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RESUMO: As dificuldades de alfabetizar aumentam quando se está numa turma com 

diferentes níveis de aprendizagem: pré-silábico, silábico e silábico-alfabético 

(FERREIRO E TEBEROSKY, 2006); como também fora da faixa etária recomendada 

para a série. Este trabalho discute as dificuldades encontradas na alfabetização de alunos 

fora da faixa etária, numa sala do 4º Ano, do ensino fundamental, na Escola estadual 

João Godeiro - Patu/RN, integrante do Subprojeto PIBID/PEDAGOGIA/CAP/UERN. 

Com base em Ferreiro (1991), Cagliari (1998); analisa-se o desafio de alfabetizar 

alunos, numa turma heterogênea, onde se destacam dois problemas: a) chegar ao 4º ano 

sem saber ler; b) a faixa etária destoante do restante da turma. A análise revelou que o 

fato de alguns alunos já estarem na adolescência, os torna naturalmente retraídos. Não 

saber ler agrava o problema fazendo-os sentirem-se incapazes de aprender. É necessário 

dar uma nova configuração as suas existências, instigando-os a transformar essa 

realidade. Considerar as múltiplas dimensões de cada aluno, nos aspectos afetivos, 

cognitivos e psicológicos, evidencia-se como um grande desafio para o alfabetizador, já 

que precisa recuperar a autoestima do aluno para alcançar sucesso na aprendizagem, 

fazendo-o compreender que é por meio da leitura e da escrita que terá plena participação 

no meio social.   
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