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RESUMO 
 
 
A Semiótica é a explicação teórica sobre os signos e o que eles fazem, sendo que  a 
semiose é a  ação, que envolve, relaciona e correlaciona os três sujeitos:  um signo, 
o seu objeto e o seu interpretante.  Ela é uma ciência instigante, pois em vez de 
acalmar a inquietação, a tendência é aumentá-la cada vez mais para aqueles que 
possuem a fome intelectual. A Semiótica possibilita um amplo caminho de  
investigações, ela não se delimita em disciplinas, mas se transforma em suporte 
para compreender e apreender quaisquer  rede signica  que compõem este 
complexo universo de informações, daí a importância de se ter um respaldo teórico 
da semiótica para análise do processo de alfabetização, uma vez que este processo 
é permeado de signos ou seja de linguagens. Ao sair de uma metodologia 
retrógrada, que não dependa apenas da  decomposição  das  palavras em famílias 
silábicas, é necessário, em primeiro lugar, valorizar  aquilo que é proprietário e para 
isso é preciso ter em mente que o trabalho do professor alfabetizador, embora 
assuma muitas outras funções, é em primeiro lugar o de proporcionar o domínio 
integral de uma gama de linguagens, ferramentas que visam um processo semiótico 
e  letrado de alfabetização. 
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INTRODUÇÃO  

 

 

É através da alfabetização que a criança, como sujeito, assume sua 

identidade como ser no mundo, passando a integrar-se de forma satisfatória  com 

ele, conhecendo-se e conhecendo os outros sujeitos, assim como ao ambiente, de 

forma a garantir  uma convivência harmônica e produtiva. Ela passa a ser vista , 

então,  como o instrumento que permite ao homem sair do caos de uma visão 

indiferenciada da realidade, para buscar a organização tão necessária  para a sua  

própria sobrevivência e da humanidade. 

 Não é possível portanto,  falar neste novo conceito de alfabetização, sem se 

falar em interdisciplinaridade, na interação e diálogo entre os signos.   As 

informações que o professor veicula, tanto no momento da aquisição como da 

sistematização do código já dominado,  devem estar contextualizadas de tal forma 

que, ouvindo, falando, lendo ou escrevendo sobre um fato, a criança seja capaz de 

perceber a linguagem como elemento essencial do processo. 

 O professor alfabetizador  deve saber que tipo de informação é relevante para 

cada momento e qual o tipo de atividade que realmente irá ajudar o aluno a 

progredir. Como afirma  Nelson Pretto (1999:109) “essa escola que está sendo 

gestada nesse processo, deverá estar centrada em outras bases, não mais 

reducionistas e manipuladora”. Há necessidade  de se implantar um novo sistema 

educativo, que possa  preparar um indivíduo condizente com o seu próprio tempo, 

na perspectiva de formar o ser humano programador da produção, capaz de criar e 

não de treinar o ser humano mercadoria.               

 A alfabetização pode e deve ser vista como uma força libertadora, de forma 

que os indivíduos possam ampliar e redimensionar seu pensamento através da 

leitura   e    da   interpretação   dos mais variados tipos de signos. 

 Não basta apenas uma fundamentação teórica bem sedimentada. É 

necessário mudar,  transformar e inovar,  não só com a inserção do computador  nas 

aulas, mas principalmente  melhorar a postura do alfabetizador  em relação ao 

homem e à sociedade, à linguagem e à aquisição do conhecimento. 



 

 Pensar em uma educação de qualidade, significa criar novos paradigmas, 

construir novos modelos que eliminem efetivamente as causas dos precários índices 

dos sistemas atuais de ensino. 

 

 

1 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICO METODOLÓGICA 

 

 

A cada dia que passa,  o  conceito de alfabetização vai se ampliando mais e 

mais, pois não basta o aluno estar apto a utilizar-se somente de suas habilidades 

verbais, mas ser  verdadeiramente alfabetizado, dotar-se de todas as competências 

necessárias para ler e compreender o mundo. Não se pode limitar a alfabetização 

apenas no espaço de sala de aula e nem reduzi-la a uma abordagem simplista da 

linguagem como se “ler” se resumisse àqueles exercícios programados com o 

objetivo único de garantir o domínio da técnica da leitura da palavra. Embora  a 

palavra  seja de enorme significância  para a compreensão da realidade, é apenas 

um dos instrumentos que fazem parte do processo de alfabetização. 

 A aprendizagem da leitura  e da escrita passa necessariamente  pela 

competência qualificada do professor, do entendimento que ele possui sobre  

linguagem, pois alfabetizar  é propiciar condições para que o indivíduo tenha acesso 

ao mundo da escrita, tornando-o capaz não só de ler e escrever, enquanto 

habilidades de decodificação e codificação do sistema de escrita, mas que saiba 

fazer uso de todas as suas funções, se transformando num instrumento de luta pela 

cidadania plena. 

Como em qualquer campo do conhecimento e da vida, aqui também é 

importante saber o que se quer fazer, o que se entende por alfabetização? Para Val 

(2006, p. 19):  

 

Pode-se definir alfabetização como o processo específico e indispensável de 
apropriação do sistema de escrita, a conquista dos princípios alfabético e 
ortográfico que possibilitem ao aluno ler e escrever com autonomia. Noutras 
palavras, alfabetização diz respeito à compreensão e ao domínio do chamado 
“código” escrito, que se organiza em torno de relações entre a pauta sonora da 
fala e as letras (e ouras convenções) usadas para representá-la, a pauta, na 
escrita. 

 



 

A alfabetização  é um processo que se inicia muito antes da entrada na 

escola, nas leituras que o sujeito faz do mundo que o rodeia, através das diferentes 

formas de interação que se estabelece. Se a língua escrita constitui-se objeto de uso 

social no seu contexto, os atos de leitura e escrita com os quais interage podem 

levá-lo à elaboração de estruturas de pensamento  que lhe permitam  compreendê-la  

e paulatinamente apropriar-se dela. Quando chega à escola, o sujeito vai  estar em 

algum momento desse processo de compreensão. Assim se vier de um ambiente 

social alfabetizado, já terá certamente  pensado sobre este objeto de conhecimento.

     

Saber ler e escrever possibilita o sujeito do seu próprio conhecimento, pois 
sabendo ler, ele se torna capaz de atuar sobre o acervo de conhecimento 
acumulado pela humanidade através da escrita e, desse modo, produzir, ele 
também, um conhecimento (BARBOSA, 2013, p.19)  

   

 

A alfabetização começa com a leitura do mundo e as vivências dão significado 

à aprendizagem. A criança é capaz de ler seu mundo  com seus próprios recursos. 

O mundo simbólico pode ser introduzido à medida em que a criança vai 

demonstrando necessidade. Cabe ao professor alfabetizador respeitar o ritmo de 

cada criança e ter a sensibilidade de acompanhá-la  em seus momentos mais 

significativos. 

Tradicionalmente a alfabetização sempre foi entendida em função da relação 

entre  método e prontidão da criança, deixando de lado um terceiro elemento que 

são os conteúdos, ou seja aquilo que será repassado para os alunos.  

O trabalho da alfabetização não se reduz a uma tarefa mecânica de simples 

reconhecimento das letras e muito menos na tarefa de sistematizar sons mais 

grafias , a alfabetização é um processo educativo e por esse motivo a apropriação 

da língua escrita , que envolve  linguagem  está ligada a dimensões históricas e 

sócioculturais. 

 
Alfabetização  não  é  apenas  aprender  a ler  e  a  escrever”,  “alfabetizar  é  
muito  mais  que  apenas  ensinar  a  codificar  e decodificar”,  e  outras  
semelhantes.    A  insuficiência  desses  recursos  para  criar objetivos  e  
procedimentos  de  ensino  e  de  aprendizagem  que  efetivamente ampliassem  
o  significado  de  alfabetização,  alfabetizar,  alfabetizado  é  que  pode justificar  
o  surgimento  da  palavra  letramento,  consequência  da  necessidade  de 
destacar e claramente configurar, nomeando-os, comportamentos e práticas de 
uso do sistema de escrita, em situações sociais em que a leitura e/ou a escrita 
estejam envolvidas.   ( SOARES, 2009, p.:01) 

 



 

 

 A alfabetização é a apreensão de um conjunto de linguagens, que se inter-

relacionam, se ampliam mediante maturação contextual,  desenvolvimento 

progressivo de interpretação e análise. 

As linguagens não se prestam somente a troca de informações ou a meros 

instrumentos de comunicação. Ela são mais do que isso,  elas são  resultados ou  

produtos da máxima expressão criativa humana. 

 

Cada vez  mais professores estão se dedicando seriamente ao próprio  objeto de 
estudo e ensino, que é a linguagem. Velhas ideias , porém básicas, como 
ensinar  o alfabeto, as relações  entre as letras  e os sons, os diferentes sistemas 
da escrita que temos no mundo em que vivemos, a ortografia, estão voltando a 
ter a importância  na alfabetização. Por outro lado, o entulho, que se acumulou 
com o tempo, enchendo a alfabetização de ridículos  exercícios de prontidão e 
coisas semelhantes, está sendo  eliminado aos poucos da prática  
escolar.(CAGLIARI, 2014, p:33) . 

 

 

As linguagens são instrumentos, infinitos recursos que o ser humano cria para 

poder expressar suas ideias, seus pensamentos, seus anseios, enfim sua visão a 

respeito do mundo que o cerca. Essa pluralidade de linguagens devem ser 

articuladas a favor do processo de alfabetização. 

Santaella ( 2008, p. 13) comenta: “ quando dizemos linguagem queremos nos 

referir a uma gama incrivelmente intrincada de formas sociais de comunicação” ,  

que inclui as mais variadas formas de signos. 

 Por isso, a visão restrita ou ampliada do mundo das linguagens, conforme a 

concepção que o professor tiver em relação a alfabetização, assim será a sua 

prática em  sala de aula.  

A leitura e a escrita são instrumentos básicos para o ingresso e participação 

na sociedade letrada atual. São ferramentas para compreensão e realização do 

homem na sociedade contemporânea, é a chave para a  apropriação dos saberes já 

conquistados pela humanidade. Por meio da alfabetização, o homem se torna um 

ser global, simbólico, social, um cidadão inserido na civilização  moderna, com o 

domínio dos símbolos da comunicação humana 

Outro fator determinante para quem não deseja seguir o caminho do bá-bé-bi-

bó-bu, (CAGLIARI, 2014) é entender  que alfabetizar vai além de apenas ensinar a 

ler e a escrever mecanicamente. O segredo da alfabetização é a leitura (decifração 

com significação). Escrever é uma decorrência do conhecimento que se tem para 



 

ler. O importante, então, é que a alfabetização inicia-se com o ensino da leitura, pois 

a escrita surge como aplicação da leitura. 

 Outra concepção que se deve ter é que brincar, cantar, contar histórias, 

recortar, colar, pintar são atividades muito importantes na formação cognitiva e 

social da criança que auxiliam a apropriação da leitura e da escrita. 

 

Algumas mudanças se fazem necessárias para trabalharmos sob novas 
bases a alfabetização. É importante enfatizar que não serão apenas 
mudanças de método e técnicas, porque o método não cria conhecimento, e 
novas técnicas, apenas, não resolvem  problemas, transformando-se em 
receitas que não garantem  a melhoria  do ensino e dos seus resultados.  
(Mortatti, 2000, p.:252) 

 

 

 Para alfabetizar sem o bá-bé-bi-bó-bu, (CAGLIARI, 2014)  o professor deve 

ter em mente que:  Não é necessário ensinar o aluno a falar. No entanto, é preciso 

ficar atento para um detalhe: a sua fala é um dialeto de sua região e das pessoas 

com quem convive. A escola irá lhe ensinar a norma culta,  muito importante para ele 

possa exercer a sua cidadania  de modo pleno. 

Para se alfabetizar uma criança, não precisa mudar o seu modo de falar. O 

professor não precisa se preocupar se seus alunos estão falando errado ou não. 

Não precisa abandonar o seu dialeto para aprender a norma padrão, pois mesmo o 

professor, quando aprende uma língua estrangeira não abandona a sua língua 

nativa. Essa tolerância à fala do aluno irá construir a suas ideias sobre a leitura e a 

escrita. 

Hoje todas as pessoas falam mais de um dialeto, pois na escola, 

informalmente fala-se de um jeito, no recreio, (quantos professores usam  a fala dos 

adolescentes e jovens em suas salas de aulas, para serem  melhor compreendidos), 

e de um outro modo numa reunião  ou quando se escreve. Há diferentes maneiras 

de se falar, no trabalho, numa reunião de trabalho, na rua, e em casa. 

Cagliari (2001) diz que o processo de alfabetização inclui muitos fatores, e 

quanto mais ciente estiver o professor de como se dá o processo de aquisição de 

conhecimento, de como a criança se situa em termos de desenvolvimento 

emocional, de como vem evoluindo o seu processo de interação social, da natureza 

da realidade linguística envolvida no momento em que está acontecendo a 

alfabetização, mais habilidades e competência terá o professor de encaminhar de 

forma agradável e produtiva o processo de ensino e aprendizagem. 



 

A alfabetização inicia no momento que a criança começa a se questionar 

sobre as coisas escritas que existem, quando lê as imagens, quando começa a 

perceber a função social da leitura e da escrita. Quando ela deseja uma caneta para 

imitar seu irmãozinho, rabisca uma folha de papel, quando ouve, conta e dramatiza 

histórias, etc. Sistematicamente, no entanto, esse processo deveria acontecer  

desde os 5 anos, no pré-escolar , que mais do que ser um espaço lúdico, de 

formação de hábitos,  é um espaço privilegiado para se trabalhar o conhecimento. A 

criança não precisa ter em  mãos uma cartilha e ter aulas para decorarem famílias 

silábicas, mas as suas  salas de aulas deveriam ser verdadeiros “ambientes 

alfabetizadores”.  

 Um processo semiótico de alfabetização implica:  

 

[...] habilidades várias, tais como: capacidade de ler ou escrever para atingir 
diferentes objetivos para informar ou informar-se, para interagir com os outros, 
para imergir no imaginário, no estético, para ampliar conhecimentos, para 
seduzir ou induzir, para divertir-se, para orientar-se, para apoio á memória, 
para catarse...: habilidades de interpretar e produzir diferentes tipos e gêneros 
de textos, habilidades de orientar-se pelos protocolos de leitura que marcam o 
texto ou de lançar mão desses protocolos, ao escrever: atitudes de inserção 
efetiva no mundo da escrita, tendo interesse e informações e conhecimentos, 
escrevendo ou lendo de forma diferenciada, segundo as circunstancias, os 
objetivos, o interlocutor [...]. (SOARES, 2009, p. 92) 

 

A alfabetização muda a vida. Uma criança inicia o processo de 

alfabetização mesmo antes de entrar na escola. Ela já faz a sua “leitura” do mundo e 

já identifica muitas palavras (rótulos de produtos, emblemas, marcas, símbolos,  etc).  

O professor deve conversar  com seus alunos  e ouvir  as suas explicativas 

sobre o que significa aprender a ler e a escrever e o que muda na vida com isso, 

principalmente  se a criança vive num meio em que ninguém lê nem escreve, e não 

sente a necessidade de ser alfabetizado. 

A escola parte do princípio que é o professor quem deve decidir sobre o que 

é bom para o aluno, mas é saudável instigar,  perguntar  aos alunos o que deseja 

ouvir , e querem ler, escrever. A escola não deve subestimar  a vontade dos alunos, 

pois quanto  mais ela deixar os alunos fazerem parte do processo, cultivar o senso 

de iniciativa,   mesmo que o professor considere uma missão impossível o desejo de 

seus alunos, estará desenvolvendo neles o espírito  de participação, autonomia  e a 

criatividade. 

  



 

Conforme Mortatti (2000), o transcurso da história da alfabetização é 

marcado por disputas entre os métodos tradicionais e os modernos, enfatizados 

pelas orientações metodológicas para o ensino da leitura e da escrita no combate ao 

analfabetismo. A discussão em torno dos paradigmas da alfabetização articula-se 

aos estudos e análises sobre os diferentes métodos do ensino da língua escrita 

O melhor  método é não seguir  nenhum método de forma “estanque”  ou 

seja deve-se analisar  todos e extrair deles o que é mais interessante para a 

aprendizagem de seus alunos. As pessoas  costumam ser muito sectárias: “sou de 

Piaget”, “sou de Vygotsky”, “sou da cartilha”, sou disso, sou daquilo. As pessoas, 

quando são extremamente partidárias, perdem oportunidade de verem  na outras 

teorias  o que elas têm de bom, de qualidade. 

O melhor  método é o conhecimento e a experiência do professor,   baseado 

em sólidos  fundamentos da matéria  que vai lecionar. Ele deve  ter as  rédeas nas 

mãos, pois ele é um educador  e não um mero observador. Quando ele é bom tem 

um jeito particular de ensinar assim como os alunos têm um jeito especial de 

aprender. 

O  importante é perceber  o diferente na escola. Professor que ensina bem 

não se preocupa com métodos. O que aconteceu num ano não precisa ser repetido 

no outro ano, pois os alunos serão outros, diferentes. Professor que somente  ensina 

os alunos que têm facilidade de aprender não tem a mesma qualidade daquele que 

ensina os alunos que não aprendem. 

Cartilhas,  métodos, livros didáticos, programas educacionais, fazem 

propaganda anunciando que suas propostas levarão os alunos à alfabetização em 

tempo recorde. Os métodos ensinam as crianças reproduzindo um modelo.  A 

alfabetização não tem dia marcado para acontecer. Quem determina a 

aprendizagem é o aluno, seu momento histórico, sua capacidade de aprender. Ela 

vai acontecer mais cedo ou mais tarde, e nesse tempo  que o professor deve estar 

atento para acompanhar a sua evolução, saber estrategicamente como incentivar e 

conduzir o aluno neste processo de construção.  Algumas crianças já se alfabetizam 

no pré-escolar, outras precisam de alguns meses apenas, outras um ano e existem 

aquelas que necessitam de mais de um ano. O importante é acompanhar  esse 

processo e não fazer o aluno voltar a atrás todo início de ano. 

 



 

Não há como alfabetizar  e letrar ( não importa a ordem) na escola, sem o uso 
 de múltiplos métodos que contemplem os processos de ensino e  
aprendizagem, isto é, de aquisição e decodificação ) e usos da língua escrita. 
( TRINDADE, 2010, p.17)     

 

Existem muitos materiais no mercado, mas  o que conta, o que vale, é 

aquele que é confeccionado pelos professores junto com seus alunos. Cada sala de 

aula deve ter o seu acervo próprio de materiais, evidenciando a prática significativa 

do estudo das linguagens. 

A criança, quando sai pelas ruas, em casa, ou em qualquer outro ambiente, 

encontra muitas coisas escritas... e na sua sala de aula, não tem nada nas paredes 

para ler... Uma sala de alfabetização  deve ter muitas coisas: livros  novos e velhos, 

cartazes, embalagens, jornais, revistas, textos coletivos em cartazes, e muito mais. 

Para alguém se alfabetizar precisa primeiro aprender a ler e depois a 

escrever. A alfabetização acontece quando o aluno precisa saber como o sistema de 

escrita funciona, isto é, quando aprender a ler, a decifrar a escrita. Outro aspecto é 

saber escrever corretamente. O professor somente poderá observar como isso está 

acontecendo no aluno se permitir que ele escreva seus textos espontaneamente. 

A progressão de um método específico é rigorosa, e o aluno deve fazer 

seguindo o modelo até dominar a lição  e passar para a seguinte. Quando ele erra 

apaga e substitui pela forma correta. Existem professores e pais que gostam disso, 

pois os cadernos ficam lindos, bem preenchidos, sem erros... e sem criatividade. 

Esses alunos são excelentes no primeiro momento ,  mas  quando vão 

avançando as séries, a superficialidade fica visível. Parece até que os alunos 

esqueceram o que decoraram, “desapareceu” e até a  letra ficou  pior. 

Na verdade, os alunos não aprenderam significativamente,  como funciona o 

sistema da escrita, a ortografia  e como se resolvem as dúvidas que tem. Fazia o 

que o professor  mandava, seguindo o modelo pronto. Nos anos seguintes não 

existe mais o modelo, os contextos se ampliam, a autonomia intelectual é cobrada a 

cada instante.  

Este aluno deveria ter tido a oportunidade de errar, de refletir  sobre a escrita.  

A descoberta do mundo da escrita é mais fácil para alguns alunos do que para 

outros. Crianças que vivem em casa onde há material escrito começam mais cedo a 

se interessarem  pela escrita e pelo seu funcionamento. 

 



 

 

2 RESULTADOS  E DISCUSSÕES 

 

 

 

 

Já não se pode aceitar que esse ensino atual se limite ao reconhecimento 

mecânico e linear de símbolos; mais do que isso, o importante é saber combiná-los 

construtivamente com vistas ao traçado de uma trajetória individual que desvende o 

mundo da comunicação oral e escrita. 

 Espera-se  que ao final deste desafio, lançado aos docentes de alfabetização, 

que eles tenham  se transformado em seres cognoscentes, autênticos,  críticos,  

construtores  de seu mundo social, através da eficiência, competência, dedicação, 

responsabilidade, compreensão empática e criatividade. 

 Esta ação pedagógica tão desejada, irá direcionar seu eixo-mestre  propulsor 

para o educando, posicionando-o como homem que vê, fala, ouve, sente e 

principalmente pensa, e que a partir  do respeito ao seu  próprio desenvolvimento 

cognitivo, assegura-lhe  um desempenho  construtor do suas próprias 

argumentações, através da crescente interação com o objeto do conhecimento. 
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