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Alfabetização: dimensões do ler e 
escrever e implicações pedagógicas
Silvia M. GaSparian Colello 

Escrever é a arte de aprisionar a mão para libertar a ideia.
(aJUriaGUerra)

a compreensão das intrincadas dimensões da língua escrita 
(linguística, sociocultural, cognitiva e pedagógica) parece espe-
cialmente oportuna porque sustenta: trazer o mundo para dentro 
da sala de aula, tornar a escola instância articulada ao contexto 
de vida, lidar com diferentes possibilidades de interpretação.

o fenômeno do analfabetismo e baixo nível de letramento no 
Brasil é um problema complexo que está associado a múltiplos 
fatores, tais como a disparidade econômica entre segmentos da 
população, o acesso ao ensino de qualidade, a democratização 
dos bens culturais, as condições de vida e de trabalho da po-
pulação. não é um problema só da escola, mas é um problema 
também da escola. Tomando especificamente este âmbito como 
objeto de reflexão, o propósito do texto é compreender as con-
cepções de língua, de ensino e de aprendizagem que subsidiam 
as práticas pedagógicas, buscando implicações para o papel do 
professor e, particularmente, para os seus desafios no processo 
de alfabetização.

Mais especificamente, entendendo o processo de ensino-apren-
dizagem da língua escrita nas suas dimensões linguística, socio-
cultural, cognitiva e pedagógica é possível questionar: o que 
ensinar quando educamos o aluno a ler e a escrever? para quê 
(ou para quem) ler e escrever? Como se aprende a ler e a escre-
ver? Como se ensina a ler e a escrever?

no contexto da escola, um debate dessa natureza merece ser 
travado não só para desvendar pontos de confusão sobre os prin-
cípios e as diretrizes educacionais, como também, e principal-
mente, para iluminar perspectivas de transformação das práticas 
pedagógicas.

no que diz respeito à dimensão linguística, é possível situar 
diferentes concepções sobre a língua escrita coexistindo na es-
cola (Colello, 2010; Fiorin, 2009; roJo, 2001), o que, não 
raro, justifica um cenário de imprecisão de objetivos, ineficiência 
das práticas de planejamento e avaliação, desajustamento meto-
dológico, insegurança dos professores, desequilíbrio do projeto 
educativo e incerteza dos resultados.

De fato, quando a língua é tomada como código, prevalece o 
ensino centrado na legibilidade e na aquisição da base alfabética, 
o que justifica a ênfase na caligrafia e na ortografia, assim como 
os exercícios de silabação, visando à codificação (escrita) e de-
codificação (leitura).

em outra possibilidade, quando a língua é entendida como 
mecanismo de expressão, escrever e ler significam, respectiva-
mente, “transpor uma ideia para o papel” e “extrair a informação 

ali colocada”. em ambos os casos, a escrita é concebida como 
objeto monológico e inflexível, isto é, desvinculada dos propósi-
tos comunicativos e do contexto da interlocução. 

É por isso que, nos exercícios de interpretação de texto, o pro-
fessor costuma perguntar “o que o autor quis dizer?” ou “o que 
significa esta passagem do texto?” como se, para cada questão, 
houvesse uma única resposta possível e predeterminada. Desta 
forma, não se preocupa com o impacto do texto sobre o aluno ou 
com a relação dialética entre leitor e escrita: o que ele entendeu, 
como relaciona as ideias com outros saberes ou textos lidos, que 
sentidos construiu a partir do texto, como foi capaz de lidar com 
as informações subliminares ou as implicações das informações 
ali apresentadas, que antecipações e perguntas foram feitas no 
ato da leitura e para além dela. em outras palavras, na autonomia 
do texto que supostamente se explica por si só (a mensagem 
impressa, “o preto no branco”), há um inevitável processo de ex-
clusão do leitor, como se de fato ele não fizesse parte da situação 
comunicativa ou da construção de sentidos.

as consequências dessa condição aparecem com frequência 
sob a forma de descomprometimento do aluno, dificuldades de 
aprendizagem, prejuízo dos hábitos de leitura, rejeição ao status 
de leitor e escritor (o aluno copista), analfabetismo de resistência, 
fracasso escolar e práticas linguísticas limitadas que sustentam o 
analfabetismo funcional (Colello, 2012).

Uma realidade diversa acontece quando a escrita, respei-
tando a concepção de Bakhtin (2003), é tratada como situação 
de encontro e interação. nesse caso, a língua se constitui na 
relação entre pessoas que participam ativamente da construção 
linguística, entendendo-a como espaço de efetiva comunicação 
e dialogia. a escrita, voltada para um interlocutor com um deter-
minado propósito e em um dado contexto, configura-se como um 
convite ao diálogo; a leitura, motivada pela busca de informação 
ou de compreensão do outro, é um esforço de negociação de 
sentidos baseado nas competências de se fazer perguntas ao 
texto, antecipar ideias, relacionar dados, reconhecer o gênero e 
a função da escrita naquela produção. em ambos os casos (es-
crita e leitura), a participação do sujeito é ativa e interativa. ativa 
porque ele, deliberadamente, se projeta sobre a escrita, lançan-
do mão dos seus recursos linguísticos e cognitivos para produzir 
e interpretar; interativa porque, de fato, ele se relaciona com a 
escrita como objeto de conhecimento ou de reflexão e com o 
outro necessariamente pressuposto na escrita (o interlocutor, o 
destinatário, o autor, as pessoas que representam a corrente de 
ideias trazidas no texto etc.).
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admitir a natureza dialógica da escrita põe em evidência sua 
dimensão sociocultural, isto é, o fato de que o ler e o escrever 
só fazem sentido em um universo contextualizado. É em face de 
propósitos sociais (por exemplo, ler para executar uma receita 
culinária, escrever uma lista de compras para garantir a memória 
ou mandar uma mensagem) e de modos do dizer historicamente 
situados (o quê e o como se escreve em uma dada sociedade) 
que as práticas de escrita são legitimadas.

por isso, mais do que conhecer as letras e aprender o funcio-
namento do sistema da escrita assimilando suas regras, importa 
aprofundar a inserção do sujeito no contexto das práticas letra-
das de seu mundo, isto é, investir na formação do usuário da 
língua escrita. no processo do ensino, não há, pois, como separar 
alfabetização e letramento, ou seja, a aprendizagem e a perspec-
tiva de uso (SoareS, 1998, 2003; aranTeS (org.); Colello; 
leiTe, 2010).

no que diz respeito à dimensão cognitiva, ao superar a con-
cepção da aprendizagem como processo linear e fragmentado do 
acúmulo de saberes (as letras, as sílabas, as palavras, a ortogra-
fia), que separa o momento de aprender do momento de fazer uso 
do conhecimento, somos obrigados a lidar com o sujeito cogni-
tivo que piaget nos ensinou a reconhecer (Ferreiro, 2001): a 
criança ativa que, no desejo de compreender o mundo, busca 
informações, cria hipóteses, antecipa resultados, testa concep-
ções, enfrenta conflitos e reconstrói o conhecimento.

no caso da escrita, trata-se de um processo que, de modo 
singular, coloca o aluno diante de diferentes frentes de aprendiza-
gem (Colello 2004, 2012): usos da escrita; relações entre ima-
gem e texto, oralidade e escrita, dialetos e escrita, gêneros tex-
tuais e suportes da escrita; variações quantitativas e qualitativas 
da escrita (com quantas e com quais letras escrever); dimensão 
fonológica (o valor sonoro das letras); e convencionalidades do 

sistema. São aspectos de um saber (uma verdadeira cultura letra-
da) que, inevitavelmente, pressupõem a reflexão metalinguística, 
isto é, remetem a uma aprendizagem relacionada à capacidade 
de pensar e compreender a língua e seus usos (e não de decorar 
palavras, regras ou normas).

Compreender o processo cognitivo impõe a necessidade de 
se rever as práticas de ensino, nem sempre preparadas para lidar 
com a complexidade do processo de aprendizagem ou do objeto 
de conhecimento.  por isso, na dimensão pedagógica, o enfren-
tamento dos desafios sugere a constituição da escola como um 
“ambiente alfabetizador” (lerner, 2002) ou como uma “comuni-
dade de leitores” (ColoMer, 2007) capaz de conciliar propósitos 
comunicativos (para quê ou para quem escrever), usos sociais da 
escrita (em que contexto e com qual finalidade) e propósitos di-
dáticos (o objeto do ensino e aprendizagem). em outras palavras, 
é preciso investir na sutura entre “usar, aprender e descobrir” a 
escrita, promovendo um saber que seja, a um só tempo, signifi-
cativo e reflexivo (ARANTES; COLELLO; LEITE, 2010; COLELLO, 
2012; GeralDi, 1993).

No enfrentamento das dificuldades da alfabetização, a com-
preensão das intrincadas dimensões da língua escrita (linguísti-
ca, sociocultural, cognitiva e pedagógica) parece especialmente 
oportuna porque sustenta outro paradigma do funcionamento 
escolar. Na prática, isso significa trazer o mundo para dentro 
da sala de aula e, ao mesmo tempo, tornar a escola instância 
articulada ao contexto de vida. Significa lidar com diferentes 
possibilidades de interpretação, ampliando os mecanismos de 
comunicação e as possibilidades interlocutivas a partir do de-
senvolvimento de competências do ouvir, falar, ler e escrever. 
Nesse sentido, o desafio dos professores é investir na constitui-
ção do sujeito leitor e escritor, incorporando o significado políti-
co da formação humana.
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