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BEM-VINDO AO CURSO! 

Capacitação e Aperfeiçoamento em Alfabetização 

e Letramento Para Crianças Especiais 
 

DICAS IMPORTANTES PARA O BOM APROVEITAMENTO 

 

• O objetivo principal é aprender o conteúdo, e não apenas 

terminar o curso. 

• Leia todo o conteúdo com atenção redobrada, não tenha pressa. 

• Explore as ilustrações explicativas, pois elas são fundamentais 

para exemplificar e melhorar o entendimento sobre o conteúdo. 

• Quanto mais aprofundar seus conhecimentos mais se 

diferenciará dos demais alunos dos cursos. 

• O aproveitamento que cada aluno tem é o que faz a diferença 

entre os “alunos certificados” e os “alunos capacitados”. 

• A aprendizagem não se faz apenas no momento em que está 

realizando o curso, mas também durante o dia-a-dia. Ficar atento às coisas que 

estão à sua volta permite encontrar elementos para reforçar aquilo que foi 

aprendido. 

• Aplique o que está aprendendo. O aprendizado só tem sentido 

quando é efetivamente colocado em prática. 
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MÓDULO I – DESENVOLVENDO A PROCESSO DE 

APRENDIZAGEM 

1. SOBRE O CONCEITO E A APRENDIZAGEM 

 

 

A aprendizagem, conforme defende Vigotski (2002, p. 115), "pressupõe 

uma natureza social específica e um processo através do qual as crianças 

penetram na vida intelectual daqueles que a cercam". 

É na relação do sujeito com o meio físico e social, mediada por 

instrumentos e signos (entre eles a linguagem), que se processa o seu 

desenvolvimento cognitivo, ou seja, de acordo com o conceito de trabalho de 

Marx e Engels (1998), ao transformar a natureza, o homem também se 

transforma. 

Nessa perspectiva, o desenvolvimento psíquico do homem se realiza por 

meio do que Vigotski chamou de processo de internalização (VIGOTSKI, 

2001b). 

Segundo ele, as relações intrapsíquicas (atividade individual) 

constituem-se com base nas relações interpsíquicas (atividade coletiva). 

É nesse movimento do social ao individual que se dá a apropriação de 

conceitos e significações, ou seja, que se dá a apropriação da experiência social 

da humanidade. 

Dessa forma, podemos entender que a aprendizagem não ocorre 

espontaneamente e apenas tomando-se por base as condições biológicas do 

sujeito, mas que é mediada culturalmente. Nas palavras de Leontiev, 

modificações biológicas hereditárias não determinam o desenvolvimento sócio-

histórico do homem e da humanidade. (LEONTIEV, 1978, p. 264) 
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Essa compreensão sobre o desenvolvimento do psiquismo humano traz 

implicações para as relações entre o ensino e a aprendizagem e, mais 

especificamente, para a função da intencionalidade no processo educativo. 

Segundo Itelson (1979), resulta claro, então, que a assimilação de um 

sistema cientifico de conceitos e das consequentes estruturas da atividade 

psíquica, assim como o desenvolvimento multilateral e uniforme do aluno não 

são possíveis mediante somente a aprendizagem incidental baseada na atividade 

vital "natural". 

Para isso, faz falta uma atividade especial, cuja finalidade básica é a 

própria aprendizagem. Essa atividade específica do homem, que tem como fim 

direto a aprendizagem, se chama estudo. (ITELSON, 1979, p. 220, tradução 

nossa) 

Entre as décadas de 60 e 80 do século passado, Davidov e outros 

pesquisadores russos realizaram pesquisas, por meio da reestruturação de 

programas experimentais de estudo, que tinham por intenção investigar as 

condições essenciais para dirigir o desenvolvimento psíquico dos escolares, 

bem como suas possibilidades intelectuais. 

Ao considerar os pressupostos vigotskianos e da teoria da atividade, 

Davidov (1988, p.76) dedicou-se à investigação da atividade de estudo dos 

escolares em diferentes níveis de ensino. 

O ingresso na escola marca, assim, um novo lugar que a criança ocupa 

no sistema das relações sociais. 

Davidov considera ainda que o ensino, desde as séries iniciais, deve 

garantir aos estudantes a apropriação teórica da realidade, sendo essa a essência 

da atividade de estudo. 

Assim, de acordo com os pressupostos de Leontiev, ele entende a 

atividade de estudo como a atividade dominante da criança em idade escolar. 
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A unidade fundamental da atividade de estudo para Davidov é a tarefa 

de estudo que tem por finalidade a transformação do próprio sujeito, 

transformação essa que não é possível fora das ações objetais que este realiza. 

A compreensão das tarefas de estudo pelo estudante está associada à 

generalização teórica, sendo o conteúdo da atividade de estudo as formas 

elevadas da consciência social - como a ciência, a arte e a ética, ou seja, o 

conhecimento teórico. 

Assim, pois, o conteúdo principal da atividade de estudo é a assimilação 

dos procedimentos generalizados de ação na esfera dos conceitos científicos e 

mudanças qualitativas no desenvolvimento psíquico da criança, que ocorrem 

sobre essa base (DAV1DOV, 1987, p. 324). 

Também compõem a atividade de estudo as ações de estudo. Para 

Davidov (1987), são as ações de estudo que permitem ao estudante ter 

condições de individualizar relações gerais, identificar idéias-chaves da área de 

conhecimento, modelar relações, dominar procedimentos de passagem das 

relações gerais à sua concretização e vice-versa. 

O outro componente da atividade de estudo são as ações de auto 

avaliação e regulação. 

É por meio dessas ações que o estudante estará apto a avaliar suas 

próprias condições no início de seu trabalho, seu percurso e os resultados 

alcançados no decorrer da atividade. 

Esses três componentes (tarefas de estudo, ações de estudo e ações de 

autoavaliação e regulação), trabalhados de forma integrada, e mediados pela 

ação do professor, permitem que o estudante se aproprie de conceitos 

historicamente construídos, de forma sistematizada e intencional, e se 

desenvolva intelectualmente com vistas ao pensamento teórico. 

Assim, acredita -se que um dos elementos essenciais para o 

desenvolvimento de toda a potencialidade do sujeito se encontra na 
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possibilidade de apropriação dos conhecimentos teóricos, representada nas 

interrelações entre o interno e o externo, entre a totalidade e a aparência, entre o 

original e o derivado (DAVIDOV, 1982) 

Para o autor, o método que permite que se reproduzam teoricamente as 

formas de representação e contemplação sensorial, o concreto real, é o método 

de ascensão do abstrato ao concreto. As abstrações se alcançam por meio do 

desenvolvimento do objeto e permitem expressar a essência do objeto concreto. 

Já o concreto é o resultado mental da associação das abstrações e nele o 

objeto se apresenta em unidade com o todo. Assim, não se entende um conceito 

como uma abstração; ele é, na verdade, o concreto gerado com base na 

associação de abstrações. 

Por isso, Davidov atenta para o método de ascensão do abstrato ao 

concreto, considerado um dos princípios didáticos necessários para uma 

organização do ensino que possibilite a formação do pensamento teórico. 

Com base nas contribuições de Davidov, Rubtsov (1996) considera a 

atividade de estudo como de aprendizagem. Em se tratando da definição dos 

termos (estudo e aprendizagem), é importante salientar que, em alguns textos, 

sobretudo de tradução da língua russa para a língua inglesa, o termo atividade é 

utilizado como equivalente ao de atividade de estudo. 

De acordo com o contexto educacional brasileiro, consideramos o termo 

atividade de aprendizagem mais apropriado e, assim, o utilizaremos como 

sinônimo de atividade de estudo ao longo deste texto, com o sentido de uma 

aprendizagem que decorre de uma atividade de ensino escolar, intencional, 

sistematizada e organizada, que objetiva à formação do pensamento teórico. 

2. CONSIDERAÇÕES INICIAIS  

 

O letramento tem como objeto de reflexão, de ensino, ou de 

aprendizagem os aspectos sociais da língua escrita. Assumir como objetivo o 
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letramento no contexto do ciclo escolar implica adotar na alfabetização uma 

concepção social da escrita, em contraste com uma concepção tradicional que 

considera a aprendizagem de leitura e produção textual como a aprendizagem 

de habilidades individuais. Essa escolha implica, ainda, que a pergunta 

estruturadora/estruturante do planejamento das aulas seja: “quais os textos 

significativos para o aluno e para sua comunidade”, em vez de: “qual a 

sequência mais adequada de apresentação dos conteúdos (geralmente, as letras 

para formarem sílabas, as sílabas para formarem palavras e das palavras para 

formarem frases)”. 

 

Determinar o que seja um texto significativo para a comunidade implica, 

por sua vez, partir da bagagem cultural diversificada dos alunos, que, antes de 

entrarem na escola, já são participantes de atividades corriqueiras de grupos 

sociais que, central ou perifericamente, com diferentes modos de participação 

(mais ou menos autônomos, mais ou menos diversificados, mais ou menos, 

prestigiados), já pertencem a uma cultura letrada. 

Uma atividade que envolve o uso da língua escrita (um evento de 

letramento) não se diferencia de outras atividades da vida social: é uma 

atividade coletiva e cooperativa, porque envolve vá rios participantes, com 

diferentes saberes, que são mobilizados segundo interesses, intenções e 

objetivos individuais e metas comuns. Já a prática de uso da escrita dentro da 

escola envolve prioritariamente a demonstração da capacidade individual de 

realizar todos os aspectos de todas as atividades, seja: soletrar, ler em voz alta, 
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responder a perguntas oralmente ou por escrito, escrever uma redação ou um 

ditado. 

A diferença entre ensinar uma prática e ensinar para que o aluno 

desenvolva uma competência ou habilidade não é mera questão terminológica. 

Na escola, onde predomina a concepção da leitura e da escrita como 

competências, concebe-se a atividade de ler e escrever como um conjunto de 

habilidades progressivamente desenvolvidas até se chegar a uma competência 

leitora e escritora ideal: a do usuário proficiente da língua escrita. Os estudos 

do letramento, por outro lado, partem de uma concepção de leitura e de escrita 

como práticas discursivas, com múltiplas funções e inseparáveis dos contextos 

em que se desenvolvem. 

 

É difícil pensar o trabalho pedagógico com base nessa concepção, 

porque a heterogeneidade não combina muito bem com a aula tradicional, com 

um professor dirigindo-se a um aluno médio, idealizado, representativo da 

turma de trinta ou mais alunos, interagindo apenas com o professor, falante 

primário e foco da atenção de todos, que dá sua aula de acordo com um 

currículo definido para todas as turmas do ciclo na escola ou no município Isso, 

porque em determinado dia, naquele ano, todas as crianças da turma serão 

avaliadas segundo parâmetros (também supostamente representativos dos 
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conhecimentos a serem atingidos na série ou no ciclo) definidos para toda a 

nação, como acontece com as já conhecidas avaliações do SARESP, SAEB. 

A concepção da escrita dos estudos de letramento pressupõe que as 

pessoas e os grupos sociais são heterogêneos e que as diversas atividades entre 

as pessoas acontecem de modos muito variados. Portanto, é viável que se 

concebam princípios gerais para a organização do currículo, mas as atividades 

para seu desenvolvimento, na interação entre professor e aluno(s) e entre 

aluno(s) e aluno(s) envolvem tal sorte de fatores de ordem social e pessoal que 

seus resultados são imprevisíveis. 

Entre esses princípios gerais do desenvolvimento do currículo, segundo 

a concepção do letramento, teríamos: 

1. O currículo é dinâmico; 

 

2. O currículo parte da realidade local: turma – escola – comunidade; 

3. O princípio estruturante do currículo é a prática social (não o 

conteúdo); 

4. Os conteúdos do currículo têm a função de orientar, organizar e 

registrar o trabalho do professor, não são, necessariamente, conteúdos a serem 

focalizados em sala de aula. 

No ciclo em discussão, os “conteúdos” correspondem, basicamente, ao 

conjunto de saberes e conhecimentos requeridos em práticas sociais letradas, 

tais como as de medição, cálculos de volume, elaboração de maquetas, mapas e 

plantas (conteúdos matemáticos), e àqueles necessários para a participação em 

práticas discursivas de leitura e produção de textos de diversos gêneros. Nesse 

último caso, estamos falando, dentre outros, daqueles “conteúdos” relativos ao 

domínio do código (como a segmentação em palavras, correspondências 

regulares de som-letra, regras ortográficas de palavras comuns, uso de 

maiúsculas) e à formação de uma noção de texto (coesão, coerência, 



13 

 

multimodalidade, intertextualidade, gênero e discurso, etc.) Numa prática 

social, há a necessidade de tudo isso e, portanto, SEMPRE surge a 

oportunidade de o professor focalizar, de forma sistemática, algum conteúdo, 

ou seja, de apresentar materiais para o aluno chegar a perceber uma 

regularidade, praticar um procedimento, buscar uma explicação. A partir do 

momento em que o letramento do aluno é definido como o objetivo da ação 

pedagógica , o movimento será da prática social para o conteúdo, nunca o 

contrário, se o letramento do aluno for o objetivo da ação pedagógica. 

A prática social é possível quando sabemos como agir discursivamente 

numa situação, ou seja, quando sabemos qual gênero do discurso usar; por isso, 

é natural que essas representações ou modelos que viabilizam a comunicação 

na prática social – os gêneros – sejam unidades importantes no planejamento. 

Isso não significa, entretanto, que a atividade da aula deva ser organizada em 

função de qual gênero ensinar. Exemplificamos a diferença: se as crianças estão 

intrigadas pela extinção dos dinossauros, pode ser que seus interesses façam 

com que se aventurem pela Internet, leiam verbetes de enciclopédias, visitem 

um museu de ciências, entrevistem um cientista. Para realizar essas iniciativas, 

terão de adquirir familiaridade com a leitura de hipertextos, de verbetes, com a 

produção de questionários, pois é a familiaridade com esses gêneros o que 

permitirá que elas realizem essas atividades. E o professor poderá, ao guiá-las 

na leitura e produção de textos pertencentes a esses gêneros, chamar a atenção, 

explicar, exemplificar as características dos textos, ou da língua, ou das 

palavras que os formam. Tudo isso é bem diferente de definir, de antemão, que 

nesse ano, serão ensinados os textos interativos (blog, email, texto informativo 

em forma de hipertexo entre outros), verbete e entrevista. 

3. HISTÓRIA DOS MÉTODOS DE ALFABETIZAÇÃO NO 

BRASIL 

EXPLICAÇÕES NECESSÁRIAS 
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A fim de contribuir para o debate a respeito do tema deste evento, 

apresento nesta conferência uma síntese de alguns dos resultados de pesquisas 

que venho desenvolvendo, há mais de duas décadas, a respeito da história do 

ensino de língua e literatura no Brasil e, em particular, a respeito do ensino da 

leitura e escrita na fase inicial de escolarização de crianças, ou alfabetização, 

como esse processo passou a ser denominado, entre nós, a partir do início do 

século XX. 

Em nosso país, a história da alfabetização tem sua face mais visível na 

história dos métodos de alfabetização, em torno dos quais, especialmente desde 

o final do século XIX, vêm-se gerando tensas disputas relacionadas com 

"antigas" e "novas" explicações para um mesmo problema: a dificuldade de 

nossas crianças em aprender a ler e a escrever, especialmente na escola pública. 

Visando a enfrentar esse problema e auxiliar "os novos" a adentrarem no 

mundo público da cultura letrada, essas disputas em torno dos métodos de 

alfabetização vêm engendrando uma multiplicidade de tematizações, 

normatizações e concretizações, caracterizando-se como um importante aspecto 

dentre os muitos outros envolvidos no complexo movimento histórico de 

constituição da alfabetização como prática escolar e como objeto de 

estudo/pesquisa. 

Dada tal complexidade e considerando tanto os objetivos deste evento 

quanto as urgências específicas deste momento histórico, optei por fazer 

delimitações no tema proposto para esta conferência, enfatizando, na história 

dos métodos de alfabetização: a disputa pela hegemonia de determinados 

métodos na situação paulista, devido ao caráter modelar que se buscou 

imprimir às iniciativas educacionais desse estado, a partir dos anos de 1890; e o 

período compreendido entre as décadas finais do século XIX e os dias atuais, 

uma vez que, a partir da proclamação da República, iniciou-se processo 

sistemático de escolarização das práticas de leitura e escrita. 
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Apesar de todos os riscos envolvidos na opção por abordar um longo 

período histórico em tão breve exposição e por abordar também um momento 

histórico ainda presente, mesmo ciente desses riscos, espero, com esta 

conferência, contribuir para a compreensão de importantes aspectos do passado 

e do presente da alfabetização em nosso país, e, em decorrência, contribuir, 

também, para a elaboração de projetos para o futuro, que possam auxiliar 

nossas crianças a realizarem plenamente seu direito de aprender a ler e 

escrever. Outro não é, certamente, o objetivo maior e o "fim último" deste 

evento e de todos os que dele participam. 

 

4. ESCOLA E ALFABETIZAÇÃO 

 

Em nosso país, desde o final do século XIX, especialmente com a 

proclamação da República, a educação ganhou destaque como uma das utopias 

da modernidade. A escola, por sua vez, consolidou-se como lugar 

necessariamente institucionalizado para o preparo das novas gerações, com 

vistas a atender aos ideais do Estado republicano, pautado pela necessidade de 

instauração de uma nova ordem política e social; e a universalização da escola 

assumiu importante papel como instrumento de modernização e progresso do 

Estado-Nação, como principal propulsora do “esclarecimento das massas 

iletradas”. 

No âmbito desses ideais republicanos, saber ler e escrever se tornou 

instrumento privilegiado de aquisição de saber/esclarecimento e imperativo da 

modernização e desenvolvimento social. A leitura e a escrita — que até então 

eram práticas culturais cuja  aprendizagem se encontrava restrita a poucos e 

ocorria por meio de transmissão assistemática de seus rudimentos no âmbito 

privado do lar, ou de maneira menos informal, mas ainda precária, nas poucas 

“escolas” do Império (“aulas régias”) — tornaram-se fundamentos da escola 
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obrigatória, leiga e gratuita e objeto de ensino e aprendizagem escolarizados. 

Caracterizando-se como tecnicamente ensináveis, as práticas de leitura e escrita 

passaram, assim, a ser submetidas a ensino organizado, sistemático e 

intencional, demandando, para isso, a preparação de profissionais 

especializados. 

Desse ponto de vista, os processos de ensinar e de aprender a leitura e a 

escrita na fase inicial de escolarização de crianças se apresentam como um 

momento de passagem para um mundo novo — para o Estado e para o cidadão 

—: o mundo público da cultura letrada, que instaura novas formas de relação 

dos sujeitos entre si, com a natureza, com a história e com o próprio Estado; um 

mundo novo que instaura, enfim, novos modos e conteúdos de pensar, sentir, 

querer e agir. 

No entanto, especialmente desde as últimas duas décadas, as evidências 

que sustentam originariamente essa associação entre escola e alfabetização vêm 

sendo questionadas, em decorrência das dificuldades de se concretizarem as 

promessas e os efeitos pretendidos com a ação da escola sobre o cidadão. 

Explicada como problema decorrente, ora do método de ensino, ora do aluno, 

ora do professor, ora do sistema escolar, ora das condições sociais, ora de 

políticas públicas, a recorrência dessas dificuldades de a escola dar conta de sua 

tarefa histórica fundamental não é, porém, exclusiva de nossa época. 

Decorridos mais de cem anos desde a implantação, em nosso país, do 

modelo republicano de escola, podemos observar que, desde essa época, o que 

hoje denominamos “fracasso escolar na alfabetização” se vem impondo como 

problema estratégico a demandar soluções urgentes e vem mobilizando 

administradores públicos, legisladores do ensino, intelectuais de diferentes 

áreas de conhecimento, educadores e professores. 

Desde essa época, observam-se repetidos esforços de mudança, a partir 

da necessidade de superação daquilo que, em cada momento histórico, 

considerava-se tradicional nesse ensino e fator responsável pelo seu fracasso. 
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Por quase um século, esses esforços se concentraram, sistemática e 

oficialmente, na questão dos métodos de ensino da leitura e escrita, e muitas 

foram as disputas entre os que se consideravam portadores de um novo e 

revolucionário método de alfabetização e aqueles que continuavam a defender 

os métodos considerados antigos e tradicionais. 

A partir das duas últimas décadas, a questão dos métodos passou a ser 

considerada tradicional, e os antigos e persistentes problemas da alfabetização 

vêm sendo pensados e praticados predominantemente, no âmbito das políticas 

públicas, a partir de outros pontos de vista, em especial a compreensão do 

processo de aprendizagem da criança alfabetizanda, de acordo com a 

psicogênese da língua escrita. 

O que é esse “tradicional”? Quando e por quê se engendra um tipo de 

ensino de leitura e escrita que hoje é acusado de "tradicional"? O que 

representava para a(s) época(s) em que ocorre seu engendramento? Qual sua 

relação com a tradição que lhe é anterior? Quanto desse “tradicional” subsiste 

nas práticas alfabetizadoras, mesmo nas dos professores que querem superá-

las? Como se pode explicar sua insistente permanência? Como dialogam entre 

si a tradição e os repetidos esforços de mudança em alfabetização? 

 

5.  A METODIZAÇÃO DO ENSINO DA LEITURA 

 

Até o final do Império brasileiro, o ensino carecia de organização, e as 

poucas escolas existentes eram, na verdade, salas adaptadas, que abrigavam 

alunos de todas as “séries” e funcionavam em prédios pouco apropriados para 

esse fim; eram as “aulas régias”, já mencionadas. Em decorrência das precárias 

condições de funcionamento, nesse tipo de escola o ensino dependia muito 

mais do empenho de professor e alunos para subsistir. E o material de que se 

dispunha para o ensino da leitura era também precário, embora, na segunda 
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metade do século XIX, houvesse aqui algum material impresso sob a forma de 

livros para fins de ensino de leitura, editados ou produzidos na Europa. 

Habitualmente, porém, iniciava-se o ensino da leitura com as chamadas “cartas 

de ABC" e depois se liam e se copiavam documentos manuscritos. 

Para o ensino da leitura, utilizavam-se, nessa época, métodos de marcha 

sintética (da "parte" para o "todo"): da soletração (alfabético), partindo do nome 

das letras; fônico (partindo dos sons correspondentes às letras); e da silabação 

(emissão de sons), partindo das sílabas. Dever-se-ia, assim, iniciar o ensino da 

leitura com a apresentação das letras e seus nomes (método da 

soletração/alfabético), ou de seus sons (método fônico), ou das famílias 

silábicas (método da silabação), sempre de acordo com certa ordem crescente 

de dificuldade. Posteriormente, reunidas as letras ou os sons em sílabas, ou 

conhecidas as famílias silábicas, ensinava-se a ler palavras formadas com essas 

letras e/ou sons e/ou sílabas e, por fim, ensinavam-se frases isoladas ou 

agrupadas. Quanto à escrita, esta se restringia à caligrafia e ortografia, e seu 

ensino, à cópia, ditados e formação de frases, enfatizando-se o desenho correto 

das letras. 

As primeiras cartilhas brasileiras, produzidas no final do século XIX 

sobretudo por professores fluminenses e paulistas a partir de sua experiência 

didática, baseavam-se nos métodos de marcha sintética (de soletração, fônico e 

de silabação) e circularam em várias províncias/estados do país e por muitas 

décadas. 

Em 1876, data que elegi como marco inicial do primeiro momento 

crucial nessa história, foi publicada em Portugal a Cartilha Maternal ou Arte da 

Leitura, escrita pelo poeta português João de Deus. A partir do início da década 

de 1880, o “método João de Deus” contido nessa cartilha passou a ser 

divulgado sistemática e programaticamente principalmente nas províncias de 

São Paulo e do Espírito Santo, por Antonio da Silva Jardim, positivista 

militante e professor de português da Escola Normal de São Paulo. 
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Diferentemente dos métodos até então habituais, o “método João de 

Deus” ou “método da palavração” baseava-se nos princípios da moderna 

linguística da época e consistia em iniciar o ensino da leitura pela palavra, para 

depois analisá-la a partir dos valores fonéticos das letras. Por essas razões, 

Silva Jardim considerava esse método como fase científica e definitiva no 

ensino da leitura e fator de progresso social. 

Esse primeiro momento se estende até o início da década de 1890 e nele 

tem início um disputa entre os defensores do "método João de Deus" e aqueles 

que continuavam a defender e utilizar os métodos sintéticos: da soletração, 

fônico e da silabação. Com essa disputa, funda-se uma nova tradição: o ensino 

da leitura envolve necessariamente uma questão de método, ou seja, enfatiza-se 

o como ensinar metodicamente, relacionado com o que ensinar; o ensino da 

leitura e escrita é tratado, então, como uma questão de ordem didática 

subordinada às questões de ordem linguística (da época). 

6. POLÍTICAS PÚBLICAS E O ATENDIMENTO ÀS CRIANÇAS 

DE 0 A 6 ANOS 

 

Analisando as últimas décadas, pode-se enfatizar que, desde 1988, 

constata-se quatro marcos importantes para a valorização da criança e de sua 

educação, no Brasil: a Constituição de 88; o Estatuto da Criança e do 
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Adolescente (ECA); a Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS), de 1993; e a 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 9394/96 (LDBEN). 

No entanto, não desprezando a importância dos demais marcos referidos, 

serão analisados, neste capítulo, a Constituição de 88 e a LDBEN, por estarem 

mais relacionados com o objeto deste módulo, que versa sobre a  prática do 

professor, no campo da Educação Infantil. 

Pela Constituição de 88, a criança passa a ter direito à educação pública, 

que deve ser assegurada, desde o seu nascimento e deve ser diferenciada da 

educação familiar e social. O que antes era considerado como favor do Estado e 

direito da família, toma outro sentido, pois a criança, agora, passa a ter 

garantias fundamentais para o seu desenvolvimento integral, enquanto cidadão, 

em processo de formação. 

As transformações ocorridas no âmbito da Educação Infantil vêm se 

configurando ao lado das lutas realizadas pelos movimentos sociais e, também 

pelo “[...] rico processo político pedagógico que envolveu variados setores 

sociais”. (OLIVEIRA, 2002, p.35). 

A conquista do direito constitucional à educação das crianças pequenas e 

a ampliação da rede de creches e pré-escolas são consequências diretas da 

organização popular, seja no movimento das mulheres, seja nas associações de 

moradores ou, ainda, na organização dos trabalhadores em sindicatos. (SILVA, 

1999, p. 50). 

 

A Constituição Federal determina que a criança deve ser vista como 

sujeito de direitos e, assim, ela passa a ser reconhecida como cidadã em 

desenvolvimento, requerendo, então, uma atenção individualizada. Segundo 

esse preceito constitucional, lhe é assegurado, o acesso a uma Educação Infantil 

de qualidade que contribua para seu desenvolvimento efetivo. As creches e pré-
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escolas passam a ser mencionadas, no referido documento normativo, no 

capítulo referente à educação. 

Segundo Silva (2001), a constatação, nesse período, do elevado índice 

de profissionais da educação leigos, provoca um debate em torno da qualidade 

do atendimento oferecido em creches e pré-escolas e, também, da necessidade 

de uma melhor formação dos profissionais da educação para as crianças de 0 a 

6 anos de idade. 

A questão do profissional da Educação Infantil adquire, então, 

centralidade, tanto do ponto de vista da qualidade do trabalho desenvolvido 

com a criança, quanto do reconhecimento de que a Educação Infantil, 

especialmente a creche, faz parte da educação. (SILVA, 2001, p.11). 

Com a conscientização do direito à educação e o reconhecimento de que 

a criança de 0 até 6 anos necessita de uma formação integral, em seus aspectos 

físico, psicológico, intelectual e social, que extrapola os limites da educação 

familiar, abre-se caminho para toda uma nova perspectiva educacional. Dessa 

forma, constata-se uma relativa valorização dos profissionais que exercem a 

função de educar e cuidar, nas instituições de Educação Infantil. 

A partir de então, vem se observando de um modo geral, um 

reconhecimento da importância da educação de crianças de 0 a 6 anos. Neste 

sentido, cresce a conscientização de que as questões culturais, sociais e 

familiares, também, são de grande importância no desenvolvimento do 

indivíduo. 

 

Apesar do compromisso com um “resultado escolar” que a escola 

prioriza e que, em geral, resulta numa padronização, estão em jogo na 

Educação Infantil as garantias dos direitos das crianças ao bem estar, à 

expressão, ao movimento, à segurança, à brincadeira, à natureza, e também ao 

conhecimento produzido e a produzir (ROCHA, 2001, p. 32). 
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Essa nova maneira de valorizar a educação da criança significa um 

grande avanço que se traduz, no reconhecimento das lutas sociais que 

reivindicavam o direito à educação, para as crianças pequenas. 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1996 promove um 

grande avanço no campo em apreço, pois o ensino infantil passa a ser 

reconhecido como a primeira etapa da Educação Básica. 

Contudo, apesar disso, percebe-se que essa educação, ainda, é pouco 

reconhecida e valorizada pelos gestores das políticas públicas. Segundo 

informações contidas no Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil, em 

2000, referidas por Rodrigues (2003), a Educação Infantil é o setor mais 

vulnerável da educação brasileira. 

No atual contexto, como já foi mencionado, os documentos normativos 

enfatizam que a criança deve ser reconhecida como sujeito social de direitos e 

que creches e pré-escolas devem ser garantidas a todos, contudo, nem sempre 

esse preceito legal, vem sendo cumprido. 

Segundo Campos (2002), no Brasil, há uma distância entre a legislação e 

a realidade na qual estamos inseridos. Assim pode-se constatar pontos de 

contraste entre o que está no papel e o que se observa no real, isto é, entre o 

proclamado e o realizado. 

 

Outra característica de nossos instrumentos legais e de nossa prática de 

planejamento é a opção por diretrizes amplas e a ausência de previsão de 

mecanismos operacionais efetivos que garantam a aplicação daqueles 

princípios na realidade, na direção implícita nos objetivos gerais. (CAMPOS, 

2002, p.28). 

Na década de 90, o país passa por problemas políticos e econômicos, o 

que acarretou contenção de despesas, sobretudo, no campo educacional. 



23 

 

Nesse período, as políticas educacionais no País passam a ser 

influenciadas pelo Banco Mundial (BM). A partir de então, constata-se tanto a 

carência de investimentos na Educação Infantil, quanto a mudança do discurso 

que deixa de enfatizar a educação e o cuidado para priorizar os índices de 

desenvolvimento infantil. 

Assim, nas duas gestões de FHC, a Educação Infantil é preterida, a favor 

da universalização do Ensino Fundamental. Vale registrar, que no referido 

Governo, é dado grande incentivo às propostas para a expansão da Educação 

Infantil, através de modelos não formais de ensino. 

Assim, a educação que dera uma arrancada em 88, começa a sofrer 

retrocessos, devido à crise vigente. Campos (2002) explica que os retrocessos 

se devem à falta de uma legislação que completasse e regulamentasse os setores 

educacionais e, sendo, também, decorrentes: 

[...] da falta de implementação do que se encontra definido em lei, tudo 

isso tendo como pano de fundo um discurso que denuncia a Constituição de 88 

como entrave ao desenvolvimento e que prega a desresponsabilização do 

Estado em relação a uma gama de esferas de ação pública (CAMPOS, 2002, 

p.28). 

O processo de descentralização das responsabilidades do Estado e, 

muitas vezes, a sua omissão, serviram para transferir as responsabilidades 

governamentais para as ONGS (Organizações não Governamentais) e para 

instituições de caráter privado. 

Por outro lado, o que era de responsabilidade do poder público federal 

e/ou estatal passou a ser dos municípios que na maioria das vezes, não possuem 

condições adequadas para arcar com o custeio da Educação Infantil e do Ensino 

Fundamental, conforme lhes tem sido atribuído. 
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A Constituição já referida deixa isso claro no art. 208. Inciso IV, “o 

dever do estado com a educação será efetivado mediante a garantia de: IV - 

atendimento em creches e pré-escolas às crianças de zero a seis anos de idade”. 

No entanto, a Constituição, ao regulamentar a emenda constitucional n.º 

14, no art. 211, § 2º, assegura que essa responsabilidade passa a ser dos 

municípios. “Os municípios atuarão prioritariamente no Ensino Fundamental e 

na Educação Infantil”. 

A Constituição de 1988, no artigo acima citado, é enfática garantindo a 

igualdade desses dois níveis de ensino. Entretanto, na Lei 9394/96, no seu 

artigo 11, Inciso V, há uma contradição no que se refere ao atendimento 

igualitário à Educação Infantil, quando se explicita “[...] e, com prioridade, o 

Ensino Fundamental”. Dessa forma, os municípios incumbir-se-ão de: 

[...] oferecer a Educação Infantil em creches e pré-escolas, e, com 

prioridade, o Ensino Fundamental, permitida a atuação em outros níveis de 

ensino somente quando estiverem atendidas plenamente as necessidades de sua 

área de competência e com recursos acima dos percentuais vinculados pela 

Constituição Federal a manutenção e desenvolvimento do ensino. (LDBEN, 

art.11, Inciso V, p. 9). 

Portanto, quando se analisa o art. 212, da Constituição, no seu § 3º, 

compreende-se, melhor, a prioridade dada ao Ensino Fundamental, na 

distribuição de recursos financeiros, pelo fato de ele ser obrigatório, pois se 

constitui como um direito público subjetivo. Assim, percebe-se, mais uma vez, 

uma secundarização da Educação Infantil, pois segundo a LDB, em vigor, a 

educação nesse nível de ensino é um direito e não uma obrigação nem do 

Estado, nem do indivíduo. 

Segundo Vieira (2003), “[...] cabe ao Estado, sobretudo, ao poder 

público municipal, oferecer às crianças pequenas oportunidades de acesso às 
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instituições infantis educativas, compartilhando com a família a sua educação e 

socialização”. 

Nas Disposições Transitórias da LDB, de 1996, no seu art. 87, foi 

instituída a “década da educação”, a contar a partir da sua publicação. 

Segundo o parágrafo 3º, deste documento, cada município e, 

supletivamente, o Estado e a União, deverão: “I - matricular todos os 

educandos a partir de sete anos de idade e, facultativamente, a partir dos seis 

anos, no Ensino Fundamental”. 

Entretanto, no art. 30, da Seção II que versa sobre a Educação Infantil é 

explicitado que esse nível de ensino “será oferecido em [...]”, dando ênfase, 

mais uma vez, ao descaso para com a educação das crianças pequenas. 

O problema está ligado à construção formal linguística, isto é: a 

Educação Infantil continua sendo um direito, como uma oferta, mas atender à 

demanda é prerrogativa do Ensino Fundamental. Sendo assim, a criação de 

creches, uma reivindicação antiga do Movimento Pró-creches, defendida 

principalmente pelas mulheres, continua não sendo, totalmente, contemplada, 

pois não se tem conseguido atender à grande demanda e às necessidades 

efetivas das famílias. 

De acordo com o artigo 7º da Constituição Federal, inciso XXV, é 

direitos do trabalhadores/trabalhadoras: a assistência gratuita aos filhos e 

dependentes, desde o nascimento até os 6 anos de idade, em creches e pré-

escolas, enfatizando que esse é direito das próprias crianças. Desta forma, esse 

preceito normativo tem sido pouco atendido. 

Considera-se que as reflexões, debates e conquistas que afetaram, 

positivamente, o ethos da Educação Infantil precisa ser considerado pelos 

gestores das políticas públicas, para que sejam minimizadas as diferenças de 

tratamento existentes entre esse nível de ensino e o Ensino Fundamental. 
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É importante ressaltar, que não se está discutindo a importância, ou não, 

da faixa etária dos 7 aos 14 anos, ou em outras palavras, a etapa correspondente 

à obrigatoriedade e gratuidade de ensino. Até porque, tem-se consciência dos 

problemas enfrentados por essa etapa do ensino, principalmente, em relação à 

criação de políticas efetivas, que garantam um ensino público de qualidade, 

pois os índices de evasão e repetência, ainda, são muito representativos. Trata-

se de defender a importância da Educação Infantil, inclusive, para a melhoria 

do Ensino Fundamental. 

Observa-se, que atualmente, os gestores das políticas públicas, pelo 

menos no plano do discurso, têm se preocupado mais com as propostas e 

direcionamentos para a Educação Infantil. 

Assim, foram elaborados, no período de 1997-98, os Referenciais 

Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (RCNEI), que viabilizou, um 

certo direcionamento, para esse ensino. Todavia, grande parte das escolas tem 

usado o documento como método, com muita ortodoxia, não levando em 

consideração a cultura organizacional da instituição. 

O documento citado foi concebido para se tornar uma referência para as 

escolas, objetivando redirecionar o trabalho pedagógico, para obtenção de uma 

maior qualidade. Nesse sentido, buscou orientar o professor no seu trabalho de 

planejar, criarem dinâmicas e processos educativos, compatíveis com o 

desenvolvimento da criança, seguindo as intenções educativas pré-

estabelecidas. 

 

Segundo essas Diretrizes e, em consonância com a LDBEN, a Educação 

Infantil, se constitui como 1ª etapa da educação básica, passa a ser organizada, 

da seguinte forma: “I- creches, ou entidades equivalentes, para crianças de até 

três anos de idades; II- pré-escolas, para as crianças de quatro a seis anos de 

idade” ( LDBEN, art.30, 1996, p.17). 
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Os mencionados referenciais apontam para a superação do enfoque 

assistencialista, na medida em que conferem uma maior importância ao caráter 

pedagógico, da Educação Infantil. É importante salientar que os RCNEI têm 

suscitado muitos questionamentos, pois não contempla a realidade e as 

necessidades da maioria das escolas brasileiras, existe uma polêmica no âmbito 

desses referenciais, pois o documento: não contempla a formação dos 

profissionais para esse nível de ensino; desconsidera as diversas práticas e 

experiências acumuladas pelos docentes da Educação Infantil. 

A divisão por idades, proposta pelos referenciais, embora possa parecer 

arbitrária, vista sob a ótica da teoria do desenvolvimento humano, objetiva 

atender aos aspectos sociais, emocionais, cognitivos, que possuem 

similaridades dentro de cada faixa etária da criança. 

Contudo, persiste ainda, certa confusão quanto às nomenclaturas 

referentes à divisão e à classificação das idades, no nível de ensino em apreço. 

Geralmente, a creche é destinada às crianças de 0 a 3 anos e, a pré-

escola, destina-se à faixa etária entre 4 e 6 anos, mas essa divisão organizativa 

pode variar conforme regiões, escolas, etc. Essa indeterminação advém, 

também, das diferentes concepções priorizadas tanto por entidades 

assistencialistas e educacionais, quanto por instituições públicas e privadas. 

Atualmente, se observa certa preocupação, no sentido de se buscar uma 

homogeneização entre as diferentes classificações. 

 

Rosemberg (2002) ressalta que, nem a Constituição de 88, nem a 

LDBEN, conceituam e diferenciam as creches das pré-escolas, no sentido de 

deixar claro, os pontos em que eles se aproximam ou se afastam, a não ser pela 

idade, como já foi citado. 

Na Educação Infantil essa divisão por idades vem causando problemas, 

na medida em que, algumas crianças, são obrigadas a mudar de instituição, 
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principalmente, nas creches, por não pertencerem mais à faixa etária 

compreendida entre 0 a 3 anos. Como pontua Campos, essas mudanças 

provocam, muitas vezes, dificuldades adicionais para as famílias, 

principalmente nos grandes centros, pois irmãos de diferentes idades têm de 

frequentar unidades separadas, em horários nem sempre compatíveis. 

(CAMPOS, 2002, p.29). 

Portanto, é importante não generalizar, pois muitas escolas já estão 

preocupadas em unificar esse atendimento, centralizando-o nos denominados 

Centros de Educação Infantil, que visam oferecer uma educação que relacione 

educação com cuidado. 

Campos (2002), afirma que já existem casos de prefeituras, que estão 

oferecendo atendimento às crianças de 0 a 6 anos, nesse formato. A assistência 

adequada e integrada para as crianças de até quatro anos deixa muito a desejar, 

tanto em nível quantitativo, quanto em qualitativo; isso, talvez possa ser 

explicado pela já relatada história das creches, no Brasil. 

 

6.1     A ESCOLARIZAÇÃO DE CRIANÇAS DE 6 ANOS 

 

Na contemporaneidade, várias mudanças vêm ocorrendo no nível da 

Educação Infantil, principalmente, no que tange à organização dos 

estabelecimentos estaduais e municipais que se estruturavam pelo sistema da 

seriação. Atualmente, tem se dado a prioridade aos ciclos que agrupam os 

alunos por faixas etárias e, no ciclo inicial, em algumas redes, crianças de 6 

anos passaram a ser incorporadas. 

A ampliação do Ensino Fundamental para nove anos, não é explicitada 

na Constituição Federal de 88 e, nem, na LDBEN. O artigo 32 desta Lei 

explicita que o Ensino Fundamental, com duração mínima de 8 anos, é 

obrigatório e gratuito na escola pública. No entanto, o artigo 87, no seu Inciso I 
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- § 3º, explica que “cada Município e, supletivamente, o Estado e a União, 

deverá matricular todos os educandos, a partir de sete anos de idade e, 

facultativamente, a partir dos seis anos, no Ensino Fundamental”. 

Como menciona Rosemberg (2001), entre os anos de 1995 a 1999, o 

percentual de crianças de 6 anos matriculadas no Ensino Fundamental passou 

de 19,7% para 22,3%. Entretanto, essa inclusão vem sendo feita, de forma 

intempestiva, sem o devido planejamento. Apesar de algumas iniciativas, pode-

se afirmar, que a grande maioria dos professores, não foi e nem está sendo 

preparada, para assumir este desafio. Entretanto, atualmente, já é possível 

perceber uma maior preocupação com essa preparação. 

Contudo, depoimentos de profissionais da educação denunciam que essa 

“inclusão” gera problemas: carência de professores qualificados para trabalhar 

com a Educação Infantil; falta de mobiliário e recursos didáticos apropriados à 

especificidade dessa faixa etária e, até mesmo, falta de espaço, em algumas 

escolas, para instalar salas para a Educação Infantil, havendo inclusive, casos 

nos quais é usada uma espécie de ensino itinerante; ou seja, uma turma fica no 

pátio, enquanto a outra fica na sala, havendo, após de certo tempo, um rodízio. 

No entanto, pode-se levantar a hipótese, de que essa inclusão seja mais 

uma “jogada política”, para desviar a verba do Ensino Fundamental para a 

Educação Infantil, já que o FUNDEF (Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento de Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério), não 

contempla o nível infantil e, este, não conta com recursos próprios de 

financiamento. 

Como pontua Oliveira (2003a, p.151), “O fato do Fundef não financiar a 

Educação Infantil [...] tem levado muitos municípios a distorcerem a sua 

realidade educacional, rebaixando artificialmente a idade do início do Ensino 

Fundamental”, o que traz muitos prejuízos para os estudantes sendo contrária à 

idade legal, prevista para a primeira etapa da educação básica, que é de 0 a 6 

anos. 
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É notório que ao incluir crianças de 6 anos, no Ensino Fundamental, faz-

se necessária a definição do processo de aprendizagem. Essa inclusão, por outro 

lado, contraria a LDBEN, de acordo com o Movimento Interfóruns de 

Educação Infantil (2002), pois se trabalha, novamente, na perspectiva da 

educação “compensatória”, que tem como meta o combate à reprovação e 

evasão na 1ª série, sem haver uma real preocupação para com as crianças 

pequenas. 

Dessa forma, a Educação Infantil, prevista nos documentos normativos 

para o atendimento de crianças de 0 a 6 anos, se reduziria, a apenas um ano, no 

caso das escolas públicas. 

Em decorrência, pode-se afirmar que, o poder público, se desobriga, com 

essa decantada inclusão, de garantir o ensino, na faixa etária de 0 a 5 anos, que 

como se sabe, é fundamental para o desenvolvimento das crianças. 

Segundo Rizzo (1982), João Henrique Pestalozzi já defendia a ideia de 

que a criança começasse a sua aprendizagem, desde o nascimento e que a 

infância não é um mero período de latência e espera para se tornar adulto. 

Diante de pensamentos como esse, percebe-se a importância de investimentos 

concretos nessa fase do desenvolvimento, pois a Educação Infantil se constitui 

como o principal alicerce na formação do homem. 
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MÓDULO II – CRIANÇAS ESPECIAIS
1 

 

7. CONCEITO 

  

Este termo é muito genérico, abrange as mais diferentes síndromes 

infantis . Todas as crianças são muito especiais, mas algumas precisam de um 

apoio, de um olhar, de uma atenção especial, de um acompanhamento e acima 

de tudo muito carinho. 

É sobre estas crianças que vamos tentar falar um pouco e chamar sua 

atenção. A criança portadora de necessidades especiais, além do direito, tem a 

necessidade de cursar uma escola normal, de ser tratada com muito carinho e 

respeito por todos nós. 

 

7.1 DEFICIÊNCIA MENTAL 

 

Segundo a AAMR (Associação Americana de Deficiência Mental) e 

DSM-IV (Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais), pode-se 

definir deficiência mental como o estado de redução notável do funcionamento 

intelectual inferior à média, associado a limitações pelo menos em dois 

aspectos do funcionamento adaptativo: comunicação, cuidados pessoais, 

competência domésticas, habilidades sociais, utilização dos recursos 

comunitários, autonomia, saúde e segurança, aptidões escolares, lazer e 

trabalho. 

                                            
1 MÓDULO II REPRODUÇÃO TOTAL Crianças Especiais. Disponível em: 

http://www.fiocruz.br/biosseguranca/Bis/infantil/crianca-especial.htm.  
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Segundo critérios das classificações internacionais, o início da 

Deficiência Mental deve ocorrer antes dos 18 anos, caracterizando assim um 

transtorno do desenvolvimento e não uma alteração cognitiva como é a 

Demência. 

É preciso que haja vários sinais para que se suspeite de deficiência 

mental. Um único aspecto não pode ser considerado como indicativo de 

qualquer deficiência. 

A deficiência mental pode ser caracterizada por um quociente de 

inteligência (QI) inferior a 70, média apresentada pela população, conforme 

padronizado em testes psicométricos ou por uma defasagem cognitiva em 

relação às respostas esperadas para a idade e realidade sociocultural, segundo 

provas, roteiros e escalas, baseados nas teorias psicogenéticas. 

 

7.2  SÍNDROME DO USHER 

 

A comunicação com o tato facilita a vida dos portadores da doença, que 

afeta a audição e a visão. 

De origem genética, a síndrome tem graus variáveis se associando a 

surdez, presente já no nascimento, com a perda gradual da visão, que se inicia 

na infância ou na adolescência. A cegueira, parcial ou total, é causada pela 

retinose pigmentar, mal que pode atingir até não-portadores. 

A doença afeta primeiro a visão noturna e depois a periférica, das 

laterais, preservando por mais tempo a central. Causa também sensibilidade a 

excesso de luminosidade. 

Embora esta síndrome seja incurável, é possível suavizar ou espaçar 

alguns de seus efeitos. Nos casos de surdez parcial pode-se atenuar com 

cirurgias e aparelhos auditivos. Os óculos também podem ser mais adequados, 



33 

 

incluindo os de visão subnormal. A retinose pigmentar costuma ainda ter 

problemas associados, como catarata e edema macular, que podem ser 

operados, permitindo que a pessoa enxergue melhor por mais tempo. 

O importante é diagnosticar precocemente esta síndrome para que se 

possa tomar medidas no sentido de amenizar ou mesmo retardar as seqüelas 

desta doença. Nos casos de qualquer sintoma relacionado à surdez e a visão na 

infância, precisa-se estar atento , para identificar a presença da Síndrome de 

Usher. 

 

 

7.3 SÍNDROME DE WILLIAMS 

 

O que é? 

 

A Síndrome de Williams também conhecida como síndrome Williams-

Beuren é uma desordem genética que, talvez, por ser rara, frequentemente não é 

diagnosticada. Sua transmissão não é genética. O nome desta síndrome vem do 

médico, Dr. J.C.P. Williams que a descreveu em 1961 na Nova Zelândia e pelo 

Dr. A. J. Beuren da Alemanha em 1962 . 

Acometendo ambos os sexos, na maioria dos casos infantis (primeiro 

ano de vida), as crianças têm dificuldade de se alimentar, ficam irritadas 

facilmente e choram muito. 

A síndrome de Williams é uma doença caracterizada por "face de gnomo 

ou fadinha”, nariz pequeno e empinado, cabelos encaracolados, lábios cheios, 

dentes pequenos e sorriso frequente. Estas crianças normalmente têm 

problemas de coordenação e equilíbrio, apresentando um atraso psicomotor. 
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Seu comportamento é sociável e comunicativo embora utilizem expressões 

faciais, contatos visuais e gestos em sua comunicação. 

Embora comecem a falar tarde, por volta dos 18 meses, demonstram 

facilidade para aprender rimas e canções, demonstrando muita sensibilidade 

musical e concomitantemente boa memória auditiva. 

Seu desenvolvimento motor é mais lento. Demoram a andar, e tem 

grande dificuldade em executar tarefas que necessitem de coordenação motora 

tais como: cortar papel, desenhar, andar de bicicleta, amarrar o sapato etc.. 

 

Tratamento e Prevenção das Complicações 

 

É muito importante identificar portadores desta síndrome logo na 

primeira infância, pois, tem influência em diversas partes do desenvolvimento 

cognitivo, comportamental e motor. 

As medidas preventivas devem-se iniciar logo após o diagnóstico com 

um estudo minucioso para descarte de anomalias do coração e rins. É 

necessário monitorar frequentemente a hipertensão arterial, incluindo a 

avaliação da tensão arterial nos quatro membros. 

A otite crônica exige avaliações auditivas frequentes e quando 

necessário o envio para uma consulta de otorrinolaringologia. O tratamento de 

problemas dentários necessita da profilaxia da endocardite. Face às infecções 

urinárias frequentes torna-se necessário avaliar a função renal periodicamente e 

realizar um estudo minucioso na infância e na adolescência. 

Na adolescência, para além de se manter a vigilância dos sistemas já 

descritos, deve-se pesquisar a presença de escoliose e contratura das 

articulações. Os problemas alimentares observados nos mais novos são 
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ultrapassados, sendo a obesidade encontrada em 29% dos adultos. O 

comportamento e aproveitamento escolar, quando problemáticos carecem de 

medidas de apoio. A ansiedade pode estar associada à úlcera péptica e a litíase 

biliar é um diagnóstico possível em doentes com dores abdominais.  

 

Personalidade e comportamento 

 

Nas crianças portadoras desta síndrome é grande a sociabilidade, 

entusiasmo, grande sensibilidade, tem uma memória fantástica para pessoas, 

nomes e local; ansiedade medo de alturas, preocupação excessiva com 

determinados assuntos ou objetos, distúrbios do sono, controle do esfíncter É 

normal crianças com esta síndrome serem amigas de adultos e procurarem a 

companhia deles ao mesmo tempo tem dificuldade em fazer amizades outras 

crianças da sua idade. Muitas crianças com esta síndrome demonstram medo ao 

escutarem ruídos de bater palmas, liquidificador, avião, etc., por serem 

hipersensíveis ao som. 

 

 7.4 DEFICIÊNCIA AUDITIVA 

 

Deficiência auditiva é considerada como a diferença existente entre a 

desempenho do indivíduo e a habilidade normal para a detecção sonora de 

acordo com padrões estabelecidos pela American National Standards Institute 

(ANSI - 1989). 

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

para detecção de sons até 20 dB N.A (decibéis, nível de audição). 
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A audição desempenha um papel principal e decisivo no 

desenvolvimento e na manutenção da comunicação por meio da linguagem 

falada, além de funcionar como um mecanismo de defesa e alerta contra o 

perigo que funciona 24 horas por dia, pois nossos ouvidos não descansam nem 

quando dormimos. 

 

Tipos de Deficiência Auditiva: 

 

Condutiva : 

Quando ocorre qualquer interferência na transmissão do som desde o 

conduto auditivo externo até a orelha interna. A grande maioria das deficiências 

auditivas condutivas pode ser corrigida através de tratamento clínico ou 

cirúrgico. Esta deficiência pode ter várias causa, entre elas pode-se citar: C 

orpos estranhos no conduto auditivo externo, tampões de cera , otite externa e 

média, mal formação congênita do conduto auditivo, inflamação da membrana 

timpânica, perfuração do tímpano, obstrução da tuba auditiva, etc. 

 

Sensório-Neural : 

Quando há uma impossibilidade de recepção do som por lesão das 

células ciliadas da orelha interna ou do nervo auditivo. Este tipo de deficiência 

auditiva é irreversível. A deficiência auditiva sensório-neural pode ser de 

origem hereditária como problemas da mãe no pré-natal tais como a rubéola, 

sífilis, herpes, toxoplasmose, alcoolismo, toxemia, diabetes etc. Também 

podem ser causadas por traumas físicos, prematuridade, baixo peso ao 

nascimento, trauma de parto, meningite, encefalite, caxumba, sarampo etc. 
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Mista : 

Quando há uma alteração na condução do som até o órgão terminal 

sensorial associada à lesão do órgão sensorial ou do nervo auditivo. O 

audiograma mostra geralmente limiares de condução óssea abaixo dos níveis 

normais, embora com comprometimento menos intenso do que nos limiares de 

condução aérea. 

 

4. Central ou Surdez Central : 

 

Este tipo de deficiência auditiva não é, necessariamente, acompanhado 

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

de dificuldade na compreensão das informações sonoras. Decorre de alterações 

nos mecanismos de processamento da informação sonora no tronco cerebral 

(Sistema Nervoso Central). 

Em 1966 Davis e Silverman, os níveis de limiares utilizados para 

caracterizar os graus de severidade da deficiência auditiva são: 

 

Audição Normal – Limiares entre 0 a 24 dB nível de audição. 

Deficiência Auditiva Leve – Limiares entre 25 a 40 dB nível de audição. 

Deficiência Auditiva Moderna – Limiares entre 41 e 70 dB nível de 

audição. 

Deficiência Auditiva Severa – Limiares entre 71 e 90 dB nível de 

audição. 
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Deficiência Auditiva Profunda – Limiares acima de 90 dB. 

Entre os muitos instrumentos usados para comunicação não oral, figura a 

linguagem dos sinais, criada por um monge beneditino francês, morador de um 

mosteiro onde imperava a lei do silêncio. Adotada há mais de cem anos, no 

Brasil é chamada de Libras. 

Segundo a Federação Nacional de Educação e Integração de Surdos – 

Feneis, um indivíduo que já tenha nascido com deficiência auditiva pode levar 

um ano para aprender a linguagem. Já alguém que ouve bem ou que perdeu a 

capacidade auditiva depois de adulto, pode levar um pouco mais de tempo para 

aprender, por ter se habituado à linguagem oral. 

 

7.5    DEFICIÊNCIA VISUAL 

 

É uma situação irreversível de diminuição da resposta visual, em virtude 

de causas congênitas ou hereditárias, mesmo após tratamento clínico e/ ou 

cirúrgico e uso de óculos convencionais. A deficiência visual inclui dois 

grupos: cegueira, visão subnormal. 

 

Cegueira 

 

Têm somente a percepção da luz ou que não têm nenhuma visão e 

precisam aprender através do método Braille e de meios de comunicação que 

não estejam relacionados com o uso da visão. Deverá, no entanto, ser 

incentivado a usar seu resíduo visual nas atividades de vida diária sempre que 

possível. 
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Visão Subnormal ou Baixa Visão 

 

É considerado portador de baixa visão aquele que apresenta desde a 

capacidade de perceber luminosidade até o grau em que a deficiência visual 

interfira ou limite seu desempenho. Sua aprendizagem se dará através dos 

meios visuais, mesmo que sejam necessários recursos especiais. 

 

Tanto a cegueira total quanto a visão subnormal pode afetar a pessoas 

em qualquer idade. Bebês podem nascer sem visão e outras pessoas podem 

tornar-se deficientes visuais em qualquer fase da vida. 

Ela também ocorre independentemente de sexo, religião, crenças, grupo 

étnico, raça, ancestrais, educação, cultura, saúde, posição social, condições de 

residência ou qualquer outra condição específica. 

 

A deficiência visual interfere em habilidades e capacidades e afeta não 

somente a vida da pessoa que perdeu a visão, mas também dos membros da 

família, amigos, colegas, professores, empregadores e outros. O mais 

importante é criar o ambiente propício para a criança com deficiência visual 

conseguir alcançar um desenvolvimento compatível com o estágio de vida que 

se encontrar até que possa ter a capacidade de se tornar independente e ativa 

socialmente. Para tanto é extremamente importante que pais, amigos, 

professores e profissionais de saúde formem uma "equipe humana" onde cada 

um terá seu papel na estimulação precoce da criança, inserindo-a 

verdadeiramente na circunstância social em que se encontre. 

 

Causas: 
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Através de acidentes com ferimentos, envenenamento, ou doenças tais 

como: tracoma, oftalmia neonatorum, xerofatalmia e fibroplasia retrolental. 

 

Tratamento: 

Deverá ser precoce com atendimento educacional adequado e programas 

especializados para que a criança tenha uma vida independente, completa e 

produtiva. 
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MÓDULO III  – COMPREENSÃO DO QUE É LETRAMENTO E 

APRENDIZAGEM 

 

8. SOBRE O ENSINO 

 

Entender a escola como o lugar social privilegiado para a apropriação 

de conhecimentos produzidos historicamente é necessariamente assumir que 

a ação do professor deve estar organizada intencionalmente para esse fim. 

 

 

Embora o sujeito possa se apropriar dos mais diferentes elementos da 

cultura humana de modo não intencional, não abrangente e não sistemático, 

de acordo com suas próprias necessidades e interesses, é no processo de 

educação escolar que se dá a apropriação de conhecimentos, aliada à questão 

da intencionalidade social, o que justifica a importância da organização do 

ensino, como salienta Moura (2002). 

A busca da organização do ensino, recorrendo à articulação entre a 

teoria e a prática, é que constitui a atividade do professor, mais 

especificamente a atividade de ensino. Essa atividade se constituirá como 

práxis pedagógica se permitir a transformação da realidade escolar por meio 

da transformação dos sujeitos, professores e estudantes. 
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A atividade de ensino do professor deve gerar e promover a atividade 

do estudante. Ela deve criar nele um motivo especial para a sua atividade: 

estudar e aprender teoricamente sobre a realidade. É com essa intenção que 

o professor planeja a sua própria atividade e suas ações de orientação, 

organização e avaliação. 

Entretanto, considerando que a formação do pensamento teórico e da 

conduta cultural só é possível como resultado da própria atividade do 

homem, decorre que tão importante quanto a atividade de ensino do 

professor é a atividade de aprendizagem que o estudante desenvolve. 

O professor que se coloca, assim, em atividade de ensino continua se 

apropriando de conhecimentos teóricos que lhe permitem organizar ações 

que possibilitem ao estudante a apropriação de conhecimentos teóricos 

explicativos da realidade e o desenvolvimento do seu pensamento teórico, 

ou seja, ações que promovam a atividade de aprendizagem de seus 

estudantes. 

Além disso, é um profissional envolvido também com a sua atividade 

de aprendizagem, atividade essa que o auxilia a tomar consciência de seu 

próprio trabalho e a lidar melhor com as: contradições e inconsistências do 

sistema educacional, na medida em que compreende tanto o papel da escola, 

dadas as condições sociais, políticas, econômicas, quanto o seu próprio 

papel na escola. 

 

Tais ações do professor na organização do ensino concorrem para que 

a aprendizagem também ocorra de forma sistemática, intencional e 
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organizada. Isso nos permite retomar a tese de Vygotski de que . o "bom 

ensino" é somente aquele que se adianta ao desenvolvimento, atuando na 

zona de desenvolvimento proximal. A esse respeito, o autor afirma que: 

 

[...] o aprendizado desperta vários processos internos de 

desenvolvimento, que são capazes de operar somente quando a 

criança interage com pessoas em seu ambiente e quando em 

cooperação com seus companheiros. Uma vez internalizados, 

esses processos tornam-se parte das aquisições do 

desenvolvimento independente da criança. (VIGOTSIZI, 2002, p. 

117-118) 

 

Nesse sentido, é possível compreender o papel fundamental do 

ensino no desenvolvimento das funções psíquicas superiores, no decorrer do 

processo de apropriação pelos estudantes de conceitos impregnados da 

experiência histórica. Sendo assim, a maneira pela qual o ensino está 

organizado intervém no desenvolvimento intelectual do sujeito, ou seja, "o 

ensino constitui a forma internamente indispensável e geral de 

desenvolvimento intelectual" (DAVIDOV, 1987, p. 180). 

Isso não significa que haja correspondência direta entre o ensino e o 

desenvolvimento do indivíduo, mas sim que o ensino é uma forma 

necessária e relevante para o desenvolvimento. 

O ensino realizado nas escolas pelos professores deve ter a finalidade 

de aproximar os estudantes de um determinado conhecimento. 

Daí a importância de que os professores tenham compreensão sobre 

seu objeto de ensino, que deverá se transformar em objeto de aprendizagem 

para os estudantes. Além disso, é fundamental que, no processo de 

ensino, o objeto a ser ensinado seja compreendido pelos estudantes como 

objeto de aprendizagem. Para a teoria histórico cultural, isso só é possível se 

esse mesmo objeto se constituir como uma necessidade para eles. Assim, os 
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conhecimentos teóricos são ao mesmo tempo objeto e necessidade na 

atividade de aprendizagem. 

Uma vez que na estrutura do conceito de atividade (LEONTIEV, 

1978, 1983) a necessidade se materializa no objeto, tornando-o o motivo da 

atividade, o mesmo se dá na atividade de aprendizagem. Sobre essa relação 

entre necessidade e motivo na atividade de aprendizagem, ou de estudo, 

como a denomina Davidov, este destaca que: 

[...] a necessidade da atividade de estudo estimula os escolares a 

assimilar os conhecimentos teóricos, os motivos, [estimula os escolares] a 

assimilar os procedimentos de reprodução desses conhecimentos por meio 

das ações de estudo, dirigidas a resolver as tarefas de estudos (recordamos 

que a tarefa é a unidade do objetivo da ação e as condições para alcançá-la). 

(DAVIDOV, 1988, p. 178, tradução nossa). 

Como consequência, temos que algumas ações do ensino são mais 

eficazes no desenvolvimento do psiquismo dos sujeitos que outras. Logo, 

concordamos com Bogoyavlensky e Menchiskaya, quando afirmam que: 

 

[...] para descobrir o que no desenvolvimento do conhecimento 

beneficia o desenvolvimento psíquico, é necessário conhecer 

como é assimilado o material escolar, ou seja, que operações de 

pensamento se usam. (BOGOYAVLENSKY; MENCHISKAYA, 

2003, p. 48) 

 

Em um processo de apropriação do conhecimento teórico, entendido 

como objeto da aprendizagem, estruturam-se as operações do pensamento 

teórico. Tais operações devem ser também o objeto da aprendizagem, 

tornado possível pela atividade de ensino, em um movimento de análise e 

síntese que vai do geral ao particular, do abstrato ao concreto. 

Essa atividade, ao desencadear a apropriação do conhecimento 

teórico, favorece a estruturação de um tipo particular de pensamento, o 
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teórico. É importante, ainda, que as operações do pensamento (abstração, 

generalização e formação de conceitos) sejam desenvolvidas nos estudantes 

de diferentes faixas etárias. Nesse ponto, é primordial explicitar o que se 

entende por conceito, na perspectiva de Vygotski: 

É o reflexo objetivo das coisas em seus aspectos essenciais e 

diversos; forma-se como resultado da elaboração racional das 

representações, como resultado de ter descoberto os nexos e as 

relações desse objeto com outros, incluindo em si, portanto, um 

amplo processo de pensamento e conhecimento que, dir-se-ia, 

está concentrado nele. (VYGOTSKI) 

 

Entende-se, assim, que a aquisição de conceitos, desencadeia na 

atividade mediada, ocorre de forma sistematizada, intencional, e que o 

processo de aprendizagem deve garantir a realização de ações conscientes, 

de modo a possibilitar o desenvolvimento do pensamento teórico. 

O motivo da atividade de aprendizagem deve ser, por parte dos 

estudantes, a aquisição de conceitos teóricos, mediante ações conscientes 

que permitam a construção de um modo generalizado de ação. 

Para que a aprendizagem se concretize para os estudantes e se 

constitua efetivamente como atividade, a atuação do professor é 

fundamental, ao mediar a relação dos estudantes com o objeto do 

conhecimento, orientando e organizando o ensino. 

As ações do professor na organização do ensino devem criar, no 

estudante, a necessidade do conceito, fazendo coincidir . os motivos da 

atividade com o objeto de estudo. 

O professor, como aquele que concretiza objetivos sociais 

objetivados no currículo escolar, organiza o ensino: define ações, elege 

instrumentos e avalia o .processo de ensino e aprendizagem. 

É com o intuito de apresentar uma possibilidade de realização do 

ensino fundamentado nos pressupostos teóricos que desenvolvemos 
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anteriormente que discutiremos o conceito de atividade orientadora de 

ensino, proposto inicialmente por Moura (1996, 2002). 

 

9. O QUE É LETRAMENTO? 

 

Processo de aprendizado do uso da tecnologia da língua escrita. Isto 

é, a criança pode utilizar recursos da língua escrita em momentos de fala, 

mesmo antes de ser alfabetizada. Esse aprendizado se dá a partir da 

convivência dos indivíduos (crianças/adultos, crianças/crianças), com 

materiais escritos disponíveis - livros, revistas, cartazes, rótulos de 

embalagens, entre outros -, e com as práticas de leitura e de escrita da 

sociedade em que se inscrevem. Esse processo acontece pela mediação de 

uma pessoa mais experiente através dos bens materiais e simbólicos criados 

em sociedade. 

 

• NÍVEL DE LETRAMENTO 

 

Este, é determinado pela variedade de gêneros de textos escritos que 

a criança ou adulto reconhece. A criança que vive em um ambiente em que 

se leem livros, jornais, revistas, bulas de remédios, enfim, e qualquer outro 

tipo de literatura (ou, em que se conversa sobre o que se leu, ou mesmo, em 

que uns leem para os outros em voz alta, leem para a criança enriquecendo 

com gestos e ilustrações), o nível de letramento será superior ao de uma 

criança cujos pais não são alfabetizados e não teve o privilégio de conviver 

com pessoas que pudessem favorecer este contato com o mundo letrado. 

 

• ALFABETIZAÇÃO 
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O processo de descoberta do código escrito pela criança letrada é 

mediado pelas significações que os diversos tipos de discursos têm para ela, 

ampliando seu campo de leitura através da alfabetização. Antigamente, 

acreditava-se que a criança era iniciada no mundo da leitura somente ao ser 

alfabetizada, pensamento este ultrapassado pela concepção de letramento, 

que leva em conta toda a experiência que a criança tem com leitura, antes 

mesmo de ser capaz de ler os signos escritos. Atualmente, não se considera 

mais como alfabetizado quem apenas consegue ler e escrever seu nome, mas 

quem sabe escrever um bilhete simples. 

Portanto, letramento decorre das práticas sociais que leituras e 

escritas exigem nos diferentes contextos que envolvem a compreensão e 

expressão lógica e verbal. É a função social da escrita. Enquanto que a 

alfabetização se refere ao desenvolvimento de habilidades da leitura e 

escrita. 

 

 

10. SONS E LETRAS 

 

10.1  AQUISIÇÃO DO VALOR SONORO 

CONVENCIONAL 
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Adquirir os valores sonoros convencionais é perceber a 

correspondência entre grafema e fonema, isto é, apropriar-se do 

conhecimento de que existe uma relação entre o som /A/ e a letra A, o som 

/B/ e a letra B, e assim por diante, com todas as letras, que naturalmente 

estão inseridas em palavras, frases e textos. 

 

 

Um dos pontos fundamentais em relação à aquisição dos valores 

sonoros convencionais é a ordem de complexidade. Ela é crescente, não-

linear, é parcial e com diversos ramos. Isso quer dizer que a aquisição pode 

ocorrer em diferentes ordens e até simultaneamente, e não há possibilidade 

de se controlar esse processo. 

O fato de se organizar um processo apresentando as letras numa 

determinada ordem não garante a aprendizagem nessa ordem. O professor 

pode ficar desenvolvendo durante um mês a “família” ba-be-bi-bo-bu e as 

crianças podem estar adquirindo várias letras, inclusive o B com outras 

letras, exceto o B propriamente. 
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A compreensão desse fato leva a uma mudança em relação à prática 

pedagógica. Se o professor sabe que a organização e a sequenciação do 

processo não levam à aprendizagem nessa ordem, por que organizar e levar 

seis meses ou mais para regular a apresentação de todas as letras para as 

crianças? Mais real é apresentar o alfabeto (campo de trabalho) e permitir 

que as crianças adquiram na sua ordem natural e em muito menos tempo! 

Quando se desenvolve essa prática, há a “liberação” da criança para 

reconstruir o sistema linguístico no seu tempo e, na maioria das vezes, esse 

tempo é pequeno em comparação com o método tradicional organizado. 

Interessante ainda ressaltar é o fato de que, apesar do método 

tradicional organizado pelo professor, grande parte dos alunos reorganiza e 

reconstroi o sistema linguístico, mas não se manifesta até ser liberados por 

seu professor. Um exemplo dissoé um garoto que, diante de um pote de 

geléia, leu “Cica”. Em seguida, disse: “Só que eu não posso ler, porque 

minha professora disse que o “ci” eu ainda não aprendi”. 

 

10.2 REALIZANDO UMA SONDAGEM 

 

As investigações sobre a psicogênese da língua escrita permitem ao 

professor atuar como mediador no processo ensino-aprendizagem e fornecer 

pistas para o aprendiz tornar-se alfabético. 
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Atividade essencial, nesse processo, é a sondagem diagnóstica, que 

capacita o educador a conhecer as hipóteses das crianças envolvidas no 

processo de alfabetização (pré-silábico, intermediário I, silábico, silábico-

alfabético e alfabético). 

Para realizar a sondagem escolhem-se quatro palavras (uma polissílaba, 

uma trissílaba, uma dissílaba e uma monossílaba, nessa ordem) e uma frase de 

um mesmo campo semântico (mesmo assunto). Por exemplo: dinossauro, 

jacaré, gato e boi. O gato dormiu na sala. Pede-se, então, para que as crianças 

escrevam do jeito que souberem. 

O professor pode pedir às crianças que ao lado da palavra façam o 

desenho, que servirá como índice para a leitura. Quando o professor encontra 

dificuldade para realizar a leitura da escrita da criança, é importante pedir para 

que ela leia, apontando as letras e sinais correspondentes à fala. Outro 

elemento importante que pode servir como sondagem é a escrita de textos 

espontâneos (escrever uma história, como souber). Nesse caso, a análise da 

escrita pode ser feita a partir dos seguintes parâmetros: não-alfabético, nível 

intermediário II e alfabético). 

A partir do material investigado em uma sondagem, pode-se refletir 

sobre o pensamento da criança e perceber sua hipótese linguística. Isso permite 

a formação de grupos de trabalho heterogêneos e propostas de atividades 

diversificadas, que objetivem a desestruturação da hipótese que a criança tem a 

respeito da linguagem escrita, bem como a construção de uma nova hipótese, 

culminando na reconstrução do código linguístico. 

Uma das formas de contribuir para esse trabalho é utilizar jogos. 

Jogando se aprende a fazer de conta, representar uma coisa por outra, criar 

códigos, perceber as letras. Apreende-se o valor sonoro convencional e 

reconstrói o código linguístico. 
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11.  PARA QUE SE LÊ? 

 

• Para sentir o texto, dialogar com seu autor ou, simplesmente, para 

usufruí-lo: sem perguntas, sem questionamentos. É a leitura-prazer. 

• Para buscar informações, coletar dados. É a leitura-pesquisa. 

• Para ampliação dos conhecimentos – apossar-se do que já foi 

construído pela humanidade. 

• Para esclarecer dúvidas, buscar respostas. Pergunta-se ao texto. 

A leitura e a escrita de textos funcionais, científicos e literários, a partir 

do conhecimento e do domínio das propriedades específicas de cada um; a 

busca de coerência, interna e externa, de coesão, de harmonia, de movimento e 

de estabelecimento de paralelos e de ligações, entre o real e o imaginário, 

possível ou não, em suas produções escritas, são alguns pontos a ser 

construídos. 

 

 

Viver em sociedade exige conhecer e utilizar-se de diferentes materiais 

impressos que circulam ou que atropelam, visualmente, as pessoas: outdoor, 

propagandas, cartazes, panfletos, jornais, revistas, receituário médico, placas, 



52 

 

anúncios, bilhetes, catálogo telefônico, circulares, ofícios, requerimentos, 

cheques e muitos outros. 

Permitir a exploração destes materiais (leitura e produção) significa 

partir da realidade dos educandos, isto é, do que é cotidiano; significa, ainda, 

propiciar-lhes a oportunidade de ampliar e aprimorar a sua competência 

linguística, de se adaptar à sociedade. 

As crianças, que vivem num ambiente estimulador, constantemente 

estão recebendo informações sobre a função social da escrita. 

• ampliar a memória; recordar aspectos e coisas que possam ser 

esquecidos (lista de compras, agenda). 

• encontrar informações urgentes (endereços, telefones...); 

• comunicar-se à distância (bilhete, recado, carta...). 

O texto técnico-informativo exige escritor e leitor interessados em 

determinado tema. 

Permite o crescimento do indivíduo enquanto ser social e de cultura. Os 

textos científicos/ informativos possibilitam novas formas de pensamento; 

trazem novos conhecimentos, permitem avanços científicos e a busca de 

soluções alternativas. São textos relacionados com o conhecimento 

sistematizado já produzido pelo homem nos diferentes campos da ciência. 

Permite acrescentar coisas ao que se sabe. 

O terceiro tipo de texto inclui um outro aspecto do letramento, que é o 

prazeroso, o belo, o estético da língua – a literatura. 

Envolver-se com literatura é permitir-se conhecer outros padrões 

linguísticos, enxergar o mundo através de outros olhos e de pensamentos, os 

mais diversos. É apresentar estilos, o como se utilizar da língua escrita, de 

forma viva, com muito movimento e harmonia. Permite viagens no tempo – 



53 

 

passado e futuro – envolvimento em ideias e acontecimentos de nossa própria 

escolha. 

Buscam-se, em um texto, informações, reflexões, pretextos e prazer. 

 

12.  ALFABETIZANDO 

Quem se responsabiliza pelas crianças que estão na escola e não estão 

aprendendo? 

Vivemos um momento importante na educação brasileira, porque de 

mudança, e não sem tempo. Hoje, os esforços de todos os bem-intencionados 

organizam-se da maneira que podem para combater uma cultura que no último 

meio século dizimou milhões de crianças brasileiras: a cultura da repetência. 

Mas enfrentamos, como em todos os grandes movimentos de mudança, 

armadilhas que, se não forem percebidas, atrasarão o avanço que estamos 

tentando fazer em direção a uma educação eficiente e de boa qualidade para 

todos. 

Uma dessas armadilhas consiste em acreditar que, engajados na nova e 

boa palavra de ordem – “o aluno não deve ser reprovado”, os professores 

passarão a aprová-lo, enviando-o para a série seguinte munido de todas as 

competências necessárias para cursá-la com sucesso. Como se até então não o 

fizessem simplesmente por descaso com seu próprio trabalho, ou por 

acreditarem que professor bom é o que reprova. 

Essa situação costuma ser mais dramática no contexto das primeiras 

séries do Ensino Fundamental, que é quando são tomadas decisões de 

importância vital: se o aluno aprende a ler e a escrever nos dois primeiros anos 

e será promovido, ou se ficará retido ali, ano após ano, até desistir da escola; 

se, mesmo sem aprender, será promovido e engrossará o número dos que, cada 

vez mais, chegam analfabetos à 4ª série; se, mesmo precariamente 

alfabetizados e sem nenhuma competência para compreender textos mais 
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complexos, classes inteiras de 4ª série iniciarão o segmento da 5ª à 8ª séries 

para fracassar diante da necessidade de aprender por meio da leitura. 

Vemos, hoje, a enorme dificuldade que os professores têm de verificar o 

que os alunos já sabem e o que não sabem. Há alunos que produzem escritas 

silábico-alfabéticas e alfabéticas na 1ª série, no início do ano, e que poderiam 

perfeitamente acompanhar uma 2ª série, pois podem ler e escrever, ainda que 

com precariedade, mas ficam retidos porque os professores não tiveram 

condições de avaliá-los adequadamente e acabaram utilizando indicadores 

como “letra bonita” ou “caderno 

bem-feito”. 

 

 

Quando o professor trabalha com esse tipo de indicador, até mesmo 

avanços na aprendizagem acabam prejudicando o aluno. Por exemplo, quando 

o aluno aprende a ler, é comum que ele comece a “errar” na cópia. Isto é, deixa 

de copiar letra por letra e começa a ler e a escrever grandes blocos de palavras, 

em geral unidades de sentido, o que faz com que cometa erros de ortografia ou 

escreva palavras grudadas. Tal fato, que é na verdade indicador de progresso, 

acaba sendo interpretado como regressão, pois o professor não tem clara a 

diferença entre copiar e escrever. Na nossa cultura, a produção de multi-

repetentes em massa decorre da visão de que o aluno é sempre responsável por 

sua aprendizagem. Essa maneira de olhar para a questão do fracasso escolar, 

embora não produza diretamente a repetência maciça, é certamente 

responsável pela aceitação institucional do fenômeno, por sua naturalização. 

Tanto que, quando se trata de crianças de apenas sete anos, consideradas 
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jovens demais para tanta responsabilidade, a suposta falta de empenho é 

transferida para a família. 

A despeito de todas as boas intenções, o atual esforço de transformação 

da educação brasileira será sugado pelo buraco negro da nossa incapacidade de 

alfabetizar os alunos no início da escolaridade obrigatória (na verdade, o 

processo de alfabetização começa bem antes e deveria estar presente na 

Educação Infantil, como costuma acontecer com os filhos da elite). 

Prova disso é que, para desespero dos que sabem para onde isso sempre 

nos tem levado, estamos assistindo à transformação da generosa ideia de 

progressão continuada nessa perversão que está tornando-se conhecida como 

“promoção automática”. 

Atualmente, com a progressão continuada, as classes continuam 

divididas entre “os que vão” e “os que não vão”, mas com uma pequena 

diferença: antes eram os que “vão aprender e passar de ano e os que não vão 

aprender nem passar de ano” e agora todos “passam de ano”, porém só alguns 

“vão” aprender. 
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MÓDULO IV – LETRAMENTO NA PRÁTICA ESCOLAR 

13.   O DESAFIO DE ENSINAR A LER E A ESCREVER 

 

Na análise da questão em como conciliar duas vertentes da língua em 

um único sistema de ensino, destacaremos dois embates: o conceitual e o 

ideológico. 

 

1) O embate conceitual 

 

Tendo em vista a independência e a interdependência entre 

alfabetização e letramento (processos paralelos, simultâneos ou não, mas que 

indiscutivelmente se complementam), alguns autores contestam a distinção de 

ambos os conceitos, defendendo um único e indissociável processo de 

aprendizagem. Em uma concepção progressista de “alfabetização”, o processo 

de alfabetização incorpora a experiência do letramento e este não passa de uma 

redundância em função de como o ensino da língua escrita já é concebido É

 preciso conhecer o mérito teórico e conceitual de ambos os termos. 

Balizando o movimento pendular das propostas pedagógicas (não raro 

transformadas em modismos banais e mal assimiladas), a compreensão que 

hoje temos do fenômeno do letramento presta-se tanto para banir 

definitivamente as práticas mecânicas de ensino instrumental, como para se 

repensar na especificidade da alfabetização. Na ambivalência dessa revolução 

conceitual, encontra-se o desafio dos educadores em face do ensino da língua 

escrita: o alfabetizar letrando. 
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2) O embate ideológico 

 

Contagiada pela concepção de que o uso da escrita só é legítimo se 

atrelada ao padrão elitista da “norma culta” e que esta, por sua vez, pressupõe a 

compreensão de um inflexível funcionamento linguístico, a escola tradicional 

sempre pautou o ensino pela progressão ordenada de conhecimento: aprender a 

falar a língua dominante, assimilar as normas do sistema de escrita para, um 

dia (talvez nunca), fazer uso desse sistema em formas de manifestação 

previsíveis e valorizadas pela sociedade. Em síntese, uma prática reducionista 

pelo viés linguístico, e autoritária pelo significado político; uma metodologia 

etnocêntrica que, pela desconsideração do aluno, mais se presta a alimentar o 

quadro do fracasso escolar. 

 

13.1 O SIGNIFICADO DO APRENDER A LER 

 

Ao permitir que as pessoas cultivem os hábitos de leitura e escrita e 

respondam aos apelos da cultura grafocêntrica, podendo inserir-se criticamente 

na sociedade, a aprendizagem da língua escrita deixa de ser uma questão 

estritamente pedagógica para alçar-se à esfera política, evidentemente pelo que 

representa o investimento na formação humana. 

A história do ensino no Brasil, a despeito de eventuais boas intenções e 

das “ilhas de excelência”, tem deixado rastros de um índice sempre inaceitável 

de analfabetismo agravado pelo quadro nacional de baixo letramento. 

Embora o termo letramento remeta a uma dimensão complexa e plural 

das práticas sociais de uso da escrita, a apreensão de uma dada realidade, seja 

ela de um determinado grupo social ou de um campo específico de 

conhecimento motivou a emergência de inúmeros estudos a respeito de suas 
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especificidades. É por isso que, nos meios educacionais e acadêmicos, vemos 

surgir a referência no plural “letramentos”. 

Embora ainda não dicionarizado, o termo “letramento” foi usado pela 1ª 

vez por Mary Kato, em 1986, na obra No mundo da escrita: uma perspectiva 

psicolinguística (São Paulo, Ática). Dois anos depois, passa a representar um 

referencial no discurso da educação, ao ser definido por Tfouni em Adultos não 

alfabetizados: o avesso do avesso (São Paulo, Pontes) e retomado em 

publicações posteriores. 

No embate conceitual, a evidência desse paralelismo, é possível porque 

podemos ter casos de pessoas letradas e não alfabetizadas (indivíduos que, 

mesmo incapazes de ler e escrever, compreendem os papéis sociais da escrita, 

distinguem gêneros ou reconhecem as diferenças entre a língua escrita e a 

oralidade) ou pessoas alfabetizadas e pouco letradas (aqueles que, mesmo 

dominando o sistema da escrita, pouco vislumbram suas possibilidades de uso). 

Em uma sociedade como a nossa, o mais comum é que a alfabetização 

seja desencadeada por eventos de letramento, tais como ouvir histórias, 

observar cartazes, conviver com práticas de troca de correspondência, etc. No 

entanto, é possível que indivíduos com baixo nível de letramento (não raro 

membros de comunidades analfabetas ou provenientes de meios com reduzidas 

práticas de leitura e escrita) só tenham a oportunidade de vivenciar tais eventos 

na ocasião de ingresso na escola, com o início do processo formal de 

alfabetização. 

 

14.    MÉTODOS SINTÉTICOS: DA SOLETRAÇÃO À 

CONSCIÊNCIA FONOLÓGICA 

14.1 JUNTANDO AS LETRAS: SOLETRAÇÃO 

 

A Carta do ABC (sem indicação de autor ou data): o livrinho apresenta 

primeiro os alfabetos de letras maiúsculas e minúsculas de imprensa e de letras 

cursivas. A ideia é ensinar os três tipos mais comuns de sílabas existentes em 
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português, como consoante-vogal (ba, na, ma ),vogal-consoante (al, ar, na ), 

consoante-consoante-vogal (fla, bla, tra ). 

O objetivo maior da soletração é ensinar a combinatória de letras e sons, 

partindo de unidades simples, as letras, o professor tenta mostrar que essas, 

quando se juntam, representam sons, as sílabas, que por sua vez formam 

palavras. 

 

 

O método baseia-se na associação de estímulos visuais e auditivos, 

valendo-se apenas da memorização como recurso didático – o nome da letra é 

associado à forma visual, as sílabas são aprendidas de cor, e com elas se 

formam palavras isoladas fora do contexto. 

 

 

 

 

14.2 BA-BE-BI-BO-BU: SILABAÇÃO 
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O método tem os mesmos defeitos da soletração: ênfase excessiva nos 

mecanismos de codificação e decodificação, apelo excessivo à memória e não à 

compreensão, pouca capacidade de motivar os alunos para a leitura e a escrita. 

 

 

Cartilha da Infância (Thomaz Galhardo, 1979): depois de mostrar as 

vogais e os ditongos, apresenta as sílabas va-ve-vi-vo-vu, embaralhando-as nas 

duas linhas seguintes. Seguem-se palavras formadas de três letras (vai-viu-vou) 

e finalmente onze vocábulos contendo as sílabas estudadas; cada lição se 

completa com algumas frases sem ligação entre si, escritas sem a maiúscula na 

palavra inicial e sem pontuação: “vovó viu a ave”, “a ave vive e voa”, “vovô vê 

o ovo” e outras do gênero. 

A ordem de apresentação: primeiro, as cinco letras que representam as 

vogais, depois os ditongos, em seguida as sílabas formadas com as letras v, p, 

b, f, d, t, l, j, m, n. As chamadas “dificuldades ortográficas” aparecem do meio 

para o fim da cartilha, incluindo os dígrafos, as sílabas travadas (terminadas por 

consoantes), as letras g, c, z, s, e x. 

 

14.3 MÉTODOS FÔNICOS 

 

Ensina-se o aluno a produzir oralmente os sons representados pelas 

letras e a uni-los para formar as palavras. Parte-se de palavras curtas, formadas 

por apenas dois sons representados por duas letras, para depois estudar de três 
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letras ou mais. A ênfase é ensinar a decodificar os sons da língua, na leitura, e 

a codificá-la, na escrita. 

Atualmente, os métodos fônicos tendem a apresentar pequenas frases, a 

partir da 2ª ou 3ª folha, para que os alunos desenvolvam gradativamente 

habilidades de leitura mais complexas. 

Este recurso visa a habituar o aluno a extrair o conteúdo significativo da 

palavra lida e superar uma deficiência ainda comum no método (Rizzo apud 

Carvalho, 2005: 25). 

Método da Abelhinha (Alzira S. Brasil, Lúcia Marques Pinheiro e 

Risoleta Ferreira Cardoso criaram o método em 1965): apresenta o método 

misto do tipo fonético. 

Os sons são apresentados como "barulhos" que ocorrem, o mesmo 

acontecendo com a reunião de dois sons em sílabas. Da reunião de dois sons, a 

criança passa a três, e vai lendo palavras cada vez mais extensas; depois 

expressões, sentenças e historinhas. 

Duas recomendações das autoras: não dizer o nome das letras, pois seria 

cair na soletração; e não fazer a união de fonemas com todas as vogais, pois 

seria a silabação, prejudicando a leitura mais tarde. 

A personagem abelhinha, que dá nome ao método, tem o corpo em 

forma de um a (em letra cursiva) e apresenta o som /aaaaaaa/ (a vogal é 

prolongada para facilitar o reconhecimento); a letra i é representada pelo 

tronco de um índio, outro personagem de histórias e assim por diante. 
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Os personagens são desenhados para sugerir o todo ou partes das formas 

estilizadas das letras. 

Há portanto uma associação de três elementos – personagem – forma da 

letra – som da letra (fonema). A alfabetização se faz por síntese ou fusão dos 

sons para formar a palavra. 

A Casinha Feliz (criado pela pedagoga Iracema Meireles na década de 

1950): acredita na aprendizagem por meio do jogo, propondo que a sala de 

aula fosse um espaço para a criatividade e a livre expressão das crianças. 

Método: associar a forma da letra a um personagem, o qual, por sua vez, 

representava determinado som. O essencial é que conduza à figura-fonema 

capaz de fazer sempre, se for consoante, o imprescindível barulhinho. Tudo 

mais é jogo, é dramatização, atividade criadora. 

 

14.4 CUIDADOS A CONSIDERAR NA APLICAÇÃO DOS 

MÉTODOS FÔNICOS 

 

Os dois métodos apresentados propõem associações visuais e auditivas 

com a forma e os sons das letras e têm o mérito de recomendar a utilização e 

recursos expressivos de voz, gesticulação, desenho, teatro, etc. para despertar o 

interesse infantil. Ambos giram em torno de histórias contadas oralmente e o 

material escrito é rigorosamente controlado para apresentar apenas as palavras 

cuja decodificação já foi, ou está sendo, ensinada. 
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Um aspecto discutível dos métodos é que as histórias dos manuais, 

criadas com o objetivo de apresentar as relações letra-som numa determinada 

sequência, são muito artificiais. É preciso professores experientes, com bons 

recursos narrativos, para dar vida a histórias didáticas, em que os sons ora são 

associados à forma das letras, ora aos nomes dos personagens, ora a um 

“barulhinho” produzido por eles. 

Na aplicação dos métodos fônicos, a maior dificuldade técnica é tentar 

articular os sons das consoantes isoladas, pois de fato elas só ganham sons 

quando estão acompanhadas de uma vogal. Existem algumas consoantes, como 

o /f/ e o /v/, que podem ser prolongadas com certa facilidade, dando a 

impressão que se fundem com as vogais que as acompanham. Mas não é o caso 

da maioria das outras que só são ouvidas claramente quando acompanhadas das 

vogais. 

Consciência fonológica: é a capacidade de distinguir e manipular os 

sons constitutivos da língua e consiste na capacidade para focalizar os sons da 

fala, independentemente do sentido. 

Para reconhecer o grau de consciência fonológica da criança, alguns 

indicadores são a habilidade de identificar o número de sílabas das palavras e 

de reconhecer rimas e aliterações (sílabas que se repetem no início de uma série 

de palavras). Cada palavra falada é formada por uma série de fonemas, 

representados na escrita pelas letras do alfabeto e a percepção destes é 

desenvolvida no processo de alfabetização. 

 

15.    AS CARTILHAS E A ALFABETIZAÇÃO 

 

Métodos globais: aprender a ler a partir de histórias ou orações 

Conhecer e respeitar as necessidades e interesses da criança; partir da 

realidade do aluno e estabelecer relações entre a escola e a vida social são 

diretrizes do pensamento escolanovista. 



64 

 

Métodos ativos – aprender fazendo –, liberdade para criar e participação 

da criança no planejamento do ensino são algumas das estratégias 

recomendadas. 

A Escola Nova valorizava a leitura, as bibliotecas, o gosto pelos livros, e 

trouxe uma inovação importante para os alfabetizadores: a defesa dos métodos 

globais com a fundamentação teórica da crença segundo a qual a criança tem 

uma visão sincrética (ou globalizada) da realidade, ou seja, tende a perceber o 

todo, o conjunto, antes de captar os detalhes. 

Decroly (1929) enfatizava a compreensão do significado desde a etapa 

inicial da alfabetização e não a capacidade de decodificar ou de dizer o texto 

em voz alta. A alfabetização deveria começar por unidades amplas, como 

histórias ou frases, para chegar em nível de letra e de som, mas sem perder de 

vista o texto original e seu significado. 

 

15.1 MÉTODO DE CONTOS 

 

Um dos métodos mais antigos – o de contos – começou a ser aplicado 

nos Estados Unidos no fim do século XIX. Consiste em iniciar o ensino da 

leitura a partir de pequenas histórias, adaptadas ou especialmente criadas pelo 

professor. Apresentada a história completa, o texto é desmembrado em frases 

ou orações, que a criança aprende a reconhecer globalmente e a repetir, numa 

espécie de pré-leitura. 

A seguir, vem a etapa de reconhecimento das palavras. Depois disso é 

que se alcança a etapa de divisão das palavras em sílabas e finalmente a 

composição de novas palavras com as sílabas estudadas. 

O processo envolve análise das partes maiores (o texto, as frases) para 

chegar às partes menores (palavras, sílabas), por isso o método global é 

também chamado analítico. 
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A professora Lúcia Casasanta (apud Carvalho, 2005) assim descreveu as 

etapas do método: 

1) fase do conto; 

2) fase da sentenciação; 

3) fase das porções de sentido; 

4) fase da palavração; 

5) fase da silabação ou dos elementos fônicos. 

O método não previa a utilização de livro didático, o que constituía uma 

dificuldade para os professores, que deviam criar textos e preparar materiais 

didáticos. 

 

15.2 MÉTODO IDEOVISUAL DE DECROLY 

 

Um dos mais conhecidos métodos globais, o ideovisual, foi criado no 

início do século XX por Ovide Decroly (1871-1932). 

As bases de sua filosofia de educação eram: respeito à personalidade da 

criança, a seus interesses, a seu ritmo natural e modos peculiares de ver o 

mundo. Pregava a importância da atividade, da ação e da cooperação. 

Decroly propôs que o ensino se desenvolvesse por centros de interesse e, 

em princípio, o programa escolar deveria incluir conhecimentos imediatamente 

ligados à criança: suas necessidades básicas no meio em que vive. 

Experimentou um método de aprendizagem de leitura que punha em 

jogo o que chamava “função de globalização”. Função que explicava a 

capacidade da criança de captar as formas globalmente, justificaria começar a 

aprendizagem por frases (unidades de sentido) em lugar de letras (elementos 

gráficos isolados sem significação). 

Seu método: o aluno reconhecia a forma, o desenho total, a imagem 

gráfica da frase. Em seguida, aprendia a distinguir as palavras, por meio da 
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observação de semelhanças e diferenças entre elas; em seguida as sílabas, 

depois as letras. 

 

15.3 MÉTODO NATURAL FREINET 

 

Célestin Freinet (1896-1966) acreditava que a inteligência, o gesto, a 

sensibilidade desenvolvem-se através da livre expressão, do trabalho manual, 

da experimentação. Sua pedagogia consiste em estimular a reflexão, a 

criatividade, o trabalho, a cooperação e a solidariedade. 

Seu Método Natural de aprendizagem da língua parte do pressuposto 

que: a criança lerá e escreverá com interesse textos relacionados com suas 

experiências. Dessa forma, seu método natural não comporta fases ou etapas, 

como acontece com outras propostas, a criança aprende a ler lendo, a escrever, 

escrevendo. 

Para ele a escrita e a leitura têm um significado social, existem para 

servir ao homem em suas lutas, no seu trabalho, na expressão de suas ideias. 

Em lugar de atividades puramente formais, propunha que os alunos, desde tenra 

idade, escrevessem e lessem para ser compreendidos e para entrar em relação 

com os outros. 

 

15.4 A METODOLOGIA DE BASE LINGUÍSTICA OU 

PSICOLINGUÍSTICA 

 

A chamada Metodologia de base lingüística propõe ensinar a ler a partir 

de orações. Foi elaborado na década de 1970 por um grupo de professores 

coordenado pela professora Helena Gryner. As premissas do método são: 

respeitar a fase de desenvolvimento cognitivo e afetivo em que a criança se 

encontra e tornar o aluno sujeito do processo, cabendo sempre a ele a iniciativa 
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e a descoberta. O processo de alfabetização deve começar pela produção e 

reconhecimento de frases sugeridas pelas próprias crianças. 

Para dar início à alfabetização propriamente dita, a professora escolhe 

uma ou duas orações produzidas pelas crianças, que devem conter palavras 

cuidadosamente escolhidas para atender a três critérios: 

1) Critério de dificuldade: começar pelo mais fácil em matéria de 

relações letra-som e de padrões silábicos. As primeiras palavras-chave 

apresentadas devem ser formadas de fonemas como /b/, /p/, /d/, /v/ e /f/, 

representados pelas letras b, p, d, v e f , que têm o mesmo som, 

independentemente da posição na palavra. São os casos em que há uma relação 

biunívoca entre os fonemas e os grafemas. Quanto ao tipo de sílaba, o mais 

fácil é o mais comum, ou seja, consoantevogal (como em pa, da, va, etc.); 

padrões silábicos mais complexos virão pouco a pouco. 

2) Critério de alternância entre o fácil e o difícil: o método 

recomenda que não se deixe para a etapa final do processo de alfabetização as 

chamadas dificuldades ortográficas. 

As letras que podem representar mais um som, conforme o contexto – 

como s, m, l, x e outras – devem ser alternadas com aquelas consideradas mais 

fáceis. 

 

3) Critério de produtividade: selecionar palavras-chave que depois de 

desmembradas em sílabas permitam formar um bom número de palavras novas. 

 

15.5 ALFABETIZAÇÃO A PARTIR DE PALAVRAS-CHAVE 

 

O método da palavração propõe o ensino das primeiras letras a partir de 

palavras-chave, destacadas de uma frase ou texto mais extenso. As palavras 

destacadas são desmembradas em sílabas, as quais, recombinadas entre si, 

formam novos vocábulos. 
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15.6 MÉTODO NATURAL DE HELOÍSA MARINHO 

 

Apóia-se em Jonh Dewey, Decroly e outros escolanovistas que ressaltam 

a importância da atividade da criança no processo de ensino-aprendizagem. 

 

Os passos de aplicação são os seguintes: 

1) A professora usa abundantemente a escrita. Registra, à vista dos 

alunos, fatos ocorridos na sala de aula, ou algo dito pelas crianças. Escreve 

bilhetes, convites, avisos destinados aos pais. 

2) Estimula a percepção dos sons iniciais e finais de palavras ditas 

oralmente, utilizando técnicas e materiais que permitam descobrir semelhanças 

e diferenças entre sons, através da comparação. 

 

3) Forma um vocabulário básico de 35 a 40 palavras (apenas 

substantivos e verbos) que a criança deve aprender a reconhecer globalmente, 

em sentenças e pequenos textos, qualquer que seja sua posição nos textos. 

 4) Leva a criança a descobrir o som dentro da palavra e a associar o

 som à letra. 

5) Estimula a criança a ler e a escrever palavras novas com 

compreensão e rapidez, incentiva a leitura como fonte de informação e de 

prazer, e a escrita como instrumento de registro de ideias e de comunicação. 

 

 

15.7 MÉTODO PAULO FREIRE 
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A metodologia proposta por Paulo Freire também se classifica como 

palavração, com a importante diferença de que as palavras geradoras (palavras-

chave) apresentadas aos adultos analfabetos são pesquisadas no universo 

vocabular deles próprios. Os procedimentos técnicos do método são: 

 

1) Ao planejar um trabalho de alfabetização em determinada área, 

deve-se fazer um levantamento do universo vocabular da população, 

selecionando um grupo de 17 a 20 palavras de uso frequente, relevantes para a 

população e que apresentam as combinações básicas dos fonemas e padrões 

silábicos. São estas as palavras geradoras, que constituirão pontos de partida 

dos debates entre os participantes dos círculos de cultura. 

 

2) Para dar início à alfabetização, o coordenador do círculo de 

cultura deve apresentar algumas imagens (em slides ou cartazes) que propiciem 

o debate sobre as noções de cultura e de trabalho. Estas imagens representam o 

produto do trabalho dos homens sobre a matéria da natureza: suas ferramentas, 

utensílios de uso diário, suas moradias. 

O objetivo é fazer com que os alunos reconheçam a si próprios como 

criadores de cultura. 

3) Para ensinar as relações entre letras e sons, o ponto de partida é a 

palavra geradora, que é decomposta em sílabas. Em seguida, apresenta-se a 

ficha descoberta, em que aparecem as famílias silábicas correspondentes. 

 

Para a professora, seja qual for o método escolhido, o conhecimento das 

suas bases teóricas é condição essencial, importantíssima, mas não suficiente. A 

boa aplicação técnica de um método exige prática, tempo e atenção para 

observar as reações das crianças, registrar os resultados, ver o que acontece no 

dia-a-dia e procurar solução para os problemas dos alunos que não 

acompanham. 
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Além de conhecer o método em si, é preciso que o professor se pergunte: 

 

• O que realmente tenho em vista ao ensinar a ler? O que estou 

buscando? Que usos da leitura e da escrita pretendo que o aluno venha a 

praticar? De que materiais disponho ou estou disposto a criar? Como as 

crianças se relacionam com a escrita, o que sabem sobre o assunto? Como eu 

próprio me relaciono com a leitura, a escrita e o método? 
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MÓDULO V – ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO E A EDUCAÇÃO 

DE CRIANÇAS ESPECIAIS 

 

16.    EDUCAÇÃO INCLUSIVA2 

 

Inclusão é a transformação do sistema educacional, de forma a encontrar 

meios de alcançar níveis que não estavam sendo contemplados. Eu 

compreendo a inclusão como um processo em três níveis: o primeiro é a 

presença, o que significa, estar na escola. Mas não é suficiente o aluno estar na 

escola, ele precisa participar. O segundo, portanto, é a participação. O aluno 

pode estar presente, mas não necessariamente participando. É preciso, então, 

dar condições para que o aluno realmente participe das atividades escolares. O 

terceiro é a aquisição de conhecimentos - o aluno pode estar presente na escola, 

participando e não estar aprendendo. Portanto ,conclui Antunes ,inclusão 

significa o aluno estar na escola, participando, aprendendo e desenvolvendo 

suas potencialidades. Um outro aspecto da inclusão é identificar e sobrepujar 

as barreiras que impedem os alunos de adquirir conhecimentos acadêmicos. 

Essas barreiras podem ser: a organização da escola, o prédio, o currículo, a 

forma de ensinar e muitas vezes as barreiras que estão na mente das pessoas. 

Estas são as mais difíceis. 

Um erro que educador algum pode cometer, diz Antunes é acreditar que 

trabalhar a inclusão seja tarefa fácil ou se resuma na adoção de uma ou de outra 

situação de aprendizagem. Essa questão é extremamente ampla e por envolver 

valores e preconceitos que estão arraigados em nossa cultura e introjetados em 

nossa mente, um trabalho verdadeiramente sério implica em projeto de 

estruturação progressiva e mudança significativa. É por essa razão que o que 

                                            
2 EDUCAÇÃO INCLUSIVA. Disponível em: 

http://reginapironatto.blogspot.com/2008/11/educao-inclusiva.html 
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nesta crônica se procura não é resolver os arraigados princípios que delimitam 

a inclusão, antes propiciar um momento em sala de aula que possa despertar 

pensamentos sobre porque excluímos. Sabemos que esta contribuição é quase 

nada, mas também não ignoramos que não se constroem viadutos sem a 

participação singela de pequeninos tijolos. 

Para Antunes, inteligência constitui um potencial biopsicológico que no 

ser humano ajuda-o a resolver problemas. Dessa forma representa atributo 

inato à espécie e assim nascemos com nossas diferentes inteligências, cabendo 

ao ambiente no qual se inclui naturalmente a escola, mais acentuadamente 

estimulá-las. 

A “competência” não é inata e, portanto, constitui atributo adquirido. 

Representa a capacidade de usar nossas inteligências, assim como 

pensamentos, memória e outros recursos mentais para realizar com eficiência 

uma tarefa desejada. Se ao buscar um destino qualquer descobrimos que a 

estrada foi interrompida, nossas inteligências levam-se a essa constatação e a 

certeza de que se deve buscar outra saída, mas a forma como faremos 

determina o grau de competência da pessoa. Como se percebe, a competência é 

a operacionalização da inteligência, e a forma concreta e prática de colocá-la 

em ação. Assim posto, ao trabalhar as diferentes inteligências humanas, pode o 

professor ativar diferentes competências. Percebe-se dessa maneira que a noção 

de “competência” surge quando aparece ou é proposto um problema, pois este 

desafio é que mostrará a forma melhor em superá-lo. Superar um problema 

com competência, entretanto, não implica que tenhamos habilidade para fazê-

lo. 

A habilidade é produto do treino e do aprimoramento de nossa destreza, 

argumenta Antunes, para que esses conceitos se ajustem a prática, 

desenvolvamos o seguinte exemplo: o automóvel que nos leva a praia empaca 

em meio à estrada; nossas inteligências detectam esse problema e a 

necessidade em superá-lo. Se tivermos competência para isso, apanhamos a 

caixa de ferramentas e colocamo-nos em ação, se não temos que ao menos 



73 

 

tenhamos uma outra competência, a de chamar depressa um mecânico. 

Supondo que saibamos consertar a peça defeituosa e, dessa forma, resolvendo 

de forma pertinente o problema que nos empaca, o faremos com maior ou com 

menor habilidade. Se o problema é histórico em nosso carro e em nossa vida, 

provavelmente já conquistamos habilidade maior em substituir ou consertar a 

peça defeituosa. 

Levando-se esse exemplo para sala de aula, podemos ao ensinar um ou 

outro conteúdo explorar suas implicações linguísticas, lógico-matemáticas, 

espaciais, corporais e outras. Podemos ainda, propondo desafios e arquitetando 

problemas, treinar competências nossas e de nossos alunos, verificando que 

alguns as usam com notável habilidade, outros com habilidade menor que, com 

persistência poderá crescer. 

O trabalho com inteligências múltiplas em sala de aula pressupõe uma 

reflexão construtivista, voltada para o despertar progressivo de competências e 

sua transferência para vida prática através do desenvolvimento de muitas 

habilidades que aos poucos se aprimora. Essa concepção se opõe a ideia de que 

o saber transfere-se de uma pessoa para outra como algo que estando pronto 

vem de fora e se encaixa na mente do aluno 

 

 

17.  ALFABETIZANDO CRIANÇAS COM NECESSIDADES 

ESPECIAIS3 

 

É importante identificar qual é o comprometimento do aluno e não 

estipular até onde ele pode chegar, mas trabalhar respeitando seu tempo e suas 

necessidades. 

Nos primeiros meses, o professor-alfabetizador deve elaborar sua rotina 

levando em consideração três pontos fundamentais: 

                                            
3 ALFABETIZANDO CRIANÇAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS. Disponível em: 

http://letramentoeafetividade.blogspot.com/2010/01/alfabetizando-criancas-com-necessidades.html 
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1) Ele é um modelo de leitor de gêneros variados e um manipulador de 

uma diversidade de suportes textuais 

2) Ele é um modelo de escritor que se comunica 

3) Ele é um escriba da turma 

Assim, quando elaboramos uma rotina, independente das NEE, devemos 

ler variados gêneros para turma todos os dias, para que todos adquiram um 

vocabulário diversificado e estimule sua imaginação. Meu exemplo de rotina do 

ano passado: 

SEGUNDA - LEITURA DE CONTOS DE FADAS OU LENDAS 

TERÇA - LEITURA DE TEXTOS POÉTICOS (MÚSICA, POESIA, 

RIMAS, ETC.) 

QUARTA - LEITURA DE TEXTOS INSTRUCIONAIS ( RECEITAS, 

MANUAL DE COMO FAZER UM BRINQUEDO, POR EXEMPLO, ETC.) 

QUINTA - LEITURA DE PARLENDAS (IMPORTANTÍSSIMO 

PARA A CRIANÇA ADQUIRIR TEXTOS DE MEMÓRIA E ASSIM 

COMEÇAR A BRINCAR DE ESCREVER SOZINHA USANDO SUAS 

ESTRATÉGIAS) 

SEXTA - LEITURA DE TEXTOS INFORMATIVOS ( FICHA DE UM 

ANIMAL, DE UM FILME, ETC.) 

 

Num segundo momento, é importante que os alunos explorem cópias de 

seus documentos (RG, Certidão de nascimento, Carteira de vacinação, teste do 

pezinho, etc.). Ela pode identificar seu próprio nome em meio a outras palavras 

que aos poucos vai percebendo. No caso de uma criança com NEE, ela pode 

pintar seu próprio nome, sua idade, os nomes de seus pais, etc...São 

documentos que ela deve manipular para que se identifique como um sujeito e 

um indivíduo no mundo. 
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As próximas atividades de exploração devem respeitar os gostos do 

aluno. Exemplo, a receita de sua comida preferida, a letra da música que mais 

gosta, o significado de seu nome, sua árvore genealógica, fotografias de sua 

vida no qual possa escrever juntamente com a professora uma legenda. Ela 

deve manipular todos estes textos para que crie uma consciência da escrita em 

seu mundo. 

Aos poucos pode trazer para sala panfletos de supermercados próximos 

se sua casa. A professora pode propor a elaboração de listas de 

estabelecimentos conhecidos. Se a criança não tiver tanto comprometimento 

pode trabalhar com o auxílio do professor, ou com letras móveis para construir 

sua própria escrita. 

Algo que faço no início do ano é um jogo com os textos. Dou-lhes o 

texto e peço para que façam bolinhas entre as palavras. No início alguns 

circulam todas as letras, mas com o passar do tempo passam a entender a 

brincadeira e começam a perceber que há palavras de uma letra, duas, três, 

quatro, etc. Pintar frases inteiras de parlendas. Pintar ou circular textos. Pintar 

ou circular autores. Pintar a letra solicitada. Localizar uma palavra. Textos 

fatiados em letras, palavras, frases. A dificuldade vai depender do aluno, mas o 

texto é o mesmo. 

Isso é um investimento para o futuro leitor-escritor. No final do ano 

estão craques em compreender a estrutura do texto. 

Eu sempre fazia registros com textos informativos do que nós havíamos 

aprendido sobre um determinado assunto, ou um relato. Há crianças que 

acompanham, outras nem tanto. O aluno com NEE também pode registrar, se 

não puder de forma escrita, pode colar letras móveis com o auxílio da 

professora ou de um colega. É importante que a criança participe da mesma 

aula. A professora pode adaptar a atividade para todos os perfis de aluno. 

Para crianças com NEE, texto pode ser trabalhado, sempre de forma 

adaptada para que ela desenvolva habilidades diversas juntamente com seus 

colegas. O tempo dela deve ser respeitado. 
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18.  INCLUSÃO E ALFABETIZAÇÃO DE CRIANÇAS COM 

SÍNDROME DE DOWN 

 

Neste século o paradigma de educação inclusiva tem conquistado espaço, 

visto que o paradigma de integração limitava-se a colocar os alunos na escola 

sem que as adaptações necessárias fossem realizadas. Conscientizando a 

sociedade de que a escola deve ser um espaço para todos, aberta as diferenças, 

a inclusão prima por uma prática educativa que atenta para as especificidades 

de cada educando, especialmente aqueles que por muito tempo já foram 

excluídos tanto pela sociedade quanto pela escola. 

Ao entrarmos nas escolas é possível perceber que as crianças com 

deficiência estão, atualmente, presentes em maior número nas classes regulares 

de ensino. De acordo com o MEC de 2000 a 2010 houve um aumento de 

492,8% nas matrículas do público de Educação Especial. No entanto, é preciso 

que se reflita, se a inclusão desses alunos é mais por uma garantia de seus 

direitos, que são reivindicados por suas famílias, do que por uma aceitação e 

autêntica mudança no pensamento e atitude da sociedade, especificamente 

daqueles que estão diretamente ligados ao processo educativo. Ainda é 

importante refletir se a inclusão encontra os recursos necessários para que seja 

uma realidade na prática escolar cotidiana, para além dos números. Esta 

reflexão não será nosso foco nesta pesquisa, no entanto, não poderíamos deixar 

de fazê-la mesmo que não a aprofundando já que a maneira como a inclusão se 

dá influencia as práticas de ensino-aprendizagem dos alunos com necessidades 

educacionais especiais. 

A inclusão tem se configurado como um processo complexo, pois o 

trabalho pedagógico a ser desempenhado exigirá do professor mais formação, 
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para conhecer as especificidades necessárias à organização do processo de 

ensino-aprendizagem que possibilite atender as necessidades educacionais de 

cada aluno, respeitando suas particularidades. Este processo irá requerer uma 

série de estratégias sistemáticas, planejadas, avaliadas que contemplem este 

aluno. 

É da escola, a responsabilidade de primar por uma educação para o 

desenvolvimento integral do ser humano; a educação inclusiva defende que o 

aluno com deficiência seja formado mediante este princípio. No entanto, para 

os alunos com deficiência, a escola parece não contemplar sua integralidade, 

ainda vive-se numa perspectiva integracionista na qual basta à criança estar na 

escola. São comuns situações nas quais estes são considerados incapazes ou os 

docentes se conformarem com a falta de recursos para o processo de ensino-

aprendizagem. 

Na sociedade as pessoas com síndrome de Down ainda são vítimas de 

preconceitos, taxadas de incapazes, impotentes. Isso ainda ocorre mesmo com a 

sociedade já tendo testemunhado pessoas com a deficiência formando-se, 

trabalhando, constituindo suas famílias e vivendo como cidadãos com direitos e 

deveres. A escola parece reproduzir estas concepções, pois a inclusão é uma 

necessidade visível, mas tem encontrado enormes barreiras para que de fato 

possa ser efetivada. Talvez a barreira mais forte seja o preconceito; ainda muito 

presente tanto fora quanto dentro das escolas e estas parecem disseminá-lo à 

medida que não atende as necessidades dos alunos com deficiência. 

A alfabetização é uma competência fundamental a todo cidadão, mas 

parece ser segregada a esses alunos. Nos primeiros anos do ensino fundamental 

é dedicada grande atenção a alfabetização dos alunos, considerada um grande 

desafio por muitos professores. A alfabetização e suas práticas têm gerado 

muitas discussões a fim de fazer deste um processo de ensino-aprendizagem 

prazeroso, em que os alunos possam dar sentido ao que realizam, tornando-se 

sujeitos letrados. 
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Contudo, a alfabetização parece ser colocada a parte ou em segundo 

plano, quando se trata de crianças com necessidades educativas especiais, ao 

passo que estas não acompanham ou tem o mesmo desenvolvimento cognitivo 

e motor de crianças sem deficiências. 

 

18.1 SÍNDROME DE DOWN 

 

Segundo Pueschel (2006, p. 54), no início do século XX médicos 

suspeitaram que a causa da síndrome de Down fosse um problema nos 

cromossomos, mas faltavam técnicas para que exames mais avançados fossem 

feitos, que comprovassem suas suspeitas. 

Apenas anos mais tarde, após técnicas laboratoriais terem avançado 

permitiu o estudo detalhado dos cromossomos da célula humana. Por volta de 

1959 Lejeune relatou que a criança com Síndrome de Down tem um 

cromossomo a mais em cada célula, precisamente no cromossomo 21. É o que 

relata Pueschel (2006, P. 54): “Em estudos de tais crianças ele observou 47 

cromossomos em cada célula, ao invés dos 46 esperados e, ao invés dos dois 

cromossomos 21 em cada célula, o que levou ao termo Trissomia 21”. 

Geneticistas descobriram, ainda, que além da Trissomia 21, a síndrome 

de Down pode ser decorrente de outros problemas nos cromossomos. A 

translocação, quando a célula possui 46 cromossomos, mas o 21 está ligado a 

outro que na divisão celular provocará uma alteração e, o mosaicismo, assim 

denominado por ter as células com 46 e 47 cromossomos formando uma 

espécie de mosaico, resultado de um erro nas primeiras divisões celulares. 

São nas células que estão os genes responsáveis por nossas funções 

fundamentais e aparência. Logo a alteração existente na divisão do 

cromossomo 21, como aqui explicitado, interfere nas funções fundamentais ao 

ser humano: sensoriais, motoras, intelectuais e em sua aparência. Assim como 
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as pessoas sem deficiência, as pessoas com síndrome de Down têm 

características herdadas de seus genitores. No entanto, o cromossomo 21 extra 

lhe conferirá características que são comuns a todos, que os tornam diferentes 

de seus familiares e de pessoas sem deficiência, mas parecidos entre si 

(PUESCHEL, 2006, p.77). 

Pessoas com síndrome de Down geralmente apresentam a cabeça 

levemente achatada na parte posterior (braquicefalia), pálpebras estreitas com 

dobras no canto interno dos olhos, hiponia muscular, atenção baixa, deficiência 

na memória auditiva de curto prazo, na visão e complicações respiratórias. 

As características das pessoas com síndrome de Down são variadas, uns 

podem ter problemas cardíacos congênitos enquanto outros não, por exemplo. 

Elas são decorrentes de falhas na divisão celular que podem dificultar o 

desenvolvimento de algumas habilidades, porém estas não determinam que 

estes sejam impotentes ou incapazes de se desenvolverem plenamente como 

qualquer outra pessoa. Pueschel (2006, p. 79) afirma a importância de “frisar 

que as crianças com síndrome de Down são mais semelhantes do que diferentes 

da criança comum da comunidade.” 

Muitas vezes os professores não conseguem desenvolver um bom 

trabalho com as crianças com síndrome de Down por, ainda, considerarem a 

deficiência como fator determinante de suas possibilidades e sua competência. 

As oportunidades de aprendizagem e desenvolvimento são assim minimizadas, 

o que os prejudica na vida escolar como também fora da escola. A falta de 

conhecimento e informação, como também o modo como, boa parte, da 

sociedade concebe a pessoa com deficiência, baseado no modelo médico levam 

a este prejuízo. 

É importante tomar conhecimento das características específicas da 

síndrome de Down para que a educação não esteja fundada nos estereótipos 

sociais, mas reconheça que as pessoas com a síndrome como diferentes, não 
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apenas geneticamente como também em 

sua identidade e possibilidades de 

desenvolvimento global. 

 

18.2 SÍNDROME DE DOWN E 

ESCOLA 

 

A inclusão requer o envolvimento e a mudança de toda a sociedade. 

Mas, ainda hoje e durante muito tempo, o processo de ensino-aprendizagem 

está focado nas limitações; limites que foram determinados pelos preconceitos 

advindos das concepções do modelo médico de deficiência, ao conceber a 

pessoa com deficiência como doente e/ou ser inferior, incapaz de pensar, de 

aprender, de trabalhar, de ter amigos, de conviver socialmente. 

No cotidiano já se vê muitas pessoas com a síndrome superarem as 

expectativas para elas estabelecidas, estão formadas, trabalhando, constituindo 

suas famílias, enfim realizando-se enquanto seres humanos e cidadãos. A TV, 

por exemplo, enquanto veículo de comunicação de grande abrangência social, 

apresenta histórias de vida de algumas dessas pessoas, o que contribui para 

minimizar os preconceitos e ir conscientizando a sociedade sobre as 

capacidades que estas pessoas também possuem. Isto corrobora com Saad 

(2003, p.70) ao dizer que: “Dar visibilidade à pessoa com síndrome de Down é 

uma forma de informar sobre suas possibilidades.” 

Saad (2003, p.70) fala ainda que as atitudes preconceituosas são 

excludentes e resultam na eliminação das oportunidades de desenvolvimento 

do sujeito e deste se reconhecer como um cidadão. Ser cidadão implica que as 

pessoas com deficiência têm os mesmos direitos que qualquer outro seja este 

como for. 
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Entre esses direitos esta o de acesso e permanência na escola, direito a 

uma educação para o pleno desenvolvimento, como rege a LDB 9.394/96. Logo 

para que as crianças com síndrome de Down tenham um bom desenvolvimento 

e participem efetivamente das atividades escolares, a fim de consolidarem uma 

aprendizagem significativa, é preciso que a escola favoreça este processo, 

dispondo de estrutura física adequada e agradável a todos os alunos, 

professores formados e atualizados, preparados para promover a inclusão, que 

conheçam as características específicas dos alunos com síndrome de Down, ao 

fazer as adaptações necessárias para que estes possam dentro das suas 

limitações construírem seus conhecimentos. 

Na rotina escolar as atividades propostas precisam atender as 

necessidades dos alunos, respeitando suas limitações dentro do processo de 

ensino-aprendizagem. Portanto é fundamental conhecer algumas características 

do desenvolvimento cognitivo e linguístico da criança com síndrome de Down, 

relevantes para este processo. Estas crianças têm um atraso no desenvolvimento 

da linguagem e dificuldades na oralidade, isso faz com que possuam um 

vocabulário reduzido, levando-os a se expressarem com pouca clareza, porém 

compreendem muito bem a fala de outrem. Também tem dificuldades no 

processamento da memória auditiva de curto prazo. Essas afetam sua 

capacidade de se expressar e de desenvolverem habilidades cognitivas como 

pensar, raciocinar e relembrar informações instantaneamente (BUCKLEY; 

BIRD 1994 apud, BISSOTO 2005, p. 82). 

Essas características da criança com SD nos remetem ao processo de 

alfabetização e letramento, no qual essas condições irão interferir e dificultar 

sua consolidação. É importante considerá-las enquanto dificuldades a serem 

contornadas. 

Podemos dizer que a alfabetização parece ser um dos pilares da prática 

pedagógica, visto que é uma competência fundamental a todas as disciplinas. E 

ainda que “as crianças e adolescentes observam palavras escritas em diferentes 
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suportes (...). Nessas experiências culturais com práticas de leitura e escrita, 

muitas vezes mediadas pela oralidade, meninos e meninas vão se constituindo 

como sujeitos letrados.” (LEAL, ALBUQUERQUE, MORAES, 20 p70) 

Segundo Soares (1998, p. 47 apud, LEAL, ALBUQUERQUE, MORAES, 

20 p.70) alfabetizar e letrar são inseparáveis apesar de serem duas ações 

diferentes. No entanto, o ideal é ensinar a ler e escrever no conjunto das 

práticas sociais de leitura e escrita, o que chama de “alfabetizar letrando”. É o 

que também preconiza o fascículo 1 do Pró-Letramento: Programa de 

Formação Continuada de Professores dos anos/séries Iniciais do Ensino 

Fundamental: Alfabetização e Linguagem (MEC 2008, p. 13): 

(...) alfabetização como o processo específico e indispensável de 

apropriação do sistema de escrita, a conquista dos princípios 

alfabético e ortográfico que possibilita ao aluno ler e escrever com 

autonomia. Entende-se letramento como o processo de inserção e 

participação na cultura escrita. Trata-se de um processo que tem 

início quando a criança começa a conviver com as diferentes 

manifestações da escrita na sociedade (placas, rótulos, 

embalagens comerciais, revistas, etc.) e se prolonga por toda a 

vida, com a crescente possibilidade de participação nas práticas 

sociais que envolvem a língua escrita (leitura e redação de 

contratos, de livros científicos, de obras literárias, por exemplo). 

Esta proposta considera que alfabetização e letramento são 

processos diferentes, cada um com suas especificidades, mas 

complementares e inseparáveis, ambos indispensáveis. Assim, 

não se trata de escolher entre alfabetizar ou letrar; trata-se de 

alfabetizar letrando. 

 

É esta perspectiva de alfabetização atual, ao mesmo tempo discutida há 

anos, que os alunos também com deficiência podem ser ensinados à medida que 

vivem as práticas de leitura e escrita citadas e se relacionam com os diferentes 

gêneros textuais e seus suportes, pois participam da vida em sociedade. 

O trabalho educacional deve considerar os impedimentos específicos da 

síndrome de Down como obstáculos a serem contornados. Utilizar gestos e 

imagens para dar comandos e ensinar-lhes outros conteúdos curriculares é uma 

estratégia. Esta estratégia usará a memória visual, que se constitui mais 
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desenvolvida que a auditiva. Além disso, tal estratégia consiste em uma 

oportunidade para que possam expressar-se a sua maneira e ao seu tempo, com 

gestos e seu vocabulário particular. 

Essas são ações que contribuem para contornar as dificuldades já citadas, 

permitindo que as pessoas com síndrome de Down participem do cotidiano 

escolar e não sejam excluídas porque possuem impedimentos, como qualquer 

outra pessoa. De acordo com Bissoto (2005, p. 86) alguns estudos apontam que 

o desenvolvimento destas pessoas, assim como de pessoas sem deficiência, 

recebe influências genéticas, sociais, econômicas e culturais. 

A escola não pode esquecer que o aluno com síndrome de Down e todo 

aluno com deficiência tem sua singularidade. Para Oliveira (2006, p.115) as 

pessoas com deficiência, seja ela qual for não tem suas individualidades e 

personalidades respeitadas pela sociedade e na escola isto leva a “produção do 

fracasso escolar” de muitos. 

Compartilhar da mesma síndrome não significa ter as mesmas 

necessidades, o princípio de igualdade de direitos não pode ser confundido com 

igualdade na aprendizagem. Estes alunos precisam ser respeitados em seu ritmo 

de aprendizagem, interesses, aptidões, dificuldades, sentimentos, enquanto ser 

humano único. “Numa prática curricular guiada por princípios 

homogeneizadores, há uma concepção intrínseca de que o processo de 

aprendizagem é igual e ocorre da mesma forma para todos os sujeitos.” 

(LUNARDI, sd, p. 7) 

Os ganhos num trabalho que atenta para as necessidades e 

potencialidades da pessoa com deficiência, estão claramente dispostos por Saad 

(2003, p.73). Ao concluir as análises de sua pesquisa afirma ser “possível dizer 

que investir na deficiência resulta em dependência, ao passo que investir no 

potencial resulta em ganhos como autonomia, participação, dignidade e 

cidadania.” 
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MÓDULO VI -   LETRAMENTO: PRÁTICAS INCLUSIVAS NO 

ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO4 

 

Estudo de caso  

 

INTRODUÇÃO. 

                                            
4 Módulo V – reprodução total - LETRAMENTO: PRÁTICAS INCLUSIVAS NO 

ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO. Alcinda Maria de Jesus Solon Pety. Disponível 

em: https://www.webartigos.com/artigos/letramento-praticas-inclusivas-no-atendimento-educacional-

especializado/137230 



85 

 

 

O texto têm como tema: Letramento: Práticas Inclusivas no 

Atendimento Educacional Especializado (AEE), no qual após enfatizarmos 

alguns conceitos e concepções sobre letramento no processo educacional, será 

explicitado uma experiência contextualizando com práticas de letramento. 

Compreende-se que vivemos em uma sociedade em que muitas 

pessoas ainda têm dificuldades na compreensão da leitura e escrita como 

função social em seu dia a dia, nesse sentido consideramos a prática de 

letramento como fator de grande relevância social para a melhoria da qualidade 

de vida das pessoas levando em consideração o seu processo sócio cultural. 

Justifica-se a preocupação por essa temática de estudo em razão da 

necessidade de buscar e aprender novas referências e concepções sobre 

letramento no processo educacional considerando-se que a maioria dos nossos 

alunos que são atendidos na educação especial, ainda não sabem ler escrever e 

os mesmo apresentarem grande dificuldades na compreensão desse processo de 

compreensão da leitura e da escrita. 

Este estudo tem como metodologia leituras e discussões com 

referências ao letramento intercalados a atividade pedagógica com práticas de 

letramento na sala de recursos multifuncional-SRM, envolvendo alunos com 

deficiências. 

Após a realização dos estudos concluiu-se que letramento são práticas 

e vivências sociais de leitura num processo diacrônico em uma sociedade que: 

Mortatti (2004), não basta apenas saber ler e escrever, pois é preciso também 

saber fazer uso da leitura em diversas funções sociais. 

 

O LETRAMENTO NO PROCESSO EDUCACIONAL 

 

Considera-se que letramento é algo bem relevante por nos remeter 

reflexões sobre o verdadeiro sentido do significado da palavra letramento no 

processo educacional. 
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No entanto, falar em educação nos remete a pensarmos no processo 

Educacional em diversas épocas como: idade antiga, idade média e idade 

moderna em uma sociedade de que vem se constituindo historicamente e 

ganhando mais visibilidade no destaque da importância de uma sociedade 

culturalmente letrada. 

Compreende-se ainda que a educação são conhecimentos passados de 

geração a geração preservados ou modificados pelas pessoas. Enquanto que 

letramento está atrelado à aquisição e a função social da leitura e da escrita das 

pessoas, em um contexto vivenciado em diversas situações sócios culturais. 

De acordo com Mortatti (2004), a palavra letramento começou a ser 

utilizada no Brasil  a partir dos anos 80 por pesquisadores das áreas da 

educação e linguísticas. 

No entanto, ainda se discute letramento e alfabetização em uma 

perspectiva de saber ler e escrever e de acordo com o estudo realizado 

compreende-se que alfabetização trata do sentido técnico de ensinar a pessoa a 

ler e escrever e enquanto que letramento remete a função da leitura e escrita 

para situações significativas na vida do cidadão. 

Entende-se que no Brasil, ainda se têm muita dificuldade no sentido 

de as pessoas garantirem os seus direitos de aprenderem a ler e a escreverem, 

tendo um ensino de qualidade conforme estabelece a LDB – 9394/96, Mortatti 

(2004, p.25), enfatiza situações referentes a pequenas realizadas pela 

Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), pela a 

UNESCOn em que “Localizam o Brasil em penúltimo lugar, entre 41 países no 

que se refere às competências de jovens de 15 anos para a leitura”. 

Entretanto, no Brasil ainda se têm dados não muitos positivos  de 

acordo com a UNESCO, o Brasil é o campeão de reprovação e repetência 

escolar e que vem se fazendo vários programas governamentais, mas a situação 

ainda é preocupante, principalmente nas séries iniciais. 

Resultados esses que só vem a contribuir para aumentar o número de 

analfabetismo e de excluídos na sociedade em que vivemos, o que nos leva a 
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refletir também sobre o processo de alfabetização da leitura e escrita das 

pessoas com deficiência. 

 

 

DESENVOLVIMENTO DA LEITURA E ESCRITA NA 

ALFABETIZAÇÃO NO AEE 

 

Entende-se, que a aquisição da leitura e escrita no decorrer do 

processo de aprendizagem é fundamental e primordial no desenvolvimento do 

aluno, os educando que fazem parte do Atendimento Educacional 

Especializado-AEE, na sala de recursos, localizada no Liceu Escola no 

Paracuri. 

Como também entendemos que nossos alunos que têm deficiência a 

maioria tem dificuldade no processo de ler e escrever, inclusive muitos se 

encontra na fase pré-silábica que segundo Figueiredo (2009. p.11) “Utiliza 

letras variadas na escrita da palavra (critério de variação de letras) – já sabe que 

para escrever se usa signos convencionais, por isso se indaga: como escrever o 

nome de diferentes coisas?”. 

E nesse nível o aluno ainda não atribui o valor sonoro correto da 

escrita e escreve qualquer quantidade de letras para representar as palavras, a 

autora, apresenta situações relativas ao nível silábico que segundo a mesma em 

suas pesquisas com alunos que tem Deficiência Intelectual observou. 

Figueiredo (2009, p.11) “ Nesse nível, cada símbolo gráfico (letra, pseudoletra, 

etc.) representa um som da fala (unidades sonoras da palavra). A criança 

escreve estabelecendo a relação entre o número de símbolos gráficos e o 

número de silabas que compõem a palavra.” 

Compreende-se que no nível silábico, o aluno já representa a sua 

escrita designando para cada letra uma sílaba e utiliza com maior frequência as 

vogais, às vezes aparecem consoantes e quando solicitamos para o aluno fazer a 

leitura o mesmo ler pausadamente apontando para cada letra uma sílaba. 
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Figueiredo (2009, p.13) A autora ainda destaca como importante e 

significativa no desenvolvimento da aprendizagem da leitura e escrita o nível 

alfabético. “ O nível alfabético, a criança já compreende que cada um dos 

caracteres da escrita corresponde a valores sonoros menores que a sílaba, e 

realiza sistematicamente uma análise sonora dos fonemas das palavras que 

pretende escrever”. 

O aluno neste nível já apresenta um bom avanço na compreensão da 

leitura e escrita, é aconselhável que o professor (a) trabalhe frequentemente 

com leitura diversa e produções de textos, para que o aluno amplie o seu 

vocabulário e universo literário, permitindo o seu crescimento na vida social 

que segundo: Almeida(2008, p.16) “O letramento é composto pelas 

experiências de vida da criança, por meio da interferência dela própria, como 

elemento desencadeador da ação, uma vez que tenha consciência do mundo e 

do papel que pode desempenhar nele”. 

Nessa perspectiva o letramento é visto como práticas sócias na vida do 

leitor, ou seja, faz parte da s experiências do cotidiano tanto da criança como da 

pessoa adulta. E ainda sobre letramento enfatiza: Tfouni (2008) Os seus estudos 

sobre letramento vai além da leitura e escrita remetendo a um social mais 

amplo relacionando aos fatos e acontecimentos da propria vivencias das 

pessoas interagindo com práticas de leituras sociais. 

Entende-se que a autora vai além, em sua visão de letramento, a 

mesma procura refletir sobre as estruturas sociais tanto no sentido pessoal como 

social, e atribui também a consequências de mudanças sócias, culturais e 

pedagógicas no processo histórico em que vivemos, inclusive vamos pensar um 

pouco sobre a dificuldade de produção da escrita de alunos com deficiências. 

A partir destas considerações e acreditando que os alunos do 

Atendimento especializado são capazes de aprenderem, desenvolvemos o 

projeto com práticas de letramento respeitando o ritmo de aprendizagem, como 

também suas especificidades levando em consideração que todos os alunos 

devam ser incluídos nas diversas atividades propostas na escola e no AEE, 
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criando e possibilitando melhores condições de aprendizagem da leitura e da 

escrita. 

Entretanto nesse universo de leitura com práticas de letramento, 

atendemos alunos com surdez que apresentam dificuldades no processo da 

leitura e construção de textos e de acordo com SEESP-MEC (2007, p.15) Nos 

remete questões que nos permite refletirmos sobre a aprendizagem da leitura e 

escrita de alunos surdos e que todos tem direito a aprender  e ter acesso ao 

conhecimento  de forma inclusiva. Considerando-se a aprendizagem da leitura e 

escrita em LÍBRAS – Língua Brasileira de Sinais, para facilitar a sua 

comunicação e interação social. 

A nossa grande preocupação é inserir a participação dos alunos no 

sentido de ampliar o seu vocabulário linguístico e isso requer que se busquem 

meios para melhorar a sua aprendizagem na escrita e na leitura, nesse contexto, 

ressalta-se ainda o Atendimento Educacional Especializado para alunos com 

baixa visão e cego que também tem direito a convivência e interação com os 

diversos meios de acesso à leitura e a escrita, inclusive. A utilização do código 

Braille para aprender a ler e a escrever. 

Cabe ao educador possibilitar essas condições de acessibilidade, 

refletimos agora com SEESP – MEC (2007, p.21). 

No entanto é importante trabalhar o processo de leitura com os alunos 

que tem deficiência, atividades com jogos moderadores como: quebra-cabeça, 

caça palavras, músicas de roda, adivinhações, etc. Portanto, nessa perspectiva 

foram desenvolvidas as ações do projeto proposto na visão ampla de leitura e 

escrita com praticas de letramentos com os alunos que tem deficiência e são 

atendidos na educação especial. 

 

 

PRÁTICAS DE LETRAMENTO NO AEE 
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Considerando, que a maioria dos alunos atendidos na Sala de 

Recursos Multifuncional no Liceu Escola do Paracuri, tem dificuldades no 

processo de construção da leitura e escrita em sua vida diária  E que recebem 

Atendimento Educacional Especializado diretamente ligado ao Centro de 

Referência em Inclusão Educacional Gabriel Lima Mendes da Secretaria 

Municipal de Educação – SEMEC.  

Preocupados com esses alunos e em oferecer um atendimento e 

acompanhamento Educacional Especializado com qualidade, no intuito de 

contribuir para o desenvolvimento de sua aprendizagem relacionada ao 

processo da leitura e escrita que favoreçam para o crescimento pessoal e social 

do aluno. 

Realizou-se atividades de leitura com práticas de letramento 

envolvendo os alunos que tem deficiências do tipo: Deficiência Auditiva (DA), 

Deficiência Visual (DV), Deficiências Múltiplas (DMU), Paralisia Cerebral 

(PC), Deficiência Intelectual (DI) e Transtorno Global do Desenvolvimento 

(TGD de acordo com a Resolução Nº4 de outubro de 2009. MEC. 

 

Percebeu-se que a maioria não saiba ler, não gostam de ler e não 

sabem escrever, e isso nos preocupou, pois nos assessoramento os 

questionamentos mais pertinentes dos professores assistidos são justamente 

relacionados ao baixo desenvolvimento da leitura, e a escrita desses alunos, 

como por exemplo: tem professor (a) que fala “Eu já fiz de tudo e esse aluno 

não consegue aprender a ler” ou “Esse aí não quer nada, só quer brincar, está 

difícil ele aprender a ler e a escrever.” 

Nesse sentido objetivando complementar e suplementar um currículo 

que favoreça uma aprendizagem significativa para a vida do aluno sentiu-se a 

necessidade de realizar o projeto com atividades de leitura e escrita com 

práticas e eventos de Letramentos na Sala de Recursos Multifuncional e Sala de 

Aula com práticas inclusivas que segundo Mantoan (2011, p.37).  “A inclusão 

implica uma mudança de paradigma educacional que gera uma reorganização 
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das praticas Escolares: Planejamentos, Formação de turmas, Currículo, 

Avaliação, Gestão do processo Educativo”. 

Segundo a autora acima citada, esse é  um grande desafio, trabalhar as 

diferenças nas escolas, considerando que as instituições, em maiorias não foram 

pensadas e construídas  na perspectiva de uma educação inclusiva inclusive 

quando se trata de ensinar a ler e escrever. 

 

 

OBJETIVOS PROPOSTOS NAS IMPLEMENTAÇÕES DAS AÇÕES 

COM PRÁTICAS DE LETRAMENTO 

 

Teve-se como objetivos no decorrer das ações: 

 

- propiciar condição e liberdade para que o aluno com deficiência 

possa tornar-se agente capaz de ler e produzir conhecimentos significativos, 

que favoreçam para o desenvolvimento de suas potencialidades na hora de usar 

e agir conforme situações do seu cotidiano; 

 

- contribuir para o desenvolvimento da aprendizagem da leitura e 

escrita do aluno; 

 

- desenvolver a linguagem verbal e não verbal do aluno, estabelecendo 

relação da linguagem oral e escrita aplicando em situações do seu meio social; 

 

- interagir e socializar os conhecimentos adquiridos e produzidos em 

eventos sociais e culturais; 

 

 

PROCEDIMENTOS METODOLOGICOS PERCORRIDOS 
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No primeiro momento tivemos como metodologia: apresentação de 

textos de jornal e depois explorar com as crianças o contexto da leitura com 

interpretação e produções de textos, desenhos de forma lúdicas e criativa, 

realização de trabalhos com jornal, revistas, bula de remédios, cartazes de rua, 

calendário, encartes de farmácia, lojas, supermercados, por meio de leituras e 

reflexões relacionando a situação social do seu cotidiano, apresentação de 

músicas como: cantigas de roda, de rua e socialização com crianças, recorte e 

colagem de frases, letras e palavras com utilização de jornais revistas e encarte. 

No segundo momento realizamos com os alunos: leituras de versos, 

poemas, trava-línguas e adivinhações com utilização de livros na SRM e textos 

no computador, realização de atividades programadas extraclasse como: 

passeio ao bosque, museu, cinema, planetário, supermercados, farmácias, 

cerâmicas conforme pesquisa consultada aos alunos sobre outros locais que 

desejam conhecer, produção de textos de acordo com à atividade programada e 

situações do cotidiano, apresentação e dramatização de histórias e poesias, 

atividades com músicas de relaxamento para trabalhar a concentração dos 

alunos, exibição de filmes e depois explorar a linguagem oral e escrita com 

produções de textos; 

E no terceiro momento continuamos as ações, sendo: realização de 

leituras em grupos, atividades culturais como: danças regionais, pesquisas sobre 

as atividades culturais no entorno do bairro do Paracuri, onde as crianças e 

pessoas envolvidas se dirigiam ate as cerâmicas locais, oficinas com a 

utilização da argila de forma criativa e lúdica no núcleo de artes, a partir das 

historias contadas na SRM e Sala de Aula, construção de jogos pedagógicos 

com os alunos como: quebra-cabeça, sequência de histórias, construção de 

fantoches com os alunos, para depois criarem histórias e fazerem 

dramatizações, 

E por fim tivemos as avaliações realizadas, na qual ouvimos os alunos 

e as famílias, observamos o desenvolvimento dos alunos e o envolvimento das 
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famílias com o intuito de refletirmos sobre os pontos positivos e negativos do 

projeto. 

 

 

RECURSOS MATERIAIS UTILIZADOS 

 

Utilizou-se com recursos: livros de autores regionais e nacionais, 

coleção de histórias infanto juvenil, jogos pedagógicos, fantoches de animais e 

personagens, CDs, DVDs de histórias, micro system, máquina fotográfica, 

filmadora e televisão, lápis de cor/cera e comum, tesourinha sem ponta, 

canetinhas, fitas adesivas transparentes grandes, fio de algodão, pincel para 

pinturas, tinta guache, tinta pasta d’água, argila, cola de isopor/média, cola 

branca média, papel laminado, camurça e entre outros recursos. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Após a realização desse estudo, pude compreender que alfabetização e 

letramento são atividades contínuas em que alfabetizar é ensinar a ler e escrever 

e letramento é a utilização dessa escrita nas diversas situações de vivências das 

pessoas no contexto social. 

       Considera-se importante que o professor desenvolva as ações de 

alfabetização num contexto de  letramento principalmente com alunos que tem 

deficiência, pois irá possibilitar um mundo de contato com diversas formas de 

leitura em que os mesmos percebam a função  social da leitura e da escrita com 

diversas práticas sociais com eventos variados, envolvendo situações do 

próprio contexto dos alunos. 
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