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Resumo: o presente artigo tem por finalidade analisar de que forma a prática pedagógica vêm sendo
desenvolvida mediante ao processo de letramento que está a serviço da construção da aprendizagem. Este
artigo é uma análise em torno dos seguintes eixos: prática pedagógica, letramento e aprendizagem,
buscando tecer uma discussão sistematizada nesses três eixos teóricos. O primeiro eixo intitulado:
tecendo a prática pedagógica: prima sobre a concepção de prática pedagógica. O segundo eixo
denominado: a docência e o processo de letramento: fixa a importância do letramento e o seu papel no
campo educativo. Já o último eixo intitulado como: ressignificando a aprendizagem, aborda sobre a
necessidade de repensar a respeito da construção da aprendizagem significativa. O estudo aponta,
sobretudo para a necessidade da formação continuada sobre o letramento em prol dos processos de
aprendizagem e a mudança nas práticas pedagógicas de forma mais inclusiva e participativa.

Palavras - chave: Prática Pedagógica. Letramento. Aprendizagem.

Resumen: Este artículo pretende analizar cómo la práctica docente han sido desarrollados por el proceso
de alfabetización que sirve a la construcción de aprendizajes. Este artículo es un análisis en torno a los
siguientes ejes: la práctica pedagógica, la alfabetización y el aprendizaje, tratando de tejer una discusión
sistemática sobre estos tres ejes teóricos. El primer capítulo titulado: tejer práctica pedagógica: prensa
sobre el diseño de la práctica pedagógica. El segundo eje denominado: proceso de enseñanza y
alfabetización: fija la importancia de la alfabetización y su papel en el campo educativo. Ya último eje
titulado como: dar un nuevo significado al aprendizaje, responde a la necesidad de repensar sobre la
construcción de aprendizajes significativos. El estudio tiene como objetivo principal la necesidad de la
formación continua en la alfabetización en apoyo de los procesos de aprendizaje y el cambio en las
prácticas de enseñanza más inclusivos y participativos.

Palabras clave: La práctica docente. Alfabetización. Aprendizaje.
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Considerações iniciais...

O contexto da prática pedagógica parece amiúde uma tarefa difícil, porque o próprio objeto a ser
compreendido é complexo, ou, alternativamente porque tornou-se difícil relacionar a essência da sua
função a um todo maior que o torna coerente ao seu nível de significância de desenvolvimento da
aprendizagem estudantil.

Nestes termos, o foco central da pesquisa é mostrar quais são as concepções do professor mediante a
prática pedagógica, o processo de letramento, bem como, a efetivação da aprendizagem. Para tal, a
mesma tem como principal objetivo analisar quais são as concepções do professor mediante a importância
da prática pedagógica. Assim, este pesquisa tem abordagem do problema de forma qualitativa e com
procedimento bibliográfico.

Nesse sentido, é mister que todos os atores educacionais precisam compreender que, o desenvolvimento
da aprendizagem do educando está fundamentado na prática pedagógica eficaz, pois, a maior, e mais
significativa consequência do processo de ensino, é o processo de desvalorização da importância da prática
pedagógica docente, que permite, entre outros fazeres, o distanciamento do processo da construção da
aprendizagem.

Porém, é inquestionável que a prática pedagógica é essencial para o desenvolvimento da aprendizagem,
uma vez que, sem essa mediação, o letramento, parte fundamental da ação docente, perde a essência
entre as necessidades e o desenvolvimento social do educando, assim como, o controle de atuação do
educador.

Neste processo de construção de conhecimentos não é de surpreender o fato de perceber aqueles que
desconhecem a função do letramento e da sua inquestionável alternativa em formar leitores. Outro fator
encontrado no seio de muitas escolas públicas está intimamente ligado aos recursos financeiros, uma vez
que estes não estão sendo aplicados na melhoria da prática pedagógica, e assim sendo, no avanço da
construção da aprendizagem.

A partir desse pressuposto, propomos nesta investigação compreender um pouco mais sobre a prática
pedagógica, o processo de letramento, assim como, a aprendizagem. Para tanto, faz-se necessário
reconhecer que seriam os docentes, os legítimos conhecedores da complexidade do ato de educar, e
igualmente, aqueles capazes de despertar no educando a compreensão de que são eles próprios os
principais responsáveis pela a construção do seu processo de letramento, ou seja, da sua aprendizagem.

Em linhas gerais, a construção do artigo tem como proposta: analisar a prática pedagógica e o processo
de letramento a serviço da aprendizagem. Com isso, inicialmente foi feito um breve estudo sobre a prática
pedagógica do professor docente, abordando sobre o contexto histórico, as fases e os instrumentos do
processo de letramento, para finalmente compreender como se dá o fenômeno educativo em consonância
a aprendizagem.

Todavia, optar por métodos e instrumentos para a coleta de informações é um passo de grande acuidade
que merece muito cuidado. No presente artigo foi utilizada a abordagem qualitativa, uma vez que, a
mesma é de suma importância para o desenvolvimento da pesquisa. Os procedimentos metodológicos que
realizados foram algumas leituras teóricas, com o intuito de percorrer caminhos que deram suporte para
uma análise minuciosa do desenvolvimento da prática pedagógica, levando em consideração o letramento,
como forma de desenvolver a aprendizagem de educando.

Portanto, analisando as transformações que constantemente acontecem no contexto educacional e social,
faz-se necessário levar em consideração como o docente está tecendo a sua prática pedagógica, o tempo
necessário de ressignificação da construção da aprendizagem.

Pág.2/9



Tecendo a prática pedagógica

A prática pedagógica não é um movimento de transmissão que termina quando a coisa que se transmite é
recebida, mas sim, uma função essencial de socialização criadora e recriadora de letramento e de
aprendizagem, que se processam de forma intencional e planejada.

Tecer a prática pedagógica desenvolvida mediante ao letramento são conceitos não ancorados e
objetivado no contexto estudantil e, portanto, sem uma representação definida, com isso, os processos
vividos ainda estão em discussão e ainda se encontram de forma bastante tímida no âmbito educativo
escolar.

A partir desse pressuposto, por meio da prática pedagógica, cabe ao docente adequar o educando ao
encontro da sua realidade com o conhecimento, levando em consideração o seu letramento adquirido no
decorrer da sua vida estudantil e social. Conforme Rios (2006), todo docente é professor em exercício, isto
é, aquele profissional que efetivamente desenvolve uma atividade em consonância com a realidade
histórica e social.

Nesse sentido, a prática pedagógica se distingue como um ato que se articula à aprendizagem, já que é
impossível pensar na prática pedagógica desvinculada da aquisição do conhecimento. No que tange a
prática pedagógica e significação do ato de ensinar, as estratégias desenvolvidas pelo docente precisam
valorizar os espaços educativos, bem como, atravessar os muros da escola para dialogar com os
interesses dos estudantes e suas possibilidades.

Destarte, esta prática pedagógica dever ser baseada nos desígnios da ação-reflexão-ação docente, uma
vez que, esta ação é mesclada pela ocasião inicial que obedece a um contíguo de conhecimentos que o
profissional educador já traz consigo. Assim, faz-se preciso enfatizar que, as experiências docentes tende
a criar novos conhecimentos, por meio da historicidade dos sujeitos envolvidos. Sendo assim, de acordo
com o processo de aquisição do conhecimento, a prática pedagógica docente deve contribuir para com a
construção do conhecimento mais amplo do estudante, possibilitando a todos o atendimento às suas
necessidades de aprendizagem dentro de seu contexto social e estudantil. Somente assim, este ato irá
tornar-se um momento indispensável no conceber do conhecimento, visto que a atuação do profissional
docente exige conhecimentos prévios que devem desenvolver no educando o prazer e estudar.

Visando a formação pedagógica do professor, é mister ressignificar o conceito de prática pedagógica,
proveniente do autoritarismo que deu ênfase na cultura estudantil classificatória e excludente, pois é
urgente a construção de uma aprendizagem inclusiva e de qualidade para todos e todas, atendendo as
diferenças intelectuais.

Dessa maneira, por meio de metodologias envolventes e criativas, a prática pedagógica se tornará um
momento indispensável no conceber da construção do conhecimento. Cada vez mais nos dias de hoje é de
grande importância redirecionar a atuação docente, buscando a solução das necessidades estudantis de
aprofundar os conhecimentos e mecanismos que tragam subsídios para uma prática docente significativa
tanto para os professores como para os estudantes.

Assim, a mediação é essencial para o desenvolvimento da aprendizagem, uma vez que, sem essa
contribuição a prática pedagógica perde a essência de mediadora entre as necessidades e o
desenvolvimento do educando, assim como, o controle de atuação do educador.

Neste contexto, faz-se necessário fazer uma referência sobre a prática pedagógica, onde, mesmo se
debatam sobre a inovação dessa ação. Ainda encontramos muitos fatores reducionistas que impedem o
processo de letramento de seguir na forma ampla e transformadora, que possa transcender os limites
livrescos e assim ganhar novos olhares e direcionamentos que perpasse a questão meramente escolar.
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Não poderiamos deixar de mencionar que o processo de letramento por não exercer dentro da prática
pedagógica um sentido essencial e decisivo, não pode permitir que dentro da metodologia, exclua meios
de crescimento que propiciem prazer pelo ato de ler, bem como, desenvolver-se socialmente. Quanto a
isso Mortatti (2004) vem abordando que letramento é a capacidade que o indivíduo tem de ler e escrever
de maneira dinâmica, aparentemente bem simples. Mas, segundo esse mesmo autor, essa não é uma
prática simples, já que há dois extremos constituídos pelo o domínio magistralmente perfeitos da leitura e
da escrita, de um lado, e pelo completo não letramento, de outro, um número infinito de estágios
intermediários, vem fazendo com que o letramento seja gradual.

Observamos com isso que existem muitas ideologias sobre o letramento, na qual diz que este esteve e vai
estar sempre carente. No que se refere à escola e aos objetivos do processo de letramento, cabe
acrescentar que ainda pode insistir em uma aproximação do professor com a leitura, o texto, leitor e o
fator social.

Vale ressaltar que no contexto nacional o Parâmetro Curricular Nacional (PCN, 1998) de Língua
Portuguesa, o letramento é entendido como fruto da participação em práticas sociais que usam a escrita
como sistema simbólico. Essa tecnologia, torna-se assim, práticas discursivas que precisam da escrita para
torná-las significativas, embora nem sempre abranjam as atividades especificas de ler ou escrever.

Assim, mediante a tal concepção, torna-se compreensível que nas sociedades urbanas modernas, não
existe grau zero de letramento, pois nela é impossível não participar, de alguma forma, de determinada
práticas letradas. Com isso, ao perceber os estudantes como letrados, com possibilidades de
aprendizagem, o que vai ser construído no tecer da prática pedagógica, articula-se com a realidade social
e letrada do discente.

O processo de letramento não é algo que só precisa ser praticado na escola. Todavia, esta instituição
enquanto propagadora do conhecimento precisa estimular os estudantes a desenvolver hábitos de leitura e
escrita, ajudando-os a sentir vontade de ler, escrever e interpretar, deixando que o processo de
letramento faça parte da sua rotina diária.

Desta maneira, um dos objetivos da prática pedagógica é oferecer mecanismos para os educandos
desenvolverem a sua aprendizagem. Essa prática ainda pode contribuir para que esta instituição colabore
para como o desenvolvimento de subsídios para que esta prática aconteça não apenas na escola, mas em
todos os âmbitos de maneira que esclareça a importância de ser um sujeito social independente do espaço
geográfico.

Em linhas gerais, para que esse ato se efetive, faz-se necessário que exista conhecimento por parte dos
professores no momento da sua prática pedagógica com relação à metodologia aplicada, levando em
consideração a importância da diferença que esta pode exercer durante a construção da aprendizagem do
educando.

A docência e o processo de letramento

O conhecimento sobre o conjunto de capacidades de todas as ordens que são requeridas nas diversas
práticas de letramento vem crescendo acentuadamente com o desenvolvimento das pesquisas e teorias
sobre esse processo que teve ênfase apenas na década de 80, no momento que foi inserido em estudos e
análises acadêmicas, sob influência inglesa, que até a década de 90, era traduzido por “alfabetização”, e,
ultimamente, por “alfabetismo”.

Assim, é perceptível esse fato, em Soares (apud MORTATTI 2004), onde enfatiza que a expressão
letramento fora introduzida recentemente na bibliografia educacional brasileira, inicialmente parecia-lhe
um neologismo desnecessário, já que a palavra vernácula alfabetismo tem o mesmo sentido de literacy.
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Nessa direção, a docência e o processo de letramento se estabelecem pelas práticas educativas que
buscam desencandear práticas educativas mediadas especificamente do desenvolvimento da
aprendizagem significativa, em que os estudantes tenham seu conhecimento escolar valorado pela ação
educativa extraescolar.

Todavia, mediante aos estudos focalizados no processo de letramento, foi percebido que é diferente do
sentido atribuído à alfabetização, assim como, alfabetismos. Com isso é preciso compreender esse ato,
conforme Mortatti (2004), apenas o ato de ser um sujeito alfabetizado não quer dizer que o mesmo seja
letrado, bem como, por fazer parte de um grupo social devidamente letrado não garante que todos os
indivíduos sejam culturalmente letrados. Nestes termos, para exercer a cidadania consciente, faz-se
preciso que o indivíduo seja tanto letrado quanto alfabetizado.

Desse modo, mediante o processo de escolarização e, portanto, da instrução formal o estudante tende a
adquirir habilidade na escrita e consequentemente, no letramento. Com isso, a alfabetização pertence ao
âmbito individual do sujeito. Já o letramento, por sua vez, focaliza os aspectos sócio-históricos da
aquisição da escrita. Uma vez alfabetizado, o sujeito poderá chegar à leitura da letra, à sílaba e à palavra,
e consequentemente, ao texto, acessando assim, linear e sucessivamente, seus significados, fato esse que
poderá fazer desse individuo um sujeito socialmente letrado.

Nesta teoria de ensino, o letramento perpassou, primeiramente a ser enfocado apenas como um ato de
alfabetização, de transposição de um código escrito a outro oral, não como um ato de cognição, de
compreensão, que envolve conhecimento de mundo, conhecimento de práticas sociais e conhecimentos
linguísticos muito além dos fonemas.

Com isso, a atuação docente mediante a prática de letramento valoriza a iniciativa da participação
discente, no momento em que este, consegue perceber-se como construtor da sua aprendizagem e vai
alem dos afazeres escolares. O letramento é algo que faz parte dos interesses estudantis e sociais dos
estudantes, visto que, o processo de letramento dar-se, sobretudo, pela participação efetiva do educando
em seu percurso de aquisição do conhecimento.

Nestes termos, toda prática pedagógica é um ato a se pensar, pois conforme Tardif (2005), entendendo
que não existe apenas uma singular forma de contrair o letramento escolar, mas divearsos feitios que vão
se ampliando de acordo com os desafios propostos pela prática docente. Assim, cabe ao professor se
apropriar dos instrumentos que permitem ao educando perceber essas diversificadas maneiras de
aprender, de forma que, o letramento abra caminhos para que o sujeito se torne verdadeiramente
construtor da sua aprendizagem.

É mister que, o papel do educador é proporcionar uma estreita relação entre o educando e o seu processo
de letramento, pois, esta relação não está acontecendo de maneira satisfatória, e a reflexão deve emergir
sobre as práticas educativas ocorridas, rompendo com os empecilhos encontrados que vem dificultando o
processo de letramento no âmbito escolar, pois mediante a esse ato é que o estudante vai adquirindo
conhecimento, alargando sua visão para com os acontecimentos da sociedade.

Deste modo, a atuação docente com foco no processo de letramento, deve ser exercida com a finalidade
que acrescente na aprendizagem do educando o prazer de aprender, possibilitando ao estudante alargar
sua visão a respeito da realidade estudantil e social. Para que esse ato venha a tornar-se real, faz-se
necessário que o docente venha trabalhar no contexto escolar atividades que contribuam com
compreensão e interpretação dos estudantes sob o aspecto comunicativo letrado.

No contexto escolar, a docência não pode desvincular a prática pedagógica do processo de letramento.
Cabe ao professor pensar a sua atuação como ato de desenvolvimento social, cognitivo e afetivo dos
estudantes, visto que, é preciso que os estudantes, além de aprenderem conhecimentos específicos
letrados, necessitam desenvolver suas capacidades criadoras, ou seja, desenvolver os seus conhecimentos
buscando a formação da cidadania de forma participativa, crítica e reflexiva.
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Desencandear as práticas de letramento na docência, implica rever os processos educativos como uma
maneira de romper com as práticas escolares negativas desvinculadas dos avanços sociais, no qual os
estudantes são produtos do meio, ou melhor, são atores envolvidos e participantes.

Sendo assim, a construção de uma docência que dê visibilidade ao processo de letramento precisa
compreender o conhecimento do educando em suas dimensões escolares e sociais. É preciso que se
evidencie a necessidade criadora da prática pedagógica para o sucesso escolar dos estudantes, dos
professores, da escola, enfim de toda uma sociedade que possibilita a todos e todas aprenderem.

Consequentemente, é de suma importância à necessidade docente de desenvolver sua prática pedagógica
mediante ao processo de letramento, preferencialmente, incorporados aos conhecimentos que os
estudantes trazem consigo, valorizando sua cultura. Em linhas gerais, o conhecimento estudantil é
constituído em diferentes momentos e estratégias, e em consonância a isso, a prática de letramento
exercida na docência terá dimensão no progresso individual e coletivo do sujeito estudante, uma vez que,
o processo de letramento não se restringe ao ato de ler e escrever.

Ressignificando a aprendizagem

Levando em consideração que, o cerne da aprendizagem é a definição que se dá ao conhecimento
alcançado, cabe-nos a apreensão de que, o processo da aprendizagem significativa está, portanto na
relação não autoritária e substantivo de ideias simbolicamente expressas.

Deste modo, mediante da influência mútua entre o conhecimento escolar e o de mundo, o educando tem a
possibilidade de ressignificar a aprendizagem adquirida no contexto escolar. Essa aprendizagem
sobrevenha do seu empenho particular de descoberta, além dos muros da escola, pois, aprender é o
resultado da interação entre estruturas mentais e o meio social.

Nestes termos, conforme Ausubel (1980), mediante ao conhecimento prévio é que se desenvolve a
variável crucial para a aprendizagem significativa. Isso acontece em todo momento e em várias fases da
nossa vida, cabendo ao docente, respeitar o conhecimento prévio do estudante, mediando a sua
ressignificação em uma parceria constante entre o discente, e a todo o processo pedagógico.

Neste intento, ao ser questionada, sobre o quê faz para melhor ressignificar a aprendizagem dos
estudantes, visando atender as suas necessidades, Meirelles, professora/interlocutora, abordou que:

Mesmo que tenho diversificados professores que servem de exemplo para a
minha atuação profissional, assim como, sou graduada em Licenciatura em
Letras, sempre que possível participo de curso de educação continuada, oferecido
para os profissionais docentes, pois acredito que, quando busco renovar a minha
prática, estou dando passos para ressignificar a aprendizagem dos educandos.
(Professora/interlocutora Meirelles)

Sendo assim, à medida que se valoriza as diferenças particulares de cada educando, jamais perde o
contexto interativo dos discentes, pois conviver com outros, socializar ideias, sorrir e imaginar necessita
ser unívoco do recinto escolar, tendo em vista a aprendizagem. O conhecimento adquirido mutuamente
significa desenvolvimento, descoberta do mundo à sua maneira, e isto chamamos de conhecimento e
desenvolvimento acerca da realidade. Com isso, de acordo com Reis e Grandolé (apud HOFFMANN, 2000)
é possível o educando apreender o conhecimento adquirido, fazendo relação com o conhecimento prévio,
assim interpretá-lo mediante a utilização de estratégias de processamento que atuam como mediadores
internos referentes à aprendizagem adquirida em seu cotidiano escolar.

De tal modo, buscam-se mutuamente em uma justaposição de significados, artifícios dialógicos e
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interativos em um entrosamento acerca do que se está vivenciando. Segundo Hoffmann (2000),
desenvolver a aprendizagem depende muito do posicionamento que toma o sujeito que ensina indiferente
de quem seja. O importante é que o sujeito aprende para a vida e não para uma determinada coisa,
situação ou tarefa.

Sendo assim, ao propor a possibilidade de ressignificar à aprendizagem, aos discentes, é uma forma de
valorizar suas peculiaridades, oferecendo-lhes direitos e condições dignas de uma aprendizagem com
saberes escolarizado e, sobretudo de ter a oportunidade de aprender todos os dias enquanto viver.

Todas essas possibilidades entrelaçadas com as várias maneiras de aprender fazem com que o educando
cresça em conhecimentos, compreendendo com a dinâmica escolar, com caráter de dinâmica da
aprendizagem. Por isso Gomes (2004), salienta que faz-se preciso estabelecer condições quantitativas,
assim como, qualitativas de um tempo educativo, pois, o tempo escolar é um tempo social, uma
construção cultural e pedagógica, tornando-se com isso um fato cultural e, portanto, deve ser flexível,
singular e adaptado em função das características de cada contexto escolar.

Assim, a projeção futura que a escola vier a fazer, será expressiva mediante o tempo em que todos terão
para sua aprendizagem, ligando passado, presente e futuro em uma significativa es, ligando passado,
presente e futuro numa significativa construç a dinamica oportunidade de aprender todos os dias enquanto
vconstrução de conhecimentos, onde todos possam se avaliar e se auto-avaliando, conseguirão definir a
verdadeira essência da aprendizagem com vista à emancipação do sujeito.

De acordo com Piaget (1967), a cognição é a própria inteligência e depende da troca de organismo com o
meio. Com isso, ato afetivo deve ser praticado no processo educativo, contemplando as dimensões
positivas dessa inter-relação com o sujeito estudante.

Sendo assim, o desenvolvimento da afetividade em sala de aula, é de grande importância para a
construção do conhecimento do educando. Dessa maneira, a aprendizagem seja ampliada
significativamente, pois, tanto na escola, quanto na família, o discente sentir-se-á como uma pessoa
importante no ambiente no qual ele faz parte.

Para Meirelles, professora entrevistada, este ato está sempre presente um seu meio escolar, já que, esta
aborda:

Desenvolver a atividade por meio do respeito e do amor é uma forma de
conquistar o estudante e com isso, fazer com que ele venha ter confiança no seu
potencial e com isso despertar a sua aprendizagem. (Profa Meirelles)

Confirmando a explanação da professora, Eder, discente pesquisado enfatiza que:

Quando a gente chega na escola e não quer fazer nada, a professora vem toda
calminha conversando, e no mesmo instante a gente faz a atividade que era
difícil. (Educando Eder)

Nesse sentido, ao compreendermos a afetividade como um recurso que contribui para o desenvolvimento
da aprendizagem, torna-se evidente a grandeza positiva da relação afetiva que envolve tanto o docente,
quanto o discente na busca da construção do conhecimento estudantil.

Consequentemente é incontestável que a afetividade é um mecanismo de sustentabilidade de grande
importância para o processo de ensino e aprendizagem, visto que, como podemos perceber em Vygostky
(1988), o processo de aprendizagem tende a ser complexo, evolutivo, com muitos matizes contextuais,
que dependem, vitalmente de interação social e intenso intercambio de significados.
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Conforme Freire (1996), o ato de ensinar demanda o reconhecimento e a assunção da identidade
pensante, comunicante, transformador, criador, realizador de aspirações, já que o desenvolvimento
cognitivo é uma prática essencial para a formação do sujeito cidadão. Dessa forma, cabe ao professor
docente, ter em vista a emancipação do sujeito discente, estimulando a sua aprendizagem para que este
venha assimilar a o seu saber estudantil como o seu saber social.

Com isso, a apropriação da aprendizagem deve ser realizada de forma dinâmica, no sentido de contribuir
com as práticas pedagógicas, com a consecução do progresso estudantil, bem como, o benefício social do
sujeito. Assim, as atividades estudantis devem estar vinculadas com os procedimentos apropriados ao
ensino e aprendizagem participativa individual ou coletiva, em forma de realizações tangíveis ao
desenvolvimento do ser humano como um todo nas suas várias dimensões ( sociais, culturais, afetivas,
cognitivas, epirituais, e outras).

Considerações finais

O artigo intitulado como tema: o processo de letramento e a prática pedagógica à serviço da
aprendizagem, foi feito inicialmente um breve estudo sobre a prática pedagógica docente, abordando
sobre o contexto histórico, o processo de letramento, para finalmente estar apto a compreender como se
dá o fenômeno educativo em consonância com a aprendizagem.

Faz-se preciso abordar que, trazer este tema ao embate é uma forma de comprometer enquanto
educadora crítica e esclarecida, quanto os problemas da sociedade letrada pode dificultar a prática
pedagógica. Assim, ponderar sobre este tema é entender a vida estudantil se refaz a cada prática
pedagógica planejada, mediante as coisas que acontecem em volta, uma vez que, conforme aos desafios
que enfrentará, entendemos também será de grande contribuição no campo estudantil. Esses subsídios
poderão ajudar os estudantes a dar ênfase a construção da aprendizagem.

A perspectiva é que as ponderações aqui iniciadas sejam provocantes e provocadoras de novas reflexões
com vistas ao aperfeiçoamento da prática pedagógica docente com foco no letramento. Contudo, o real
intuito deste trabalho foi o de promover uma discussão no que concerne a importância da prática
pedagógica para uma vida profissional com mais significados, ao tempo que desperte melhores resultados
neste campo.

Em suma, este artigo contribui para uma reflexão acerca da prática pedagógica, aqui, com vistas ao
letramento, onde cada educando se sinta inserido na construção do seu saber, compreendendo fenômeno
educativo como um todo. Nessas perspectivas de sinalizar algumas contribuições, seria de grande valia a
implementação de cursos de Educação Continuada referente a pratica pedagógica, que atenda os
professores da Rede Pública de Ensino, bem como, a construção de um Projeto Político Pedagógico que dê
maior ênfase à questão do processo de letramento.

Diante de tudo que foi exposto, fica a compreensão de que, o trabalho da pesquisa possibilitou o
desenvolvimento pessoal e profissional dos pesquisadores. Ampliando a concepção de prática pedagógica,
letramento e aprendizagem. Com isso, possibilitou maior sintonia na trinômia prática
pedagógica-letramento-aprendizagem, onde os saberes produzidos, provenientes da pesquisa ganham
maior conhecimento.

Escrever esse artigo tomando como categoria a prática pedagógica, o letramento e a aprendizagem, foi
uma forma de dar visibilidade às inúmeras questões naturalizadas e invisíveis que corroboram para o
sucesso escolar. Na medida em que a escola reconhece e promovem práticas pedagógicas inclusivas
mediante ao processo de letramento com foco na aprendizagem, ela permite que o estudante valorize os
conhecimentos adquiridos na escola e fora da escola contibuindo assim, para a formação do cidadão
crítico, participativo, politizado e reflexivo.
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