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RESUMO

O presente trabalho apresenta, por meio de um relato de experiência, como o letramento pode auxiliar na alfabetização, mesmo daqueles alunos 
que apresentam dificuldade de aprendizado. Trabalha-se com o conceito de alfabetização e de letramento como conceitos indissociáveis e 
interdependentes, dado que alfabetizar só faz sentido quando ensinado por meio de práticas sociais, ou seja, com atividades de letramento, o 
que permite que o indivíduo desenvolva plenamente suas capacidades de leitura e escrita na sociedade. Foi realizada uma experiência empírica 
de letramento, por meio da qual foi acompanhada uma criança do 4º ano do ensino fundamental, que apresentava dificuldade de aprendizado, o 
que se fez no decorrer de um período de quatro meses. O acompanhamento foi realizado nos finais de semana, dedicando-se uma hora no 
sábado e uma hora no domingo. O uso do estudo de caso se justificou pelo fato desta metodologia permitir a análise aprofundada de uma 
unidade específica/individual, por meio de um intensivo acompanhamento que permitiu captar linguagens e significados fornecidos pelo sujeito 
investigado. Para tanto, a criança foi escolhida por conveniência, pois além de já se conhecer sua família, sabia-se que a criança tem apresentado, 
durante sua vida escolar, dificuldades de aprendizagem dos conteúdos escolares. Em contato com os pais, lhes foi feita uma proposta de 
acompanhamento à criança, como se fossem aulas de reforço. Foram explicados aos pais quais eram os objetivos da experiência empírica e do 
trabalho proposto. Feitas as devidas elucidações, a mãe assinou o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, tendo ainda a informação de que 
nem a criança nem os pais teriam suas identidades divulgadas. Deste modo, em nenhum momento do trabalho foi feita a identificação da criança, 
não mencionando seu nome nem dados pessoais. Mostrou-se que o letramento vem questionar uma visão equivocada de que, ao alfabetizar, 
seria necessária a utilização de textos sem sentido, fazendo com que o aluno repita várias vezes até que decore, como se o alfabetizando não 
tivesse nenhum tipo de conhecimento sobre leitura e escrita, como se apenas na escola, ele fosse apresentado de forma mágica ao mundo 
letrado. Evidenciou-se, portanto, que também na escola é necessário utilizar os recursos que o aluno traz, a fim de facilitar seu aprendizado, visto 
que este aluno muito antes de entrar na escola, já tem contato com diversas formas de escritas no seu dia a dia. Constatou-se que, mesmo tendo 
dificuldade de aprendizado durante sua vida escolar, em pouco tempo, a criança mostrou grande avanço no aprendizado, evidenciando que o 
letramento trouxe significado para o seu aprendizado. Contudo, o questionamento maior que se coloca, num momento de balanço final do 
trabalho realizado, volta-se para o fato de que inúmeras crianças vivenciam realidades semelhantes,  e não encontram solução para suas 
dificuldades pela impossibilidade de acompanhamento específico para suas demandas particulares. Afinal, será possível que a educação 
massificada realize procedimentos efetivos de letramento que permitam a superação das dificuldades enfrentadas pelas crianças?
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