos, nem as listagens e nomenclaturas. 
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Numa concepção sociointeracionista deve envolver 

interação do ponto de partida ao ponto de chegada, desde as 

produções orais que o aluno faz ao chegar à escola, até a 

produção de texto escrito mais elaborado. Para um trabalho 

eficaz nesta perspectiva, o domínio da linguagem deve ser 

tecido nas relações humanas numa verdadeira convivência 

social, em parceria, é sempre um trabalho de 

conscientização que o professor deve fazer no sentido de 

que a criança melhore sempre sua produção, tanto no 

espaço gráfico, quanto o de estruturas de texto, sequência 

lógica das narrativas orais e escritas. 

O trabalho com o texto é sempre norteador de todo 

trabalho com a alfabetização e a língua, deste os textos 

orais que a criança produz e que o professor transcreve para 

mostrar a direção da escrita e as correspondências da 

oralidade, até os texto autônomos, nos quais a criança deve 

fazer presente sua própria voz, seus pontos de vista, suas 

opiniões, enfim a linguagem na sua dimensão discursiva. 

Hoje se considera alfabetizado a pessoa que lê, 

escreve, interpreta e utiliza o que aprendeu em face a esta 

concepção de alfabetização, os métodos e técnicas até 

utilizadas, necessitariam de serias modificações. Não se 

pode desenvolver um simples método sintético analítico 

sem ligação nenhuma com o cotidiano de quem vai ser 

alfabetizado. É necessário que o professor investigue o 

conhecimento que os alunos já têm antes de ir para a escola, 

tem de ser o ponto de partida para o planejamento da 

prática escolar, com classe da alfabetização, as diferenças 

de contexto socioeconômico e familiar, fazendo com que os 

educandos tenham maiores oportunidades de participar de 
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atividades sociais; a conversa diária de pessoas de diversos 

lugares; a transmissão de recado; a placa de sinalização; o 

rótulo de um produto; a lista de um telefone; o letreiro de 

um ônibus e inúmeras são as leituras que os rodeiam 

diariamente, esses textos levam o educando a estabelecer 

comunicação com os outros e com o mundo tornando-os 

agentes e participativos. 

O cidadão de hoje vive em uma sociedade letrada e 

tecnológica. Esta cria, a todo o momento, desafios que 

exigem uma visão crítica e ampliada sobre os recursos que 

estão a sua volta. É importante demarcar que o eixo 

principal em torno da leitura deve ser incorporado na 

prática pedagógica e o seu significado como experiência de 

cultura. 

O leitor utiliza na leitura o que ele já sabe o 

conhecimento adquirido ao longo de sua vida. Sendo 

mediante a interação de diversos níveis de conhecimento, 

como o linguístico, ou seja, o texto. Nesse contexto é 

importante que os alunos sejam provocados sempre (mesmo 

os mais inibidos) para que percebam a importância de 

opinar e argumentar em função de um ponto de vista, este é 

um espaço marcado pela interação, pelo diálogo. 

Assim, a importância das atividades compartilhadas 

discursivas, na medida em que se destaca o diálogo como 

forma de confrontar diferentes pontos de vista e medir o 

processo de manifestação, reflexão e reformulação de 

ideias. Esta é que o professor ler para enfatizar o sentido e a 

função do texto através da expressão oral e a partir do 

momento em que o aluno for se familiarizando com a 
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leitura, poderá ler juntamente com o professor, com os 

colegas ou sozinho. 

 

4.1 Ensinos da escrita  

 

A preocupação da escola deve ser a de garantir que 

os alunos busquem significado, mas que essa busca esteja 

sempre entrelaçada ao desejo de ler, a influência da leitura 

como ferramenta pedagógica complementar e significativa 

para a construção do conhecimento, sendo a leitura e escrita 

caracterizada como um processo de construção feito de 

expectativas onde o leitor, baseado em sua experiência de 

mundo e em seu conjunto de informação, interage com as 

informações presentes para poder reconstruir o sentido que 

está querendo lhe dizer. 

A ação e a reflexão dos alunos na busca de um 

caminho que solucione os desafios da leitura que lhe serão 

apresentados permitirão que eles, aos poucos, 

experimentem diferentes maneiras de escrever. Este 

momento deve merecer uma atenção especial do professor, 

pois os “erros” cometidos serão pista que o ajudaram a 

intervir no processo e que mostrarão os caminhos 

percorridos pelo aluno na tentativa de ler e escrever. 

Conforme Rocha (2008, p. 78), a escola deve ser 

concebida:  

 

[...] como o espaço em que os sujeitos 

podem, por meio da leitura, dialogar, 

questionar, discutir, duvidar e compartilhar 

saberes. Para isso, entendemos a escola 

como espaço em que convivem diferenças, 

contradições, erro, cooperação mútua. 
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Nesse espaço, professores e alunos devem 

possuir autonomia para pensar, para refletir 

o seu processo de construção do 

conhecimento, para terem acesso a novas 

informações, para que o processo ensino-

aprendizagem seja concebido como um 

processo global de relação interpessoal que 

envolva ao mesmo tempo aquele que 

aprende, aquele que ensina e a relação 

ensino-aprendizagem. 

 

As condutas dos alunos considerados como erros 

têm presente margem na prática escolar, tanto no passado 

como no presente, formas de castigo por parte do professor 

indo desde as mais visíveis até as mais sutis. À medida que 

se avançou o tempo, os castigos escolares foram perdendo o 

seu caráter de agressão física, tornando-se mais tênues, mas 

não desprovido de violência. 

Esse modo de conduzir a decência manifestar-se 

com um viés mais grave ainda, por que o professor 

normalmente não esta interessado em descobrir quem sabe 

o que foi ensinado, mas sim quem não aprendeu para poder 

expor publicamente aos colegas a sua fragilidade. 

Usualmente, prossegue com modalidade diversa de castigo, 

é a ameaça do castigo, o aluno sofre por antecipação e não 

consegue desenvolver o raciocínio, bloqueando a vontade 

de praticar a leitura e escrita, pois fica nas expectativas de 

castigo que poderá ver numa permanente atitude de defesa, 

isso conduz à percepção de que o entendimento e a prática 

do castigo decorrem de uma visão culposa dos atos 

humanos. Nessa perspectiva, a observação e a compreensão 

do uso do erro na prática escolar revelam que a questão é 
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bem mais ampla do que somente o fato de proceder a um 

pequeno castigo de um aluno individualmente. 

É preciso, antes de tudo, observar, para depois 

julgar. Entretanto a prática tem sido inverso primeiro 

colocamos a barreira do julgamento, e só depois tentamos 

observar os fatos. Nesse caso, a observação fica “barrada” 

pelo julgamento, certamente não é fácil observar primeiro 

para depois julgar, mas é preciso aprender esta conduta, se 

queremos usar o erro como fonte de virtude, ou seja, de 

crescimento. 

Dessa forma os trabalhos dos professores é permitir 

que o aluno organize e sistematize observações que parte de 

seu dia-a-dia, levando-o gradativamente ao longo de sua 

escolarização á formação do conhecimento. Para que tal 

processo seja efetivo e transformador, fazer-se necessário 

deixar que a criança fale sobre suas ideias, conte suas 

experiências, estabeleça relações, faça comparações e vá 

aos poucos adquirindo atitudes investigativas. Dessa forma 

o professor deixa de ser o “dono do saber” e passa  a ser o 

mediador que a partir do desenvolvimento de seu aluno 

provoca avanços em seu conhecimento em direção a uma 

maior compreensão de mundo. 

O livro didático é um dos recursos que dispõe para 

planejar suas aulas, mas deve ser acrescido de pesquisa, 

como visitas e locais simples como supermercado, padarias, 

fábricas e ainda estudo do meio através de pequenas 

excursões a jardins, lagos, sítios ou fazendas. Para que 

esses recursos sejam eficientes, é necessária uma 

preparação prévia dos alunos. No entanto, cabe ao 

profissional dar condição, no sentido de garantir a 
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sistematização dos conhecimentos no ensino para 

proporcionar ao aluno um diálogo permanente que lhe 

permita desenvolver o conhecimento obtido através do ser 

comum e adquirir uma atitude investigativa que resista a 

aceitação de crenças, mitos, preconceitos, permitindo-lhe 

vivenciar experiências e interpretar e transformar seu 

mundo. Para proceder dessa maneira, os alunos necessitam 

da ajuda do professor para ler, escrever, discutir, pesquisar 

e organizar as informações que obtêm. O educador tem um 

papel fundamental para promover a aprendizagem através 

de situações nas quais os alunos tenham a oportunidade de 

efetivamente atuar como estudantes. Além disso, o 

professor serve também como modelo para as crianças 

compartilhando discriminatório de experiências educativas 

e sociais variadas. 

Sabe-se que durante muito tempo o ensino do nosso 

sistema de escrita foi feito de uma maneira mecânica, 

repetitiva, na qual os estudantes eram levados a memorizar 

segmentos das palavras (letras ou sílabas) ou mesmo 

palavras inteiras, sem entender a lógica que relacionava as 

partes pronunciadas (pauta sonora) e a sequência de letras 

correspondentes. Hoje, entende-se que há um conjunto de 

conhecimentos e desafios que levem as crianças e os 

adultos e os adolescentes a compreenderem que a escrita 

possui relação com pauta sonora. Essa é uma descoberta 

quem nem sempre é realizado espontaneamente, razão pela 

qual se torna imprescindível ajudarmos os estudantes a 

descobrir os princípios que regem aquela relação 

enigmática: a relação entre as partes faladas e as partes 

escritas das palavras. Neste sentido, Cagliari (2009) refere-
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se á leitura como um ato linguístico e argumenta sobre a 

importância do conhecimento do professor alfabetizador 

sobre a natureza da escrita e da fala 

I – O que a escrita representa das palavras faladas 

isto é, que as letras representam os sons e não os 

significados ou outras características físicas das coisas as 

quais aquelas palavras orais se referem. 

II – Como a escrita cria essas representações isto é, 

descobrir que a escrita funciona “traduzindo”, por meio de 

palavras, segmentos sonoros pequenos, os fonemas, que 

estão no interior das sílabas. 

Para realizar essa tarefa o estudante precisa elaborar 

em sua mente um princípio de estabilização e igualação das 

unidades orais e escritas, isto é, as crianças e os 

adolescentes precisam observar, por exemplo, que uma letra 

(digamos “A”) é algo estável, que sempre aparece em 

determinadas palavras e não apenas “a letra do nome de 

uma coisa”, como também precisam compreender que 

aquelas letras aparecem sempre quando as palavras em 

questão contém um com | a | naquele ponto, quando 

pronunciamos a palavra lentamente. Silva e Morais ( 2011 ) 

destacam que a necessidade de inserir os alunos em 

diversas práticas sociais não anula a importância das 

crianças descobrirem o que a escrita alfabética representa 

(nota) e como a escrita cria representações (notações).  

O fato das letras serem estáveis de aparecerem 

sempre na mesma posição no interior de uma palavra 

escrita ajuda a criança ou o adolescente a desenvolver as 

capacidades de analisar as palavras orais (aquelas a que a 

notação escrita se refere) em seus segmentos menores. 
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Torna-se, portanto, fundamental para os estudantes 

conhecer as letras e refletir sobre suas relações com os sons. 

A partir dos estudos hoje disponíveis podemos promover 

atividades que ajudem as crianças e adolescentes se 

familiarizar com as letras, por um lado, e a perceber que a 

cada letra (ou conjunto de letras, no caso dos dígrafos) 

corresponde uma unidade sonora (com poucas exceções, 

como a que acontece em taxi, em que uma letra – X 

representa dois fonemas). Morais afirma que: 

 

Para dominar a notação alfabética o 

estudante precisa entender as relações entre 

o todo escrito e o todo falado, ou seja, entre 

as palavras faladas e as palavras escritas, e 

entre as partes do escrito (sílabas e letras) e 

as do falado (sílabas e fonemas), que 

corresponde as menores unidades das 

palavras, no entanto para entender essas 

relações a criança e o adolescente precisa 

vir a tratar as letras como classe de objetos 

substituídos, isto é, precisam entender que 

as letras substituem algo, os segmentos 

sonoros mínimos, que no funcionamento da 

escrita alfabética, ele ou ela precisa 

considerar relações termo a termo. 

(MORAIS, 2005, p. 15). 

 

Ilustrando as relações de ordem, poderíamos dizer, 

de maneira simplificada, por exemplo, que aos poucos as 

crianças entendem que CA não pode o mesmo AC, “que a 

ordem muda as coisas, quando escrevemos”. Ela necessita 

perceber que a ordem em que registramos no papel, as 

letras correspondem a ordem que pronunciamos os 

segmentos sonoros. 
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Portanto, ao nos remeter as relações de permanência 

estão evidenciando que o estudante compreendera que “C” 

é um símbolo que substitui algo (os sons, |K| ou |S|), 

independente do “C” aparecer manuscrito ou com outro 

formato autorizado para ser “C”. Isso significa que ele 

entenderá que há uma constância no registro gráfico dos 

segmentos sonoros denominamos correspondência grafo 

tônico. A essa descoberta, é preciso acrescentar algo ao 

desenvolver suas habilidades de reflexão fonológica, o 

estudante descobre que o CA de casa é igual o CA de 

cavalo, porque as palavras orais |kaza| e |kavalo|, “começam 

parecido, bem diferentes no mundo real”. Assim fica termo 

a termo, ou seja, a palavra é segmentada em unidades 

silábicas e a cada sílaba pronunciada registramos uma 

sequência de letras a ela correspondente e perceber que toda 

sílaba de nossa língua é uma vogal, é uma aprendizagem 

importante e parece favorecer a tarefa de tentar encontrar a 

outra unidade no interior desse segmento, então precisamos 

ajudar nossos estudantes a observar “o interior das 

palavras”, analisando a variedade e a quantidade de letras 

que compõe sua ordem, os casos de letras que se repetem. 

Nessa perspectiva, outra atividade importante é 

tomar consciência desses princípios e perceber que uma 

mesma unidade gráfica (a letra), em diferentes contextos 

contém relações com um mesmo valor sonoro 

aproximadamente. Vever (1991), ao enfocar 

especificamente os “jogos com palavras”, observa que este 

tipo de atividades tem uma essência de materialidade 

lúdica. Como nos diz Brandão (2009, p. 15) fundamentada 

em Debyser (1991) e retornado Vever (1991) 
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[...] (tal materialidade) torna os signos 

palpáveis: nos damos conta de que as 

palavras não são feitas apenas de fonemas e 

grafemas, mas de sons e letras, e que estes 

sons e estas letras dialogam de uma palavra 

a outra, em correspondências tão 

polifônicas que os sentidos acabam, sempre 

misturando-se e embaralhando-se [...] 

brincar com as palavras torna-se, então, 

jogar com as substâncias da expressão: 

sons, letras, sílabas, rimas [...] e com os 

acidentes de forma e de sentido que esta 

manipulação encerra. (VEVER, 1991, p. 

27).   

 

Mas razões de outra ordem também nos levam a 

considerar, seriamente, a necessidade de usar tais jogos, de 

forma intensa, no início da escolarização. É por tal motivo 

que sugerimos muitas, constantes e variadas atividades com 

palavras significativas para as crianças e com as quais eles 

se deparam frequentemente. Essas palavras estáveis (ou 

fixas) ajudam o estudante a ir percebendo as regularidades 

em nosso sistema de escrita e a utilizar conhecimentos 

(adquiridos quando as leram e escreveram) ao se 

defrontarem com novas palavras que tenham semelhanças 

com aquelas que, em sua mente, estão mais estáveis e sobre 

as quais refletiram mais. Outras estratégias didáticas que 

podem auxiliar as crianças e os adolescentes a se apropriar 

do sistema alfabético e da escrita é a forma de brincadeira 

com a língua. Brandão (2009, p. 13) 

 

O brinquedo educativo data dos tempos do 

renascimento, mas ganha força com a 

expansão da Educação Infantil [...]. 

Entendido como recurso que ensina, 



91 

desenvolver e educar de forma prazerosa, o 

brinquedo educativo materializa-se no 

quebra-cabeça, destinado a ensinar formas 

ou cores, nos brinquedos de tabuleiro que 

exigem a compreensão do número e das 

operações matemáticas, nos brinquedos de 

encaixe, que trabalham noções de 

sequência, de tamanho e de forma, nos 

múltiplos brinquedos e brincadeiras cuja 

concepção exigiu um olhar para o 

desenvolvimento infantil e materialização 

de função psicopedagógica: móbiles 

destinados à percepção visual sonora ou 

motora; carrinhos munidos de pinos que se 

encaixam para desenvolver a coordenação 

motora, parlendas para a expressão da 

linguagem, brincadeiras envolvendo 

músicas, danças, expressão motora, 

gráficas e simbólica. 

 

“Todos esses jogos envolvem a formação de 

palavras e com isso podem ajudar no processo de 

alfabetização”, sendo assim também podem ser poderosos 

aliados dos professores. Podemos citar, para fins de três 

tipos de jogos: 

I – Os que contemplam atividades de análise 

fonológicas sem fazer correspondem com a escrita; 

II – Os que possibilitam a reflexão sobre os 

princípios do sistema alfabético, ajudando os estudantes a 

pensar sobre as correspondências grafônicas (isto é, as 

relações letra-som). 

III – Os que ajudam a sistematizar essas 

correspondências grafônicas. 

Os jogos fonológicos são aqueles em que os 

estudantes são levados a refletir sobre as semelhanças e as 
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diferenças sonoras entre as palavras. Nesse tipo de 

atividade, eles começam a perceber que nem sempre o foco 

de atenção deve ser dirigido aos significados. No caso da 

apropriação do sistema alfabético é fundamental entender 

que é preciso atentar para a pauta sonora para encontrar a 

lógica da escrita, os jogos que oferecem a reflexão sobre os 

princípios do sistema alfabético que são aqueles onde as 

crianças são convidadas a manipular unidades 

sonoras\gráficas (palavras, sílabas, palavras), comparar 

palavras ou parte delas, a usar pista para ler e escrever 

palavras. Esta fora, os auxiliam a sistematização as 

correspondências grafônicas são aqueles que ajudam a 

consolidar e automatizar as correspondências entre letras e 

sons, pois muitas vezes, temos estudantes que entendem a 

lógica da escrita, mais ainda não dominam todas as 

correspondências, trocam letras, omitem ou esquecem o 

valor sonoro relacionados a algumas delas. “Desde muito 

cedo as crianças podem ter acesso a produção artística, 

fruindo-as conversando criação de poesia de forma que 

ultrapassa a concepção reduzida de poesias, como aquilo 

que “rima” e tem sílabas contadas e poesias, e alcançassem 

a compreensão de que a poesia é, acima de tudo, jogo de 

palavras e emoção que desperta. 

Uma maneira especial de ler e escrever o mundo. 

Ajudam-nos compreender que o acesso a arte possibilita as 

crianças de qualquer idade, e aos professores o contato e a 

intimidade com a arte no espaço escolar e dessa forma, 

abrir caminhos provocando novas formas de sentir, pensar, 

compreender, dizer e fazer. Significa promover o encontro 

dos sujeitos com diferentes formas e expressões e de 
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compreensão da vida. Bakhtin nos diz que o sujeito, ao 

entrar em contato com uma obra de arte e contemplá-la, 

vivencia uma relação estética pela busca de compreensão de 

seu significado. A pessoa que aprecia uma obra seja ela 

criança ou adulto, entra em diálogo com ela, com ser autor 

e com o texto em que ambos estão referenciados. 

Relaciona-se com os signos que a compõe uma 

compreensão do seu sentido procurando reconstruir e 

aprender sua totalidade. Para isso o professor deve iniciar 

lendo poesias para as crianças, envolvendo diversos autores 

e da busca de compreensão de recursos poéticos, tais com 

intertextualidade a liberações as crianças produziram suas 

próprias poesias. Brandão (2009) afirma que os jogos estão 

presentes em diferentes grupamentos sociais e perpassam 

diferentes etapas da vida das pessoas. Nos processos de 

alfabetização, os jogos tornam-se aliados dos 

alfabetizadores, como alternativas para evitar estratégias 

mais repetitivas e enfadonhas, buscando cada vez mais 

estimular a criatividade e a ludicidade.  

Portanto, a aprendizagem é um processo que 

envolve atividades lúdicas, criativas, dinâmicas, que sejam 

capazes de despertar o interesse e o gosto pela leitura. 
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CONCLUSÃO 

 

 

Este trabalho buscou compreender através de 

leituras e diversas obras, remetendo as considerações ao 

principal compromisso da escola: Tornar o aluno 

competente tanto na compreensão da leitura como na 

produção de textos escritos. Nessa perspectiva para se 

conduzir mais eficazmente no ensino do desenvolvimento 

dessas habilidades. Nessa perspectiva, entende-se que o 

processo de ensino-aprendizagem da leitura escrita deve ser 

repensado, traçando estratégias para o uso da leitura em 

sala de aula. 

As práticas de leitura e escrita no cotidiano escolar 

deve oferecer situações de proximidade nas práticas sociais, 

nas quais o ler, escrever, contar e desenhar tenha uma 

função real na vida das crianças. 
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CAPÍTULO V 

 
RESSIGNIFICANDO AS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS DE 

LETRAR O SURDO: Uma Proposta Bilíngue 

 

 

Sandro Moretti Silva18 

 

INTRODUÇÃO 

 

 A multiculturalidade é um traço marcante na 

formação socioeducacional do povo brasileiro, desafiando 

cada vez mais o docente a ressignificar suas práticas 

educacionais, diante da heterogeneidade de uma sala de 

aula. A atual conjuntura educacional tem sido marcada pelo 

processo de incluir discentes com transtornos de 

aprendizagem (conjunto de sinais sintomatológicos que 

provocam uma série de perturbações no processo de 

aprendizagem da criança), dificuldades de aprendizagem 

(aquelas crianças que apresentam deficiências cognitivas de 

aprender, necessitando da intervenção do docente), e a 

surdez (origem congênita, crianças que tem dificuldade na 
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aquisição da linguagem, bem como no desenvolvimento da 

comunicação). 

Essas discussões nos permitem fortalecer conceitos 

e compreender a dinâmica da inclusão educacional que 

estarão norteando o leitor desse trabalho sob a perspectiva 

da valorização da Língua de Sinais enquanto língua natural 

dos surdos. Neste percurso, essa pesquisa permite a 

constituição de um olhar para si mesmo a partir da 

perspectiva de quem é o outro, de suas singularidades, e 

que por sua vez permitirá refletir sobre ressignificação das 

práticas educacionais de letrar o surdo no universo ouvinte. 

Sabendo quão desafiador é para o docente que já tem 

muitos anos de experiência com a diversidade de uma sala 

de aula, imagine para o docente recém-formado.  

A Constituição Federal do Brasil de 1988, artigo 

208, inciso 3, define que o atendimento aos deficientes deve 

ser dado, preferencialmente, na rede regular de ensino. 

Diante dessa prerrogativa: O docente sente-se 

instrumentalizado para ministrar aulas para o discente surdo 

na rede regular de ensino? O objetivo geral dessa 

investigação propõe: analisar se o docente percebe a surdez 

como uma limitação para o desenvolvimento sociocultural 

do surdo, ou como uma capacidade de superar suas 

limitações em comunicar-se com a comunidade ouvinte. Os 

objetivos específicos que envolvem essa pesquisa são: 1. 

Identificar e compreender o universo da surdez para evitar a 

segregação do surdo na comunidade ouvinte; 2. Explicar a 

importância da inclusão do surdo no universo ouvinte para 

garantir sua habilidade social; 3. Examinar se as práticas 

docentes facilitam o processo de alfabetização do surdo 
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socializando o mesmo interativamente. Os caminhos 

metodológicos dessa investigação são de caráter descritivo, 

e propõe uma revisão de literatura bibliográfica de natureza 

qualitativa. 

Pensando nas necessidades de uma educação para 

todos, despertou-me o interesse de pesquisar o processo de 

alfabetização do surdo, e qual o caminho para minimizar a 

discrepância que há entre as comunidades surdas e 

ouvintes, necessitando dessa maneira de uma intervenção 

docente para aproximar as duas comunidades. A primeira 

parte retrata o mundo sem língua, que enfatiza como 

identificar um indivíduo com surdez e suas dificuldades de 

se relacionar socialmente e trabalhar no universo da 

comunidade de língua portuguesa. A segunda proposta nos 

faz refletir sobre o processo de incluir o surdo no universo 

dos ouvintes por meio do sociointeracionismo para que o 

mesmo tenha habilidades sociais. E por fim, iremos 

examinar o desafio de letrar o surdo, situação a qual o 

docente deve refletir ao ministrar suas aulas direcionadas a 

esse público, e aprender a Língua Brasileira de Sinais 

(LIBRAS), para poder comunicar-se com o surdo.  

Nessa concepção sociocultural, a ressignificação do 

planejamento docente é uma necessidade básica, diante do 

precipício que há entre as comunidades ouvinte e surda. 

Essa compreensão despertará no docente a motivação de 

conhecer o universo da surdez, sua condição limitante, sua 

implicação em não está apto para o desenvolvimento 

sociocultural. É importante que o docente tenha uma visão 

holística em torno desse público, para habilitá-lo a ter 

autonomia pedagógica usando a Língua Portuguesa como 
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uma segunda língua para o universo da comunicação. A 

gora, se faz necessário compreender o mundo sem língua. 

 

5.1 Um mundo sem língua 

 

A surdez tem sido polemizada e incompreendida 

desde os primórdios da humanidade. Mesmo no mundo 

atual, a deficiência auditiva tem se constituído em um 

grande desafio tanto para educadores, linguistas e 

profissionais da área médica, como para a própria família 

do surdo. Essa incompreensão tem sido marcada pela 

história, que já a considerou como maldição, loucura e 

patologia. No Brasil, ainda existem diversas pessoas surdas 

sem escolarização, vivendo em um mundo restrito onde a 

interação se dá com um número muito pequeno de 

interlocutores que utilizam um conjunto de gestos criados 

no âmbito doméstico para atender às necessidades básicas 

de comunicação. Em Maceió/AL, há 120 mil surdos que 

têm enfrentado muitos desafios ao interagir com a 

comunidade ouvinte. 

Em audiência pública na Assembleia Legislativa de 

Alagoas em 12/06/15, estavam presentes os deputados:Jó 

Pereira (DEM) e o deputado Rodrigo Cunha (PSDB), 

representantes da Associação de Surdos de Alagoas e do 

Sindicato de Intérpretes, discutindo sobre as dificuldades da 

comunidade surda, Rodrigo Cunha afirmou: “Entre as 

dificuldades, acredito que a educação seja a principal delas, 

tanto nas instituições públicas quanto nas privadas. É 

preciso, urgentemente, que as escolas tenham intérpretes 

para atender a comunidade surda, principalmente nos 
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serviços básicos como saúde, educação e lazer, por 

exemplo. O surdo não pode ser excluído, mas incluído em 

todos os campos da sociedade” (SURDOSOL, 2015). 

 

O censo demográfico brasileiro (IBGE, 

2000) dá conta de um percentual de 3,8% 

de pessoas com deficiência auditiva no 

conjunto da população brasileira. Esse 

número, apesar de nos trazer uma 

informação relevante não é capaz de 

revelar a diversidade que caracteriza o 

universo de nossa população surda. Em 

primeiro lugar, porque o IBGE contou a 

população deficiente auditiva a partir de 

três grandes grupos: o incapaz de ouvir, o 

que apresenta grande dificuldade 

permanente de ouvir e o que tem alguma 

dificuldade permanente de ouvir. A atual 

investigação, autodeclaratória de acordo 

com critério funcional (IBGE, 2010), já 

apresentou um avanço na contagem, mas 

ainda não é capaz de revelar as diferentes 

especificidades linguísticas propiciadas 

pela condição de surdez e pelo contexto em 

que vivem as pessoas surdas, uma vez que 

as grandes especificidades da população 

surda não se caracterizam pelo tanto que 

ouvem, mas, pelo modo como falam 

(ORRÚ, 2012, p117). 

 

As imensas dificuldades de desenvolvimento 

cultural dos surdos em razão de sua marginalização da vida 

coletiva, acarretam danos ao desenvolvimento linguístico. 

Para Vygotsky (1997), a surdez não representa um 

obstáculo ao desenvolvimento biológico, mas é uma 

enorme barreira ao desenvolvimento social. A ausência da 

fala humana, e a impossibilidade de dominar a linguagem, 
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engendram uma das complicações mais penosas de todo o 

desenvolvimento cultural. A deficiência, por suas 

características biológicas, não tem o poder de definir a 

trajetória do desenvolvimento da pessoa, mas as condições 

proporcionadas pelo meio, como o status que a deficiência 

adquire na sociedade, podem construir um grande obstáculo 

ao alcance de objetivos que são colocados ao conjunto dos 

membros de uma comunidade (VYGOTSKY, 1997, p.27). 

Na realidade, tanto o surdo, quanto o ouvinte, 

alegorizam sua existência de tal modo que representam a 

realidade com as armas linguísticas que têm, e pensam o 

mundo representado por suas ideias, aprioristicamente. 

Assim, a existência precede a linguagem, como dizia Sartre, 

tanto na modalidade oral-auditiva, quanto na visual-

espacial. Em ambos os casos, a linguagem está no mundo 

como uma alegoria das primeiras formas de expressão e 

registro da humanidade. A priori, o sujeito surdo é 

esteticamente livre para criar a partir da sua autonomia 

sensorial e, assim, obter as informações e interpretá-las 

(ALMEIDA, 2015). 

 

5.2 Como entender a surdez  

 

Segundo o Dr. Maia (2011), a deficiência auditiva é 

considerada genericamente como a diferença existente entre 

a performance do indivíduo e a habilidade normal para a 

detecção sonora com padrões estabelecidos pelo American 

National Standards Institute. O zero audiométrico (0 dB N. 

A) refere-se aos valores de níveis de audição que 

correspondem à média de detecção de sons em várias 
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frequências, por exemplo: 500Hz, 1000Hz, 2000Hz etc. 

Considera-se em geral, que a audição normal corresponde à 

habilidade para detecção de sons até 20 dB N. A (decibéis, 

nível de audição).  

 

As deficiências auditivas neurossensoriais 

se originam de lesões no ouvido interno e 

vias auditivas. Podem ser de origem, 

hereditária; provocadas por infecções na 

gravidez (rubéola, citomegalovírus, sífilis, 

herpes, toxoplasmose); por drogas 

ototóxicas durante e depois da gravidez, 

incluindo o alcoolismo materno; 

irradiações; doenças maternas ao longo da 

gravidez (hipertensão grave, diabetes); 

prematuridade e/ou baixo peso ao 

nascimento; trauma de parto; meningites e 

encefalites, caxumba e sarampo; perda 

auditiva induzida por ruído e traumas 

físicos ao córtex auditivo. (MAIA, 2011, 

p.57). 

 

Existem dois tipos de problemas auditivos, O 

primeiro afeta, o ouvido externo ou médio e provoca 

dificuldades auditivas condutivas, normalmente tratáveis e 

curáveis. O outro tipo envolve o ouvido interno ou o nervo 

auditivo e chama-se surdez neurossensorial. A surdez 

neurossensorial pode se manifestar em qualquer idade, 

desde o pré-natal até a idade avançada. A cóclea é um órgão 

muito sensível e vulnerável aos fatores genéticos, às 

doenças infantis, aos sons muito altos e a alguns 

medicamentos. Um parto difícil ou prematuro, sobretudo 

quando o bebê não recebe oxigênio suficiente, pode causar 

surdez neurossensorial. Ao nascer, a criança está sujeita a 
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icterícia, prejudicial ao nervo auditivo, podendo levar a 

perda de audição (SILVA, 2008, p. 5). 

 

Podemos definir alguns tipos de problemas 

auditivos: hipoacusia: refere-se a uma 

redução na sensitividade da audição, sem 

qualquer alteração da qualidade de audição. 

O aumento da intensidade da fonte sonora 

possibilita uma audição bastante adequada; 

disacusia: refere-se a um distúrbio na 

audição, expresso em qualidade e não em 

intensidade sonora. O aumento da 

intensidade da fonte sonora não garante o 

perfeito entendimento do significado das 

palavras; deficiência auditiva condutiva: 

qualquer interferência na transmissão do 

som desde o conduto auditivo externo até a 

orelha interna (cóclea). A orelha interna 

tem capacidade de funcionamento normal, 

mas não é estimulada pela vibração sonora. 

Essa estimulação poderá ocorrer com o 

aumento da intensidade do estímulo 

sonoro, deficiência auditiva 

neurossensorial: ocorre quando há uma 

impossibilidade de recepção do som por 

lesão das células ciliadas da cóclea ou do 

nervo auditivo. A diferenciação entre as 

lesões das células ciliadas da cóclea e do 

nervo auditivo só pode ser feita por meio 

de métodos especiais de avaliação auditiva. 

Esse tipo de deficiência auditiva é 

irreversível; deficiência auditiva mista: 

ocorre quando há uma alteraçãona 

condução do som até o órgão terminal 

sensorial associada à lesão do órgão 

sensorial ou do nervo auditivo; deficiência 

auditiva central (surdez central): esse 

tipo de deficiência auditiva não é, 

necessariamente, acompanhado de 

diminuição da sensibilidade auditiva, mas 
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manifesta-se por diferentes graus de 

dificuldade de compreensão das 

informações sonoras. Decorre de alterações 

nos mecanismos de processamento da 

informação sonora no tronco cerebral ou 

córtex auditivo (MAIA, 2011, p. 55, 56). 

 

Segundo SILVA (2008, p. 9 apud PENA, 1992), as 

consequências da surdez no desenvolvimento da linguagem 

variam em função da importância da perda e da idade do 

surgimento da mesma: 

 

5.3 Surdez Pré-Verbal 

 

Em caso de perda leve, não aparecem problemas 

importantes. Podem aparecer algumas dislalias por 

insuficiente discriminação de certos traços fonéticos, 

problemas de atenção em classe e dificuldade para perceber 

a baixa intensidade de voz. Muitas vezes estes passam 

despercebidos pela família. Nas perdas médias, há o 

aparecimento natural da linguagem, mas com atrasos e 

sérias dificuldades, mas com prótese adequada e uma 

capacitação fonoaudiológica durante a infância, podem 

desenvolver uma linguagem normal e frequentar uma 

escola comum. Apresentarão dificuldades de compreensão 

em ambientes ruidosos:  



106 

Acima de 70 dB de perda, é o grupo que 

era chamado de “surdo-mudo”. Não se 

observa desenvolvimento espontâneo da 

linguagem, a audição residual não é 

funcional (ainda que esteja amplificada), e 

a aprendizagem oral é difícil, lenta e as 

vezes, muito limitada. Na surdez severa, 

um trabalho intenso e precoce pode 

permitir que a criança consiga uma voz 

articulada bastante inteligível, e o 

aproveitamento de seus resíduos auditivos, 

unidos a leitura labial, costumam 

proporcionar uma compreensão satisfatória. 

Na surdez profunda, toda a compreensão 

verbal da criança depende da leitura labial. 

Salvo exceções, a voz e a pronúncia são 

muito alteradas e a aquisição da linguagem 

oral é difícil (SILVA, 2008, p.9). 

 

5.4 Surdez Pós-Verbal  

 

A surdez adquirida depois de um primeiro processo 

de aprendizagem da linguagem oral tem evidentemente 

menos repercussões sobre o desenvolvimento dos aspectos 

fonéticos, léxicos e morfossintáticos. Porém as 

consequências na compreensão são idênticas e 

proporcionais a importância da perda, apesar de terem uma 

melhor leitura labial devido ao conhecimento da linguagem. 

Produzem também consequências afetivas e sociais 

(isolamento, regressões, etc.) podendo afetar o 

desenvolvimento pessoal e a integração social.  

 

Se a surdez surgir durante os anos de 

aprendizagem básica da linguagem entre 3 

e 6 anos, precisará de capitação 

fonoaudiológica para conseguir níveis de 
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aquisição normais. Se ocorrer mais tarde, a 

capacitação mudará o foco para 

aprendizagem da leitura labial e 

manutenção das qualidades vocais e 

articulatórias da criança, que poderão 

piorar gravemente por falta de retorno 

auditivo permanentemente. (SILVA, 2008, 

p. 9). 

 

Essas condições desvelam uma realidade triste em 

relação ao respeito à subjetividade dos mesmos. Eles 

chegarão aonde suas famílias acreditavam que eles 

poderiam chegar. Nada existia em sua condição biológica 

que apontasse para essa situação ou que predissesse o seu 

futuro. As famílias ainda mantêm os mesmos sistemas de 

comunicação, apesar desses surdos estarem aprendendo 

LIBRAS (Língua Brasileira de Sinais) na escola e 

procurarem utilizar essa língua na comunidade doméstica. 

A resistência no âmbito doméstico demostra acomodação 

da família ao desenvolvimento atual e baixa expectativa em 

relação ao futuro, muito embora percebam as iniciativas dos 

surdos em modificar seu comportamento em casa, em razão 

das novas habilidades desenvolvidas na escola (ORRÚ, 

2012, p. 121).  

Muitos questionam se LIBRAS é ou não sua 

linguagem natural. De acordo com Quadros (2004), pode-se 

dizer que a língua natural é uma realização específica da 

faculdade da linguagem que se dicotomiza num sistema 

abstrato de regras finitas, as quais permitem a produção de 

um número ilimitado de frases, e, além disso, permite a 

comunicação entre os seus usuários. Para o surdo, LIBRAS 

é a primeira língua natural, no seu modelo social. Quadro 
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(2004) rejeita a visão clínica de surdez congênita ou 

adquirida por se diferenciar, por negar a língua de sinais, 

seguindo assim o modelo cultural “ouvintista” (por 

influência da família ou do médico, pois seu modelo 

cultural é a pessoa ouvinte) e por se comunicar através da 

leitura orofacial e viver sob a ótica da deficiência.  

Dessa maneira formam uma organização social 

autêntica, com vários atributos culturais inter-relacionados, 

nos quais prevalecem as construções significativas de uma 

comunidade minoritária devido à mudança de paradigma da 

deficiência para a minoria linguística e cultural. O próximo 

subtema preconiza o quanto é importante que o surdo esteja 

interagindo com a comunidade ouvinte, para que ambos 

possam socializar e interagir com os instrumentos 

sociolinguísticos e psicolinguísticos para minimizar as 

discrepâncias que segregam essas duas comunidades que 

vive em fronteiras distintas, necessitando de uma ponte para 

aproximá-las e estimulá-las à aprendizagem.  (SILVA, 

2003, p.58). 

 

5.5 Inclusão do educando surdo 

 

Segundo Cavalcante (2016,) em todo o mundo, a 

partir da década de 90, começa a disseminação de novas 

formas de pensar a educação visando atender as novas 

demandas do mundo contemporâneo. A Educação Inclusiva 

consolida-se a partir da Conferencia de Educação para 

Todos, ocorrida em 1990, na Tailândia, tendo como foco a 

criação de mecanismos que pudessem contemplar a todos, 

sem distinção. A Declaração de Salamanca, ocorrida em 
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1994, foi outro marco importante na história da educação 

para as pessoas com necessidades educativas especiais, 

objetivando, sem distinção, a inclusão de todas as crianças 

no ensino regular, tenham elas necessidades educativas 

especiais ou não. 

 

Dentro deste panorama histórico, a inclusão 

chega ao Brasil tendo como eixo central a 

Constituição Federal de 1988 a qual fala 

que todos têm direito a educação (Brasil, 

1988) e com a criação da lei nº 9394/96-Lei 

de Diretrizes e Bases Nacionais da 

Educação garantindo que o acesso e a 

permanência das pessoas com necessidades 

educativas especiais aconteçam 

preferencialmente nas redes do ensino 

regular (CAVALCANTE, 2016, p.2). 

 

Deduz-se que a falta de comunicação na vida de um 

indivíduo, traz consequências negativas para sua formação 

social e educacional. Tal negativismo se perpetua no meio 

social oralista, quando o sujeito não aprende e não 

desenvolve a linguagem oral, havendo portanto, uma 

exclusão por parte da sociedade ouvinte. Compreende-se 

que desta maneira, a surdez traz implicações na vida do 

sujeito, que passa do estado físico para o estado 

psicológico, formando-se assim uma grande lacuna na 

comunicação entre o indivíduo surdo e o cidadão ouvinte, 

nas trocas de informações por meio do processo 

fonoarticulatório, provocando uma perda de interação, 

levando o deficiente auditivo ao isolamento, solidão e perda 

do convívio social, trazendo-lhe limitações. Nesse respeito, 

as agências educacionais entram em ação, tentando 
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minimizar esses comportamentos por promover o 

letramento na forma de linguagem escrita, linguagem 

visogestual e linguagem visoespacial, como meio de 

interação do mesmo com a comunidade ouvinte. 

Ao pensar na inclusão do surdo no universo do 

ensino regular, cabe refletir, se é apenas para agregar ou 

para incluir, a fim de atender suas reais necessidades. 

Carvalho (2010), discorre ao dizer: 

 

Parece que já está condicionada a ideia de 

que a inclusão é para os alunos da educação 

especial passarem das classes e escolas 

especiais para as turmas do ensino regular. 

Esse argumento é tão forte que mal permite 

discutir outra modalidade de exclusão: as 

do que nunca tiveram acesso às escolas, 

sejam alunos com ou sem deficiência e que 

precisam nelas ingressar, ficar e aprender 

(CARVALHO, 2010, p.27). 

 

A comunidade educacional ouvinte deve levar em 

consideração que, para ocorrer a inclusão do surdo é 

necessário que a Língua Portuguesa seja acessível ao 

mesmo, na modalidade oral, onde acontece o processo da 

grafia, não podendo assim ser desconsiderado como um 

registro da oralidade, que se baseia, muitas vezes, em 

métodos fônicos. O ensino da escrita deve considerar que o 

sujeito surdo se apoia no processo visual de aquisição dos 

conceitos, sendo a Língua de Sinais e, neste caso 

específico, também a utilização dos gestos que 

proporcionaram o conhecimento de mundo e a construção 

de significados. Nesse processo de inclusão do educando é 

necessário que o docente compreenda que, mesmo que o 
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aluno não aprenda na modalidade escrita da língua, ainda 

assim ele aprende pela modalidade visogestual. 

Essas condições desvelam uma visão holística em 

prol de uma Educação Inclusiva comprometida em garantir 

que as agências educacionais estejam preparadas para 

atender e oferecer a esses educandos uma inclusão mais 

participativa e ativa para satisfazer suas reais necessidades. 

Nesse sentido, se faz necessário que as escolas públicas de 

Maceió/Alagoas, organizem-se e planejem ações capazes de 

atender as diferentes formas de aprendizagem objetivando 

melhor habilitar o surdo, a fim que estes possam ter suas 

garantias e direitos preservados nas escolas públicas. O 

próprio Ministério da Educação reconhece que incluir não 

significa simplesmente matricular os educandos com 

necessidades educativas especiais na classe comum, 

ignorando as suas necessidades específicas, mas significa 

dar ao professor e a escola o apoio necessário a sua prática 

pedagógica (BRASIL, 1998). Pensando nisso, preconiza a 

seguinte reflexão: a educação é o caminho para superar a 

segregação do surdo, dando possibilidade para o 

desenvolvimento do mesmo, em aprender a Língua 

Portuguesa com a comunidade majoritária ouvinte, em 

especial na modalidade escrita, sabendo que esse 

desenvolvimento linguístico é paulatinamente 

acompanhado pelo ganho de habilidades psicolinguística e 

sociolinguística, que produzem um intercâmbio de 

aproximação com LIBRAS, e as formas convencionais e 

alternativas de instrumentos multiculturais para uma 

comunicação entre o receptor e o ouvinte. 
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5.6 O desafio educacional de letrar o surdo 

 

As práticas docentes de letrar é uma construção 

paulatina que favorecem o processo de aquisição e os 

aspectos da linguagem escrita. Ao alargar a aprendizagem 

do código escrito para além do espaço educacional, 

defende-se a hipótese de explorar o próprio educando, 

dando a possibilidade de LETRAR. Nessa esteira 

dimensional focalizada na competência linguística, o 

aprendente é estimulado no desempenho do discurso 

interpretativo das linguagens. Dentro desse mesmo 

contexto, possibilita-se aos surdos letrados, serem 

compreendidos pela sociedade grafada, como letrados no 

mundo dos saberes.  

São dois prelúdios que caracterizam e assinalam a 

sociedade surda. Em primeiro lugar, uso da língua grafada, 

devendo ser deferido como um povo pré-letrado, não em 

vista da falta de sapiência, todavia, porque sua língua não 

possui a língua escrita (LAKATO, 1982). Há, assim, a 

necessidade de um projeto pedagógico na educação do 

mesmo, pois sem esta percepção na alfabetização dos 

surdos, reverterá aos objetivos específicos de sempre: 

adquirir códigos alfabéticos e numéricos na competência 

individual, e não alcançando, assim, a função social 

institucional da grafia do surdo. Uma via contrária a essa 

recepção é observada e salientada por Tfouni:  

 

Dessa forma, busca-se entender o “como?” 

ensinar a escrita do português para o surdo 

(a interação do ponto interrogativo posto 

após o pronome serve para acentuar as 
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profundas dúvidas e questionamentos dos 

professores); uma aprendizagem não com o 

intento de fossificar o domínio da escrita a 

um sistema gráfico e a capacidade de 

codificar os signos escritos, porém ao saber 

fazer uso frequente e competente da leitura 

e escrita individual ou socialmente 

(TFOUNI, 2004, p. 25). 

 

O segundo prelúdio da sociedade surda é agregar a 

sua essência à ideologia cultural que a surdez não é 

deficiência. Partindo dessa pressuposição, a sociedade 

ouvinte deve mudar essa ideologia de recursar o deficiente 

auditivo, mas, sinalizar com uma política de significado, 

fazendo valer uma participação de modelos linguísticos no 

contexto escolar e um letramento compatível com a sua 

condição humana, tornando o discente letrado e consciente 

de seu dever na sociedade contemporânea. Constitui-se 

necessário refletir sobre as práticas de oralismo (leitura 

labial) na educação dos surdos comumente usados por 

pedagogos, com a finalidade de educar o mesmo, causando 

urdir em muitos educadores e familiares, e até mesmo nos 

próprios aprendentes. Devido aos surdos terem adquirido na 

sua formação educacional, a LIBRAS, não garantindo a 

eles a segunda modalidade, a língua portuguesa grafada, 

esta outra vertente não é nada fácil, não só para os 

deficientes auditivos, como também para a comunidade 

ouvinte, por causa das dificuldades destes em transcrever 

signos orais no seu idioma, pois, a oralidade e a grafia são 

díspares, causando, assim, contratempo entre ambos. A 

educação de surdos continua sendo polêmica e exigindo dos 

profissionais da área uma constante reflexão sobre os 
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caminhos a serem percorridos e as possíveis atuações do 

professor no contexto escolar (SILVA, 2003, p. 147). 

Percebe-se assim outro entrave na educação de letrar 

o surdo que são transcritos por Orrú (2012, p. 116), “os 

gestos, a datilologia, os sinais e as palavras são recursos 

linguísticos que entram na composição narrativa dos 

surdos, onde os significados constituídos apoiam-se em 

pontos mais ou menos estáveis, constituídos sob a relação 

dialógica ou mesmo pelas possibilidades da língua, 

causando dentro do universo cosmológico, acontecimentos 

que constituem o substrato da interação, onde os falantes 

estão socialmente organizados”. 

As regras gramaticais de linguagem visogestual 

(LIBRAS) constituem outro desafio para o letramento do 

surdo, em vista da ausência de artigos definidos e 

indefinidos, chamados por Fernandes (2003) de 

“sinteticismo”. Os signos linguísticos visogestuais fazem 

parte do processo de letramento para educar o deficiente 

auditivo. A essa modalidade da linguagem visual, Fernando 

(2006) denomina de universo de signos articulados pelos 

esmos, que são diferenciados da língua oral, difundido pela 

modalidade visoespacial e sua percepção articulatória de 

sinais. 

Os alagoanos, Ronaldo Tenório, Carlos Wanderlan e 

Tadeu Luz, estão de parabéns, pois foram premiados pela 

ONU (Organização das Nações Unidas) pela criação do 

software brasileiro que traduz de forma simultânea a 

comunicação da Língua portuguesa com o mundo digital 

para surdos, o programa chama-se “Mãos que Falam”, que 

traduz sons, textos e até fotos para Linguagem Brasileira de 
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Sinais (LIBRAS). O objetivo é atingir o público alvo, que 

são pessoas com deficiência auditiva que não entendem 

bem a língua portuguesa ou são analfabetos. Esse software 

é sensacional pois, reconhece as palavras de uma 

mensagem de texto, e o personagem Hugo interpreta o 

significado em Libras. O projeto está na segunda etapa de 

aperfeiçoamento dos códigos que funcionam com o cérebro 

do avatar. Segundo os idealizadores, quanto mais o 

programa for usado, mais haverá necessidade de tradução. 

O acesso ao programa é gratuito. Hugo ajuda a interpretar 

as imagens, quer tenham textos quer, não como a capa de 

um jornal (EBEL, 2013). 
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CONCLUSÃO 

 

 

Com o advento da tecnologia, o mundo globalizado 

perpassa por mudanças e interpelações sem precedentes na 

sociedade contemporânea, alterando as práticas sociais e 

educacionais continuamente na comunidade de Língua 

Portuguesa e na comunidade de Língua de Sinais. Nesse 

respeito, a necessidade de ressignificar as práticas docentes 

de letrar o surdo como proposta bilíngue, são 

imprescindíveis, porque esse processo abre espaço para 

novos rumos, levando o surdo ao desenvolvimento de 

práticas individuais e sociais no mundo moderno. Para isso 

as agências educacionais devem inserir um projeto que leve 

o educando a outros horizontes em leitura e injunções 

discrepantes e, desta forma, contextualizando sua 

aprendizagem. Quando o sistema educacional colocar em 

prática a alfabetização dos surdos, desenvolverá nesses a 

competência e desempenho tanto nas práticas de grafia 

como nas de leitura. 

A construção de um surdo letrado é possível, desde 

que haja interlocuções entre a Língua portuguesa 

sinalizadora por meio de intérpretes que possam fazer essa 

ponte, sobre interfacções, que vai logrando o português 

como a segunda língua (LIBRAS). Essa educação do 

bilinguismo aproxima o surdo da segunda língua, o 

português grafado, com a apresentação de textos diversos: 

leituras múltiplas, leitura de mundo e o mundo da leitura, 

reconhecendo, assim, os aspectos da interlinguagem, 

visando à autonomia do aprendente na escrita e na leitura. 
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Outro campo de desenvolvimento do educando é a Internet, 

em vista dos softwares desenvolvidos pela sociedade 

ouvinte, que servem de interlocutores entre o surdo e a 

comunidade letrada ouvinte. Esse intercâmbio tem 

aproximado ambas as práticas sociais ao perceber qual é o 

seu papel na sociedade capitalista dominante. 

Tais práticas educacionais fazem do processo de 

letrar e incluir os surdos, algo deveras possível, 

promovendo dessa forma o sociointeracionismo entre as 

comunidades ouvinte e surda, como também à mobilidade 

social e à autonomia pedagógica ao surdo, e uma educação 

sem preconceito, que valoriza as diferenças, onde todos 

fazem parte do contexto sociocultural e percebe qual o seu 

lugar na sociedade globalizada. Para que essa interação seja 

possível, é necessário que todos os atores que fazem parte 

desta conexão educacional desenvolvam seus papéis na 

promoção de uma educação de qualidade, com igualdade de 

direitos e respeito às diferenças, onde todos possam ser 

valorizados pelas suas reais potencialidades como seres 

capazes. 
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