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Resumo: Este artigo é constituído pela fundamentação teórica (parcial) de um trabalho de conclusão de um
curso de especialização em Coordenação Pedagógica, cuja publicação integral do referencial teórico e
aplicação empírica está prevista para o segundo semestre de 2014 como um capítulo de livro da Escola de
Gestores da Universidade Federal da Bahia / UFBA; trata-se da discussão teórica inicial de uma pesquisa
qualitativa que analisou a importância do processo de ensino e de aprendizagem da leitura e escrita, bem
como da promoção de práticas orais de comunicação, sob a perspectiva do letramento e da oralidade, em um
espaço não formal de educação, como subsídio para a inclusão social de crianças e adolescentes inseridos
num contexto de risco e/ou vulnerabilidade social. O trabalho foi construído a partir de uma revisão teórica
que permitiu situar o tema dentro da produção científica contemporânea e subsidiar uma experiência
profissional em um Projeto Social, a qual implementou um Projeto de inclusão social através do Letramento e
Oralidade.
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Abstract: This article consists of the (partial) theoretical foundation for job completion of a specialized course
in Pedagogical Coordination, whose full publication of the theoretical framework and empirical application is
scheduled for the second half of 2014 as a chapter of the book of School Managers Federal University of Bahia
/ UFBa; it is the initial theoretical discussion of a qualitative study that analyzed the importance of the
teaching and learning of reading and writing process, and the promotion of oral communication practice from
the perspective of literacy and orality, in a space not formal education, as a subsidy for the social inclusion of
children and adolescents in a context of risk and / or social vulnerability. The work was constructed from a
theoretical review that situate the subject within contemporary scientific production and subsidize professional
experience in Social Project, which implemented a project of social inclusion through Literacy and Orality.
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1.Introdução

O presente trabalho aborda a importância do processo de ensino e de aprendizagem da leitura e escrita, bem
como da promoção de práticas orais de comunicação, sob a perspectiva do letramento e oralidade, em um
espaço não formal de educação, como subsídio para o a inclusão social de crianças e adolescentes inseridos
num contexto de risco e/ou vulnerabilidade social. Ele traz a discussão teórica parcial de um trabalho de
conclusão de um curso de especialização em coordenação pedagógica, por conta das limitações textuais
propostas para a submissão de trabalhos para este evento.

Em suma, este texto é parte de um estudo que buscou compreender como o letramento e a oralidade de
crianças e adolescentes imersos num contexto de risco e/ou vulnerabilidade social podem ser potencializados
a partir de um efetivo processo de ensino e de aprendizagem da leitura, escrita e da promoção de práticas
orais de comunicação, em espaços não formais de educação.

Tomamos como lastro inicial a compreensão de que a linguagem é uma via especial para o desenvolvimento
humano em sociedade, de tal forma que o seu surgimento na psicogênese dos indivíduos é considerado um
marco que altera e passa a estruturar o pensamento humano, diferenciando-o de outras espécies (VIGOTSKY,
1991). Segundo Santos (2000 apud Lopes, 2005), vivemos em uma sociedade na qual tudo que é importante
se faz a partir do discurso. Tomando como base esta perspectiva, é que vamos discutir a importância do
letramento e da oralidade no desenvolvimento do texto.

2. O processo de ensino e de aprendizagem da
leitura e escrita sob a perspectiva do letramento

É consenso que a escrita e a leitura têm papel importante na formação pessoal, intelectual e social do ser
humano. De acordo com Faraco e Tezza (2003, p.10), “o homem inventou a escrita, há milhares de anos,
quando só a conversa não conseguia dar conta de todas as suas necessidades”. Vale ressaltar que, além de
ter ampliado as possibilidades e habilidades de comunicação e interação humanas, as tecnologias da escrita e
da leitura também vêm permitindo a preservação e disseminação formal de registros importantes da nossa
existência: experiências, descobertas, sentimentos, conhecimentos e saberes diversos, de tal modo que o não
domínio das referidas competências configura-se numa forma de marginalidade social, cognitiva e cultural.

Convém ressaltar que o fato de reconhecer a importância do domínio dessas competências para o
desenvolvimento de uma maior mobilidade social não nos faz compactuar com a ideia de que elas sejam
superiores à fala ou supostamente mais importantes do que esta, ambas são relevantes para o bom
desenvolvimento social dos indivíduos.

Na realidade, levando-se em conta o nosso contexto atual, marcado por inúmeras transformações sociais,
com destaque especial para a redução do analfabetismo e o desenvolvimento de uma sociedade grafocêntrica,
a aprendizagem da escrita e da leitura já não é mais suficiente, é necessário, então, envolver-se e interagir,
de forma competente, com as mais variadas práticas sociais de leitura e escrita, apropriar-se delas. É nesta
conjuntura que, segundo Soares (2012), no campo da Educação e das Ciências Linguísticas, surge a
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necessidade de legitimar esse fenômeno novo: o letramento.

[...] só recentemente passamos a enfrentar esta nova realidade social em que não
basta apenas saber ler e escrever, é preciso também saber fazer uso do ler e do
escrever, saber responder às exigências de leitura e de escrita que a sociedade faz
continuamente – daí o recente surgimento do termo letramento (SOARES, 2012, p.
20, grifo da autora).

São variadas as concepções de letramento existentes, a depender do enfoque/dimensão que se queira dar a
esse processo. Para Soares, “letramento é, pois, o resultado da ação de aprender a ler e escrever: o estado
ou a condição que adquire um grupo social ou um indivíduo como consequência de ter-se apropriado da
escrita.” (2012, p. 18). A autora citada considera tal fenômeno como multifacetado e extremamente
complexo, por cobrir uma diversificada gama de conhecimentos, capacidades, habilidades, valores, usos e
funções sociais.

o letramento é uma variável contínua e não discreta ou dicotômica; refere-se a uma
multiplicidade de habilidades de leitura e de escrita, que devem ser aplicadas a uma
ampla variedade de materiais de leitura e escrita; compreende diferentes práticas
que dependem da natureza, estrutura e aspirações de determinada sociedade. (p.
112).

De acordo com Rojo (2009, p. 11),

O termo letramento busca recobrir os usos e práticas sociais de linguagem que
envolvem a escrita de uma ou de outra maneira, sejam eles valorizados ou não
valorizados, locais ou globais, recobrindo contextos sociais diversos (família, igreja,
trabalho, mídias, escola, etc.), numa perspectiva sociológica, antropológica e
sociocultural.

Tal conceito é mais abrangente e, de certa forma, é influenciado pelos novos estudos do letramento
(NEL/NLS), segundo os quais tal fenômeno passa a ser considerado sob uma perspectiva plural: letramentoS,
por reconhecer a multiplicidade de letramentos em diversificados espaços, contextos, tempos e relações
socioculturais de poder. Street (2003, p. 77 apud ROJO, 2009, p. 102) complementa a explicação sobre tal
perspectiva:

[,,,] Assim, os NLS não pressupõem coisa alguma como garantia em relação aos
letramentos e às práticas sociais com que se associam, problematizando aquilo que
conta como letramento em qualquer tempo-espaço e interrogando-se sobre “quais
letramentos” são dominantes e quais são marginalizados ou de resistência.

Deste modo, pressupõe-se a existência de duas categorias interligadas ao fenômeno: (a) letramentos
dominantes/institucionalizados e (b) letramentos locais/vernaculares. De acordo com Rojo (2009, p.105), os
NEL voltam-se, especialmente, para (b), no sentido de dar conta de práticas que até então são pouco
investigadas e valorizadas, contudo, sem desprezar e tratar de (a). Na realidade, a intenção é potencializar o
diálogo multicultural nos diversos espaços de comunicação humana através do estabelecimento de uma
consciência crítica e autônoma que leve em conta as reais necessidades de usos sociais. “Assim, o texto já
não pode mais ser visto fora da abrangência dos discursos, das ideologias e das significações, como tanto a
escola quanto as teorias se habituaram a fazer”. (ROJO, 2009, p. 112).

Mediante o exposto, chega-se à conclusão que um processo de ensino e de aprendizagem da escrita e leitura
sob a perspectiva do letramento é extremamente necessário para o desenvolvimento de seres autônomos
linguística e socialmente. Então, propomos o desenvolvimento de um ensino de língua contextualmente
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significativo, rompendo com a ideia equivocada de que a aprendizagem da linguagem só se dá através do
domínio de uma única norma: a padrão, e que objetive a elevação do grau de letramento dos indivíduos,
através do desenvolvimento de “[...] um conjunto de habilidades e comportamentos de leitura e de escrita
que lhe permitam fazer o maior e mais eficiente uso possível de capacidades técnicas de ler e escrever”.
(BAGNO; GAGNÉ; STUBBS, 2002, p. 52), portanto, sem jamais perder de vista que “uma pedagogia para o
ensino do português como língua materna tem que salientar questões já diagnosticadas como reais”.
(MOLLICA, 2007, p. 57).

3. A importância da promoção de práticas orais
de comunicação

O reconhecimento da grande relevância da oralidade no desenvolvimento e expansão da capacidade
expressiva do ser humano também a coloca em lugar de destaque neste trabalho. De acordo com Bagno
(2002), ao considerarmos as práticas orais, também ampliamos o conceito de letramento,

Aplicando-o também à capacidade que os seres humanos sempre tiveram, nas mais
distintas épocas e culturas, de transmitir conhecimentos, preservar a memória do
grupo e estabelecer vínculos de coesão social por meio de práticas que independem
do conhecimento de qualquer forma de escrita. (BAGNO, p. 55).

Antes de mais nada, faz-se necessário pontuar, conforme Marcuschi (2010), a distinção entre duas dimensões
fundamentais imbricadas no tratamento da língua falada e língua escrita: de um lado, oralidade e
letramento referindo-se a práticas sociais e, do outro, fala e escrita enquanto modalidades de uso da
língua. De tal modo que:

A oralidade seria uma prática social interativa para fins comunicativos que se
apresenta sob variadas formas ou gêneros textuais fundados na realidade sonora;
ela vai desde uma realização mais informal à mais formal nos mais variados
contextos de uso [...].

O letramento, por sua vez, envolve as mais diversas práticas da escrita (nas suas
variadas formas) na sociedade e pode ir desde uma apropriação mínima da escrita
[...], até uma apropriação profunda [...].

A fala seria uma forma de produção textual-discursiva para fins comunicativos na
modalidade oral [...], sem a necessidade de uma tecnologia além do aparato
disponível pelo próprio ser humano. [...].

A escrita seria um modo de produção textual-discursiva para fins comunicativos
com certas especificidades materiais e se caracteriza por sua constituição gráfica,
embora envolva também recursos de ordem pictórica e outros [...]. [grifos do autor].
(MARCUSCHI, p. 25-26)

Tendo em vista a apropriação desses conceitos, fica evidente que a promoção de práticas orais de
comunicação nada tem a ver com a capacidade de falar (o que se propõe aqui não o ensino da fala, visto que
esta é uma competência desenvolvida naturalmente nas relações sociais), mas com a necessidade do domínio
e fluência também em diversificados gêneros textuais orais presentes na sociedade.

Infelizmente, à modalidade falada da língua, muitas vezes, não é dada a importância que se convencionou
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outorgar à escrita. Os próprios estudos científicos iniciais sobre a linguagem não consideraram a fala e o
desempenho/pragmática da língua enquanto categorias de análise, a estas eram atribuídas a natureza do
caos e da desordem, defendendo-se a tese de que somente o elemento homogêneo (sistema / estruturas
gramaticais) da mesma é que lhe dá cientificidade. O que, inclusive, contribuiu e muito no desenvolvimento
de um processo de ensino e de aprendizagem de língua descontextualizado e amorfo, baseado
exclusivamente na modalidade escrita da linguagem, através da aquisição de regras da gramática
normativa/tradicional.

Mesmo após o que se designou “Virada Pragmática”[3], processo que elege o uso da língua enquanto
elemento central dos estudos científicos da linguagem, e da comprovação dos insucessos de um ensino
voltado para uma única variedade da linguagem, ainda hoje, é possível observar a pouca ênfase que é dada,
pelas instituições formais de ensino, à variedade falada da língua. Quando considerada nesses espaços, tal
modalidade geralmente funciona como mero suporte para a aquisição das competências da leitura e escrita,
ou seja, como um “trampolim” para algo que supostamente tem sido considerado como mais importante. Em
contraposição a essa concepção, Marcuschi (2010) chama a atenção para o seguinte:

Mesmo considerando a enorme e inegável importância que a escrita tem nos povos e
nas civilizações “letradas”, continuamos, [...], povos orais. A oralidade jamais
desaparecerá e sempre será, ao lado da escrita, o grande meio de expressão e de
atividade comunicativa. A oralidade enquanto prática social é inerente ao ser
humano e não será substituída por nenhuma outra tecnologia. Ela será sempre porta
de nossa iniciação à racionalidade e fator de identidade social, regional, grupal dos
indivíduos. Isso se dá de modo particular porque a língua é socialmente moldada e
desenvolvida [...]. (p. 36).

Deste modo, no momento em que práticas orais são promovidas, seja em ambientes formais ou não formais
de educação, não só estaremos rompendo com a visão preconceituosa de superioridade da escrita com
relação à fala, como preenchendo uma lacuna existente na formação dos sujeitos, além de, principalmente,
possibilitarmos a ampliação das habilidades comunicativo-interacionais dos envolvidos nesse processo.

Propomos, então, que o trabalho com a oralidade seja realizado conforme algumas características
enumeradas tão sabiamente por Antunes (2003, p. 100 - 105): seja orientado para a coerência global,
levando os sujeitos a perceberem como a unidade temática textual assume características diferentes em
situações conversacionais; leve em consideração a articulação entre os diversos tópicos e subtópicos da
interação, por meio do reconhecimento de que “a oralidade também está sujeita a princípios de textualidade”
e, portanto, apoia-se em recursos de encadeamento próprios; seja orientado para as especificidades da
oralidade, através de um trabalho de conscientização das diferenças formais e funcionais entre fala e escrita,
mas sem perder de vista que estas não são polares, mas contínuas e graduais; que leve em consideração a
variedade de tipos e gêneros de discursos orais; facilite o convívio social, a partir do reconhecimento da
função de expressões verbais, interlocutores e seus papéis na interação; reconheça o papel da entonação e
outros recursos prosódicos na construção do sentido do texto; inclua momentos de apreciação das realizações
estéticas próprias da oralidade; e desenvolva a habilidade de escutar.

É necessário ressaltar que tais características não são apresentadas aqui como um único meio para o
desenvolvimento/aprimoramento das práticas de oralidade, mas como proposições iniciais importantes neste
debate.

4. As relações entre letramento e oralidade
enquanto práticas sociais na perspectiva da
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inclusão

As evidências da realidade e nossa intuição usualmente nos conduzem a supor que é
acentuada a exclusão social tanto maior a distância dos indivíduos em relação à
cultura letrada em sociedades com alta complexidade. (MOLICCA, 2007, p.12).

Partindo do pressuposto de que o processo de letramento e oralidade das pessoas é uma das vias para a sua
inclusão em uma sociedade complexa e de grande demanda social por práticas de leitura, escrita e
competência oral, entendemos a proposta deste trabalho como uma perspectiva de inserção do sujeito na
sociedade contemporânea sem, contudo, negligenciar outras facetas desse processo, tais como, as
perspectivas econômica, tecnológica etc. as quais estão, de certa forma, interligadas.

Um referencial importante neste enfoque é a Pedagogia de Paulo Freire, segundo a qual a educação é
compreendida como um processo de conscientização e emancipação num movimento permanente de
decifração e interpretação do mundo, que pode ser aperfeiçoado a partir da apropriação das competências
linguísticas que empoderam o sujeito para a realização de uma nova leitura do seu cotidiano, das condições
de sua existência e ampliação de sua consciência crítica em relação a sua vida social, seu trabalho e com o
mundo de uma maneira geral. Neste sentido, Freire (2011, p. 72-73) postula que:

Os oprimidos, nos vários momentos de sua libertação, precisam reconhecer-se como
homens, na sua vocação ontológica e histórica de ser mais. A reflexão e ação se
impõem [...] A ação política junto aos oprimidos tem de ser, no fundo, ação cultural
para a liberdade, por isto mesmo, ação com eles. [grifo do autor]

Para Freire, a educação sozinha não é capaz de transformar o mundo, antes, ela tem a capacidade de
transformar as pessoas e estas, sim, poderão modificar as suas condições concretas de existência. Partindo
desse lastro, Mollica (2007) enfatiza o poder de desenvolvimento de cidadania plena contido nas práticas de
leitura, escrita e comunicação oral, ressaltando também que “a linguagem facilita os meios, embora não
represente garantia para retirar os cidadãos do lugar à margem da sociedade organizada.” (p.12-13). Em
suma, ambos concordam que as competências linguísticas são necessárias, mas não autossuficientes para a
emancipação e inclusão social.

Posto isso, convém destacar que o letramento e a oralidade abrangem processos sociais nos quais diversos
fatores influenciam e são influenciados dialeticamente, enfim, de nada adianta ensinar alguém a ler, escrever
e se comunicar de forma oral adequadamente se não lhe forem oferecidas oportunidades concretas para o uso
eficiente e produtivo dessas competências. Rubem Alves soube, de forma poética, traduzir bem tal assertiva:

Bons professores, como a aranha, sabem que lições, essas teias de palavras, não
podem ser tecidas no vazio. Elas precisam de fundamentos. Os fios, por finos e leves
que sejam, têm de estar amarrados a coisas sólidas [...]. Se as amarras são
cortadas, a teia é soprada pelo vento, e a aranha perde a casa. Professores sabem
que isso vale também para as palavras: separadas das coisas, elas perdem seu
sentido. Por si mesmas, elas não se sustentam. Como acontece com a teia de
aranha, se suas amarras às coisas sólidas são cortadas, elas se tornam sons vazios:
nonsense... (2011, p. 19)

Isso põe em evidência também que, ao levar em consideração as situações reais de uso, tanto a oralidade
quanto a escrita possuem suas relevâncias. Segundo Marcuschi (2010), não mais se sustenta uma visão
dicotômica dessas categorias, pois ambas se situam num contínuo tipológico das práticas sociais de produção
textual: “Fala e escrita são diferentes, mas as diferenças não são polares e sim graduais e contínuas. São
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duas alternativas de atualização da língua nas atividades sócio-interativas diárias” (p. 46). Deste modo, muito
mais urgente do que se ater na busca por distinções entre ambas é ter ciência das nuances envolvidas nas
práticas de uso da língua. “Essas práticas determinam o lugar, o papel e o grau de relevância da oralidade e
das práticas do letramento numa sociedade e justificam que a questão da relação entre ambos seja posta no
eixo de um contínuo sócio-histórico de práticas.” (p. 18).

Deste modo, intercalando as práticas sociais da fala, leitura e escrita, ofereceremos aos sujeitos a
possibilidade do exercício de uma cidadania plena e de uma significativa mobilidade social.

5. Educação não formal enquanto instância
propícia para o desenvolvimento de um efetivo
processo de ensino e de aprendizagem de
práticas de letramento e oralidade

Partindo do pressuposto do que foi ponderado por Brandão (1981) e que também está preconizado, de forma
mais sucinta, no Art. 1º da LBD,

[...] a educação está presente em casa, na rua, na igreja, nas mídias em geral e
todos nós nos envolvemos com ela, seja para aprender, para ensinar e para
aprender-e-ensinar. Para saber, para fazer, para ser ou para conviver todos os dias
misturamos a vida com a educação. [...]. Não há uma forma única nem um único
modelo de educação; a escola não é o único lugar em que ela acontece; o ensino
escolar não é a única prática, e o professor profissional não é seu único praticante.
(BRANDÃO, 1981, p. 64).

Assim, a escola, apesar de compreender um espaço de legitimação dos saberes curriculares e oficiais da
sociedade, não é e não deve ser considerada como única instância educativa. Soares (2003) apud Mollica
(2007, p. 11) presume que os saberes adquiridos dentro e fora da escola são depreendidos “de maneiras
diferentes e devem ser levados em conta quando pensamos em educação e, de modo mais específico, quando
se trata de conhecimento de língua”. Há uma convenção quanto à existência de três campos da educação:
formal, não formal e informal [4], dentre os quais, tratamos, neste trabalho, especificamente, do penúltimo.

Assistimos, atualmente, o crescimento e expansão de um grande número de instituições que estão
desenvolvendo atividades educativas não formais, as quais, inclusive, vêm preenchendo algumas lacunas
deixadas pelas instituições formais/escolares, principalmente ao possibilitar aprendizagens e saberes que
normalmente não são priorizados nas escolas, mas que possuem grande relevância para a formação humana.

A concepção de educação não formal que tomamos como base neste trabalho é a que segue:

[...] processo sociopolítico, cultural e pedagógico de formação para a cidadania,
entendendo o político como a formação do indivíduo para interagir com o outro em
sociedade. Ela designa um conjunto de práticas socioculturais de aprendizagem e
produção de saberes, que envolve organizações/instituições, atividades, meios e
formas variadas, assim como uma multiplicidade de programas e projetos sociais.
(GOHN, 2010, P. 33).

Afonso, referenciado por Simson, Park e Fernandes (2001, p. 11), afirma ainda que ela possibilita “a
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transformação social, dando condições aos sujeitos de participarem desse processo, de interferirem na
história por meio de reflexões e transformações”. Quanto a sua caracterização, Gohn (2010) postula que a
educação não formal contempla dimensões que não são alcançadas por estruturas curriculares,
potencializando a aprendizagem; possibilita a inclusão social, quando acionada em comunidades carentes; e
preocupa-se com a construção coletiva de aprendizagens e saberes. Deste modo, manifesta-se enquanto uma
importante ferramenta para o impulsionamento de práticas de letramento e oralidade, na medida em que nela

[...] a transmissão do conhecimento acontece de forma não obrigatória e sem a
existência de mecanismos de repreensão em caso de não aprendizado, pois as
pessoas estão envolvidas no e pelo processo ensino-aprendizado e têm uma relação
prazerosa com o aprender. (SIMSON, PARK e FERNANDES, 2001, p. 10).

Diferentemente do que geralmente acontece nas escolas regulares, o ensino e a aprendizagem, sob esta
perspectiva, visam à formação de indivíduos críticos que tenham ciência das variações da língua em
diferentes contextos de comunicação humana e que sejam competentes para compreender e lidar nessas
diversas situações comunicativas, ou seja, que se tornem verdadeiros intérpretes e atores sociais da realidade
circundante. Assim, os conteúdos da língua deixam de ser vistos apenas enquanto passaporte para a
aprovação em exames seletivos, um dos principais objetivos do ensino da língua na educação formal, e
passam a ser abordados a partir das realidades cotidianas, portanto de forma mais prazerosa, e sob a
perspectiva de uma educação cidadã, emancipadora.

Assim, a educação não-formal busca viabilizar a aquisição de conhecimentos, bem
como visa à conscientização de seus sujeitos, a fim de que estes possam
compreender o meio social no qual estão inseridos, possibilitando a seus
participantes que vislumbrem e almejem mudanças em sua condição social.
(MACIONI, 2011, p.39).

E é exatamente nesta perspectiva que o Projeto Social Talitha Kumi, que comportou a aplicação empírica
desta discussão teórica do artigo, está inserido, cujo seu principal objetivo é a construção de aprendizagens
significativas que promovam a transformação social, através de um trabalho intenso de busca pela formação
cidadã dos sujeitos. Contudo, embora o referido Projeto persiga esse fim e exista uma boa vontade dos
profissionais que lá atuam em direção a isso, constata-se a não existência de um planejamento prévio
institucional, organizado e sistematizado para o desenvolvimento e acompanhamento de práticas que visem à
inclusão social a partir da perspectiva do letramento e oralidade: essa discussão teórica feita até aqui serviu
de lastro para a elaboração e aplicação de um projeto de letramento e oralidade na ONG referida, cuja
descrição e análise estão contidas no texto completo do Trabalho de Conclusão de Curso, com publicação,
como um capítulo de livro da Escola de Gestores da Universidade Federal da Bahia, prevista para o segundo
semestre de 2014.

Vale destacar que o referencial teórico abordado aqui serviu como subsídio para o trabalho do educador nesse
espaço não formal, oferecendo fundamentos para a sua atuação como mediador/articulador do ato educativo,
nesse caso, em especial, através do desenvolvimento de um efetivo processo de leitura, escrita, bem como da
promoção de práticas orais de comunicação, que persiga o objetivo maior de possibilitar a inclusão social num
espaço não formal.

7. Considerações Finais

Apropriar-se do poder da palavra é essencial para a libertação e emancipação das pessoas, para que elas
sejam livres e autônomas numa sociedade de múltiplas linguagens. Deste modo, um processo de ensino e de
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aprendizagem fundamentado no letramento e oralidade pode subsidiar, de forma significativa, esse
movimento, especialmente quando um projeto é acompanhado e implementado em um espaço não forma de
educação, como sugerido aqui. Ao propor um trabalho ligado a essa temática, esperamos contribuir para esse
movimento/processo que a educação promove nos sujeitos, seja ela oferecida nos espaços formais ou não
formais.

Neste sentido, os aspectos tratados na discussão teórica: letramento; oralidade; inclusão social e espaço não
formal de educação apresentam significativas relações que procuramos harmonizar na teoria e que suportou a
nossa prática, podendo ser útil para outros educadores que se interessem pelo tema e/ou enfrentem desafios
semelhantes.

Esperamos que a discussão contida neste artigo seja apenas um ponto de partida para uma aprendizagem e
troca de experiências entre educadores que lidam com esta temática; desejamos que venha ajudar a animar
esse debate que está em pleno desenvolvimento e do qual os participantes do oitavo Congresso Internacional
de Educação e Contemporaneidade podem efetivamente contribuir.
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