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Resumo:

Este artigo tem como objetivo principal identificar como se configuram as concepções e as diferentes
dimensões de alfabetização, letramento, leitura e escrita dos gestores, professores, estudantes e das famílias
a fim de compreender as interações construídas nos diferentes papéis sociais. A pesquisa tomou como
referência uma escola pública de ensino fundamental da Rede Pública de ensino do interior da Bahia, que
atende crianças provenientes de famílias das classes populares do campo. Os sujeitos foram duas professoras
do terceiro ano, duas gestoras, dois coordenadores, trinta e uma crianças e suas respectivas famílias. A
metodologia utilizada foi a observação participante no ambiente escolar e familiar e a realização de
entrevistas semiestruturadas. Os resultados apontam desafios e problemas presentes no processo educativo
desenvolvido no interior dessas duas instituições: Família e Escola.
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Abstract:

This paper aims to identify how to configure the conceptions and the different dimensions of literacy, literacy,
reading and writing skills of managers, teachers, students and families in order to understand the interactions
constructed in different social roles. The research took as reference a public elementary school in the public
the interior of Bahia, which serves children from families of the working classes of the field. The subjects were
two teachers in the third year, two managers, two coordinators, thirty-one children and their families. The
methodology was based on participant observation in the school and family environment and conducting
semi-structured interviews. The results indicate challenges and problems present in the educational process
within these two institutions: Family and School.

Keywords: literacy; literacy; family, school, teaching practices.

1. ABORDAGEM INICIAL

Os estudos sobre alfabetização e letramento vêm ganhando força e interesse por parte dos professores e
pesquisadores da área nos últimos anos, principalmente por representar um amplo debate no âmbito das
diversas áreas do conhecimento. As discussões mais comuns centram-se nos fatores que interferem o
processo de aprendizagem e uso social da leitura e da escrita no cotidiano da sala de aula, porém, ainda
faltam muitas pesquisas com foco na influência da família e da comunidade no processo de aquisição e
apropriação do ler e do escrever.
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Estudar o letramento, levando em consideração o contexto sociocultural dos sujeitos envolvidos no processo,
torna-se necessário, principalmente, pelas inúmeras mudanças ocorridas na sociedade atual, reflexo dos
grandes avanços tecnológicos, informacionais e profissionais, que interferem de forma grandiosa, nas relações
familiares, necessitando de atenção especial para que se possa olhar cuidadosamente a vida dos estudantes
em um contexto mais amplo que transcenda os limites da sala de aula.

Este artigo tem como foco as representações e interações construídas por família e escola, propondo
identificar como se configuram as concepções e as diferentes dimensões de alfabetização, letramento, leitura
e escrita dos gestores, professores, estudantes e dos pais a fim de compreender as interações construídas
nos diferentes papéis sociais.

Assim, as discussões teórico-metodológicas tecidas aqui levam em consideração não apenas as questões
conceituais da alfabetização e do letramento no cenário escolar, mas também outros contextos de letramento,
principalmente da família e da comunidade em que faz parte, pela compreensão de que o estudante participa
diretamente, no seu cotidiano, dos mais diversos e variados eventos de letramento fora dos limites da sala de
aula os quais merecem especial atenção.

1. ABORDAGEM METODOLÓGICA DA PESQUISA

A abordagem metodológica está ancorada na pesquisa qualitativa, tendo como instrumentos de recolha de
dados a observação participante no ambiente escolar e familiar e a realização de entrevistas
semiestruturadas. Os sujeitos empíricos foram duas professoras do terceiro ano, duas gestoras, dois
coordenadores, trinta e uma crianças e suas respectivas famílias.

A fim de fortalecer os elementos da pesquisa, a sistematização, tratamento, discussão e interpretação dos
dados foi realizado meio de um cuidadoso processo. As abordagens apresentadas representam, portanto, a
descrição e análise das mensagens extraídas no campo investigado, as quais estão carregadas de significados
e sentidos, por estarem diretamente relacionadas ao contexto histórico, social, político, econômico e cultural
em que foram produzidas (BARDIN, 1977, FRANCO, 2005 e BAKHTIN, 1988).

Pela complexidade que permeia o processo de pesquisa qualitativa, todo o conteúdo foi analisado levando em
consideração as condições que estão inseridas no contexto, através de uma concepção crítica e dinâmica da
linguagem (Franco, 2005), assim como, buscando garantir a imparcialidade objetiva, socorrendo-se também
da quantificação dos dados (Chizzotti, 2011), para conferir validade e confiabilidade na pesquisa (Bardin,
1977).

1. ABORDAGEM ANALÍTICA

Para melhor sistematização e tratamento dos dados da pesquisa apresentamos as respostas dos sujeitos
empíricos acerca das concepções de alfabetização, leitura e escrita, letramento e processo de alfabetizar
letrando,

Para efeito de análise, inicialmente organizou tais categorias em três grupos ou subcategorias que para Bardin
(1977), possibilitam maior significado aos conteúdos recolhidos no campo empírico. No primeiro,
demonstram-se os depoimentos dos gestores, coordenadores pedagógicos e docentes. No segundo,
apresentam-se os depoimentos dos estudantes e, no terceiro grupo, as concepções das famílias. Em seguida,
mostram-se, individualmente, as interações de leitura e escrita construídas pelos diferentes sujeitos,
buscando, na discussão e análise, articular cada um dos segmentos da pesquisa.

Na sequência, apresentam-se os quadros com os extratos das falas dos sujeitos, seguido das reflexões feitas
a partir do tratamento dos dados.
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Quadro 1: Concepções sobre alfabetização

SUJEITOS DA
PESQUISA CONCEPÇÕES SOBRE ALFABETIZAÇÃO

GESTOR 1
Alfabetização é a base, né?
[...] A gente sabe que uma criança que não é alfabetizada vai
ter problemas sempre. [...] A alfabetização é o começo pra que
o aluno se desenvolva e aprenda todas as áreas.

GESTOR 2
É o alicerce para o desenvolvimento da criança, e se não for
bem feito sofrerá em toda vida escolar. [...] É uma
responsabilidade muito grande [...].

COORDENADOR 1 É o ato de desenvolver a leitura e a escrita.

COORDENADOR 2
É um processo que busca o trabalho com os aspectos do
desenvolvimento da criança, sobretudo da leitura, escrita e
representações da fala, ou seja, grafema-fonena.

PROFESSOR 1 Pra mim a alfabetização é o alicerce, a base, é onde começa
tudo para o crescimento da criança. É o processo pelo qual a
criança aprende a ler e a escrever.

PROFESSOR 2
É um processo contínuo que a gente não pode abandonar em
série alguma, porque independente da série há necessidade de
ampliar. Mesmo no terceiro ano tem alguns que não estão
alfabetizados, não sabem ler e escrever [...].

Fonte: Dados obtidos na pesquisa

Entendemos que as concepções alfabetizadoras dos profissionais da educação não são naturais, mas sínteses
de experiências pessoais quer como alunos, como professores e suas formação, mas, sobretudo, das
condições sócio-históricas nas quais estão situadas. (GRAFF, 1994)

Percebe-se que tais concepções resultam de um longo processo histórico que é, sem sombra de dúvidas, é
um referencial para a formulação de definição acerca da alfabetização.

Graff (1994) informa que o que vai definir o papel da alfabetização e seu grau de importância é a dimensão
contextual de cada época e tal fato traz como consequência o constante redimensionar conceitual.

O autor em questão elenca duas tarefas importantes para se estudar e interpretar a alfabetização como um
processo que tem sido construído historicamente. A primeira tarefa é que a construção da definição acerca da
alfabetização precisa ser o suficiente consistente de forma que sirva comparativamente ao longo do tempo e
através do espaço,e, para isso, aponta os “Níveis básicos ou primários de leitura ou escrita constituem os
únicos sinais ou indicações razoáveis que satisfazem este critério essencial”, (GRAFF, 1994, p. 29).

A questão problema colocado pelo autor situa em atribuir exclusivamente à alfabetização os efeitos positivos
ou negativos de uma comunidade. A alfabetização como “solução” para todas as mazelas (desenvolvimento
econômico, estabilidade econômica, padrões de vida, etc) e isso, como demonstrou o autor, é uma construção
que permeia todos os tempos, o que não significa, na prática, sua confirmação quando se investiga o
desenvolvimento econômico e social dos países ao longo da história.

O autor enfatiza que o importante mesmo no conceito de alfabetização, porém o mais difícil, é reconstruir os
contextos situados social e historicamente que resgatam os processos de leitura e escrita.
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A vista dos dados coletados, como vimos no quadro acima, em que fica evidenciado uma tendência dos
profissionais da educação em conceber a alfabetização como fator de desenvolvimento e crescimento das
crianças, o que pode ser visualizado nos depoimentos dos gestores e do coordenador 2. Os professores 1 fala
de alicerce, base, crescimento e o professor 2: processo contínuo, contudo, todos dois professores concebem
a alfabetização como saber ler e escrever, o mesmo afirmou o coordenador 1. Contudo ambas as concepções
estão pautada numa visão limitada do processo de alfabetização, o que nos faz inferir a alfabetização como
codificação e decodificação dos símbolos linguísticos: “É um processo que busca o trabalho com os aspectos
do desenvolvimento da criança, sobretudo da leitura, escrita e representações da fala, ou seja,
grafema-fonena.” (COORDENADOR 2).

Com efeito, quando perguntamos aos sujeitos da pesquisa acerca de suas concepções de leitura e escrita,
percebemos com bastante clareza a ênfase na decodificação, como demonstra quadro abaixo:

Quadro 2: Concepções sobre leitura e escrita

SUJEITOS A
PESQUISA

CONCEPÇÃO SOBRE
LEITURA CONCEPÇÃO SOBRE ESCRITA

GESTOR 1

Ler é um conceito muito
amplo, assim [...] na maioria
das vezes a gente pensa que
ler é só ler texto, mas não é.
De um simples desenho você
faz uma leitura que nem
imagina [...]. A leitura se faz
de diferentes formas, com
diversas finalidades, como se
distrair, se informar, enfim
[...].

Existem várias leituras (de mundo, de
imagens [...]), mas todas voltadas
para transmitir uma mensagem, para
comunicar. Escrever é representar
graficamente o que falamos e o que
vivemos, enfim, é a representação
simbólica da fala.

GESTOR 2

É uma ferramenta de
comunicação e libertação
como disse Paulo Freire.

É o registro das diversas leituras [...]
Aquilo que queremos comunicar [...]
desde a garatuja já se pode considerar
uma tentativa de escrita pela criança.

COORDENADOR 1 É o ato de decodificar a
escrita. [...] É o ato de codificar e interpretar a

leitura.

COORDENADOR 2

É um processo de
representação da fala através
de grafema e fonema.

É um processo de representação da
escrita através dos caracteres que
representam a fala. [...] A criança
constrói seu próprio caminho e seu
próprio saber e o professor deve estar
atento as hipóteses da escrita e
intervir positivamente em cada uma
delas.

PROFESSOR 1

É decodificar o escrito. É o
nosso grande desafio promover
e tentar despertar nas crianças
o gosto pela leitura, mas o
Pacto veio para nos ajudar a
trabalhar mais a leitura.

É a forma da pessoa desenvolver
qualquer trabalho. A leitura é
essencial, é tudo. [...] Tem que
aprender a escrever e descobrir o que
escreveu através da leitura.
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PROFESSOR 2

É um instrumento de
comunicação. Se a pessoa não
sebe ler o que escreve, qual o
valor que tem a escrita?
Tão importante quanto ler é
saber grafar o que pensa [...].

Primeiro vem da alfabetização, ter o
conhecimento, saber escrever para
depois que escrever saber ler para
saber o que escreveu. É um processo
de descoberta e construção.

Fonte: Dados obtidos na pesquisa

Observa-se, portanto, analisando-se o quadro a seguir que tanto os coordenadores quanto o professor 1
apresentam uma concepção de leitura voltada para a decodificação; a concepção de escrita como
decodificação também fica expressa nas falas dos coordenadores.

A leitura e a escrita voltadas para sua função social só foi observada nas falas dos gestores. A leitura em seus
diferentes usos (gestor 1); a leitura na perspectiva freiriana (gestor 2) – “leitura de mundo” . FREIRE (1994),
e a escrita como ato de comunicação, como ato discursivo pode ser observada, além das falas dos gestores,
na fala do professor 1.

Com relação às concepções de letramento e alfabetizar letrando o quadro assim se configura:

Quadro 3: Concepções sobre letramento e o processo de alfabetizar letrando.

SUJEITOS DA
PESQUISA

CONCEPÇÕES SOBRE
LETRAMENTO

CONCEPÇÕES SOBRE
ALFABETIZAR LETRANDO

GESTOR 1

É saber ler, escrever e interpretar. É
mais do que alfabetização [...] Eu
não sei onde foi que eu li essa frase
“nem todo alfabetizado é letrado”.
[...] Assim, [...] nem todo aluno que
é alfabetizado consegue ler um texto
e interpretar [...].

É a alfabetização e o letramento
juntos [...]. É alfabetizar o aluno
(conhecer as letras, juntar,
escrever as palavras [...]), mas
não só ensinar a ler e escrever,
mas entender o que leu,
interpretar [...] os dois tem que
andar de mãos dadas.

GESTOR 2

É trabalhar assim [...] com textos,
ensinando como a criança pode fazer
uso do texto completo, dos mais
diversos possíveis. [...] É ensinar a
criança pra vida.

É trabalhar vários tipos de
textos, leituras, de modo que a
criança se alfabetize e ao mesmo
tempo conheça a função de cada
um.

COORDENADOR1 É trabalhar a leitura e a escrita tanto
no social quanto no cultural.

É um processo pelo qual a
criança começa a ter acesso a
aquisição dos conhecimentos e
saberes da grafia nas mais
diversas situações de uso social.

COORDENADOR 2

Desenvolver a leitura e a escrita,
tornando a criança capaz de ler e
escrever no sentido amplo, ou seja,
usar, socialmente, essa leitura e
escrita.

É uma metodologia que propõe a
criança a aquisição da grafia de
modo sistemático onde ela se
apropria dos diferentes tipos de
leitura e gêneros textuais.

Letramento é igual a currículo. [...]
É a criança aprender a interagir com
o mundo, [...] saber chegar e sair em

É muito mais do que ensinar o
alfabeto, a juntar os pedaços pra
formar palavra [...] muda muito
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PROFESSORA 1 qualquer lugar, é mais do que saber
ler e escrever, mas entender e
participar de tudo que a sociedade
exige hoje [...] e tudo hoje depende
não só de ler, mas de entender,
interpretar [...] é a leitura de mundo
[...].

da forma como a gente ensinava
antes. É fazer com que eles
aprendam não só codificar e
decodificar, mas compreender e
usar essa leitura e escrita em
muitas situações. [...] É ter uma
mente aberta para a nova
sociedade.

PROFESSORA 2
Não ficou claro pra mim ainda o que
é letramento [...] mas acho que é
ensinar pra vida, pro mundo.

É começar de onde deve ser. [...]
do início mesmo, letra por letra,
família silábica.

Fonte: Dados obtidos na pesquisa de campo

Quanto a concepção de letramento, como vimos acima, apenas a professora 2 assume não ter clareza sobre o
que é letramento, mas mesmo assim, se aproxima do conceito. Com efeito, quando perguntado sobre sua
concepção sobre o processo de alfabetizar letrando fica evidente seu desconhecimento e mesmo uma
concepção limitada do processo, referindo-se a decodificação e codificação, pautada no método sintético e,
que pode ser traduzido a partir dos depoimentos dos alunos.

Assim, a função social da leitura e escrita, seus diversos usos e funções foi observado pelos depoimentos dos
sujeitos empíricos, a exceção do professor 2.

O estudo apontou duas tendências presentes nas falas dos sujeitos empíricos: a decodificação e a função
social. O interessante é que ao demonstrarem, quase na totalidade dos sujeitos, a exceção da professora 2, o
conhecimento do letramento, não se evidenciou sua relação com o processo da alfabetização, pautada apenas
na decodificação da leitura e da escrita. A questão que fica sem resposta é a decodificação X contextualização
da leitura e escrita em seus usos e funções.

Após identificar como se configuram as concepções e as diferentes dimensões de alfabetização, leitura e
escrita, letramento e alfabetizar letrando dos gestores, coordenadores e professores; vamos focar nossas
reflexões no grupo de alunos.

O quadro abaixo é bastante interessante, quando observamos os depoimentos dos alunos das referidas
escolas, fruto do trabalho desenvolvido pelos professores a partir das interações estabelecidas com seus
coordenadores e gestores.

Quadro 4: Concepções dos Estudantes

QUESTÕES RESPOSTAS
RES % RES % RES % RES %

Concepção
sobre
alfabetização

É o alfabeto 32% Aprender
ler 6% Não

soube 55% Outras
respostas 5%

Concepção
sobre letramento De letra 6% Ler

direito 6% Não
soube 84% Outras

respostas 3%

Concepção
sobre leitura As letras 10% Saber ler 32% Não

soube 48% Outras
respostas 10%

Concepção
sobre escrita Escrever 16% Fazer os

textos 13% Não
soube 61% Outras

respostas 10%

Fonte: dados da pesquisa de campo.
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A maioria dos alunos investigados 55% não sabe o que é alfabetização e 32% afirmaram que alfabetizar é
aprender o alfabeto, numa atitude passiva, apática, que tão bem criticou freire e que percebida nas respostas
dos alunos:

“Ah! Eu sei [...] é o ABC”(Ias); “As consoantes e as vogais” (Ana) “É o alfabeto, vogais [...] essas coisas de
leitura” (Wal) “É o ABC (All)” É estudar, escrever, obedecer a tia, ficar quieto (Car).

Com relação à concepção sobre letramento, não podia ser diferente a quantidade de ausência de respostas
(84%), quer seja pela contemporaneidade do termo, quer seja pela visão muito restrita de alfabetização,
fruto do trabalho realizado nas escolas (de ausência de práticas leitora e escritoras que ajudem os alunos a
usar com competência tais habilidades) e que permeia o imaginário dos sujeitos investigados. As concepções
de leitura e escrita, decorrente dos depoimentos elencados, segue a mesma lógica: 48% declararam não
saber o que é; dos que sabiam responder a pergunta (32%), informavam que era saber ler, mas esse saber
ler significava soletrar e decodificar, conforme demonstrou os depoimentos abaixo:

”Ler, escrever e soletrar as letra” (Wal); “É quando a tia faz pra nóis ler” (Sil).

61%) dos entrevistados declararam não saber a concepção de escrita; 16% informaram que era escrever:

”As frases” (Ran); “Acho que é fazer as letras bonita, fazer direitinho como a tia manda” (Nat)

A vista das respostas dos alunos, percebe-se que o aprendizado que tem ficado para os alunos acerca das
categorias analisadas, é de que a alfabetização é um código neutro, descontextualizado, pautado no método
sintético (Gis, Jan, Wall), datado da idade antiga e que vem resistindo no tempo. A leitura como decifrar
códigos linguísticos. Nas concepções dos alunos evidencia-se que os depoimentos de coordenador,professor e
gestor não tem se revestido na prática. Também que passados muitos anos da Psicogênese da lectoescrita, os
sujeitos ainda não conseguiram incorporar na prática: o aprender a ler e escrever, lendo e escrevendo,
refletindo. Ferreiro no seu livro Reflexões sobre alfabetização coloca a escrita como objeto cultural e como tal:

[...] cumpre diversas funções sociais e tem meios concretos de existência
especialmente nas concentrações urbanas. O escrito aparece, para a crianças, como
objeto com propriedade específicas e como suporte de ações e intercâmbios
sociais.Existem inúmeras amostras de inscrições nos mais variados contextos
(letreiros, embalagens, tevê, roupas, periódicos, etc.): (FERREIRO, p. 43).

Investigando essas mesmas categorias nas famílias dos referidos alunos, constatamos os usos conferidos à
alfabetização estão vinculados ao contexto cultural da comunidade (TRAVERSINI, 1986).

No quesito alfabetização, apenas a Família 6 - F6 traz uma concepção mais ampla de alfabetização, para além
da decodificação: ”Eu acho que é saber ler, escrever, [...] entender as coisas do mundo”.

As demais famílias articulam a alfabetização com a ausência de sofrimento; mudança de vida, naquilo que
apontava e criticava Graff (1994): atribuir à alfabetização os efeitos positivos ou negativos de uma
comunidade, como ilustra a fala da F3:

“É saber ler. Eu mesmo não sei ler e sinto muita falta. Quem não sabe ler é cego.
[...] pra tudo depende dos outro, [...] é difícil viu?
[...] Só quem não sabe ler nem escrever é que sente na pele o que é ver as coisas e
não entender [...] não saber o que significa. Eu quero muito que meus meninos
aprenda pra não sofrer na vida.”

Todos familiares, no entanto, trazem uma concepção de alfabetização nascida de suas experiências de vida,
mas, uma visão muito restrita do processo: ”Ai, ai [...] esse vai mexer com minha mente. [...] É ajudar a
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pessoa que necessita [...]. É dar atenção, ajudar a descobrir a letra e a escrita. [...] É saber ler e escrever”.
(F4)

Quanto à concepção de letramento, a totalidade das famílias demonstrou desconhecimento do fenômeno,
arriscando respostas, substituindo a palavra letramento por “estar letrado”, a partir de suas experiências de
vida, quando jovem.

Letrado para Soares (2000, P. 36) “[...] é a pessoa que, além de saber ler e escrever, faz uso frequente e
competente da leitura e da escrita”. Já Matencio (1994, p. 19), complementa o estar letrado. Letrado para a
autora é “[...] aquele que apresenta o desenvolvimento da linguagem e do pensamento após o acesso às
formas especializadas do texto escrito”. Assim, as famílias são incisivas: letrado é o ousado, desobediente,
exibido, como ilustra os depoimentos abaixo:

“Ousadia, desobediência [...]. Quando as crianças são muito desobedientes as pessoas mais velhas falam
“Esse menino ta letrado demais!”(F1).

“Pensa que eu sei [...] quando eu era pequena meu pai falava que nós era letrada quando respondia a ele,
mas eu não sei não. Isso é o que mesmo?
” (F3).

“Pelo que sei é o modo de saber ler e escrever. Antigamente era as pessoas mais ousadas, mais atrevidas,
que respondiam, que queriam se exibir” [...] (F5). Veja que esse depoimento se aproxima da perspectiva de
Matencio.

Por outro lado, questiona-se, mesmo não respondendo a concepção de letramento: Tais características
apresentadas acima, não demonstram um certo desenvolvimento da linguagem?
. Para os sujeitos investigados, letrado não são pessoas que se sobressaem dentro do seu contexto?
Não se faz necessário uma certa dose de ousadia, desobediência para sobreviver nessa sociedade?

Com relação á concepção de leitura e escrita das famílias constatou-se que todas reconhecem a importância
da leitura e da escrita, porém as F1 e F4 ampliam esse conceito inserindo-a na sua função comunicativa:

“É uma forma de se comunicar [...] é importante demais, principalmente no mundo de hoje que é tudo pela
escrita.” (F1)

É uma forma de se comunicar. Não adianta saber ler e não escrever (F4).

”É uma das coisas mais importantes. Se não souber ler e escrever não pode fazer uma lista, uma receita, um
bilhete, [...] pra tudo depende dos outros.” (P5).

Assim, a pesquisa informou que as concepções dos sujeitos são influenciadas pelas experiências vividas e, no
caso dos profissionais da educação, tais concepções são refletidas na prática, como demonstrou os
depoimentos dos alunos. A leitura e a escrita é pautadas pela decifração dos símbolos linguísticos, com
predomínio do método sintético. Não se verificou um trabalho organizado em função do alfabetizar letrando, o
que foi comprovado pelos depoimentos dos alunos, mas o uso mecânico e descontextualizado da leitura e da
escrita.

Com relação às famílias percebeu-se um desconhecimento do tema letramento e, na maioria das famílias,
uma visão limitada do processo de alfabetização, leitura e escrita. A alfabetização como responsável pela
mudança de vida, o que nos crer na necessidade da formação continuada dos professores, pautada das
demandas da sala de aula, decorrente das exigências do mundo atual, mas, também, um trabalho articulado
com as famílias. Assim, conclui-se que tanto a escola como as famílias precisam de ajuda como sujeitos
educativos.

CONSIDERAÇÕES
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As interações de leitura e escrita, promovidas pela escola precisam ser fortalecidas, pois não tem chegado de
forma efetiva no espaço da sala de aula. As intenções da gestão e coordenação contemplam um trabalho
voltado para a realidade social, ou seja, uma prática mais viva, intencional, voltada para a aquisição e uso
efetivo da leitura e da escrita nas diversas situações, porém, ainda não está sendo transposta para o cenário
da sala de aula. Isso foi revelado nas narrativas dos professores que elucidam uma prática voltada para a
aquisição da litura e da escrita sem uma articulação efetiva com os seus diversos usos sociais, assim como
nas vozes das crianças que revelaram a leitura e a escrita como práticas escolarizadas, sem, contudo
evidenciar o seu caráter social e cultural, reflexo da vivência alfabetizadora. As famílias, apesar de reconhecer
os diversos usos e práticas sociais da leitura da escrita, valorizam a escola como principal mediadora e
responsável pelo conhecimento do sujeito desprezando o “conhecimento de mundo” (FREIRE, 1988) e as
interações socioculturais estabelecidas pelos sujeitos ao longo da sua vida.

Podemos dizer, a partir dos dados constantes, que a escola tem negado o direito de a criança compreender
como a língua funciona e de igual modo nega práticas socialmente relevantes da leitura e da escrita e, com
isso, a organização do texto e o uso social da escrita. Do quadro apresentado, a lição que fica é a urgência em
garantir o uso competente da função social da leitura e escrita e, igualmente, pensar um modelo de formação
continuada dos professores, para além de informações sobre teorias, mas a tematização de práticas, que
permitam articular teoria/prática, mas, sobretudo, uma formação que tome a prática como instrumento de
reflexão e tomada de decisão coletiva e individual a partir das demandas da sala de aula, para o qual o Pnaic
(amplamente defendido pelos gestores, coordenadores e professores), parece não ser suficiente.
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