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Resumo 
EDUCAÇÃO INFANTIL: ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO Maria Angélica Karlinski –— 
UFMT mangelicak@gmail.com Resumo Hoje, segundo os preceitos legais brasileiros, 
a criança é considerada sujeito de direito, criança–cidadã e, como tal, com direito à 
educação de qualidade desde o seu nascimento. A Educação Infantil ganha 
visibilidade e foi a etapa da educação que mais cresceu nessas últimas décadas. 
Apesar de ser bem antiga se configura como um campo novo, mas novas mesmo 
são as concepções de criança, de infância e de educação. Esse artigo apresenta 
dados da pesquisa qualitativa desenvolvida junto ao Programa de Pós Graduação da 
UFMT, Curso de Mestrado, Área Teorias e Práticas Pedagógicas da Educação 
Escolar, Linha educação e Linguagem sobre Educação Infantil: concepções e 
práticas de alfabetização e letramento. Para coleta de dados recorremos à técnica 
protocolo de observação, ao questionário e à entrevista junto às professoras, às 
agentes educacionais, à supervisora e à Diretora do Departamento Municipal de 
Educação Infantil. O recorte que apresentamos aqui diz respeito apenas às 
concepções de alfabetização e letramento. Os resultados indicam que o inicio e o 
término das atividades são determinados por uma rotina que serve como marcador 
de tempo, intercalando as atividades de cuidar com o educar. A orientação é para 
não alfabetizar, mas durante o tempo determinado ao “educar” são desenvolvidas 
atividades que privilegiam a alfabetização tendo como suporte o uso de folhas 
mimeografadas. As análises dos dados apontam avanços em relação a esse nível de 
ensino e algumas incoerências na parte pedagógica como a imprecisão dos 
conceitos de alfabetização e letramento. 1. Educação Infantil 2. Criança/infância 3. 
Alfabetização/letramento  
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Introdução 

 Daí nosso interesse em estudar as concepções, o pensar dos sujeitos que atuam 
no campo da Educação Infantil[3]. 

   

A Educação Infantil foi a etapa de ensino que mais cresceu nessa última década.[1] 
Entretanto, como parte da educação básica é recente, é conquista significativa, mas 
está em processo de construção. Entre o que está posto nos documentos oficiais[2] 
e a realidade educacional ainda há grande caminho a percorrer. 

Outro aspecto que não podemos deixar de considerar é que o sistema de ensino 
brasileiro está passando por um período de reestruturação com as Leis n. 
1.114/2005 e n. 11.274/2006, que implantaram o ensino fundamental de nove 
anos, transformando o último ano da Educação Infantil no primeiro ano do ensino 
fundamental.   

A polêmica em torno da Educação Infantil e suas funções tem, como pano de fundo, 
concepções de alfabetização, letramento, criança e infância, que se repercutem nas 
práticas docentes do dia a dia, envolvendo o cuidar e o educar, o alfabetizar/letrar 
e a preparação para as séries posteriores.   



O Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil diz, textualmente, que  

as instituições de Educação Infantil deverão organizar sua prática de forma a 
promover as seguintes capacidades nas crianças: participar de variadas situações 
de comunicação oral, para interagir e expressar desejos, necessidades e 
sentimentos por meio da linguagem oral, contando suas vivências; interessar-se 
pela leitura de histórias; familiarizar-se com a escrita por meio da participação em 
situações nas quais ela se faz necessária e do contato cotidiano com livros, revistas 
e outros portadores; ampliar gradativamente suas possibilidades de comunicação 
interessando-se por conhecer vários gêneros orais e escritos. 

             

Não é necessário "dar aulas" de alfabetização na Educação Infantil, porém é 
possível dar múltiplas oportunidades para ver a professora ler e escrever, para 
explorar semelhanças e diferenças entre textos escritos, para explorar o espaço 
gráfico e distinguir entre desenho e escrita.  

A entrada da criança no mundo da escrita ocorre em dois processos simultâneos: 
pela aquisição do sistema convencional de escrita - a alfabetização - e pelo 
desenvolvimento de habilidades de uso desse sistema em atividades de leitura e 
escrita - o letramento. 

  Entendemos que alfabetização e letramento 

são processos interdependentes e indissociáveis: a alfabetização desenvolve-se no 
contexto de e por meio de práticas sociais de leitura e de escrita, isto é, através de 
atividades de letramento, e este, por sua vez, só se pode desenvolver no contexto 
da e por meio da aprendizagem das relações fonema-grafema, isto é, em 
dependência da alfabetização (Soares, 2004:25). 

  

Embora designem processos interdependentes e indissociáveis, são de natureza 
fundamentalmente diferente, envolvendo conhecimentos, habilidades e 
competências específicas, que implicam formas diferenciadas de aprendizagem e, 
conseqüentemente, procedimentos diferenciados de ensino. 

  Para melhor compreender os elementos que compõem as concepções das 
profissionais que trabalham na Educação Infantil, buscamos entender seus 
discursos presentes nos enxertos das entrevistas de quatro professoras que 
trabalham em salas de aula Jardim II, com crianças de 4 a 5 anos de idade e por 
meio de observações, utilizando a técnica protocolo de observação. Os discursos 
foram organizados em de três eixos organizadores de categorias: concepção de 
infância, concepção de Educação Infantil e concepção de alfabetização e de 
letramento, somada às dificuldades para alfabetizar. Nesse trabalho apresentamos 
as concepções de alfabetização e letramento. 

1 Concepções de alfabetização  

   

 Alfabetização como prontidão 



Questionadas se devem ensinar, ou não, a criança a ler e a escrever na Educação 
Infantil, as professoras foram unânimes em dizer que não se alfabetiza na 
Educação Infantil: 

  

"[...] é pra mostrar as letras, os números, essas coisas, [...], mas acho que 
necessariamente não tem que alfabetizar (Professora Bianca)". 

  

A professora Carolina afirma, textualmente, que "é difícil alfabetizar no Jardim II", 
mas acha que se a criança tiver maturidade, a professora deve incentivar, deve 
atender ao interesse das crianças: 

"Se ela estiver preparada, já tiver maturidade, [...] Porque eles estão entrando no 
mundo das letras, dos números". 

   

A professora se refere à "maturidade" como condição para se iniciar a 
alfabetização, toma-a como sinônimo de prontidão. 

Nessa esteira, a prontidão suporia a aquisição de habilidades entendidas como 
maturação biológica e definidas como requisitos prévios. Habilidades que as 
crianças devem demonstrar possuir para poder ingressar em certo nível da escola, 
funcionando como pré-requisitos para a aprendizagem da leitura e da escrita.  
Ferreiro (1999:61) reforça que a noção de maturidade tem se "prestado para 
encobrir os fracassos metodológicos", considerando o método algo inocente e as 
crianças um tanto imaturas, responsabilizando-as pelo fracasso escolar. 

Outra questão desafiada pela autora (2003) é que "prepara-se a criança para 
aprendizagem, exercitando-a em habilidades que não eram verdadeiras 
aprendizagens, mas pré-requisitos para a aprendizagem posterior (p. 15)".  

As professoras, ao acreditarem que há uma idade para começar a instrução em 
leitura e escrita - aos seis anos, e que essa idade seria favorável porque a criança 
já teria chegado ao nível de desenvolvimento desejado, estaria "pronta", 
demonstram nessa postura a influência da teoria condutista no âmbito da 
educação. A separação entre processo de aprendizagem e processo de instrução 
torna a aprendizagem subproduto ou resultado do método instrucional. Para 
Teberosky (2003), não existe um limite entre pré-leitor e leitor, entre pré-escritor e 
escritor; tampouco haveria momentos, um antes e outro depois da verdadeira 
aprendizagem. 

A professora Maria trabalha as letras, as palavras com as crianças, mas salienta 
que isso não é cobrado da criança: 

Não é cobrado na Educação Infantil, mas ela tem uma boa noção já. Visualiza, já é 
introduzido nos trabalhinhos o nome, palavras, [...] A gente trabalha assim as 
letras por letras. 

  



            Segundo a psicogênese da língua escrita, a alfabetização inicial não é 
processo abstrato, mas ocorre em contextos culturais e sociais determinados. As 
crianças interagem com material escrito e com prática de leitura e escrita. Essas 
interações influenciam as aprendizagens convencionais posteriores. Pois, a escrita, 
a leitura e a linguagem oral não se desenvolvem separadamente, mas atuam de 
maneira interdependente, desde a mais tenra idade. 

Para a aquisição da linguagem escrita, a base social tem função especial, uma vez 
que, para a criança reconhecer as marcas dos objetos simbólicos e transformar 
essas marcas gráficas em objetos lingüísticos, os professores devem atuar como 
intérpretes (Ferreiro, 1996). 

            Segundo o entendimento da professora Ana, trabalhar letras, sem cobrar 
efetivamente um resultado das crianças, é orientação da supervisora pedagógica da 
escola,: "Sim, a escola que determinou. Até porque aumentou mais um ano.[...]. 
Agora tem Jardim III, ainda, um ano a mais". 

 Alfabetização: do método silábico ao construtivismo  

A professora Carolina, ao falar sobre práticas que tinham de alfabetizar e sobre o 
atual momento, quando não alfabetizam mais, assim se justifica: 

No ano passado, a gente trabalhava bem mais forte. [...]. Porque nossos alunos 
[...] da educação infantil, eles iam pra alfabetização. Hoje não, hoje sai daqui e vai 
para o Jardim III.  

  

 A lei do ensino fundamental de nove anos encartou alterações nas orientações 
pedagógicas. No ano anterior à lei, nas escolas municipais de Educação Infantil, no 
município de Campo Novo do Parecis, nas salas de aula Jardim II, os professores 
trabalhavam a alfabetização.  

Para a professora Carolina, esse jeito mais "forte" de trabalhar significa 
sistematizar as ações, adotar um método. Questionada sobre o uso ou não de um 
"método de alfabetização" em sala de aula, a professora Ana assim discorre:  

  

Eu primeiro vejo o tipo dos alunos, como eles estão. [...] Eu uso tudo, um pouco o 
tradicional também, que às vezes é preciso. Só o construtivismo às vezes não 
funciona, ele sozinho não consegue. 

  

A professora Carolina pondera que não segue uma linha. Embora assim,   

acaba entrando no tradicional, ba, bé, bi, bó, bú. É, às vezes, a gente também 
tenta entrar dentro do construtivismo e vai construindo com eles as sílabas, as 
letras, a partir de alguma coisa, uma novidade que acontece no dia, ou do cotidiano 
deles. Mas, assim o método fixo, dizer assim, olha nós trabalhamos o silábico, ou 
esse, não. É uma mistura hoje, ainda. Mas com o construtivismo, mas ainda hoje 
tem uma mistura dos dois na linha da família silábica do tradicional.  



  

As idéias construtivistas aparecem na década de 1990, juntamente com as idéias 
de Ferreiro e Teberosky, e passaram a constituir o ideário pedagógico e os 
documentos oficiais. Corsino (2003, p: 241) aponta que os professores da 
Educação Infantil, "sem uma atenção mais específica até mesmo nos documentos 
oficiais, ficam à deriva, tendo que se desamarrar do tudo pronto, da idéia de déficit 
e de compensação de carências, buscando caminhos por si sós". Assim, muitos se 
mantiveram presos ao conhecimento e a experiências anteriores, com algumas 
inovações.  

  

   

 Alfabetização como codificação e decodificação do código escrito 

Mas o que é alfabetizar para os sujeitos de nossa pesquisa? 

Para a professora Ana: "É ensinar a criança, mostrar assim como noção de letras, 
palavras e símbolos. Quando (a criança) consegue ler, identificar de modo geral 
tudo, nome, palavras, frases é assim que identifica (pausa) Não sei se estou certa". 

Para essa professora, a leitura e a escrita são, preponderantemente, atividades de 
codificação e decodificação do código escrito. 

Apesar de não ter experiência como alfabetizadora, a professora Bianca 
compreende que alfabetização seria "a criança já ter noção de escrever o nome, 
conhecer todas as letras e já começar a ter a noção de leitura e escrever". 

Sobre como sabe se a criança está alfabetizada, ela responde com segurança que é 
"pelos níveis". Mas que níveis são estes? Os apresentados pela psicogênese da 
alfabetização por Emilia Ferreiro? A professora responde evasivamente à minha 
indagação: "Não sei, não lembro direito". 

Já a professora Maria, também sem experiência em alfabetização, entende que 
uma criança está alfabetizada "pelo conhecimento dela, através da leitura, pela 
escrita dela". Ao perguntar se a criança que sabe escrever o nome e palavrinhas 
estaria alfabetizada, responde: "Está em processo, já está em andamento". 

            Para a professora Carolina, alfabetizar uma criança é: 

dar à criança pra ler o número, dar letra pra ela ler. Aprender a dominar os meios 
de comunicação, tudo, a leitura, a escrita e também ser mais crítica. É essa pré-
alfabetização que a gente está dando, já estamos dando um início mostrando pra 
eles o mundo das letras, dos rótulos. [...] Eles já têm uma base, um pouquinho. 

  

Assim, a criança estaria alfabetizada, no entender da professora, quando "começa a 
se interessar pela leitura, quando ela começa te mostrar escritas, palavras, 
palavras escritas, traz para você ver e quando ela domina o silábico, quando ela 
está no alfabético, silábico-alfabético". 



Sem dúvida, o processo de decodificação faz parte da alfabetização, mas dominar o 
código não finaliza o processo de alfabetização, pois tendo como início as letras do 
alfabeto e seus respectivos nomes, símbolos e sons, é preciso ampliar as 
competências conhecendo o léxico, a semântica, a sintaxe.  

Cardoso (2000) entende que "alfabetizar-se" 

é apreender um outro processo de pensamento; é, portanto, muito mais que 
aprender uma simples técnica [...] como um processo em que, fundamentalmente, 
a linguagem escrita é uma habilidade que se acrescenta às formas de comunicação 
da criança e ao mesmo tempo as transforma (p. 20-33). 

  

Sobre o momento da vida da criança em que se pode começar a alfabetizar, a 
professora Ana respondeu: "É alfabetizar aos cinco, cinco, seis anos".  

Para a professora Bianca, pode-se começar "desde que a criança vem pra creche 
[...]. Eu acho que desde que nasce a criança vai sendo alfabetizada". 

No entender da professora Maria: "Seria na escola já. Aqui ela sai com quatro anos. 
Com seis, sete anos pra alfabetizar." A professora Carolina confessou que depende 
da maturidade, mas acha que, com quatro anos, já é possível trabalhar a 
alfabetização. 

2 Concepção de letramento 

   

O conceito de letramento está diretamente relacionado com a possibilidade de o 
indivíduo exercer práticas sociais em que a leitura e a escrita estão presentes.  

            Indagada sobre o que significa letramento, a professora Ana mostra 
insegurança em relação ao conceito:  

Eu não sei [...]. Uns explicam de um jeito, outros de outro. No meu entendimento 
letramento não seria o seguinte; não seria assim, assim, é, porque alfabetização é 
o que você faz, ensina a criança a ler, não é?.  

Em relação às dificuldades que encontra para trabalhar com a alfabetização e 
letramento com seus alunos, aponta "a falta dos alunos, [...]. A atenção, pouca 

   

Intentando ajudá-la, pergunto quais as atividades que desenvolve com vista ao 
letramento. Ela acentua: "Uma historinha que leio pra eles. Deixa ver, assim 
(pausa). Eles têm que entender a história e discutir quando a gente trabalhar com 
eles como é que diz, de qualquer maneira interpretar, entender como foi que 
aconteceu, lembrar".  

Ao perguntar se alfabetização e letramento são sinônimos ou se diferenciam, a 
professora Ana responde: "Certo se disser que eles se complementam. É um 
complemento, vai além da alfabetização". Mas, quando pergunto se é possível 
alfabetizar letrando, manifesta desconhecimento do conceito de letramento: "Dá, 
pouca coisa, no caso de nossos alunos que são pequenininhos, mas dá". 



atenção que eles têm. [...] muito pouco tempo. Não pode ficar uma manhã 
inteirinha, eles não conseguem". 

Quando instigadas a falar sobre as dificuldades para trabalhar o letramento, as 
falas das professoras evidenciam limitação na abordagem do conceito. O simples 
fato de ter ouvido falar em "letramento" e usar esse termo em suas falas, ao serem 
indagadas, não significa compreensão do conceito e de seus desdobramentos na 
prática pedagógica. 

  

 Letramento como "entender o que se lê"   

Apropriar-se socialmente da escrita, por meio de seus usos, é diferente de aprender 
a ler e a escrever no sentido do domínio do código, da tecnologia da escrita. 

Para a professora Bianca, letramento está associado ao entendimento do que se lê:  

Ah! O letramento! É assim. Que nem se você conta uma historinha pra uma criança 
[...] e depois eu vou pedir pra eles me contar a historinha de volta e o que vocês 
entenderam, como é, como não é, e às vezes também, que nem o jornal também 
se eles assistiram, pergunto pra eles o que eles acham.[...]. Acho que letramento é 
isso. 

  

Para essa professora, alfabetizar letrando "é ensinar a ler e escrever [...]. Ler, 
escrever e entender". Quanto às dificuldades que encontra para trabalhar com a 
alfabetização e letramento com seus alunos elucida que "tem muito aluno na sala. 
Não dá para trabalhar, individualmente". 

  

Coordenação motora fina, (mostra com gestos) segurar o lápis para contornar, o 
conhecimento das letras, o contato. Muitos vêm sem nenhum contato. Mas quem já 

 Letramento como ensino-aprendizagem 

Para a professora Maria, letramento "é ter conhecimento das palavras, já está 
letrada, já está sendo letrada". Ela não vê diferença entre alfabetização e 
letramento, pois afirma categoricamente: "Não, não tem não. A pessoa tem certo 
conhecimento, olha a palavra, lê a placa. Tipo meu pai. É muito esperto, é uma 
pessoa letrada, [...] tem conhecimento, é letramento, mas não alfabetizado". 

Acredita que o trabalho com as palavras favorece o letramento: "Já estou 
trabalhando, já estão em contato com letras e palavras". Para a professora, 
alfabetizar letrando é "a pessoa tem um certo conhecimento. Olha a palavra".  

Indagada sobre as dificuldades da criança em relação ao letramento, noticia que 
estão relacionadas com a coordenação motora. Argumenta dizendo que as crianças 
que freqüentam a Educação Infantil apresentam um diferencial, estão mais bem 
preparadas: 

  



está que já está no Jardim I, vai pro Jardim II, nossa! Uma beleza. [...] ela é bem 
mais preparada. Já tem as crianças que já tem Educação Infantil que vinha direto 
de casa se nota na hora na sala. 

  

Fica evidente o objetivo de estimular a criança, de passar informações, de suprir 
carência e de fornecer subsídios para aprendizagens futuras. 

  

              Na dimensão social, letramento é um fenômeno cultural referente a um 
conjunto de atividades sociais que demanda o uso da escrita, ou seja, o que as 
pessoas fazem com as habilidades e a escrita. Dominar os mecanismos da leitura e 

 Letramento como preparação para a vida e para a leitura de mundo 

  

A professora Carolina mostra entendimento mais abrangente de letramento.  

  

[...] é uma alfabetização pra vida. Ele é letrado, ele sabe ler o mundo. Pode não 
saber ler e escrever, mas ele sabe qual é coca-cola, ele sabe se identificar no 
trânsito. Pode ser um aluno que não é alfabetizado. Então, ele foi letrado - 
letramento. Hoje, as nossas crianças algumas delas já chegam letradas na escola, 
daí é feita a alfabetização, outras não, outras não têm muito esse contato de 
(pausa). Muitas delas são crentes, não têm televisão e rádio e então não vê, não 
assiste. Eu acho que é isso. 

  

Em seu entender, alfabetização e letramento se equivalem e justifica: "se a criança 
já é um pouquinho letrada traz de casa, seria uma bagagem. Bem, nós vamos dar 
continuidade". 

Quanto à possibilidade de alfabetizar letrando, assim se posiciona: "Você preparar a 
criança para dentro e fora da escola. Por exemplo, [...] ela vai ser educada, [...] e 
ser socializada ao mesmo tempo. Então ela vai saber se virar no mundo se localizar 
e também a ser letrada". 

Sugere, então, algumas atividades para alfabetizar letrando: "trabalhar em cima de 
uma letra por exemplo o abacaxi, fazer uma salada de fruta. Isso, vou alfabetizar, 
vou mostrar os vários tipos da letra. É o letramento, eu procuraria trazer um rótulo, 
um livrinho, o que vocês acham que começa com a letra a". 

              Segundo Soares (1998), é possível identificar no letramento as dimensões 
individual e social. A dimensão individual presente na leitura e na escrita envolve 
desde o domínio do código até a construção do significado de um texto e é 
identificada nas falas das professoras Ana, Bianca e Maria. Nessa dimensão, o 
letramento é interpretado como atributo pessoal, como posse de habilidades 
individuais de leitura e escrita.             



da escrita, bem como os elementos textuais necessários para construir significados 
a partir dos textos, são elementos reforçados pela professora Carolina. 

  

Considerações Finais 

O letramento aparece como "ler, escrever e compreender", como processo 
inseparável da alfabetização, mas falar "sobre" não significa conhecer e transferir 
para a prática docente esse conhecimento. Entre o acesso à informação, as 
discussões e as possibilidades de apropriação, há um longo percurso, iniciado com 
esta pesquisa, pois muitas professoras admitiram que foram se inteirar sobre o 
tema em apreço após terem sido entrevistadas. 

   

Trabalhar práticas de alfabetização e letramento, baseadas na dimensão 
pedagógica, não significa compromisso de alfabetizar as crianças na Educação 
Infantil, mas oportunizar atividades de reflexão sobre o ler, escrever, utilizando 
vários gêneros textuais, lendo e escrevendo com elas, explorando as relações entre 
a utilização da linguagem escrita, linguagem oral com a organização do mundo em 
que vivem.  

No que diz respeito às noções de alfabetização e letramento, os depoimentos 
evidenciam imprecisão dos conceitos e algumas incoerências.  As professoras são 
unânimes em dizer que não se alfabetiza na Educação Infantil, e que essa 
orientação é da coordenadora das escolas de Educação Infantil do município, mas 
ressaltam que a criança sai da sala de aula Jardim II com uma "boa noção" se tiver 
maturidade, interesse, responsabilizando a criança por seu sucesso ou fracasso. 
Deixam claro em suas falas que trabalham o código escrito - letras, palavras e 
números oralmente -, sem cobrar à escrita, ou seja, de maneira fragmentada, 
descontextualizada, desconsiderando os aportes legais já consolidados sobre 
alfabetização e letramento. 

Sabemos que dominar o código é um dos requisitos para aprender a ler, mas a 
postura das professoras não caminha a favor do processo de aprendizagem da 
leitura e da escrita, ao excluir práticas que oportunizam a alfabetização e 
letramento, pois são processos complementares, embora distintos.   

Ao se fixarem no reconhecimento das letras, tornam esse processo mecânico, 
fragmentado, sem sentido para as crianças. Mas, o que ficou forte nas falas é que 
desconhecem as bases epistemológicas da construção do conhecimento e 
incorporaram posturas empiristas e racionalistas de educação, apesar de se 
reportarem ao construtivismo. 

Alfabetizar na Educação Infantil para as professoras é "dar" uma noção das letras e 
número; uma pré-alfabetização, só uma base sobre o código, deixando para a fase 
posterior a atribuição de sentido e aprendizagem significativa, acreditando 
erroneamente que tais atitudes ajudam na fase posterior de escolarização e que 
favorecem a formação de leitores e escritores. Admitem que trabalham na postura 
tradicional, com o bá, bé, bi, bó, bu. Para elas, as dificuldades relacionadas com a 
alfabetização estão assentadas na falta de coordenação motora da criança, na 
pronúncia "errada" das palavras e fonemas (fonéticas), bem como na dificuldade 
apresentada para juntar sílabas e formar palavras, somados à omissão dos pais, ao 
descaso com a criança.  
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