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Alfabetização: uma habilidade de aquisição cognitiva 
básica

Quando nos referimos à alfabetização, consideramo-la 
como a habilidade de aquisição cognitiva básica; e 
estamos falando, portanto, da habilidade de leitura e 
escrita. Ainda, de acordo com a UNESCO, existem ao todo 
quatro eixos de compreensão do que é alfabetização:
1) Ela é resultado de um processo de aquisição de 
habilidades específicas.
2) É aplicada, praticada e situada de acordo com o 
contexto.
3) É composta por um processo de aprendizagem e 
aquisição de habilidades básicas. Ela precisa ter início, meio 
e fim, pois servirá de base para o aprendizado da criança. 
Primeiro é preciso aprender a ler para depois “ler para 
escrever”.
4) Ela compreende o domínio do texto, isto é, a 
compreensão.

Luciana Brites – Instituto Neurosaber



ALFABETIZAÇÃO  

Processo de 
aprendizagem do sistema 
de representação da fala 

LETRAMENTO

Desenvolvimento das 
habilidades de uso da 
língua escrita dentro do 
contexto social específico.

    Processos distintos
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OUTRAS LÍNGUAS

ATITUDE DO PROFESSOR

- Conhecimento básico da outra língua
- Aprender a conviver com a segunda língua
- Aceitação
- Empatia
- Paciência
- Flexibilidade no seu plano de aula
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Mitos Crianças bilíngues começam a falar mais tarde do que crianças que 
aprendem somente uma língua. 

Crianças bilíngues começam a escola em desvantagem com relação a 
crianças que só falam uma língua e nunca conseguem chegar ao mesmo 
nível.

Você tem que ter talento para línguas para conseguir aprender duas 
línguas ao mesmo tempo.

Falar uma segunda língua por si só já é uma recompensa.

A criança não pode ser alfabetizada em duas línguas ao mesmo tempo 
porque não aprenderá nenhuma. 

A criança vai ficar confusa – “code-switching”

É melhor ser alfabetizada em uma língua e depois estudar a língua 
materna. 
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A ciência sugere que há muitas vantagens e a demanda por educação bilíngue 
está crescendo no mundo. As pessoas estão começando a perceber que começar 
cedo pode ser a melhor solução porque sabemos que, ao nascer, o cérebro 
humano é tão capaz de aprender duas línguas quanto de aprender uma.”
Dra. Naja Ferjan Ramirez

“code-switching”
Misturar as línguas

Pessoas bilíngues apresentam um atraso significativo nos sintomas de algumas 
doenças, como Alzheimer

O efeito do bilinguismo na capacidade de atenção e memória.

De acordo com o professor de leitura precoce Dr. Nell Duke,“ Os alunos bilíngues 
são capazes de desenvolver habilidades de alfabetização mais fortes se 
aprenderem a ler nos dois idiomas que falam. Em uma meta-análise de ensinar 
alunos bilíngues a ler, nenhum estudo concluiu que a alfabetização apenas em 
inglês é superior e a maioria viu maiores ganhos em salas de aula bilíngues.” 

“Biliterate” = Biletramento

“Bilitetramento é a capacidade de ler e escrever em dois ou mais idiomas. Embora 
possa parecer estranho, é perfeitamente possível para um aluno ser bilíngue, mas 
não biletrado”.



17.11.2020

DESAFIOS
❖ Português é a língua 

mais fraca

❖ Preparação do 
professor

❖ Aluno 🡪 centro

❖ Plano de ensino 
individualizado
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A PRÁTICA ADEQUADA
         

teoria
         

prática
PROFESSOR

❑ ADAPTAÇÃO

❑ MÉTODO FÔNICO + 
SILÁBICO 

❑ MATERIAL DE APOIO 
ADEQUADO E VARIADO

❑ ROTINA
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METODOLOGIA 
❑

❑
❑
❑
❑
❑
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