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Este trabalho reflete acerca da importância da Alfabetizção e do Letramento na 
formação de sujeitos para uma sociedade menos desigual e procura mostrar que 
tais conceitos vêm sendo modificados no decorrer da história da Escola Pública 
brasileira. O texto busca discutir qual o lugar do letramento na escola pública e 
quais as expectativas com relação à leitura e escrita dos sujeitos provenientes de 
meios pouco letrados onde a exclusão social e o fracasso escolar marcam a história 
desses indivíduos. Propõe a reflexão e investigação do trinômio pobreza–diferença–
deficiência, que se fazem presentes nas escolas da periferia urbana e como os 
professores lidam com tais conceitos que apresentam–se entrelaçados em seu 
cotidiano de sala de aula, tendo por base de discussão a perspectiva da Educação 
Inclusiva que busca através da tolerância, a convivência entre as diferenças. O 
trabalho ainda propõe a investigação de como tem sido encaminhado a Formação 
em Serviço dos professores da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, garantido em 
calendário escolar, esfecificamente, da 8ª Coordenadoria Regional de Educação, 
que atende as crianças das escolas consideradas em área de risco, visto que foi 
constatado uma maior concentração de alunos considerados analfabetos funcionais 
na recente avaliação efetuada pela nova gestão da Secretaria Municipal de 
Educação desta Prefeitura. 
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A educação brasileira vive um momento marcado pela preocupação crescente de 
toda a sociedade em relação à necessidade de uma educação de qualidade, 
principalmente no que diz respeito ao ensino público. 

Infelizmente, não é injusto afirmar que, ao longo da história, a escola brasileira tem 
fracassado em sua tarefa de garantir o direito de todos os alunos à alfabetização.  
Em um primeiro momento, por que o acesso à escola não estava assegurado a 
todos; depois, por que, mesmo com a democratização do acesso a escola pública, 
ela não tem conseguido ensinar efetivamente a todos os alunos a ler e escrever, 
especialmente quando estes provêm de grupos sociais pouco letrados, como é o 
caso das crianças das classes populares. 

Reconhecendo que a leitura e a escrita são instrumentos indispensáveis à formação 
de sujeitos críticos, conscientes de seu papel no mundo, de suas responsabilidades 
e direitos, sujeitos que não se deixam dominar, é que acreditamos ser a 
alfabetização imprescindível na luta pela conquista da cidadania.  A leitura é um 
poderoso instrumento de conscientização, fundamental para a libertação do povo 
brasileiro, como afirma Ezequiel Theodoro da Silva (1986).  Os Parâmetros 
Curriculares Nacionais (1997) reafirmam a importância da articulação entre 
linguagem, língua e ensino, pois preconizam que: 

               ... o domínio da língua tem estreita relação com a possibilidade de plena 
participação social, pois é por meio dela que o homem se comunica, tem acesso à 
informação, expressa e defende pontos de vista, partilha ou constrói visões de 
mundo, produz conhecimento.  Assim, um projeto educativo comprometido com a 
democratização cultural atribui à escola a função e a responsabilidade de garantir a 



todos os seus alunos, o acesso aos saberes linguisticos necessários para o 
exercícios da cidadania, direito inalienável de todos. (p. 23) 

Segundo dados do INAF (Indicador de Analfabetismo Funcional) de 2005, 7% da 
população brasileira é analfabeta, 30% apresentam-se alfabetizada a Nível 
Rudimentar (capaz de ler títulos ou frases, localizando uma informação bem 
explícita), 38% apresenta-se alfabetizado a Nível Básico (sujeito capaz de ler um 
texto curto, localizando uma informação explícita ou que exija uma pequena 
inferência) e somente 26% da população brasileira encontra-se alfabetizado a Nível 
Pleno (capaz de ler textos longos, localizar e relacionar mais de uma informação, 
comparar vários textos e identificar fontes).  Com os dados apresentados pelo 
INAF, percebe-se lamentavelmente que, no Brasil, o índice de analfabetos é muito 
significativo e, se somado com parcela da população que apesar de ser 
alfabetizada, encontra-se no que se chama Nível Rudimentar, atingimos um terço 
da população estudada. 

Para Emília Ferreiro (2005), ler e escrever são construções sociais que deixaram de 
ter uma definição imutável, pois a cada época e de acordo com as circuntâncias e 
necessidades históricas, ler e escrever ganha um novo significado.  Também 
segundo Luiz Percival Leme Brito (2007) o conceito de sujeito alfabetizado não se 
manteve ao longo da história; no século XIX considerava-se alfabetizada a pessoa 
que era capaz de escrever o próprio nome.  Atualmente, segundo a Organização 
das Nações Unidas para Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), alfabetizada 
seria a pessoa capaz de ler e escrever com compreensão uma frase simples e curta 
sobre a sua vida cotidiana.  Esta mudança no conceito de alfabetização aconteceu 
devido às próprias mudanças da sociedade.  Segundo Brito (2007), devido ao 
desenvolvimento econômico, o intenso processo de urbanização e evidentemente, o 
desenvolvimento da tecnologia, o processo de escolarização necessitou se 
universalizar.  Nas palavras do mesmo autor: 

          

Para Cecília Goulart (2003), a escrita foi sendo aperfeiçoada, assim como seus usos 
e funções foram modificando-se de acordo com a realidade de cada época.  A 
escrita passa inclusive a possuir força e poder. Nas palavras da autora... 

A expansão da escolaridade e do alfabetismo não implica, como se poderia 
pensar, democracia social ou redução das desigualdades.  A demanda por educação 
resulta das necessidades do próprio modelo de sociedade.  Do ponto de vista do 
sistema, a escolarização é necessária para que o indivíduo seja mais produtivo, 
para que saiba seguir instruções e movimentar-se no espaço urbano-industrial. (p. 
23) 

          

Portanto, atualmente, não basta ao indivíduo ser simplesmente alfabetizado, ou 
seja, capaz de decodificar a escrita.  É necessário que seja capaz de interpretar, 
sistematizar, confrontar ideias, documentar, informar-se, construir uma 
compreensão global do texto lido, unificando e inter-relacionando informações 
implícitas e explícitas, produzindo inferências, sendo capaz de pensar criticamente, 
de reagir e transformar a sua realidade.  O termo letramento parece ainda não ser 
compreendido por muitos professores.  A bibliografia referente ao assunto é 

A escrita, então, nos marca de várias maneiras e com várias finalidades.  
Ganhou um peso tão grande, principalmente jurídico, nas sociedades que utilizam 
que, em grande parte das situações sociais que vivemos, a nossa palavra, a nossa 
voz, não é suficiente, é necessário escrever e assinar.  Tornou-se um marcador e 
separador social forte também:  os analfabetos e os alfabetizados, gerando 
preconceitos e afastamento de milhões de pessoas de uma participação cidadã no 
espaço social. (p. 1) 



bastante recente, e muitos livros didáticos da década passada nem mencionam o 
termo.  Buscando compreender o que de fato significa letramento, recorremos mais 
uma vez aos Parâmetros Curriculares Nacionais (1997), que nos diz: 

          

Marcuschi (2005) contribui afirmando que o letramento é um "...processo de 
aprendizagem social e histórica da leitura e da escrita em contextos informais e 
para usos utilitários, por isso é um conjunto de práticas." (p. 21)   Assim podemos 
concluir que o letramento é a utilização que as pessoas fazem da leitura e da 
escrita, num determinado contexto.  Este mesmo autor, ainda nos mostra as 
possibilidades pedagógicas do letramento em relação à formação de um cidadão 
integrado à sociedade: 

Letramento, aqui, é entendido como produtor da aprticipação em práticas 
sociais que usam a escrita como sistema simbólico e tecnologia.  São práticas 
discursivas que precisam da escrita para torná-las significativas, ainda que às vezes 
não envolvam as atividades específicas de ler ou escrever.  Dessa concepção 
decorre o entendimento de que, nas sociedades urbanas modernas, não existe grau 
zero de letramento, pois nelas é impossível não participar de algumas dessas 
práticas. (p. 23) 

          

E a escola, também se modificou para atender as novas demandas?  Enquanto 
Coordenadora Pedagógica de uma escola pública, que atende prioritariamente a 
classe popular, tenho visto crianças, jovens e adultos com muita dificuldade na 
apropriação da leitura e da escrita, no que diz respeito a alfabetização 
(decodificação) e ao letramento (aquele que se apropriou da cultura escrita).  Não 
seria necessário repenser as didáticas de alfabetização, já que a escola tem 
demonstrado fracassar com a maneira que tem encaminhado a alfabetização 
atualmente?  Por que, muitos sujeitos, embora tendo aprendido a ler e escrever, 
não se apropriam verdadeiramente da leitura e da escrita como instrumento de uso 
político, social e cultural?  Quais tem sido as ações das professoras alfabetizadoras 
que contribuem para que todas as crianças se alfabetizem, principalmente as que 
provêm das classes populares, já que há uma grande desvantagem com relação à 
convivência com a cultura escrita desses indivíduos?  Sobre essa desvantagem com 
relação à cultura escrita dessas crianças das classes populares, clientela atendida 
pela escola pública, Goulart (2006) afirma que "

O letramento, por sua vez, envolve as mais diversas práticas da escrita ( nas 
suas variadas formas) na sociedade e pode ir desde uma apropriação mínima da 
escrita, tal como o indivíduo que é analfabeto, mas letrado na medida em que 
identifica o valor do dinheiro, identifica o ônibus que deve tomar, consegue fazer 
cálculos complexos, sabe distinguir as mercadorias pelas marcas, etc, mas não 
escreve cartas nem lê jornal regularmente, até uma apropriação profunda, como no 
caso do indivíduo que desenvolve Tratados de Filosofia e matemática ou escreve 
romances.  Letrado é o indivíduo que participa de forma significativa de eventos de 
letramento e não apenas que faz uso formas da escrita. (p. 25) 

E qual tem sido o lugar do letramento na escola?  Há a possibilidade efetiva de se 
alfabetizar letrando e respeitando as características culturais dos alunos e alunas 
das classes populares, que na verdade falamum dialeto diferente do que o ensinado 
na escola?  De acordo com Luiz Carlos Cagliari (2007), a escola e seua agentes 
precisam ter a compreensão de que maneira as crianças das classes populares 
falam, o seu dialeto, não é um modo errado de se falar, é simplesmente outro 
modo, pois as crianças aprendem o dialeto falado pela família e comunidade a qual 

Vem sendo observado que crianças 
cujas famílias são letradas e que participam de atos de leitura e escrita desde muito 
cedo, vendo familiares escrevendo e lendo, ouvindo histórias, chegam à escola 
conhecendo muito dos usos e funções sociais da língua escrita". (v.11, n. 33) 



estão inseridas, e a escola não tem demonstrado compreender isso.  A diferença 
que deveria ser o que me distingue de outros, passa a ser vista como ausência. 

Outra questão a se pensar é como tem sido escolhidos os professores que 
assumem as classes de alfabetização na escola pública.  É necessário se repensar 
que conhecimentos são imprescindíveis ao professor alfabetizador.  É de extrema 
relevância conhecer quais são as expectativas dos alunos e alunas das classes 
populares no que diz respeito à leitura e escrita.  É urgente uma investigação 
profunda sobre os motivos pelos quais tantos sujeitos deixam de aprender a ler e a 
escrever. 

São muitas as questões que giram em torno da proposta de alfabetizar letrando e o 
objetivo a princípio, seria investigar o que é de fato ser um indivíduo letrado, sua 
importância e a possibilidade dessa prática com a clientela da escola pública, 
compreendendo assim qual o papel da escola no processo de acesso e apreensão 
da  cutlura escrita pelos indivíduos provenientes de comunidades pouco letrada, 
buscando uma educação inclusiva, investigando novas possibilidades de ação 
pedagógica que favoreçam a formação de sujeitos criticamente letrados, para que 
assim possam participar ativamente da vida em sociedade, conquistando odireito 
de exercer plenamente sua cidadania; e como tem sido encaminhadas as 
formações em serviço, os chamados Centros de Estudos na Prefeitura do Rio de 
Janeiro, nas escolas da oitava Coordenadoria Regional de Educação. 

Enquanto pesquisador em processo inicial de formação, proponho a investigação 
sobre a educação inclusiva na escola que atende as classes populares, onde 
pobreza - diferença - deficiência se fazem presentes e inclusive se entrecruzam.  É 
fundamental, nesta perspectiva de educação onde a tolerância é o mais alto valor, 
que os professores compreendam a correlação existente entre este trinômio na 
visão desta clientela.  É necessário desmistificar o fracasso escolar para toda a 
sociedade e principalmente para o próprio professor dessa escola pública, que vê 
esse aluno da classe popular como um sujeito diferente, por que apresenta uma 
linguagem diferenciada da sua, como um sujeito inferior.  Como pode o professor 
dessa escola que atende a classe pobre, a qual carregam um sentimento profundo 
de inferioridade e incapacidade cognitiva, trabalhar numa perspectiva da educação 
intercultural e inclusiva, se ele mesmo educador, por falta de conhecimento sobre 
como se deu a constituição do povo brasileiro e as suas consequências, a história 
da escola brasileira, o que de fato significa a pobreza na perspectiva do pobre, 
desenvolver uma educação que tenha como pressuposto fundamental a tolerância e 
o respeito?  Senna (2007) analisa aspectos da formação do povo brasileiro na 
tentativa de compreender as relações que ainda hoje se estabelecem entre a classe 
popular - sociedade, neste profundo sentimento de inferioridade, nos dizendo: 

          

De um modo geral, o professor, que representa o conhecimento científico, 
incorpora a face do sujeito cartesiano e vê esse aluno da escola pública, como um 
sujeito inferior pelo simples fato de não compreender essa "falta de interesse" pelo 
conhecimento por parte do aluno, como uma incapacidade, buscando uma 
patologia, na tentativa de justificar esse fracasso escolar, sem compreender que se 
trata de uma questão comportamental, uma defesa, uma luta pela vida, excluindo 
esse sujeito da possibilidade do sucesso escolar.  A cultura científica cada vez mais 
faz menos sentido para a criança da favela que precisa aprender para a sua própria 

Formar-se-ia, ao longo dos séculos, um Brasil povoado de brasileiros 
alinhados à cultura moderna, sujeitos legítimos da formação escolar - constrangidos 
pelo sentimento paradoxal de inferioridade perante os demais e de orgulho por não 
se identificarem com eles e com sua aparente dificuldade de ser felizes no cotidiano 
social brasileiro. (p. 152) 



sobrevivência, a co na qual ele reside, a como  lidar com a barbárie do tráfico de 
drogas que comanda a comunidade na qual ele reside, que dita às regras deste 
espaço coletivo de maneira sempre violenta e autoritária.  Essa criança precisa 
aprender, no seu contexto de vida, a cuidar dos irmãos menores, a "arranjar" um 
trocado para levar para casa, a compreender os códigos dessa comunidade, a fugir 
de tiroteios e balas perdidas, a lidar com a malandragem. o que pretende não é 
defender uma escola que ensine as leis da sobrevivência numa favela, mas 
considerar essa realidade no trabalho pedagógico desenvolvido nas salas de aula 
das escolas públicas de nosso país.  Demonstrar entendimento a tal realidade e 
construir no espaço escolar, estratégias que levem esse aluno estigmatizado pelo 
fracasso escolar a uma conscientização de sua real condição de sujeito detentor de 
uma cultura própria e legítima, não inferior, menos importante e incapaz.  Darcy 
Ribeiro (1995) demonstra logo na introdução de seu estudo sobre a formação do 
povo brasileiro, perplexidade sobre a falta de consciência dos sujeitos sobre a 
segregação entre pobres e ricos desde sempre... 

         

A escola, tal como fora concebida, uma instituição civilizatória, realmente fracassa 
em seu objetivo de "formar" sujeitos em uma cultura que não lhe faz sentido 
algum, que usa uma linguagem incompreensível a sua realidade e ainda o coloca 
como um sujeito preguiçoso que "não quer nada", como dizem muitos de nossos 
professores. 

 O espantoso é que os brasileiros orgulhosos de sua tão proclamada, como 
falsa, "democracia racial", raramente percebem os profundos abismos que aqui 
separam os estratos socias.  O mais grave é que o abismo não conduz a conflitos 
tendentes a transpô-los, porque se cristalizam num modus vivendi que aparta os 
ricos dos pobres, como se fossem castas e guetos.  Os privilegiados simplesmente 
se isolam numa barreira de indiferença para com a sina dos pobres, cuja miséria 
repugnante procuram ignorar ou ocultar numa espécie de miopia social, que 
perpetua a alteridade.  O povo-massa, sofrido e perplexo, vê na ordem social como 
umsistema sagrado que privilegia uma minoria contemplada por Deus, à qual tudo 
é consentido e concedido. (p. 24) 

A função social do professor da sociedade contemporânea, tendo em vista uma 
educação sob a perspectiva da inclusão, não é mais a de modelar comportamentos 
de acordo com os padrões da cultura dominante, mas sim, de um sujeito que faz a 
mediação entre o aluno e a verdade sobre a sua condição social.  Hoje, cabe ao 
professor auxiliar seu aluno neste processo de conscientização sobre sua real 
condição enquanto sujeito singular que têm direitos, não a esmolas como tem sido 
feito pelo poder público, mais a uma vida de qualidade.  Tal processo de 
conscientização, porém,  precisa primeiramente ser vivenciado pelo próprio 
professor que por fazer parte de toda essa trama, também sente-se frazilizado e 
fracassado por não conseguir na maioria das vezes, compreender todo esse 
processo de exclusão social no qual ele mesmo ajuda a perpetuar.  O espaço da 
formação em serviço, conquistado pelos professores e e garantido em calendário 
escolar na maioria das escolas públicas, precisa ser utilizado também como 
momento de reflexão coletiva sobre educação inclusiva, sobre a tênue relação entre 
pobreza, diferença e deficiência.  Os Centros de Estudos podem ser um espaço 
privilegiado para a construção de conhecimentos pedagógicos essenciais para a 
vida da escola, mas tendo como eixo norteador as temáticas que estigmatizam os 
alunos das classes populares.  Giroux (1997), propõe a idéia de professores como 
intelectuais, capazes de pensar a educação, combinando ação e reflexão, numa 
perspectiva de transformação. 

          Os intelectuais transformadores precisam desenvolver um discurso que uma 
a linguagem da crítica e a linguagem da possibilidade, de forma que os educadores 
sociais reconheçam que podem promover mudanças.  Dessa maneira, eles devem 



se manifestar contra as injustiças econômicas, políticas e sociais dentro e fora das 
escolas.  Ao mesmo tempo eles devem trabalhar para criar as condições que dêem 
aos estudantes a oportunidade de tornarem-se cidadãos que tenham o 
conhecimento e a coragem para lutar afim de que o desespero não seja 
convincente e a esperança viável.  (p. 163) 

Candau (1997, p.57), defende a idéia da escola enquanto espaço de formação.  E 
os Centros de Estudos devem ser o momento crucial na vida a escola.  Pensando 
em educação inclusiva, cabe refletir junto aos professores, características que 
marcam a exclusão social dessa clientela atendida nas instituições publicações de 
ensino.  Esses espaços de formação continuada e em serviços precisam ser 
privilegiados enquanto momento de estudo e reflexão coletivo pelo grupo de 
professores, e não só reservados para resolução de assuntos burocráticos da 
escola.  Há que se investir em práticas de letramento na formação do professor, 
tendo-o como ferramenta para essa prática reflexiva que propõe Giroux (1997).  É 
através desses espaços que a escola poderá gerar conhecimento sobre si própria 
enquanto escola específica, que pensa sobre práticas de inclusão social, provocando 
o esfacelamento do sentimento desses alunos de não-pertencimento a esta 
sociedade descontruindo assim, o fracasso escolar imposto as classes populares. 
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