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RESUMO

O presente artigo tem por objetivo refletir sobre os processos de alfabetização e letramento e mostrar
como as práticas de leitura e escrita, significativas, podem contribuir para a formação de um escritor
e leitor competente e autônomo. A metodologia utilizada foi a pesquisa bibliográfica e como aporte
teórico servimonos dos estudos realizados pelas autoras Kleiman (1995), Tfouni (2006), Soares
(1998, 1999, 2003 e 2004), Rojo (1998), dentre outros, que discutem a temática. Os resultados
obtidos através dos estudos nos permitiram perceber que a alfabetização e o letramento estão
intrinsecamente ligados e que é importante o(a) educador(a) desenvolver práticas pedagógicas,
significativas, que contribuam para a vida do educando e para a melhoria do processo de aquisição da
leitura e escrita.

ABSTRACT

This article aims to reflect on literacy and literacy processes and to show how meaningful reading
and writing practices can contribute to the formation of a competent and autonomous writer and
reader. The methodology used was the bibliographical research and as a theoretical contribution we
used the studies carried out by the authors Kleiman (1995), Tfouni (2006), Soares (1998, 1999,2003
and 2004), Rojo (1998), among others, who discuss the theme. The results obtained through the
studies enabled us to perceive that literacy and literacy are intrinsically linked and that it is important
for the educator to develop meaningful pedagogical practices that contribute to the life of the learner
and to the improvement of the learning process. acquisition of reading and writing.

RESUMEN

Este artículo pretende reflexionar sobre los procesos de alfabetización y alfabetización y mostrar
cómo las prácticas de lectura y escritura significativas contribuyen a la formación de un escritor y
lector competente y autónomo. Kleiman (1995), Tfouni (2006), Soares (1998, 1999, 2003 y 2004),
Rojo (1998), entre otros, quienes discuten el tema. Los resultados obtenidos a través de los estudios
nos permitieron percibir que la alfabetización y la alfabetización están intrínsecamente vinculadas y
que es importante para el educador desarrollar prácticas pedagógicas significativas que contribuyan a
la vida del alumno y al mejoramiento del proceso de aprendizaje. Adquisición de lectura y escritura.
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1. INTRODUÇÃO

Nas últimas décadas do século passado houve uma transformação na maneira de se compreender a
leitura e a escrita. A linguagem passou a ser vista como um processo dinâmico e o letramento
começou a ser debatido no cenário educacional brasileiro e definido como a capacidade que as
pessoas adquirem no uso da leitura e escrita, no contexto das práticas sociais, diferenciandose da
alfabetização que é o processo de aprendizagem onde se desenvolve a habilidade de ler e escrever.

A temática do letramento está ligada aos estudos sobre alfabetização, leitura e escrita. O letramento
está relacionado às práticas sociais orais e escritas que condicionam o movimento dos sujeitos,
determinando seus espaços de ação.

O fenômeno do letramento constitui, em nossa compreensão, uma discussão que expandiu no Brasil
ao longo da década de 1990, e as autoras Leda Tfouni, ngela Kleiman e Magda Soares, entre outros
estudiosos do tema no país, contribuíram com publicações de ampla repercussão nacional enfocando
a temática.

Letramento é o processo de aprendizagem do uso da língua escrita, e ocorre a partir da convivência
com outros indivíduos e a prática de leitura e escrita. Essa relação normalmente acontece através do
contato com diferentes gêneros textuais que circulam na sociedade.

A alfabetização é definida como um processo no qual o indivíduo constrói a gramática e suas
variações. O processo de alfabetização consiste no aprendizado do alfabeto e de sua utilização como
código de comunicação e esse processo não se resume apenas na aquisição das habilidades de
codificação e decodificação do ato de ler, mas na capacidade de interpretar, compreender, criticar,
resignificar e produzir conhecimento. Já o podem indivíduo como consequência de ter se apropriado
da escrita (SOARES, 2003).

As modificações sobre o conceito de alfabetização vieram para suprir as necessidades sociais e
políticas, contrapondo a definição de alfabetizar ser um simples ato de codificar e decodificar os
sinais gráficos, utilizados na escrita, e, ser considerado alfabetizado a pessoa que consegue
reconhecer as letras, o alfabeto, grafar seu próprio nome.

O referencial teórico utilizado para este estudo apresenta a alfabetização e letramento como
processos interdependentes e indissociáveis, nos mostra que a alfabetização acontece por meios de e
através das práticas sociais de leitura e escrita, isto é, através de atividades de letramento.

Este artigo tem por objetivo discutir sobre os processos de alfabetização e letramento e refletir sobre
as práticas de leitura e escrita, desenvolvidas na escola, como elas podem contribuir para a formação
de um escritor e leitor competente e autônomo.

O estudo está organizado da seguinte forma: a parte um é a introdução do trabalho; a parte dois
dispõe sobre o conceito e ideias de alfabetização e letramento; a parte três discute sobre os diferentes
sentidos dados aos usos da leitura e da escrita; a parte quatro abordará a importância de alfabetizar
letrando, destacando como um caminho que contribuirá para formação de pessoas críticas e
autônomas e por fim teceremos as considerações finais do trabalho.

2. ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO: CONCEITOS E IDEIAS

O termo letramento foi usado pela 1ª vez, no Brasil, por Mary Kato, em 1986, no texto “No mundo
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da escrita: uma perspectiva psicolinguística”, publicado pela editora Ática. Alguns anos antes, os
conceitos subjacentes ao termo brasileiro “letramento” já eram discutidos pela escola de pensamento
e pesquisa intitulada New Literacy Studies (Novos Estudos do Letramento), principalmente nos
países de língua inglesa (SOARES, 2009).

Soares (1998) destaca que o Brasil despertou para o fenômeno do letramento quando percebeu que
ensino vai além do(a) educador(a) ensinar o educando a ler e escrever, é preciso que ele(a)
proporcione às crianças, adolescentes e adultos, o domínio efetivo da leitura e da escrita para que
sejam capazes de utilizálas de acordo com as suas finalidades sociais.

Soares (2004) afirma que a alfabetização é a ação de ensinar o educando a ler e escrever e letramento
é o estado ou condição de quem não apenas sabe ler e escrever, mas cultiva e exerce as práticas
sociais que usam a leitura e a escrita. Sendo assim é importante que a escola compreenda a
importância de alfabetizar letrando, para que a criança seja capaz de fazer o uso competente da
leitura e da escrita.

Segundo Soares (2003) letramento é

a palavra e conceito recente, introduzido na linguagem da educação e das
ciências linguísticas há pouco mais de duas décadas. Seu surgimento pode ser
interpretado como decorrência da necessidade de configurar e nomear
comportamentos e práticas sociais na área da leitura e da escrita que
ultrapassam o domínio do sistema alfabético e ortográfico, nível da
aprendizagem da língua escrita perseguido, tradicionalmente, pelo processo
de alfabetização (SOARES, 2004, p. 20).

No poema “O que é letramento?” Magda Soares afirma que o letramento é mais abrangente do que a
alfabetização, é um estado, uma condição de quem interage com diferentes portadores de leitura e de
escrita, com diferentes gêneros e tipos de leitura e de escrita, com as diferentes funções que a leitura
e a escrita desempenham na vida das pessoas.

De acordo com Kleiman, apud Macedo (2005, p. 33), letramento é “um conjunto de práticas sociais
que usam a escrita, como sistema simbólico e como a tecnologia, em contextos específicos, e
enfatiza a relação entre letramento e oralidade”.

Segundo Tfouni (2006) a alfabetização

referese à aquisição da escrita enquanto aprendizagem de habilidades para a
leitura, escrita e a chamadas práticas da linguagem. Isso é levado a efeito, em
geral, por meio do processo de escolarização e, portanto, da instrução formal.
A alfabetização pertence, assim, ao âmbito do individual (TFOUNI, 2006, p.
9).

E sobre o letramento Tfouni (2006) diz que

por sua vez, focaliza os aspectos sóciohistóricos da aquisição da escrita.
Entre outros casos, procura estudar e descrever o que ocorre nas sociedades
quando adotam um sistema de escritura de maneira restrita ou generalizada;
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procura ainda saber quais práticas psicossociais substituem as práticas
“letradas” em sociedades agráfas (TFOUNI, 2006, p. 910).

O letramento apresentase como um processo em que o ensino da leitura e da escrita acontece dentro
de um contexto social e que essa aprendizagem faça parte da vida dos alunos, efetivamente. As
habilidades adquiridas na escola devem fazer parte das relações comunicativas dos indivíduos.

O nível de letramento de uma criança se dá pelo contato que essa tem com a variedade de textos
existentes na sociedade. Se a criança estiver em contato com jornais, revistas, livros, seu nível de
letramento será superior ao de uma criança que não vive em contato com diferentes suportes textuais.

O processo do letramento não se encerra simplesmente na atividade de decodificação de signos
linguísticos, vai além, ao uso que o sujeito faz da leitura e da escrita. Esse processo precisa
proporcionar maior compreensão do mundo, levar o sujeito a perceber e transformar a realidade
social.

Alfabetizar e letrar muitas vezes são processos que se confundem, por isso há a necessidade de
compreender os conceitos de alfabetização e de letramento, dada a especificidade de cada termo, a
fim de que entendamos que são processos distintos, porém indissociáveis, como descreve Soares
(2004)

a alfabetização desenvolvese no contexto de e por meio de práticas sociais
de leitura e de escrita, isto é, através de atividades de letramento e, este, por
sua vez, só se pode desenvolver no contexto da e por meio da aprendizagem
das relações fonemagrafema, isto é, em dependência da alfabetização [...]
(SOARES, 2004, p. 14).

Quando um indivíduo se apropria do processo de leitura e escrita, dizemos que ele está alfabetizado e
o uso social que ele faz desse conhecimento chamamos de letramento. Sendo assim concluímos que
alfabetização e letramento estão intrinsecamente ligados, são processos interdependentes.

Alfabetizar e letrar é dar condições ao sujeito de aprender a ler (decodificar) e escrever (codificar),
bem como ser capaz de fazer o uso adequado da língua escrita, se apropriando do sistema de escrita
de forma que ele possa utilizálo nos meios sociais mais variados aos quais tem acesso. Soares, apud
Morais e Albuquerque (2007) afirma que:

Alfabetizar e letrar são duas ações distintas, mas inseparáveis do contrário: o
ideal seria alfabetizar letrando, ou seja, ensinar a ler e escrever no contexto
das práticas sociais da leitura e da escrita, de modo que o indivíduo se
tornasse ao mesmo tempo alfabetizado e letrado (Soares, apud Morais e
Albuquerque, 2007, p. 47).

Quando a criança está na prática da aprendizagem da escrita é preciso que essa ocorra de forma
significativa. A forma como a criança aprenderá a decodificar as letras dependerá da forma
pedagógica que será utilizada pelo (a) educador (a), por isso é importante que a atividade seja
significada, que se use material concreto para ser mais fácil para a criança compreender o processo.

A leitura e a escrita só terão sentido se atenderem a um propósito socialmente estabelecido, por isso é
preciso que os educandos compreendam as reais utilidades da leitura e da escrita nas práticas sociais
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e percebam a aplicabilidade tanto da leitura quanto da escrita em seu cotidiano. É importante que
o(a) educador(a) apresente ao educando diferentes tipos de texto que circulam na sociedade, como
está previsto no eixo da Leitura na Base Nacional Comum Curricular  BNCC (2018):

[...] práticas de linguagem que decorrem da interação ativa do
leitor/ouvinte/espectador com os textos escritos, orais e multissemióticos e de
sua interpretação, sendo exemplos as leituras para: fruição estética de textos e
obras literárias; pesquisa e embasamento de trabalhos escolares e
acadêmicos; realização de procedimentos; conhecimento, discussão e debate
sobre temas sociais relevantes; sustentar a reivindicação de algo no contexto
de atuação da vida pública; ter mais conhecimento que permita o
desenvolvimento de projetos pessoais, dentre outras possibilidades (BRASIL,
2018, p.70).

Diante do exposto na BNCC, fica claro que a convivência diária do educando com livros literários,
rótulos de embalagens, símbolos, propagandas, cartazes, nomes de ruas, placas, avisos, bilhetes,
receitas, jornais, revistas entre outros, ou seja, diferentes tipos de textos, sejam eles orais, gravuras
ou escritos, contribuirão para que o educando se familiarize com diferentes tipos textuais e estabeleça
uma série de relações, levantando hipóteses e procurando compreender seus significados,
contribuindo assim para o letramento do mesmo.

Enquanto a alfabetização é o aprendizado do processo da leitura e da escrita, o letramento é a prática
cotidiana desse mesmo processo. Uma vez alfabetizado, o indivíduo deve ter adquirido a capacidade
de entender o que leu ou escreveu além de concordar ou discordar com determinadas situações com
que se depara no dia a dia.

Portanto, o letramento é um processo que acontece durante toda a vida e que a pessoa vai
aprimorando, na medida em que ela procura compreender as situações concretas que estão sendo
vivenciadas, em uma profundidade investigativa, visando ir além das sensações aparentes, buscando,
na sua relação com toda a sociedade, as correlações entre a particularidade do vivido e a totalidade
das relações estabelecidas no e com o mundo.

3. LETRAMENTO: DIFERENTES SENTIDOS AOS USOS DA LEITURA E ESCRITA

Aprender a ler e escrever envolve a apropriação do sistema alfabético e ortográfico e o
desenvolvimento das habilidades textuais, ou seja, compreender que a estrutura e a organização dos
textos estão relacionadas a diferentes funções que exercem nas práticas cotidianas.

O processo de alfabetização de uma criança começa muito antes da mesma ir para o espaço escolar,
iniciase no momento em que ela entra em contato com os diversos tipos de textos que existem na
sociedade, placas, panfletos, gibis, anúncios, e mais recentemente, como reflexo da sociedade digital
os games, vídeos, memes e gifs, dentre outros, ou seja, quando ela começa a interagir socialmente
com as práticas de letramento.

Segundo Soares (1999) é preciso que o educando tenha acesso a diferentes tipos textuais e a
diferentes formas da utilização da leitura e escrita para
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[...] aperfeiçoar as habilidades já adquiridas de produção de diferentes
gêneros de textos orais, levar à aquisição e ao desenvolvimento das
habilidades de produção de textos escritos, de diferentes gêneros e veiculados
por meio de diferentes portadores [...] (SOARES, 1999, p. 69).

O letramento ultrapassa a prática do ensino tradicional, que se preocupa mais com a competência
individual necessária para o sucesso e promoção escolar do que com a prática social. Nesse sentido,
Kleiman (1995) aponta que:

O fenômeno do letramento, então, extrapola o mundo da escrita tal qual ele é
concebido pelas instituições que se encarregam de introduzir formalmente os
sujeitos no mundo da escrita. Podese afirmar que a escola, a mais importante
das agências de letramento, preocupase, não com o letramento, prática
social, mas com apenas um tipo de prática de letramento, a alfabetização, o
processo de aquisição de códigos (alfabético, numérico), processo geralmente
concebido em termos de uma competência individual necessária para o
sucesso e promoção na escola. Já outras agências de letramento, como a
família, a igreja, a rua como lugar de trabalho, mostram orientações de
letramento muito diferentes (KLEIMAN, 1995, p. 20).

Cabe à escola, como a mais importante agência de letramento, ampliar as experiências de leitura e
escrita, proporcionando ao educando condições para o letramento, a partir das marcas trazidas para o
ambiente escolar, pois, é papel do(a) educador(a) articular conteúdos significativos a uma prática
também significativa, desvinculandose da função tradicional de mero transmissor de conteúdos e,
consequentemente, de mero repetidor de exercícios do livro didático, apresentando aos educandos
outras práticas letradas.

Posto isto, a escola deve propiciar não só as aprendizagens das habilidades básicas de leitura e
escrita, mas também o desenvolvimento para além dessas habilidades básicas dos conhecimentos e
das atitudes necessárias ao uso efetivo e competente da leitura e da escrita nas práticas sociais que
envolvem a língua escrita.

O domínio da leitura e da escrita vai depender de uma alfabetização que propicie ao educando
diferentes práticas letradas, cabe à escola constituir um ambiente que ofereça todas as condições
necessárias para que os “alfabetizandos” sintamse motivados e conscientes da imensurável
importância da aquisição do conhecimento formal para suas vidas. Aprender a ler e a escrever é, ao
mesmo tempo, desligarse de certas alienações e tornarse plenamente preparado para viver em
sociedade.

De acordo com Street (2014) os novos estudos do letramento para a Pedagogia, mostra a necessidade
da escola:

ir além de ensinar às crianças os aspectos técnicos das “funções” da
linguagem para, bem mais, ajudálas a adquirir consciência da natureza social
e ideologicamente construída das formas específicas que habitamos e que
usamos em determinados momentos (STREET, 2014, p. 23, aspas do
original).
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O letramento é entendido como uma ferramenta de valores social e cultural, no entanto, para o
funcionamento e a participação cabível à sociedade e resultar no sucesso pessoal, é necessário a
aquisição das habilidades básicas necessárias, para que a pessoa se adapte adequadamente em sua
cultura, ou seja, é necessário que ela adquira habilidades indispensáveis para interpretar e argumentar
sobre diferentes situações, como afirma Street (2014)

Quanto mais letradas são as pessoas, mais propensas ficam a aceitar os
aperfeiçoamentos de suas sociedades e a trabalhar por eles [...] tornamse
mais propensas a raciocinar por si mesmas, menos propensas a basear suas
opiniões em autoridades (STREET, 2014, p. 20).

De acordo com Street a pessoa letrada adquire competências necessárias para saber interagir no
mundo letrado, seja na forma escrita ou falada e também se torna capaz de argumentar, expor sua
opinião sobre assuntos da sua realidade, com fundamentação lógica, em diferentes contextos.

O letramento designa a ação educativa de desenvolver o uso de práticas sociais de leitura e escrita
nos diferentes contextos sociais, é um processo amplo que torna o indivíduo capaz de utilizar a
escrita de forma deliberada nas diversas situações sociais, como está previsto na BNCC (2018).
Essas habilidades não devem se dar de forma genérica e descontextualizada, mas “por meio da
leitura de textos pertencentes a gêneros que circulam nos diversos campos de atividade humana”
(BNCC, 2018, p. 75).

Com as Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) cada vez mais presentes no ambiente
escolar, como reflexo da vida social contemporânea, professores e estudantes se deparam com
práticas de linguagens que envolvem textos cada vez mais multissemióticos e multimidiáticos. Esses
textos exploram imagens, palavras, sons e movimento, e se tornam potentes para desenvolver as
competências de leitura, interpretação, criatividade e criticidade dos estudantes.

Mais que envolver esses novos gêneros e textos, essas práticas também imprimem “novas formas de
produzir, de configurar, de disponibilizar, de replicar e de interagir, no ambiente da Web” (BRASIL,
2018, p. 68), impulsionando a produção e disseminação de conteúdos cada vez mais diversificados e
estimulando o processo de autoria e protagonismo de estudantes. Nesse contexto, aos textos escritos
e impressos, como a notícia, reportagem, tirinhas, contos, crônicas etc, considerados gêneros
consagrados pela escola vão se somando os textos digitais, como os gifs e memes, contemplando,
assim, novos letramentos, essencialmente digitais.

Com relação às práticas contemporâneas de linguagem a BNCC afirma que, “compreender uma
palestra é importante, assim como ser capaz de atribuir diferentes sentidos a um gif ou meme. Da
mesma forma que fazer uma comunicação oral adequada e saber produzir gifs e memes significativos
também podem sêlo” (BRASIL, 2017, p. 68).

Nessa perspectiva, a escola precisa alargar, conhecer e adentrar novos universos que possam dar
outros significados à aprendizagem do educando, contribuindo para que esse compreenda a realidade
de outras maneiras e possa participar diretamente do mundo no exercício de suas funções sociais,
buscando tornarse um cidadão consciente, com domínio do código convencional da leitura e da
escrita em suas práticas sociais.

4. ALFABETIZAR LETRANDO: CAMINHO PARA FORMAR PESSOAS CRÍTICAS E
AUTÔNOMAS
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Emília Ferreiro, na década de 80, trouxe uma nova perspectiva para o processo de alfabetização que
foi chamado de Construtivismo, essa perspectiva mudou, consideravelmente, a concepção do
processo de aprendizagem e permitiu identificar que a criança constrói o conceito da língua escrita
como um sistema de representação dos sons da fala por sinais gráficos. Foi um momento desafiador
para os(as) educadores porque foi necessário revisar os caminhos percorridos e buscar novos
caminhos.

O termo letramento surgiu no Brasil também na década de 80 e os estudos sobre a temática se
expandiram na década de 90, e de acordo com Soares (2004) o termo “se deu para nomear
comportamentos e práticas do sistema de escrita em situações sociais onde estão presentes a leitura e
a escrita” (SOARES, 2004, p. 2).

Percebemos então que a língua escrita foi objeto de pesquisa e estudos nas últimas décadas do século
passado, eram buscados caminhos para compreender como a criança aprende e também com o
objetivo de tornar a aprendizagem mais significativa para a criança.

De acordo com Soares (2004) o caminho para o ensino e a aprendizagem

é articulação de conhecimentos e metodologias fundamentados em diferentes
ciências, e sua tradução em uma prática docente que integre as várias facetas,
isto é, que articule a aquisição do sistema de escrita, que é favorecida por
ensino direto, explícito e ordenado, aqui compreendido como sendo o
processo de alfabetização, com o desenvolvimento de habilidades e
comportamentos de uso competente da língua escrita nas práticas sociais de
leitura e de escrita, aqui compreendido como sendo o processo de letramento
(SOARES, 2004, p. 4).

A alfabetização, na perspectiva do letramento, implica dar sentido ao que é ensinado, possibilitando
ao educando nova visão de mundo, e, sobretudo considerar que todos têm o direito à apropriação da
escrita como um bem cultural.

O educador Paulo Freire, que teve importância central no processo de alfabetização de adultos na
década de 60, tinha consciência de como esse processo não pode se dar fora da esfera da vida social
da qual os sujeitos fazem parte. A tônica da percepção freirana é a intrínseca relação entre o texto e o
contexto, entre linguagem e realidade.

Para Freire (1989) o processo de leitura envolve uma compreensão crítica do ato de ler, “que não se
esgota na decodificação pura da palavra escrita ou da linguagem escrita, mas que se antecipa e se
alonga na inteligência do mundo” (FREIRE, 1989, p. 4). É, pois, a partir dessa compreensão que o
educador afirma que “a leitura do mundo precede a leitura da palavra” (FREIRE, 1989, p. 4).

Propiciar experiências significativas, ligando texto e contexto, ou seja, alfabetizar letrando, é desafio
para o(a) educador(a) sobretudo, organizar uma proposta de alfabetização considerando a dimensão
social, a fim de que o fazer docente seja ressignificado mediante o desenvolvimento de ações que
possibilitem a aquisição e o desenvolvimento da leitura e da escrita como práticas sociais.

Segundo Soares (1988) “Alfabetizar e letrar são duas ações distintas, mas não inseparáveis, ao
contrário, o ideal seria alfabetizar letrando, ou seja, ensinar a ler e a escrever no contexto das práticas
sociais da leitura e da escrita (SOARES, 1998, p. 47).
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Soares (2004) nos chama a atenção sobre os processos de alfabetização e letramento afirmando que

não são processos independentes, mas interdependentes, e indissociáveis: a
alfabetização desenvolvese no contexto de e por meio de práticas sociais de
leitura e de escrita, isto é, através de atividades de letramento, e este, por sua
vez, só se pode desenvolver no contexto da e por meio da aprendizagem das
relações fonema–grafema, isto é, em dependência da alfabetização
(SOARES, 2004, p.14).

Na perspectiva do letramento, para atender as demandas sociais, não basta apenas aprender ler e
escrever, mas fazse necessário utilizar, de maneira competente, a leitura e a escrita, compreendendo
a função de ambas nos contextos sociais. O letramento se constitui perante a aquisição de várias
habilidades, entre elas está a capacidade dos conhecimentos que devem ser desenvolvidos perante o
meio social da criança.

Rojo (1998) destaca que é um desafio para as escolas brasileiras desenvolverem práticas efetivas
para a aquisição das habilidades de leitura e escrita para as crianças que vivem em contextos sociais
que não favorecem o processo de alfabetização e letramento.

Muito se tem falado e escrito sobre as dificuldades da escola brasileira em
cumprir sua tarefa de alfabetizar e de introduzir nas práticas efetivas da
leitura e da escrita aqueles que delas são excluídos, dada a marginalidade de
sua participação em uma sociedade letrada (ROJO, 1998, p. 16).

Temos consciência de que muitas crianças interagem com diferentes tipos de textos, ou seja, com a
leitura e a escrita, mesmo antes de adentrarem no espaço escolar, que elas não são tábulas rasas,
como afirma Soares (1999)

[...] essa introdução ao mundo da escrita, na escola, não se caracteriza como
um momento inaugural de entrada em um mundo desconhecido: embora
ainda “analfabeta”, a criança já tem representações sobre o que é ler e
escrever, já interage com textos escritos de diferentes gêneros e em diferentes
portadores, convive com pessoas que leem e escrevem, participa de situações
sociais de leitura e de escrita [...] (SOARES, 1999, p. 69, aspas do original).

De acordo com a autora a criança, antes de ingressar na escola, já participa de momentos que
envolvem o convívio com a leitura e a escrita, então cabe à escola o desenvolvimento desses
processos para que a mesma se aproprie da língua escrita, de acordo com os padrões da norma culta,
e também compreenda sua função nos diferentes contextos sociais.

Nesse sentido a escola tem como função ampliar as experiências de leitura e escrita e proporcionar à
criança condições para o letramento e desenvolver a produção de diferentes tipos de textos, como
afirma Soares (1999):

[...] além de aperfeiçoar as habilidades já adquiridas de produção de
diferentes gêneros de textos orais, levar à aquisição e ao desenvolvimento das
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habilidades de produção de textos escritos, de diferentes gêneros e veiculados
por meio de diferentes portadores [...] (SOARES, 1999, p. 69).

Posto isto, destacamos a importância do papel do (a) educador (a) no processo de alfabetização e
letramento da criança. Este (a) profissional deve acreditar e promover a construção da autonomia e
do pensamento crítico dos educandos para que eles se tornem sujeitos letrados, sendo necessário a
inserção de novas práticas docentes que proporcionem o desenvolvimento dos aspectos cognitivo,
social e cultural, e, assim, eles possam não se limitar apenas à aprendizagem da leitura e da escrita,
mas que possam também serem capazes de lidar com a variedade de práticas de letramento da
sociedade contemporânea.

De acordo com o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil (1998) é de fundamental
importância o(a) educador(a) apresentar ao educando, desde essa etapa educacional, diferentes tipos
de textos que circulam na sociedade, pois esses facilitam o processo do letramento.

A experiência com textos variados e de diferentes gêneros é fundamental
para a constituição do ambiente de letramento, a seleção do material escrito,
portanto, deve estar guiada pela necessidade de iniciar as crianças no contato
com diversos textos e de facilitar a observação de práticas sociais de leitura e
escrita nas quais suas diferentes funções e características sejam consideradas.
Nesse sentido, os textos de literatura geral e infantil, jornais, revistas, textos
publicitários, entre outros, são os modelos que se podem oferecer as crianças
para que aprendam sobre a linguagem que se usa para escrever. (BRASIL,
1998, p. 151152).

Mais recentemente, A BNCC, no eixo de Língua Portuguesa para os anos inicias do Ensino
Fundamental reconhece as diversas práticas letradas em que a criança já se inseriu na sua vida social,
assim como na Educação Infantil, reforçando a importância de “cantar cantigas e recitar parlendas e
quadrinhas, ouvir e recontar contos, seguir regras de jogos e receitas, jogar games, relatar
experiências e experimentos” (BRASIL, 2017, p. 89, itálico do original).

Trabalhar com textos variados em sala de aula é de extrema importância para que o (a) educador (a)
desenvolva as práticas de leitura e escrita no convívio escolar utilizando textos que são do convívio
do educando fora do espaço escolar, tornando assim o ensino mais interessante e a aprendizagem
mais significativa.

Quando a criança inicia seu processo de alfabetização e letramento é importante uma interação entre
a leitura e escrita e seu contexto social, é necessário um envolvimento significativo na relação da
criança com o mundo para que suas primeiras descobertas possam ter sentido e o que antes não podia
ser compreendido comece a ter significado no seu dia a dia, como afirma Soares (2004)

Letramento é usar a escrita para se orientar no mundo (o atlas), nas ruas (os
sinais de transito) para receber instruções (para encontrar um tesouro... para
consertar um aparelho... para tomar um remédio), enfim, é usar a escrita para
não ficar perdido (SOARES, 2004, p. 43).

Para aumentar as experiências da criança, de modo que ela possa ler e produzir diferentes textos,
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com autonomia, é preciso que a escola ofereça a ela possibilidades de aprendizado significativo
amplo, reconhecendo também as práticas de letramentos contemporâneas. Assim, é preciso propiciar
o contato com diferentes livros literários, games, revistas, panfletos, músicas, vídeos, áudios, dentre
outros, explorando os mais variados suportes. É necessário oferecer estímulos que despertem a
imaginação e a aprendizagem para que a oralidade, a escrita e outras linguagens nesse momento
vivido pela criança, se torne significativas.

O ensino, para ter resultados positivos e para promover a aprendizagem significativa sobre a leitura e
a escrita, não pode se reduzir à memorização de técnicas de decifração, precisa promover situações
que possam contribuir com a aquisição de novos conhecimentos, como está previsto na BNCC
(2018)

A participação dos estudantes em atividades de leitura com demandas
crescentes possibilita uma ampliação de repertório de experiências, práticas,
gêneros e conhecimentos que podem ser acessados diante de novos textos,
configurandose como conhecimentos prévios em novas situações de leitura
(BNCC, 2018, p. 75).

Mas essa ampliação do conhecimento só é possível com o pensar e o agir do sujeito sobre o objeto
que ele quer conhecer, o aprender a aprender se torna fundamental nesse processo da aprendizagem
significativa. Portanto, o conhecimento de novos saberes se dá a partir do contato entre a criança, os
objetos do conhecimento e a sua própria construção de saberes.

Dermeval Saviani (2008) afirma que uma pedagogia comprometida com a qualidade educacional e
voltada para a transformação social deve incorporar aspectos positivos e relevantes da pedagogia
tradicional e da pedagogia nova, de modo que o ponto de partida seja a prática social sincrética e o
de chegada uma prática social transformadora.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente artigo se propôs a refletir sobre os processos de alfabetização e letramento evidenciando
como as práticas de leitura e escrita, significativas, podem contribuir para a formação de um escritor
e leitor competente e autônomo.

No decorrer do texto, acionamos autores/as referência nas pesquisas sobre Alfabetização e
Letramento no Brasil buscando elucidar os conceitos de um e de outro, reforçando a sua
indissociabilidade para o êxito do processo de aquisição da oralidade e escrita considerando as
práticas sociais que o engendra.

Buscouse reforçar o papel da escola como principal agência de letramento na sociedade e que para
realizar de forma efetiva esse processo deve estar atenta e aberta ao mundo social, às diversas
práticas sociais atravessadas/constituídas pela oralidade, pela escrita e por outras linguagens.

Os documentos que orientam as construções dos currículos escolares, desde a etapa da Educação
Infantil até o Ensino Médio, tomados neste texto, reconhecem a importância da escola e de
educadores/as realizarem práticas significativas de alfabetização/letramento, reconhecendo as novas
práticas contemporâneas de linguagens advindas com a expansão e popularização das TIC.
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Portanto, concluímos que é imprescindível aos educadores e ducadoras conhecerem os conceitos da
alfabetização e letramento e as orientações norteadoras dos currículos escolares para que possam
qualificar o processo de alfabetizar letrando. Assim, estarão colaborando para a formação de pessoas
críticas e autônomas, que possam ler o mundo que as rodeiam, buscar novas formas de atuação
cidadã e sobretudo que possam compreender melhor a si mesmos e se colocarem como presença no
mundo de forma a navegarem com mais firmeza, seja no oceano da vida real ou da infomaré .
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NOTAS DE RODAPÉ

1 A Psicolinguística é uma área de estudos interdisciplinar entre a Linguística, a Psicologia e demais
ciências, que busca explicar como o ser humano adquire, utiliza, desenvolve e aprende a linguagem.
Disponível em:
https://pt.slideshare.net/WagnerdaMatta/psicolingusticaalgumasteoriassobreaaquisioda
linguagem. Acesso em 20 jun. 2019.

2 Tabula rasa é uma expressão latina que significa literalmente "tábua raspada", e tem o sentido de
"folha de papel em branco". Disponível em:
https://www.conhecimentogeral.inf.br/tabula_rasa/. Acesso de 20 jun. 2019.

3 Relativo ao sincretismo, à mistura de cultos e religiões diferentes, dando um novo sentido aos seus
elementos. Disponível em:
https://www.dicio.com.br/sincretica/. Acesso em 30 jun. 2019.
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