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RESUMO

A presente pesquisa iniciou-se voltada para a análise de práticas de letramento na Finlândia,
modificando-se em certo momento. O objetivo do trabalho, portanto é conhecer práticas
educativas de ensino de leitura e escrita (assumimos o termo letramento após revisão teórica)
no contexto brasileiro e em outros países, a fim de ampliar conhecimentos e buscar possíveis
inspirações para as práticas brasileiras. Este trabalho de conclusão de curso é composto por
uma revisão bibliográfica e algumas comparações entre os conceitos de letramento em um
documento de referência nacional e as práticas de ensino de leitura e escrita de diferentes
contextos de sala de aula: Brasil, Finlândia, Estados Unidos e Inglaterra. Para fazê-lo buscouse responder à seguinte questão: quais são exemplos de práticas educativas de ensino de
leitura e escrita em salas de aula destes países que possibilitam o bom desempenho de alunos
em situações de leitura e produção de texto? Para observar e analisar tais práticas deparou-se
com a necessidade de buscar o conceito de letramento dos principais autores que escrevem
sobre este tema e de documentos oficiais sobre leitura e escrita. Os acadêmicos estudados
foram: Angela Kleiman, Magda Soares, Roxane Rojo, Leda Tfouni, Elaine Assolini, Maria do
Rosário Mortatti, Ana Smolka e João Wanderlei Geraldi. O documento oficial estudado foi os
Indicadores de Qualidade na Educação de 2006, do Ministério da Cultura. Em seguida,
analisou-se o material audiovisual com excertos de aulas de leitura e escrita, o descreveu-se e
teceram-se comentários comparativos com as concepções encontradas no corpo teórico. Foi
possível se verificarem diversas aproximações e semelhanças em relação ao que consideram
ser apropriado ao ensino das habilidades de leitura e escrita. Pode-se citar: a necessidade de
considerar os usos sociais da escrita na formulação das aulas, o trabalho com a autoria dos
alunos através da produção de textos narrativos, e a necessidade de envolver (imergir) os
alunos em um ambiente de letramento. Independentemente das práticas e estratégias a serem
utilizadas, tem-se como certo que saber ler e escrever com proficiência é condição essencial
para a aquisição avançadas de outros saberes nas diversas áreas do conhecimento humano.
Sabe-se que são inúmeras as possibilidades e necessidades de pesquisa neste campo e sobre
este tema, portanto não se pretendeu esgotá-las no presente trabalho.
Palavras-chave: Letramento. Alfabetização – leitura – escrita. Leitura – métodos de ensino.
Sala de aula.
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INTRODUÇÃO

Ao longo do meu percurso acadêmico e profissional no âmbito da Educação, venho
sempre buscando por práticas “bem sucedidas” de ensino, por experiências exitosas, seja em
escolas brasileiras ou em escolas estrangeiras, num esforço de estabelecer o meu projeto de
escola e dar mais solidez à minha identidade pedagógica.
Há algum tempo defrontei-me com o fato, ultimamente muito comentado, de que a
educação brasileira está muito mal colocada em relação a diversos países em testes
internacionais de estudantes. Isso me gerou um interesse cada vez maior em descobrir fatores
por trás da qualidade dos países mais bem colocados em exames como o PISA (Program for
International Student Assessment - Programa Internacional de Avaliação de Estudantes). O
enfoque na área da linguagem foi em grande parte motivado por minha trajetória acadêmica
na área: antes de ingressar no curso de Pedagogia eu já havia concluído o bacharelado em
Linguística; vinha lecionando língua estrangeira e trabalhando com revisão e tradução de
textos.
Com o fim da graduação em Pedagogia se aproximando, meu crescente interesse em
conhecer práticas de sala de aula por trás de bons desempenhos educacionais gerou o projeto
da presente pesquisa. Assim, orientadora e orientanda definiram, juntas, o objetivo que
norteou o estudo: conhecer práticas educativas de ensino de leitura e escrita (ou letramento)
no contexto escolar no Brasil e em outros países, a fim de ampliar meus conhecimentos e
minhas concepções pedagógicas.
Assim, tentaremos responder à seguinte questão: quais são exemplos de práticas
educativas de ensino de leitura e escrita em salas de aulas de alguns países que possam
contribuir para o bom desempenho de alunos em situações de leitura e produção de textos?
A fim de situar o leitor no contexto da produção deste documento, apresentamos a
seguir as justificativas para a escolha do tema. Fez-se igualmente necessário explicitar os
conceitos de letramento e alfabetização (ou, como escolhemos nos referir, ensino de leitura e
escrita) em que nos ancoramos para observar e analisar as práticas contidas neste trabalho.
Compreendemos que o êxito ou o insucesso dos alunos de um determinado sistema
educacional depende diretamente de fatores como a história cultural do país, sua situação
econômica, a visão de mundo dos cidadãos, as políticas educacionais em voga, a densidade
populacional, fenômenos como catástrofes naturais ao longo do tempo, a variedade de
culturas que compõem o substrato social, e diversos outros fatores. No entanto, tenho para
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mim a suposição de que a observação anacrônica das características de um sistema
educacional pode oferecer contribuições relevantes para a melhoria do desempenho de outro
sistema educacional, uma vez observadas as particularidades de cada país e realizadas as
devidas adequações/adaptações1.
É por supor que algumas práticas de sala de aula têm um potencial de melhorar o
desempenho de alunos, bem como por entender que o meu âmbito de ação é justamente, por
ora, a sala de aula – que escolhi a atuação do educador e as práticas educacionais neste
ambiente como objeto de pesquisa.
Ao pesquisar materiais acadêmicos em busca de exemplos de práticas de salas de aula
dos países “bem-sucedidos”, não pareciam existir descrições sistematizadas de práticas
educativas, o que me levou a querer encontrar registros de tais práticas.
Minha suposição é que o letramento2 dos indivíduos de uma sociedade é condição
sine qua non para a aquisição avançada de saberes nas diversas áreas do conhecimento
humano. Dito isso, apresentaremos a seguir o percurso que realizamos.

1

As autoras finlandesas Maija Salokangas e Kauko Jaakko questionaram esse “empréstimo” que muitos países
tentaram realizar após verificar o bom desempenho da Finlândia no PISA. Veja um excerto de seu artigo:
“Ilustrando com exemplos do próprio sistema educacional finlandês, além de avaliações qualitativas, nosso
argumento é que o sistema educacional da Finlândia desenvolveu-se em local e época muito particulares, por
meio de processos políticos que não podem ser replicados em outros contextos.” (SALOKANGAS, Maija e
KAUKO, Jaakko. Tomar de empréstimo o sucesso finlandês no PISA? Algumas reflexões críticas, da
perspectiva de quem faz este empréstimo. Educ. Pesq., Dez, 2015, vol. 41, no. spe, p.1353-1366. ISSN 15179702).
2
Entendido neste trabalho como ensino de leitura e escrita.
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CAPÍTULO I – PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS DA PESQUISA

O processo de idealização deste trabalho iniciou-se muito tempo antes do período de
matrícula na disciplina EP808 – TCC I. Eu possuía, anteriormente ao estudo, um interesse
grande em conhecer o cotidiano de salas de aula finlandesas, o que me motivou a procurar,
assistemática e aleatoriamente, em plataformas informais (tais como o site de buscas ‘Google’
e o site de compartilhamento de vídeos ‘YouTube’) por materiais de vídeo que mostrassem
momentos de ensino e aprendizagem dentro de escolas estrangeiras, com o objetivo de
entender as causas por trás do sucesso educacional finlandês. A princípio, eu desejava
entender as práticas de sala de aula deste país em específico.
Ao iniciar o TCC, uma vez estabelecido o tema, os objetivos e as questões de
investigação, identificamos a necessidade de conhecer os estudos já realizados sobre o
assunto, a partir do entendimento de que é necessário dialogar com outros autores.
Inicialmente, o presente trabalho tinha como foco práticas de letramento em salas de
aula finlandesas, em grande parte motivado por um interesse em conhecer um pouco mais
profundamente as práticas educacionais de um país reconhecidamente bem sucedido na área.
No entanto, em determinado momento, além de questionarmos a utilização exclusiva do
termo “letramento”, passando a englobar as práticas de sala de aula contidas nos termos
“ensino de leitura e escrita”, mudamos, também, da ênfase em um país específico para a
observação de práticas de letramento e alfabetização (ou melhor, de ensino de leitura e escrita
de outros países). Optamos por analisar quatro contextos de sala de aula: no Brasil, para
estabelecer uma relação com práticas estrangeiras; na Finlândia, por ser considerada um dos
primeiros países em desempenho em leitura e escrita nas últimas versões do PISA, exame
elaborado pela OCDE (Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico); nos
Estados Unidos e na Inglaterra, por serem de língua inglesa, na qual eu possuo fluência (e
poderia analisar registros que não tivessem legendas em português), e estarem à frente do
Brasil em desempenho em leitura e escrita nas últimas versões do PISA3 - a partir de um
vídeo de cada país. Realizamos comentários e aproximações acerca das práticas encontradas,

3

Em 2000 o Brasil ficou em 40º lugar, a Finlândia em primeiro, o Reino Unido em 8º e os Estados Unidos em
16º. Em 2009 o Brasil ficou em 49º, a Finlândia em 2º, o Reino Unido em 24º e os Estados Unidos não possuem
registro. Em 2012 o Brasil ficou em 55º, a Finlândia em 6º, o Reino Unido em 23º e os Estados Unidos em 24º.
(WIKIPÉDIA. Programa Internacional de Avaliação de Alunos. Disponível em:
<https://pt.wikipedia.org/wiki/Programa_Internacional_de_Avalia%C3%A7%C3%A3o_de_Alunos>.
em 21 de agosto 2017).

Acesso
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colocando-as em relação com as ideias das autoras e com os documentos lidos sobre o ensino
de leitura e escrita.
Na primeira fase de nossas pesquisas, quando o foco do trabalho ainda era apenas
práticas de salas de aula finlandesas, iniciamos buscando por textos acadêmicos que versavam
sobre métodos e práticas dos professores de escolas da Finlândia. Minha motivação era o
seguinte pensamento: “Que práticas podemos conhecer para fornecer inspirações a
professores e gestores brasileiros?”.
Para tentar encontrar respostas, escolhemos bases de dados brasileiras e iniciamos as
pesquisas pela inserção de termos-chave. Os termos utilizados foram: “letramento Finlândia”,
“leitura Finlândia”, “sala de aula Finlândia”, “classe Finlândia”, “ensino Finlândia” e somente
“Finlândia”.
Os termos “letramento Finlândia” foram escolhidos porque poderiam nos mostrar
trabalhos acadêmicos diretamente relacionados ao letramento dentro do país alvo de nossa
pesquisa. Os termos “leitura Finlândia”, por sua vez, tornaria possível o aparecimento de
estudos que não necessariamente se apropriassem do conceito de letramento – como
considerado por Angela Kleiman, Magda Soares, Roxane Rojo, Leda Tfouni, Elaine Assolini
e Maria do Rosário Mortatti em seus posicionamentos teóricos (os quais veremos a seguir) –
mas que trariam características de práticas ou políticas de leitura realizadas na Finlândia.
Compreendemos, portanto, que a leitura é uma das formas, se não a principal, de promover as
habilidades e competências essenciais dos sujeitos letrados. Optamos pelos termos “sala de
aula Finlândia” a fim de encontrar, descritas, práticas inerentes a este ambiente, que poderiam
oferecer breves informações sobre práticas de letramento ainda que não constituíssem o
assunto principal da pesquisa. O termo “classe”, na busca por “classe Finlândia” foi uma
alternativa para o termo ‘sala de aula’, por serem muitas vezes tratados como sinônimos. Os
termos “ensino Finlândia” possibilitariam encontrar características de práticas docentes gerais
ou do sistema educacional do país como um todo. “Finlândia”, por fim, evidenciaria todos os
trabalhos que versassem sobre este país nas bases de dados brasileiras selecionadas.
Note que os termos escolhidos têm caráter cada vez mais amplo, sendo “letramento
Finlândia” o mais específico e relacionado ao objetivo central da pesquisa e “Finlândia” o
mais amplo. Tal percurso foi delineado à medida que realizávamos as buscas e constatávamos
a pouca ou nenhuma existência de estudos específicos do tema do trabalho: práticas de
letramento na Finlândia. Ampliamos gradativamente a abrangência da procura por acreditar
ser possível encontrar pistas de práticas de letramento em estudos mais gerais.
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Listamos a seguir as buscas realizadas e os resultados obtidos. Nesta fase da procura
por bibliografia, os documentos foram selecionados com base na leitura do título e breve
leitura do resumo.
Em língua portuguesa consultamos as seguintes bases de dados:
1) A SciELO (Scientific Electronic Library Online - Biblioteca Científica Eletrônica
Online), por ser a mais utilizada academicamente e por compilar periódicos com
melhor classificação no Qualis da CAPES, nos “caminhos”:
a) SCIELO > Artigos > busca Integrada > Filtro Coleções > Brasil.
b) SCIELO > Periódicos > Ciências Humanas > no Brasil > busca no Assunto >
em Toda a coleção.
c) SCIELO > Periódicos > Ciências Humanas > no Brasil > busca em Todos os
índices > em Toda a coleção.
2) O IBICT (Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia), que
compila teses e dissertações, nos “caminhos”:
a) IBICT > Informações para a Pesquisa > Biblioteca Digital Brasileira de Teses e
Dissertações (BDTD) > busca em Todos os campos.
b) IBICT > Informações para a Pesquisa > Portal Brasileiro de Acesso Aberto à
Informação Científica > em Todos os campos.
c) IBICT > Informações para a Pesquisa > Rede Bibliodata > em Todos os
campos.
3) O ACERVUS, do Sistema de Bibliotecas da Universidade Estadual de Campinas,
por ser a base de dados da instituição em que o presente trabalho foi gerado, no
caminho:
a) ACERVUS > Busca rápida > em Todos os campos > em Qualquer localização
> em Qualquer biblioteca.
Com relação às combinações de palavras-chave, em língua portuguesa, apresentamos
a seguir nossos achados:
“Letramento Finlândia” – 1 resultado obtido, 1 adicionado à lista de leitura;
“Leitura Finlândia” – 5 resultados obtidos, 2 adicionados:
“Sala de aula Finlândia” – 6 resultados, nenhum adicionado;
“Classe Finlândia” – 2 resultados, nenhum adicionado;
“Ensino Finlândia” – 52 resultados, 8 adicionados;
“Finlândia” – 220 resultados, 13 adicionados.
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Total: 296 textos resultantes das buscas, 24 adicionados à lista de leitura inicial.
Ainda que a exploração inicial tenha se revelado pouco ampla, com apenas 1 trabalho
encontrado acerca do tema específico (práticas de letramento realizadas na Finlândia),
realizamos um levantamento mais amplo e criterioso, procurando contemplar o ensino
realizado nesse país de forma geral. Desse levantamento, obtivemos um total de 24 resumos,
sendo que o que guiou nossa leitura foram os objetivos iniciais desta pesquisa, a saber:
encontrar registros e/ou descrições de práticas de letramento em salas de aula finlandesas 4 e
suas possíveis contribuições para as práticas de letramento brasileiras.
Do montante inicial excluímos os trabalhos que não tinham como foco a educação e o
ensino. Sendo assim, não consideramos no nosso trabalho as pesquisas sobre: 1. Estudos
arquitetônicos comparativos Brasil-Finlândia; 2. Estudos farmacêuticos desenvolvidos na
Finlândia; 3. Teses sobre design finlandês, entre outros.
Para a leitura e sistematização dos dados desta pesquisa em língua portuguesa, foram
selecionados, portanto, 24 trabalhos que tinham como foco o nosso objeto de estudo
(encontrar registros e/ou descrições de práticas de letramento em salas de aula finlandesas e
suas possíveis contribuições para as práticas de letramento brasileiras). Como critério
norteador, baseamo-nos nos resumos que mais indicavam aproximações com nossos
objetivos.
A seleção, portanto, contemplou estudos que: 1. Abordassem práticas docentes no
campo do letramento; 2. Pudessem conter descrições ou informações sobre a educação
finlandesa; 3. Abordassem questões linguísticas em âmbito educativo; 4. Comentassem sobre
o sucesso finlandês no PISA e outras informações sobre este exame e 5. Contivessem
informações gerais sobre a Finlândia.
Os 24 trabalhos em língua portuguesa inicialmente selecionados sofreram um novo
recorte: escolhemos 5 textos que se tratavam mais especificamente de uma comparação entre
Brasil e Finlândia e de descrições sobre a educação finlandesa.
Os textos selecionados seguem apresentados abaixo:
1.

INSTITUTO Cultural Brasil-Finlândia. Aspectos da Finlândia. 54p. : il.

Livraria Freitas Bastos; 1970.
2.

REIS FILHO, Daniel Aarão. De volta à Estação Finlândia: crônica de uma

viagem ao socialismo perdido / Daniel Aarão Reis Filho. Rio de Janeiro: Relume Dumara,
1993.
4

A partir da noção de letramento defendida pelas autoras estudadas no Capítulo I.
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3.

SALOKANGAS, Maija e Kauko, Jaakko Tomar de empréstimo o sucesso

finlandês no PISA? Algumas reflexões críticas, da perspectiva de quem faz este
empréstimo. Educ. Pesq., Dez 2015, vol.41, no. spe., p.1353-1366. ISSN 1517-9702.
4.

SILVA, Lúcia Maria Leite Da. Brasil, Cuba e Finlândia: um diálogo entre

práticas docentes pela excelência do letramento. 2012. 222 f., il. Dissertação (Mestrado em
Educação). Universidade de Brasília – Brasília, 2012.
5.

ZANFELICI, Tatiane Oliveira. Atenção à primeira infância Finlandesa e

Brasileira: alternativas de atendimento, atendimentos alternativos. Psicol. Esc. Educ.
(Impr.). 2009, vol.13, n.2, pp.269-274. ISSN 2175-3539.

Na segunda fase de nossas pesquisas iniciamos a busca por autores que estabelecessem
o significado de letramento e alfabetização, a fim de poder dialogar com trabalhos já
realizados na área de foco: práticas de ensino de leitura e escrita em sala de aula.
Feito isso, passamos a uma apresentação do conceito de letramento e alfabetização em
documentos oficiais e realizamos breves comparações com os dizeres dos autores lidos neste
trabalho.
Em seguida, escolhemos excertos audiovisuais de aulas na Finlândia, no Brasil, nos
Estados Unidos e na Inglaterra, descrevemos os acontecimentos observados e fizemos
comentários com base no aporte teórico deste trabalho.
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CAPÍTULO II – O CONCEITO DE LETRAMENTO
No capítulo que se segue discutiremos os conceitos de letramento e de alfabetização, a
partir da leitura de algumas autoras de referência no Brasil. Tomaremos como foco de análise
algumas das obras de Angela Kleiman em KLEIMAN (2003 e 2005); de Roxane Rojo em
ROJO (1998, 2004, 2006, 2009), RENATO SANTOS (2017a5 e 2017b6 – material
audiovisual em que Roxane Rojo concede entrevista), OLIMPIADALP (2017a7 e 2017b8 –
material audiovisual em que Roxane Rojo concede entrevista); de Magda Soares em SOARES
(2002, 2003, 2009a9, 2009b10); de Leda Tfouni e Elaine Assolini em TFOUNI (1994 e 2006);
TFOUNI & ASSOLINI (2007); e de Maria do Rosário Mortatti em MORTATTI (2004 e
2013). Para finalizar o capítulo problematizaremos o conceito colocando as autoras em
diálogo.

2.1

O conceito de Letramento segundo Angela Del Carmen Bustos Romero

de Kleiman

Angela Kleiman, como é mais conhecida, é chilena, graduada em Letras pela
Universidade do Chile, mestre e pós doutora em Linguística pela University of Illinois
(Estados Unidos) e pela University of Georgia. É professora titular e colaboradora aposentada
na Universidade Estadual de Campinas. Nos escritos da autora sobre letramento, estudados
neste trabalho, ela cita, entre outros, os seguintes teóricos: Brian Street, Sylvia Scribner &
Michael Cole, Luiz Antônio Marcuschi, Jean-Paul Bronckart, Paulo Freire e Mikhail Bakhtin.
Segundo a autora, o conceito de letramento refere-se aos usos sociais da escrita, pois a
escrita está em todo lugar, faz parte da maioria de situações do cotidiano das pessoas

5

RENATO SANTOS. Roxane Rojo - Professora livre-docente do Departamento de Linguística AplicadaUnicamp (Parte 1). Disponível em < www.youtube.com/watch?v=0W__uoljHQ4&t=1s>. Acesso em: 2 de
maio de 2017.
6
RENATO SANTOS. Roxane Rojo - Professora livre-docente do Departamento de Linguística AplicadaUnicamp (Parte 2). Disponível em < www.youtube.com/watch?v=lZJmzSL18OM>. Acesso em: 2 de maio de
2107.
7
OLIMPIADALP.
Pedagogia
dos
Multiletramentos
–
Parte
1.
Disponível
em
<www.youtube.com/watch?v=IRFrh3z5T5w>. Acesso em: 2 de maio de 2017.
8
OLIMPIADALP.
Pedagogia
dos
Multiletramentos
–
Parte
2.
Disponível
em
<www.youtube.com/watch?v=uj4gNjksb88>. Acesso em 2 de maio de 2017.
9
SOARES, M. Alfabetização e letramento na educação infantil. Revista Pátio Educação Infantil, Ano VII, nº
20 – Oralidade, alfabetização e letramento – Jul/Out. 2009.
10
SOARES, M. Letramento: Um tema em três gêneros. Coleção Linguagem & Educação. 3ª Edição – Belo
Horizonte: Autêntica Editora, 2009.
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(KLEIMAN, 2005, p.5). Em sociedades tecnológicas e industrializadas, diz, a escrita é
onipresente (KLEIMAN, 2003, p.7).
O pressuposto de Kleiman (2005, p.6) é que somos e vivemos em uma sociedade
letrada, portanto não é possível atingir objetivos e realizar tarefas apenas falando. Para a
autora, o letramento inclui compreender as diferentes funções da língua escrita para participar
na vida social e das práticas sociais. Segundo ela, o conceito “surge como uma forma de
explicar o impacto da escrita em todas as esferas de atividades, e não somente nas atividades
escolares” (KLEIMAN, 2005, p. 6). Dominar os usos e funções da escrita confere acesso a
outros mundos (mídia, burocracia, tecnologia) – logo, acesso ao poder (KLEIMAN, 2003,
p.8). A autora cita Paulo Freire como um pensador que partilha da concepção de escrita como
conferidora de poder. Ter poder, a autora prossegue, significa ter acesso à informação, e
manipulá-la.
Nessa direção, podemos dizer que para Kleiman (2003) o letramento consiste em um
“conjunto de práticas sociais11, cujos modos específicos de funcionamento têm implicações
importantes para as formas pelas quais os sujeitos envolvidos nessas práticas constroem
relações de identidade e poder” (KLEIMAN, 2003, p. 11).
O processo de tornar-se letrado, nessa direção, envolve a imersão do aprendiz no
mundo da escrita. Ser letrado significa, portanto, compreender o sentido de um texto ou outro
produto cultural na forma escrita (KLEIMAN, 2005, p.9).
No caso específico das práticas de letramento escolar devemos “visar ao
desenvolvimento de estratégias ativas de compreensão da escrita, à ampliação do vocabulário
e das informações para aumentar o conhecimento do aluno e à fluência na sua leitura” (idem,
p. 10). Isso porque ser letrado é saber usar o código da escrita, aprender a decodificar, analisar
e reconhecer a palavra12. Para que o indivíduo seja considerado letrado, mesmo que
marginalmente, ele necessita ter o conhecimento da função do objeto cultural envolvido em
uma prática.
Segundo Kleiman (2003, p.15-16), o conceito de letramento foi criado para separar os
estudos sobre o impacto social da escrita dos estudos de alfabetização – competências
individuais no uso e prática da escrita. Para a autora, os estudos sobre letramento examinam o
desenvolvimento social que acompanhou a expansão dos usos da escrita e vieram descrever as
condições de seu uso, “a fim de determinar como eram, e quais os efeitos, das práticas de

11
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Práticas sociais referentes à escrita.
Ideia também relacionada à alfabetização.
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letramento”. Da data de publicação da obra (2003), o termo letramento não estava ainda
dicionarizado13.
Conforme Kleiman, para alguns o letramento é a capacidade metalinguística de refletir
sobre a própria linguagem. Para outros, é uma prática discursiva de determinado grupo social
que envolve a escrita, mas não necessariamente ler ou escrever (idem, p. 17).
Em sua obra de 2005, a autora julga importante organizar para o leitor as informações
sobre letramento através da explicitação daquilo que ele não é. O letramento não é um
método, diz. O letramento necessita de uma flexibilidade em relação ao método de ensino da
escrita e leitura. Letramento não é alfabetização, mas a inclui: estão associados.
“Alfabetização é uma das práticas de letramento que faz parte do conjunto de práticas sociais
de uso da escrita da instituição escolar” (KLEIMAN, 2005, p. 12). A alfabetização é
composta pelas práticas de ensino sistemático das regras de funcionamento e uso do código
alfabético aos iniciantes no assunto (idem, p. 13). É o processo de aquisição das primeiras
letras. “Alfabetização é inseparável do letramento”, e “é necessária para que alguém seja
considerado plenamente letrado, mas não é suficiente” (ibid., p.4). É possível aprender o
letramento apenas olhando outros fazerem-no, ao contrário da alfabetização, que necessita do
ensino sistemático. “A alfabetização tem características específicas diferentes do letramento,
mas é parte integrante dele, é essencial para que um indivíduo possa participar de forma
autônoma das muitas práticas de letramento” (ibid., p. 16).
Letramento não é habilidade, apesar de envolver um conjunto de habilidades e de
competências. Como um exemplo, a autora cita a prática letrada de ler jornal, que envolve
capacidades e conhecimentos, muitos dos quais não estão relacionados à leitura. (ibid., p. 18).
Na escola é possível ensinar o que é preciso para participar de eventos de letramento
relevantes para a inserção e participação social, como se age em eventos de instituições cujas
práticas de letramento valem a pena conhecer, e criar e recriar situações que permitam aos
alunos participar efetivamente de práticas letradas.
A autora apresenta uma breve história do surgimento do conceito de letramento: o
brasileiro Paulo Freire (1921-1997) utilizou o termo alfabetização com um sentido próximo
ao que hoje é chamado de letramento: prática sociocultural de uso da escrita, que vai se
transformando ao longo do tempo, segundo as épocas e pessoas que a usam e que pode vir a
ser libertadora (KLEIMAN, 2003, p. 20). Kleiman afirma que os usos da língua escrita foram
se modificando na família, no trabalho e nas demais esferas da vida social, o que ocasionou
13

Não constava nos dicionários, ou seja, não era reconhecido como uma palavra da língua portuguesa.
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uma mudança, também na escola, na concepção do que significaria ser alfabetizado. A
tecnologia que dá suporte à língua escrita também se modificou bastante ao longo do tempo, e
isso foi sentido dentro da escola. Hoje, se espera que o aluno não só domine o código como
consiga se comunicar por meio da escrita em variadas situações (idem p. 21). O letramento
abrange o processo de desenvolvimento e o uso dos sistemas da escrita nas sociedades,
modificando-se através da história conforme as mudanças sociais e tecnológicas.
Na metade da década de 1980, diversos pesquisadores brasileiros que trabalhavam
com as práticas de uso da língua escrita sentiram a falta de um conceito que se referisse a
esses aspectos sócio-históricos e dos usos da escrita. Emergiu, assim, o termo letramento
como o conjunto de práticas de uso da escrita para além das práticas escolares (ibidem).
Para Kleiman (2005) o letramento inclui o desenvolvimento da oralidade. Para
Scribner & Cole (1981, apud KLEIMAN 2003, p. 19), o letramento é um “conjunto de
práticas sociais que usam a escrita, enquanto sistema simbólico e enquanto tecnologia, em
contextos específicos, para objetivos específicos”.
As práticas escolares são apenas um tipo de práticas letradas, ainda que dominantes,
que determinam uma forma de utilizar o conhecimento sobre a escrita. Kleiman considera a
escola uma das agências de letramento, juntamente com a família, a igreja e a rua (idem, p.
20).
Assim, em seu capítulo Modelos de letramento e as práticas de alfabetização na
escola, do livro “Os significados do letramento: uma nova perspectiva sobre a prática social
da escrita” (2003), Angela Kleiman expõe duas concepções de letramento denominadas, pelo
pesquisador anglófono14 Brian Street, de modelo autônomo e modelo ideológico de letramento
(p.21), e defende que as práticas de uso da escrita da escola moderna estão
predominantemente fundadas no modelo autônomo de Street. A autora, no entanto, assume o
modelo ideológico como o mais sensato para a elaboração de programas pedagógicos.
Vejamos a seguir as principais características de cada uma dessas formas de enxergar o
letramento.
O modelo autônomo defende que “há apenas uma maneira de o letramento ser
desenvolvido” (idem), que a escrita é um produto completo, não preso a um contexto, e que
sua interpretação está determinada por sua lógica interna. Pertence a uma ordem de
comunicação distinta da oral. Esse modelo enxerga uma dicotomia forte entre escrita e
oralidade: a primeira é expressa por enunciados formais, estruturados, planejados, e a segunda
14
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tende a ser pouco planejada, informal. Para esta visão, a oralidade depende do interlocutor,
não está regida por princípios lógicos e racionais e sua interpretação está ligada às identidades
e relações que os interlocutores constroem. No entanto, Kleiman assume a perspectiva
discursiva e dialógica da linguagem de Bakhtin ao defender que a escrita e a oralidade devem
ser pensadas como um contínuo e trabalhadas na escola de forma a priorizar suas semelhanças
e não diferenças.
Outra crença associada a este modelo é a de que a aquisição da escrita está diretamente
relacionada ao desenvolvimento cognitivo: pessoas “mais letradas” têm maiores habilidades
de abstração, de classificação, categorização, raciocínio lógico dedutivo. Associa-se o
letramento ao avanço, à modernidade, e o não letramento ao primitivismo, ao tradicionalismo.
No entanto, Scribner e Cole, segundo Kleiman, fizeram experimentos no fim da década de 70
que comprovaram que é a escolarização dos indivíduos, e não seu letramento, que determina
suas habilidades cognitivas. (KLEIMAN, 2003, p. 25).
Segundo o modelo ideológico, as práticas de letramento são social e culturalmente
determinadas. Os significados que a escrita assume para um grupo dependem dos contextos e
instituições em que ela foi adquirida. Este modelo não pressupõe uma relação causal entre
letramento e progresso/civilização, modernidade; não vê um grande divisor entre grupos orais
e letrados, mas fala de grandes áreas de interface entre práticas orais e práticas letradas (p.
21). As práticas de letramento são aspectos não apenas da cultura, mas também das estruturas
de poder numa sociedade (p.38). São práticas no plural, não se trata apenas de um tipo de
letramento. Kleiman conclui, portanto, que o modelo ideológico de letramento faz mais
sentido na elaboração de programas pedagógicos.

2.2

O conceito de Letramento segundo Roxane Helena Rodrigues Rojo

Rojo possui uma extensa formação na Linguística Aplicada e adota perspectivas
Discursivas nos estudos do letramento, a partir de uma visão bakhtiniana dos gêneros do
discurso; adota “pressupostos sócio-históricos (vygotskianos) e construtivistas no que diz
respeito à apropriação, por parte da criança, das práticas, dos significados, dos usos e dos
conhecimentos ligados à escrita numa sociedade letrada” (ROJO, 1998, p. 11).
Assim como Kleiman, Rojo afirma que a interação social tem um peso decisivo na
construção da escrita pela criança.
Para Rojo (2004), ser letrado não é saber repetir e revozear falas ou entender e
memorizar informações contidas em um texto, como a escola vem fazendo nas aulas de leitura
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e escrita (Isto, poderíamos dizer, é uma concepção que se aproxima mais da alfabetização,
segundo Kleiman). Segundo a autora, ser letrado é, sim, ser capaz de

escapar da literalidade dos textos e interpretá-los, colocando-os em relação com
outros textos e discursos, de maneira situada na realidade social; é discutir com os
textos, replicando e avaliando posições e ideologias que constituem seus sentidos; é
enfim, trazer o texto para a vida e colocá-lo em relação com ela (ROJO, 2004, p. 12).

Para ela, cada contexto exige diferentes capacidades leitoras, uma vez que entende
letramento como, além da apropriação e conhecimento do alfabeto, o processo de apropriação
das práticas sociais de leitura e escrita e das capacidades nelas envolvidas; é a competência
para usar a leitura e a escrita, envolver-se nas práticas sociais, de diferentes formas e em
diferentes níveis (ROJO, 2004, p. 3).
Até aqui Rojo não difere de Kleiman.
Rojo afirma, ainda, que

ler envolve procedimentos e capacidades (perceptuais, práxicas, cognitivas, afetivas,
sociais, discursivas e linguísticas), todas dependentes da situação e das finalidades
de leitura, algumas delas denominadas, em algumas teorias de leitura, estratégias
(cognitivas, metacognitivas). (2007, p. 2)

Os procedimentos são definidos pela autora como um “conjunto mais amplo de
fazeres e de rituais que envolvem as práticas de leitura”. Exemplos: a orientação em que se lê
um texto (de cima para baixo, da esquerda para direita), a forma de folhear um livro, o
método utilizado para ler uma manchete de jornal, grifar o texto com a caneta específica para
este fim etc. Estes procedimentos requerem capacidades (perceptuais, práxicas), mas não
diretamente aquelas chamadas de capacidades nas teorias da inteligência e do
desenvolvimento humano (competências) ou nas teorias do comportamento e da
aprendizagem (habilidades). Nestes dizeres Rojo conversa com a própria Kleiman (1989a,
1989b, 1992).
Rojo também reconhece a progressão ocorrida ao longo do tempo em relação à
concepção do que significa ler: da ideia de que ler é decodificar grafemas em fonemas para
acessar o significado do texto (definição próxima do que hoje denominamos alfabetização) à
ideia de que o ato de ler envolve também outras capacidades, como ativação, reconhecimento
e resgate de conhecimentos, capacidades lógicas e capacidades de interação social, ou seja, de
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que ler é um ato cognitivo, de compreensão. Vai além dos conhecimentos puramente
linguísticos.
Vejamos a seguir as capacidades de leitura envolvidas nas práticas letradas, segundo
Rojo (2004, pp. 4-7):
Capacidades de decodificação: reconhecimento das letras, das convenções gráficas,
dominar as relações entre grafemas e fonemas, saber ler palavras e textos escritos,
desenvolvendo fluência e rapidez de leitura.
Capacidades ou estratégias de compreensão: ativação de conhecimentos de mundo,
antecipação ou predição de conteúdos ou propriedades dos textos, checar hipóteses, localizar
e/ou copiar e comparar informações, fazer generalizações, produzir inferências locais e
produzir inferências globais.
Capacidades de apreciação e réplica/interpretação/interação do leitor em relação
ao texto: recuperar o contexto de produção do texto, definir finalidades e metas da atividade
de leitura, perceber relações de intertextualidade e interdiscursividade, perceber outras
linguagens, elaborar apreciações estéticas ou afetivas, elaborar apreciações relativas a valores
éticos e/ou políticos.
A autora traz o conceito de cidadania atrelado às habilidades letradas, termo que não
havia sido citado por Kleiman. Ser letrado, para ela, é ser um leitor cidadão, exercer
plenamente a compreensão, “podendo penetrar plasticamente, flexivelmente as palavras do
autor, mesclar-nos a elas, fazendo de suas palavras nossas palavras, para adotá-las, contrariálas, criticá-las, em permanente revisão e réplica” (idem, p.7).
Em seu texto “Letramento e diversidade textual” (2006), Rojo considera a elaboração
e a publicação dos Parâmetros Curriculares Nacionais para a educação (PCN) um grande
avanço para as políticas públicas contra o iletrismo e a favor da cidadania, tomando como
suas as concepções de sujeito leitor, letramento e práticas letradas contidas no documento.
Vejamos a seguir algumas dessas concepções.
O leitor e produtor de textos é aquele

usuário eficaz e competente da linguagem escritas, imerso em práticas sociais e em
atividades de linguagem letradas que, em diferentes situações comunicativas, utilizase dos gêneros do discurso para construir ou reconstruir os sentidos de textos que lê
ou produz. (ROJO, 2006, p.1)

No processo de formação do leitor é preciso “despertar a réplica ativa na leitura e
percepção da flexibilidade dos sentidos na polissemia dos signos” (última página).
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O ato de letrar, por sua vez, deve objetivar

a construção de conhecimentos e conceitos sobre a língua e da capacidade de análise
linguística em favor de uma visão comunicativa ou enunciativa, em que se trata de
ensinar usos da linguagem ao invés de análises da língua. (2006, p.2)

Tal como Kleiman, Rojo considera que o letramento está relacionado com a
apropriação das práticas sociais de uso da linguagem, citando Schneuwly & Dolz (1997). As
práticas de linguagem são, para ela, uma noção de ordem social,

que implica a inserção dos interlocutores em determinados contextos ou situações de
produção, a partir dos quais, tendo a linguagem como mediadora, os agentes sociais
estabelecem diferentes tipos de interação e de interlocução comunicativa, visando
diferentes finalidades comunicativas e a partir de diversificados lugares
enunciativos. (2006, p.2)

Portanto os textos orais também devem ser aprendidos no processo de letramento. A
autora cita, a partir dos PCNs, algumas das situações sociais em que devemos ser capazes de
responder com procedimentos de fala e escuta apropriados ao gênero oral da situação: a busca
por serviços, as tarefas profissionais, os encontros institucionalizados e a defesa dos próprios
direitos e opiniões.
O falante ou o escriba deve dominar os gêneros do discurso. A autora cita como
exemplos de domínio dos gêneros: cozinhar seguindo uma receita escrita, mandar uma carta a
um parente, dar uma aula baseada em um artigo, ler notícias no jornal impresso, entre outros.
A alfabetização deve ser feita juntamente com o letramento, a partir do estudo de
textos em circulação social concreta, que sejam interessantes e relevantes, que tenham uso
corrente, e não a partir de textos descontextualizados e sem sentido.
Mais recentemente Roxane Rojo incluiu novos aspectos à sua concepção de
letramento: é um fenômeno da cultura humana, semiotizada, que usa simbolização15. Segundo
ela, a letra, a escrita e a imprensa são tecnologias de simbolização. A autora buscou
inspirações na semioticista Lucia Santaella.
A emergência das mídias digitais traz mudanças para o letramento; a autora utiliza o
termo ‘multiletramento’16 como uma tentativa de dar conta nos novos processos. O termo
15
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YOUTUBE. Roxane Rojo - Professora livre-docente do Departamento de Linguística Aplicada-Unicamp
(Parte 1). Canal Renato Santos, publicado em 29 de abril de 2015. Disponível em <
www.youtube.com/watch?v=0W__uoljHQ4&t=1s>. Acesso em 2 de maio de 2017.
Conforme consta no portal eletrônico da Plataforma do Letramento, “na perspectiva dos multiletramentos, o
ato de ler envolve articular diferentes modalidades de linguagem além da escrita, como a imagem (estática e
em movimento), a fala e a música. Nesse sentido, refletindo as mudanças sociais e tecnológicas atuais,
ampliam-se e diversificam-se não só as maneiras de disponibilizar e compartilhar informações e
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inclui a leitura e escrita da imagem. As imagens, segundo ela, possuem a escrita entremeada;
a leitura de uma obra de Picasso é uma prática letrada porque há interferência da escrita na
composição da obra. A imagem é posterior ao surgimento da escrita.
Ainda no vídeo publicado em 2015 no canal do YouTube Renato Santos (RENATO
SANTOS, 2017a e 2017b), Rojo lembra que saber pesquisar, analisar, checar fonte e
confiabilidade é letramento e deve ser ensinado na escola.
Nos vídeos “Pedagogia dos Multiletramentos” – Parte 1 e Parte 2, de 2016
(OLIMPIADALP, 2017a e 2017b), a autora traz o conceito de multimodalidade, lembrandonos da existência de múltiplas linguagens: a escrita como uma imagem, as imagens que
podem compor os textos, como mapas e infográficos, os poemas visuais e outras. Para ela,
saber ler a imagem, a legenda, interagir com a imagem para relacioná-la ao texto é ser letrado.
Além disso, a todo o momento surgem novos gêneros [textuais imagéticos]: os “memes”,
“gifs”, “remixes”, “cyberpoemas”, arte digital... E cada um desses envolve práticas e
procedimentos técnico-funcionais específicos. É preciso que a escola ensine como ser um
leitor crítico dessas produções, através de uma pedagogia transdisciplinar, com professor e
aluno trabalhando colaborativamente e com professores trabalhando multidisciplinarmente.

2.3

O conceito de Letramento segundo Magda Becker Soares

Magda Soares é graduada em Letras Neolatinas, doutora em didática e professora
titular na Universidade Federal de Minas Gerais. Atua na área da Educação, com experiência
nos estudos de alfabetização, letramento, ensino, leitura e formação de professores. Soares,
assim como Kleiman e Rojo, dialoga com Bakhtin ao lidar com os gêneros discursivos.
Para Magda Soares, alfabetização é a capacidade de ler e escrever, mas o letramento
inclui as práticas sociais de leitura e escrita, as habilidades necessárias para a participação
efetiva e competente nas práticas sociais e profissionais que envolvem a escrita (SOARES,
2003, p. 6). O termo letramento surgiu em meados da década de 80 no Brasil, a partir da
necessidade de diferenciar quem é capaz de reconhecer o sistema da escrita e escrever algo
simples daquele que está inserido o mundo social através de práticas de leitura e escrita.
Segundo a autora, o próprio conceito de alfabetização foi evoluindo ao longo do tempo em
direção ao conceito de letramento: na década de ’40 a alfabetização nomeava aqueles que
conhecimentos, mas também de lê-los e produzi-los.” (PLATAFORMA do Letramento. Roxane Rojo:
Alfabetização e Multiletramentos. Disponível em: <http://www.plataformadoletramento.org.br/em-revistaentrevista-detalhe/246/roxane-rojo-alfabetizacao-e-multiletramentos.html>. Acesso em 09 de outubro de
2017.
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sabiam ler e escrever o próprio nome. Na década de ’50, aqueles que escreviam um bilhete
simples. Atualmente, a alfabetização é considerada a partir do termo “alfabetização funcional”
e o que é levado em conta são os anos de escolarização através dos quais o indivíduo passou.
Para Soares (2003), o que o Brasil observa, hoje, é uma enorme quantidade de alunos
que percorreram as etapas obrigatórias de escolarização, mas não sabem sequer escrever um
texto com encadeamento lógico. A autora afirma que houve uma progressiva perda de
especificidade do processo de alfabetização. O fracasso brasileiro na aprendizagem e no
ensino da língua escrita pode ser observado nos resultados de avaliações de desempenho dos
alunos, como o SARESP (Sistema de Avaliação do Rendimento Escolar do Estado de São
Paulo), o SAEB (Sistema de Avaliação da Educação Básica), o ENEM (Exame Nacional do
Ensino Médio) e o PISA (Program for International Student Assessment - Programa
Internacional de Avaliação de Estudantes).
Vejamos a seguir o que Soares diz em “Letramento: um tema em três gêneros”
(SOARES, 2009). Segundo a autora, Mary Kato foi a primeira pesquisadora a utilizar o termo
“letramento” em uma publicação no Brasil, em 1996. Em seguida, Leda Tfouni distinguiu
letramento de alfabetização, em 1998. Possivelmente foi aí que a palavra ganhou estatuto de
termo técnico, e veio para designar os fenômenos que surgem a partir da presença da escrita
no mundo social. O termo literacy é o correspondente na língua inglesa, e por essa razão
Portugal optou pelo termo literacia, ao invés de letramento, como no Brasil.
Em geral, assim como no Brasil, quanto à tendência no que diz respeito ao nível de
letramento da população, tem-se a situação que segue: Nos tempos antigos havia um
analfabetismo generalizado (estado de illiteracy); passou-se a uma alfabetização gradual da
população e, nos tempos modernos, o letramento da população está em processo de
construção (literacy).
No dicionário Merriam-Webster17, literacy tem a acepção de “a condição de ser
literate”, ou “educado, especialmente capaz de ler e escrever”
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. Portanto, é o estado ou

condição que assume aquele que aprende a ler e escrever. Neste conceito está implícita a ideia
de que a escrita traz consequências sociais, culturais, políticas, econômicas, cognitivas e
linguísticas, tanto para o grupo como para o indivíduo que aprende a utilizá-la (SOARES,
2009, p. 17). Neste processo adquire-se a “tecnologia” da escrita, apropria-se dela, aprende-se
a envolver-se nas práticas sociais ou cotidianas de leitura e escrita. Para a autora, é preciso
17

MERRIAM-WEBSTER DICTIONARY. Disponível em <https://www.merriam-webster.com/>. Acesso em:
07 de julho de 2017.
18
Livre tradução.
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saber fazer uso do ler e escrever e responder às exigências de leitura e escrita feitas
continuamente pela sociedade (p. 20). É preciso fazer uso de diferentes tipos de material
escrito, compreendê-lo, interpretá-lo e extrair dele informações.
Segundo Soares (2009), um indivíduo pode ser analfabeto, mas ser, de certa forma,
letrado - quando pede a um alfabetizado que leia o jornal e quando dita cartas utilizando uma
linguagem com traços específicos da escrita. É letrado porque faz uso da escrita e se envolve
em práticas sociais de leitura e escrita. Portanto, o letramento é diferente da alfabetização.
É importante ressaltar que ler e escrever são um conjunto de habilidades que compõem
um longo e complexo continuum, portanto não é possível determinar um “ponto” a partir do
qual uma pessoa é letrada (SOARES, 2009, p. 49). Há diferentes tipos e níveis de letramento,
a depender das necessidades e das demandas do indivíduo e do seu meio.
A autora estabelece condições para que haja o letramento: é necessário estar em curso
uma escolarização real e efetiva da população; é preciso haver disponibilidade de material de
leitura, ou seja, criar condições para que os recém-alfabetizados fiquem imersos em um
ambiente de letramento (idem, p. 58).
A autora coloca algumas questões fundamentais: “Como alfabetizar letrando?”,
“Quando se pode dizer que uma criança ou um adulto estão alfabetizados?”, “Quando se pode
dizer que uma criança ou um adulto estão letrados?”. O letramento é um fenômeno
extremamente multifacetado e sobre o qual é impossível de se chegar a um consenso
(SOARES, 2009, p.65). É difícil definir níveis de letramento devido à extensão e diversidade
das habilidades individuais que podem ser consideradas como constituintes do letramento. O
letramento envolve dois processos fundamentalmente diferentes: ler e escrever – e cada um
envolve diferentes habilidades e conhecimentos. As definições de letramento geralmente não
consideram essas peculiaridades (idem, p. 67 e 69).
A autora divide o letramento em duas dimensões: a individual e a social. Segundo a
dimensão individual, a leitura é um conjunto de habilidades linguísticas e psicológicas que
vão desde decodificar palavras até compreender textos escritos (idem, p. 68). É um processo
de relacionar símbolos e sons e de construir uma interpretação de textos escritos; é traduzir
sons em sílabas e compreender diferentes tipos de textos e suas características. Assim, a
dimensão individual do letramento considera a leitura como uma “tecnologia”.
A escrita, por sua vez, também é considerada uma “tecnologia”, um conjunto de
habilidades linguísticas e psicológicas que abrangem desde registrar unidades de som até
transmitir significado de forma adequada a um leitor potencial.
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As habilidades de escrita (...) devem ser aplicadas diferenciadamente à produção de
uma variedade de materiais escritos: da simples assinatura do nome ou elaboração
de uma lista de compras até a redação de um ensaio ou de uma tese de doutorado.
(SOARES, 2009, p.69)

Tendo em vista as inúmeras habilidades citadas para a leitura e escrita, segundo Soares
(idem), fica claro que é extremamente difícil formular uma definição consistente de
letramento (p. 71). Letramento é uma variável contínua.
De acordo com aqueles que priorizam a dimensão social do letramento, trata-se de
uma prática social, “é o que as pessoas fazem com as habilidades de leitura e escrita, em um
contexto específico, e como essas habilidades se relacionam com as necessidades, valores e
práticas sociais” (SOARES, 2009, p. 72). Os conceitos de letramento que enfatizam sua
dimensão social fundamentam-se ou em seu valor funcional, pragmático (“na necessidade de
letramento para o efetivo funcionamento na sociedade”), ou em seu poder “revolucionário” de
transformar práticas sociais injustas. Como “as atividades sociais que envolvem a língua
escrita dependem da natureza e estrutura da sociedade e dependem do projeto que cada grupo
político pretende implementar”, o conceito de letramento é relativo (ibidem, p.78).
Já em seu texto “Novas práticas de leitura e escrita: Letramento na Cibercultura”,
(SOARES, 2002), a autora aponta para uma oportunidade favorável que se desenha nos dias
de hoje de refinar o conceito de letramento e torná-lo mais claro e preciso: as práticas de
leitura e escrita digitais, agora em tela e não mais apenas no papel, trazem consigo um novo
letramento, com mudanças em sua natureza.
O espaço de escrita e os mecanismos de produção, reprodução e difusão da escrita são
diferentes aos do papel. A escrita se inscreve em um “lugar” diferente em cada tecnologia:
nos primórdios da escrita, este lugar eram as tábuas de argila, e conforme o tempo passou, os
lugares foram se modificando. Segundo a autora, “há uma estreita relação entre o espaço
físico e visual da escrita e as práticas de escrita e leitura”. “O espaço da escrita condiciona,
sobretudo, as relações entre escritor e leitor, entre escritor e texto, entre leitor e texto” (idem,
p. 149).
A escrita na tela traz, também, novas formas de relação entre o ser humano e o
conhecimento (idem, p.151), novos processos cognitivos, “novas formas de conhecimento,
novas maneiras de ler e escrever, enfim, um novo letramento” (idem, p. 152). Assim, a autora
conclui que diferentes tecnologias de escrita geram diferentes estados ou condições naqueles
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que delas fazem uso; também diferentes espaços de escrita e mecanismos de produção,
reprodução e difusão da escrita resultam em diferentes letramentos.
Em “Alfabetização e letramento na educação infantil” (2009), a autora defende que já
nessa etapa da escolarização as práticas de leitura e escrita devem estar presentes. Cita Emília
Ferreiro, que criticava o pressuposto de que deve haver uma idade para que a criança tenha
acesso à língua escrita e que é o adulto quem decide o momento deste acesso. Todas as
crianças (umas mais, outras menos) estão inseridas em uma sociedade grafocêntrica19 e
convivem com a escrita muito antes de chegar à escola. É já nessa convivência que as crianças
vão construindo sua alfabetização e seu letramento, seus conceitos sobre o assunto e o
interesse pela leitura e pela escrita. Assim, devem estar presentes na educação infantil tanto
atividades de introdução da criança ao sistema alfabético e suas convenções quanto as práticas
de uso social da leitura e da escrita.
Soares fundamenta-se em Vygotsky quando afirma que os rabiscos, os desenhos, os
jogos e as brincadeiras de faz-de-conta já representam a fase inicial da aprendizagem da
língua escrita: a criança atribui a função de signos a rabiscos, desenhos ou objetos, ou seja,
está descobrindo sistemas de representação que são precursores da aquisição do sistema de
representação que é a escrita.
Algumas atividades de letramento a serem incluídas na educação infantil são: leitura
frequente de história para as crianças; leitura de outros gêneros textuais, como textos
informativos, textos de orientação sobre as regras de jogos, histórias em quadrinhos, textos
jornalísticos, entre outros; registros em um diário da turma, em que as crianças ditam e
professor escreve; construção de cartaz sobre um trabalho desenvolvido pela turma para
contar a outras turmas, enfim, inúmeras atividades para auxiliar a criança a perceber as
funções da escrita, seus diferentes fins e sua utilização em interações sociais.
É essencial, para isso, que as crianças estejam imersas em um contexto letrado (ou
ambiente alfabetizador), em que possam ser aproveitadas todas as oportunidades para dar
continuidade a seu processo de alfabetização e letramento.

2.4

O conceito de Letramento segundo Leda Verdiani Tfouni e Filomena E.

Paiva Assolini

19

Que se organiza em torno da escrita.
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Leda Tfouni é graduada em Letras Anglo Germânicas, é mestre em Aquisição da
Linguagem pela Universidade da Califórnia, doutora em Linguística pela Universidade
Estadual de Campinas e professora Titular sênior da Universidade de São Paulo. Tem como
objetos de pesquisa e ensino: o letramento, a análise do discurso da perspectiva francesa de
Michel Pechêux, a autoria e a psicanálise lacaniana. Tem formação em Psicanálise.
Filomena Elaine Paiva Assolini é graduada em Pedagogia e Letras, especializada nas
áreas de Linguística e Linguística Aplicada, mestre e doutora em Psicologia pela
Universidade de São Paulo. Tem como objetos de pesquisa e ensino a interface entre
Educação e Linguística Aplicada, a análise do discurso, a alfabetização, a leitura e o
letramento.
Tfouni (1994), assim como as outras autoras, afirma que Letramento é um
neologismo20, surgido da necessidade de se falar daquilo que é mais amplo do que a
alfabetização. Para ela (ibidem), letramento é um processo de natureza sócio histórica. Opõese às utilizações da palavra ‘letramento’ como sinônima de ‘alfabetização’, afirmando que a
primeira se refere a um processo mais amplo do que a segunda. Para ela, o letramento pode
influenciar também os indivíduos que não dominam a escrita: “tanto pode haver
características orais no discurso escrito, quanto traços da escrita no discurso oral”; há uma
interpenetração (TFOUNI, 1994: 56).
Tfouni apresenta ao leitor a teoria da grande divisa, comum dentro dos estudos da
aquisição da escrita, segundo a qual os usos orais e escritos da linguagem são vistos como
separados e isolados, havendo, no primeiro, um raciocínio emocional e ambíguo e, no
segundo, um raciocínio abstrato e lógico. Esta teoria postula que é a escrita que possibilita o
aparecimento das funções mentais superiores (ASSOLINI e TFOUNI, 2007, p.57).
Em TFOUNI, 2006, ela classifica essa perspectiva como etnocêntrica21. Trata, neste
texto, do conceito de letramento a partir da noção discursiva de autoria: capacidade de se
colocar no lugar de sujeito do discurso. O autor deve estruturar seu discurso, oral ou escrito,
dialogando com o intradiscurso22 e o interdiscurso23, adotando uma posição de auto
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Termo utilizado para palavras recentemente criadas.
Etnocentrismo: Ant. Que considera seu próprio grupo étnico como central, ou o mais importante entre os
demais (SIGNIFICADOS. Etnocentrismo. Disponível em <https://www.significados.com.br/etnocentrismo/>.
Acesso em: 07 de julho de 2017).
22
Segundo Michel Pechêux, é o discurso que opera sobre si próprio (E-DICIONÁRIO DE TERMOS
LITERÁRIOS. Intradiscurso. Disponível em <http://edtl.fcsh.unl.pt/business-directory/6520/interdiscurso-eintradiscurso/>. Acesso em: 7 de julho de 2017).
23
“O resultado das relações complexas dos usos da linguagem com as formações discursivas”. (E-DICIONÁRIO
DE
TERMOS
LITERÁRIOS.
Intradiscurso.
Disponível
em
<http://edtl.fcsh.unl.pt/businessdirectory/6520/interdiscurso-e-intradiscurso/>. Acesso em: 7 de julho de 2017).
21

24

reflexividade crítica; ele deve olhar seu texto como um produto fora de si. Tfouni considera
essas capacidades como sendo próprias de um discurso letrado. Para ela, o letramento não
precisa ser analisado junto à alfabetização e à escolarização – o processo de autoria do texto
independe do grau de escolaridade da pessoa. Também, a função de autor não é algo possível
apenas para quem aprende a ler e escrever, “mas é uma função ligada a um tipo de discurso,
que é o discurso letrado, o qual, por ser social e historicamente constituído, pode estar
também acessível àqueles que não dominam o código escrito” (idem: 58).
Em seu texto de 2007, Tfouni e Assolini afirmam que sua teoria de letramento não está
voltada apenas para a aquisição da leitura e escrita, mas tem ‘preocupações políticas e sociais
de inclusão e justiça’, e que o letramento não se restringe apenas aos usos sociais da leitura e
escrita (fazendo, acredito eu, referência às autoras estudadas acima: Kleiman, Rojo e Soares).
Para as autoras não é possível tratar de letramento sem considerar a contribuição de
Brian Street, antropólogo e professor na Universidade de Londres. Segundo elas, para ele, o
letramento deve ser tomado no sentido de práticas sociais embebidas em contextos
específicos, discursos e posições. Foi Street também que delineou duas posições antagônicas
sobre letramento, chamadas de modelo autônomo e modelo ideológico de letramento (p. 53),
já citados por Kleiman (2003).
Tfouni e Assolini (2007) adicionam, ainda, que o letramento é um processo que se
insere em um ‘continuum’. Significa dizer que um indivíduo na sociedade atual não pode ser
considerado iletrado, uma vez que as práticas sociais letradas (TFOUNI, 1993 apud TFOUNI
E ASSOLINI, 2007, p. 57) influenciam a todos os indivíduos, ainda que desigualmente. Não
há um nível zero de letramento, mesmo que o indivíduo não domine um código escrito. Para
Tfouni (2006), o ‘iletramento’ não existe, enquanto ausência total, nas sociedades
industrializadas modernas (p.24).
Em relação à alfabetização, Tfouni afirma:

(...) de um ponto de vista sociointeracionista, a alfabetização, enquanto processo
individual, não se completa nunca, visto que a sociedade está em contínuo processo
de mudança, e a atualização individual para acompanhar essas mudanças é constante
(TFOUNI, 2006, p. 24).

Não é a língua enquanto código que deve ser considerada como parâmetro de aferição
do nível de letramento do sujeito, mas os discursos que servem de suporte às práticas letradas
(TFOUNI E ASSOLINI, 2007, p.57), ou seja, em que medida os sujeitos podem ocupar a
posição de autores. Existem, assim, diferentes níveis de letramento, produzidos
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discursivamente. Os diferentes momentos sócio-históricos vão possibilitar, ou não, que
diferentes pessoas ocupem o lugar de letrado.
Segundo Tfouni e Assolini (idem), a escola de hoje exerce uma função de ‘alfabetizar’
a partir do seu sentido de ensinar a codificar, decodificar e escrever, não considerando as
práticas sociais mais amplas em que a leitura e escrita estão inscritas. Os professores e
aprendizes ocupam uma posição de meros ‘escreventes’ (ibidem, p. 56).
Neste texto, as autoras retomam o conceito de ‘autoria’, trazido por Tfouni (1992a,
1992b, 1995, 2001, 2005 apud TFOUNI; ASSOLINI, 2007) como o mais adequado para
situar os sujeitos no ‘continuum’ do letramento e afirmam não só existir autoria no discurso
oral de sujeitos não alfabetizados, como também ausência de autoria em discursos escritos.
Para as autoras, o sujeito letrado é capaz de realizar um ‘trabalho de autoria’, ou seja, de atuar
‘sobre a estrutura linguístico-discursiva’ de seu discurso, construindo efeitos de sentido
relacionados à memória enunciativa do sujeito, a elementos do interdiscurso e a mecanismos
de antecipação (TFOUNI; ASSOLINI, 2007, p.61). O sujeito ocupa a posição de autor
[letrado]
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ao retroagir sobre seu processo de produção de sentidos, ao fazer um movimento

de retorno ao enunciado, podendo olhá-lo de seu lugar de autor.
Tfouni e Assolini sugerem, assim, que a escola utilize-se de leituras com narrativas no
processo de ensino e aprendizagem, possibilitando à criança falar sobre suas experiências e
emoções e ter oportunidade de criar, não apenas repetir o que a escola julga relevante; devese, também, valorizar mais os textos orais.
Consideramos importante trazer uma afirmação de Tfouni (2006): “o termo ‘letrado’
não tem um sentido único, nem descreve um fenômeno simples e uniforme. Pelo contrário,
está intimamente ligado à questão das mentalidades, da cultura e da estrutura social como um
todo”.
O sujeito letrado e alfabetizado é mais poderoso, segundo Tfouni (2006, p.97), do que
o sujeito letrado não alfabetizado [e, claro, do que o sujeito com baixo índice de letramento e
não alfabetizado].

2.5

24

O conceito de Letramento segundo Maria do Rosário Longo Mortatti

Palavras minhas.

26

Maria do Rosário Mortatti é licenciada em Letras, mestre e doutora em Educação pela
Universidade Estadual de Campinas e publicou diversos livros no campo das ciências da
Educação e da Linguagem.
Para Mortatti (2004), “letramento” é uma palavra que começou a ser utilizada por
volta dos anos 80 no Brasil, por pesquisadores das áreas de Educação e Linguística; ela afirma
que o conhecimento a respeito ainda se encontra em processo de construção, mas que
“letramento” pode ser mais diretamente relacionado à “alfabetização”.
Ser alfabetizado, para ela, não é pré-requisito para ser letrado. O letramento está
relacionado com a “aquisição, utilização e funções da leitura e escrita em sociedades letradas,
como habilidades e conhecimentos que precisam ser ensinados e aprendidos” (MORTATTI,
2004, p. 11).
Em seu livro Educação e letramento (São Paulo: UNESP, 2004), Maria do Rosário
trata dos termos alfabetização e letramento como muito semelhantes. Ela faz um percurso
narrativo trazendo a história da escolarização no Brasil, que esteve perpassada pela
alfabetização do povo brasileiro. Traz também uma breve história da utilização dos termos
‘alfabetização’, ‘analfabetismo’, ‘letrado’, ‘iletrado’ e ‘letramento’. Nas páginas 31 e 32 ela
explica que a educação escolar teve, historicamente, um importante papel de “esclarecimento
das massas iletradas”, que ser alfabetizado esteve muito intimamente relacionado a ser
escolarizado e, portanto, civilizado. Afirma, também, que a escolarização e a alfabetização
foram vistos como importantes modernizadores da sociedade brasileira e que aprender a ler e
escrever tornou-se uma espécie de “ritual de passagem” para o mundo público e a cultura
letrada.
Para a autora, saber ler e escrever e utilizar essas habilidades nas diferentes situações
do cotidiano são necessidades inquestionáveis para o exercício pleno da cidadania e para a
medida do nível de desenvolvimento de uma nação (MORTATTI, 2004, p.34).
Ao longo da obra, quando busca elementos para construir o conceito de letramento,
Mortatti (2004) cita autores como Mary Kato, Leda Tfouni, Ângela Kleiman, Magda Soares,
Vera Masagão Ribeiro, Brian Street, Colin Lankshear, Paulo Freire, entre outros, alguns dos
quais tiveram suas ideias expostas anteriormente neste trabalho.
A autora considera o letramento um conceito plural, provisório e heterogêneo - um
conhecimento em construção. Segundo ela, há relações entre letramento e cultura escrita,
sociedade letrada e língua escrita (nas dimensões individual e social) e eventos de letramento
e práticas de letramento. Ela aponta que vem aumentando o número de estudos sobre o tema,
a partir de diferentes perspectivas teóricas.
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O letramento, continua, está diretamente relacionado com a língua escrita e o lugar
desta nas sociedades “grafocêntricas”, ou seja, organizadas em torno da escrita. Estas
sociedades, também chamadas de letradas, supõem que seus integrantes estejam inseridos na
cultura escrita, através da qual seus valores, atitudes e crenças são transmitidos.
Interessante notar que a autora cita o termo “cibercultura” – como vimos, também
utilizado por Magda Soares – que indica a existência de uma leitura digital.
Para Mortatti (2004), a leitura e a escrita são bens culturais que propiciam aos
indivíduos ou grupos sociais acesso e participação efetiva na cultura escrita. A apropriação
desses saberes é condição necessária para a mudança do estado ou condição dos indivíduos e
sociedades, no que diz respeito ao aspecto cultural, social, político, linguístico e psíquico
(p.100).
Segundo essa autora, a leitura e a escrita podem ser compreendidas em uma dimensão
social e em uma dimensão individual; envolvem diferentes habilidades, conhecimentos e
processos de ensino e aprendizagem, que formam um continuum que possibilita infinitos
estágios, tipos e níveis de habilidades. Portanto, para a autora, são complexas as possíveis
definições de “letramento”. O termo abrange “um conjunto de práticas sociais em que os
indivíduos se envolvem de diferentes formas, de acordo com as demandas do contexto social
e das habilidades e conhecimentos de que dispõem” (p.105).
Mortatti (2004) comenta brevemente os modelos ideológico e autônomo de
letramento, já trazidos aqui por Kleiman (2003) e Tfouni & Assolini (2007); cita diversas
vezes Magda Soares, ao dizer que o letramento é um atributo pessoal e uma prática social: é o
que as pessoas fazem com as habilidades e conhecimentos de leitura e escrita nos diferentes
contextos.
A autora se apropria dos conceitos “eventos de letramento” e “práticas de letramento”
de Heath e Street, trazidos por Magda Soares (MORTATTI, 2004, p.105). Para Heath,
segundo Magda, eventos de letramento são “situações em que a língua escrita é parte
integrante da natureza da interação entre participantes”. Práticas de letramento, segundo
Street, são “os comportamentos exercidos pelos participantes num evento de letramento” e “as
concepções sociais e culturais que o configuram” (SOARES, 2003 apud MORTATTI, 2004,
p. 105). Esses eventos e práticas são múltiplos e diversos porque dependem de como as
pessoas e grupos sociais integram a língua escrita em seu cotidiano.
Assim, para Mortatti (2004), de um ponto de vista social, existem diferentes tipos e
níveis de letramento, o que torna muito difícil definir quais são as habilidades e
conhecimentos que caracterizam uma pessoa letrada. Ela considera que não existe um nível
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zero de letramento, nem uma distinção precisa entre letramento e analfabetismo. Também
segundo a autora não se pode fazer distinção radical entre usos orais e usos escritos da língua,
pois estes se interpenetram. Ela afirma que é possível, em nossa sociedade, ser alfabetizado e
ter um baixíssimo nível de letramento, como também é possível ser analfabeto e possuir uma
grande proximidade com a cultura escrita.
A autora cita Tfouni (1988) ao afirmar que o acesso à tecnologia da língua escrita e ao
conhecimento sistematizado registrado em textos escritos não está disponível a todos em
iguais proporções. Considera, assim como Tfouni, que o indivíduo letrado e alfabetizado é
mais poderoso do que o letrado e não alfabetizado. No entanto, segundo Mortatti, ser letrado
e alfabetizado não garante, por si só, o exercício pleno da cidadania (2004, p. 107).
Para a autora, a leitura e a escrita são habilidades e conhecimentos que devem ser
ensinados e aprendidos, e a escola é uma das “agências” privilegiadas, ainda que não a única,
deste ensino e aprendizado para a promoção do letramento. Para ela, esta tecnologia do ler e
do escrever é condição necessária, mas não suficiente, para o letramento. A autora afirma que
a introdução do conceito de letramento trouxe, para os estudos na área, uma maior
especificidade ao conceito de alfabetização. Contemplaram-se, com o novo termo, as novas
necessidades sociais de leitura e escrita e, segundo Soares (2003 apud Mortatti, 2004, p. 109),
atribuiu-se especificidade e visibilidade ao processo de desenvolvimento de habilidades e
atitudes no uso da tecnologia em práticas sociais que envolvem a língua escrita.
A autora cita a existência de uma tendência brasileira de se correlacionar o nível de
letramento ao tempo de escolarização dos indivíduos, mas explica que ainda que a escola
cumpra um papel de promoção das habilidades associadas ao letramento, há um número
expressivo de pessoas que não desenvolvem práticas letradas mesmo frequentando a escola.
Mortatti (2004) prossegue, à página 112, trazendo mais três termos para a discussão:
“letramento social”, “letramento escolar” e ”pedagogização do letramento”. O letramento
social, explica, é aquele que ocorre na vida cotidiana, fora do ambiente escolar. O letramento
escolar é aquele que ocorre na escola, onde há eventos e práticas de letramento com
naturezas, objetivos e concepções específicos do contexto escolar. Estes objetivos de ensino e
aprendizagem são submetidos a uma organização sistemática e metódica, segundo critérios
pedagógicos. Este processo é a chamada “pedagogização do letramento”, através da qual as
práticas sociais de letramento se tornam conteúdos a serem ensinados.
Assim, para a autora, o letramento passa a integrar uma cultura especificamente
escolar, que acompanha as pessoas em sua vida pessoal e social: o modelo escolar de
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letramento torna-se padrão também para o letramento ocorrido fora da escola, por meio da
imposição de comportamentos escolares (pp. 113 a 115).
Por fim, Mortatti (2004) traz dizeres de Ribeiro (2004), segundo a qual o letramento
pode ser considerado um importante eixo articulador de todo o currículo da educação básica
(MORTATTI, 2004, p.116).
Em seu texto de 201325, Maria do Rosário afirma que houve um silenciamento das
discussões sobre a alfabetização e que o próprio termo é um conceito restrito e rudimentar,
que desconsidera todos os estudos acerca do tema versando sobre a necessidade de se utilizar
um termo outro que designe as capacidades leitoras para além da codificação e decodificação:
letramento.

2.6

As autoras em Diálogo

Vejamos, a seguir, algumas aproximações e distanciamentos entre as ideias dessas
autoras.
Todas as autoras escrevem a partir de uma perspectiva discursiva26, mas Tfouni e
Assolini assumem uma visão da análise do discurso francesa, de Michel Pechêux27.
Maria do Rosário Mortatti, Roxane Rojo, Leda Tfouni e Elaine Assolini falam, em
suas obras lidas, em condições sociais de cidadania e política quando se trata do
aprendizado da escrita.
A questão do letramento em contexto digital, através do computador e outros meios
virtuais de acesso à informação, é trazida por Roxane Rojo, que desenvolve sua teoria da
multimodalidade e dos multiletramentos, reafirmada também por Magda Soares e Maria do
Rosário Mortatti.
Tanto Angela Kleiman quanto Soares e Mortatti afirmam que a condição de letrado
perpassa a aquisição do conhecimento sobre as funções sociais da leitura e da escrita. As
autoras compartilham a visão de que é preciso saber fazer uso social da escrita e da leitura.
No entanto, Tfouni e Assolini afirmam que o letramento não se trata apenas disso, mas
também de criar as condições sociais de inclusão e justiça.
25

MORTATTI, M. do R. L. Um balanço crítico da “Década da Alfabetização” no Brasil. Caderno Cedes,
Campinas, v. 33, nº 89, p. 15-34, jan.-abr. de 2013.
26
Será explanada mais adiante, à página 30.
27
Michel Pechêux “é o fundador da Escola Francesa de Análise do Discurso que teoriza como a linguagem é
materializada na ideologia e como esta de manifesta na linguagem. Concebe o discurso como um lugar
particular em que esta relação ocorre e, pela análise do funcionamento discursivo, ele objetiva explicitar os
mecanismos da determinação histórica dos processos de significação. Estabelece como central a relação entre
o simbólico e o político.” (ORLANDI, 2005).
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Tanto Soares quanto Tfouni e Assolini e Mortatti acreditam que as habilidades e
conhecimentos letrados compõem um continuum que faz com que seja impossível definir com
clareza o que torna uma pessoa alfabetizada. Também esta noção implica que não há um
“nível zero” de letramento, uma vez que vivemos todos imersos em uma sociedade de práticas
letradas e expostos desde nosso nascimento.
Tfouni e Assolini pensam o letramento a partir da noção de autoria, ou seja, a
capacidade do indivíduo de se colocar no lugar de sujeito do discurso, de dialogar com o
próprio texto e com outros textos anteriores, sendo criticamente autor reflexivo, olhando seu
texto como produto fora de si.
Kleiman, Rojo e Mortatti trazem explicitamente a ideia de que a escola é uma das
principais “agências” de letramento (KLEIMAN, 2003, p. 20).

2.7

Letramento... ou Alfabetização?

Temos, até agora, pesquisado sobre o que é chamado de letramento, partindo do
pressuposto de que há algo sendo feito em relação ao ensino e aprendizado da língua escrita
além da alfabetização, ou seja, supondo, tal como as autoras estudadas até agora o fizeram,
que a alfabetização é um processo inicial de aquisição do código escrito. No entanto,
perguntamo-nos: é possível tal aquisição, meramente técnica? É pertinente achar que
podemos aprender a ler e escrever sem conhecer os contextos nos quais a escrita aparece, sem
compreender as funções que a escrita desempenha na vida social?
Em uma perspectiva discursiva, a alfabetização dispensa a necessidade de um novo
termo, pois ela designa todo o processo de ensino e aprendizado da língua escrita em
funcionamento na vida real; é a inserção, desde o início, do indivíduo no mundo da escrita, do
ensino das práticas sociais de uso da leitura e da escrita.
Segundo a autora Ana Luiza Smolka em seu livro “A criança na fase inicial da escrita:
a alfabetização como processo discursivo” 28,

(...) [a] atividade mental da criança no processo de alfabetização não apenas como
atividade cognitiva, no sentido de estruturação piagetiana, mas como atividade
discursiva, que implica a elaboração conceitual pela palavra. (...) Nesse sentido, a
alfabetização é um processo discursivo: a criança aprende a falar, a dizer o que quer
pela escrita. (Mas esse aprender significa fazer, usar, praticar, conhecer. Enquanto

28

SMOLKA, A. L. B. A criança na fase inicial da escrita: a alfabetização como processo discursivo. 13ª edição,
São Paulo: Cortez, 2012.
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escreve a criança aprende a escrever e aprende sobre a escrita.) (SMOLKA, 2012,
pp. 86 a 87).

A autora também afirma que

(...) a alfabetização não implica, obviamente, apenas a aprendizagem da escrita de
letras, palavras e orações. Nem tampouco envolve apenas uma relação da criança
com a escrita. A alfabetização implica, desde a sua gênese, a constituição do sentido.
Desse modo, implica, mais profundamente, uma forma de interação com o outro
pelo trabalho de escritura – para quem eu escrevo, o que escrevo e por quê? (idem,
p. 95).

Para os efeitos deste trabalho, ser alfabetizado ou letrado, além de ter a habilidade de
compreender a natureza simbólica da linguagem escrita, aprender suas convenções, aprender a
codificar, decodificar e transmitir sentidos através da escrita significa, também, ser capaz de
utilizar a escrita e a leitura para participar do que as autoras chamam de práticas sociais: se
informar a partir de um jornal impresso, escrever um e-mail ou uma carta, ler os rótulos dos
produtos em um supermercado para se informar se podemos ou não adquiri-lo, abrir uma
conta em um banco após ter lido e assinado um contrato de prestação de serviços, pesquisar
informações importantes para a própria saúde, entre outras ações cotidianas de um indivíduo
inserido na sociedade atual.
Devemos, além de ser capazes de responder às demandas sociais, ser capazes de
modificar a realidade em que vivemos, e não apenas estar “adequados” a ela (GERALDI,
2010).
Iremos optar, portanto, por não tomar partido na discussão sobre a utilização de um ou
de outro termo e nos limitaremos a estudar o que chamamos de práticas de ensino de leitura e
escrita. Ora o leitor irá se deparar com o termo alfabetização, ora letramento, mas o sentido
que damos neste trabalho a ambos os termos é o ensino e a aprendizagem da língua materna
escrita.
O principal fator que me levou a considerar ambos os termos como implicados dentro
da ideia mais ampla de ensino e aprendizagem da língua materna escrita é que no âmbito das
escolas que frequentei durante os cinco anos do curso de graduação em Pedagogia, os
profissionais da educação e mesmo os outros atores da comunidade escolar utilizam o termo
alfabetização para designar o processo inicial da aprendizagem e ensino da escrita, de
introdução da criança às letras, às palavras e às frases, ao passo que utilizam o termo
letramento para designar a consolidação das habilidades relacionadas à escrita, a fim de
inserir os aprendizes em toda a sua utilização social.
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Portanto, mesmo sabendo que no âmbito acadêmico as duas palavras (alfabetização e
letramento) têm passado por negociações de sentido e têm sido debatidas por diferentes
autores da educação e da linguagem com seus diferentes posicionamentos teóricos, minha
intenção, com o presente trabalho, é dialogar, na medida do possível, com a comunidade
escolar que, de certa forma, não possui uma forte identidade acadêmica, não pertence
efetivamente ao meio da produção científica.
Minha formação inicial em linguística deixou um importante legado para minhas
concepções sobre a linguagem. Um desses legados é a defesa de que existem duas línguas: a
língua ideal, que possui como representantes os gramáticos normativos, partidários da norma
culta, e a língua real, que é a utilizada por seus falantes, englobando as variações dialetais, os
vocabulários dos diferentes grupos sociais, ou seja, a linguagem usual.
Com isso, minha intenção ao escrever este trabalho de conclusão de curso é produzir
um material que possa ser lido e compreendido pela comunidade a quem lhe diz respeito: os
educadores atuantes das escolas básicas e os simpatizantes e interessados pela área da
educação. Por isso acho importante considerar os termos que são efetivamente utilizados, pois
mesmo que os autores partidários da utilização de alfabetização para todo o processo de
inserção dos sujeitos na atividade discursiva possuam, para mim, uma enorme carga de razão,
soaria estranho para um educador em exercício no ensino fundamental ouvir que os estudantes
dos sétimos, oitavos ou nonos anos estão ainda em processo de alfabetização. Dentro da
escola, a noção preponderante é de que tais alunos estão aprofundando suas habilidades de
escrita e sua capacidade de integrar a sociedade letrada com proficiência – ou seja, estão em
processo de letramento. Alfabetização, por sua vez, é utilizada para designar os aprendizes
dos primeiros anos que aprendem a reconhecer as letras, os sons da língua, a combinação das
letras em sílabas, a formação de palavras e leitura proficiente de palavras. Ainda, costuma-se
utilizar “alfabetização” para o aprendizado das primeiras frases. A partir desse ponto utiliza-se
“aprender a ler e escrever”, “tornar-se letrado”, “saber ler e escrever bem”.
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CAPÍTULO III - OS CONCEITOS DE LETRAMENTO E ALFABETIZAÇÃO EM
UM DOCUMENTO OFICIAL
Nos dedicaremos, a seguir, a uma apresentação do conceito de letramento e
alfabetização em documento oficial e a breves comparações com os dizeres dos autores lidos
neste trabalho.

3.1

Indicadores de Qualidade na educação: dimensão ensino e aprendizagem da
leitura e da escrita. Ministério da Educação e Cultura, 2006.
A partir das visões estudadas sobre letramento e alfabetização, e também segundo o

documento “Indicadores de qualidade na educação: dimensão ensino e aprendizagem da
leitura e da escrita” de 2006, pelo Ministério da Educação, chegamos a um consenso: é crucial
aprender a língua escrita, pois através dela as pessoas podem exercer seus direitos diante de
uma sociedade letrada e “grafocêntrica” (conforme afirma Magda Soares), se informar sobre o
que desejarem e necessitarem e lidar com as situações cotidianas que requerem a leitura e a
escrita.
Este documento de 2006 do MEC foi baseado em diversos trabalhos acadêmicos e
entre eles se encontram duas das autoras estudadas neste trabalho de conclusão de curso:
Roxane Rojo e Magda Soares. Não será coincidência, portanto, encontrar semelhanças entre
os conceitos de letramento e alfabetização das autoras e as concepções estabelecidas pelos
Indicadores. Vejamos algumas dessas concepções.
Segundo o documento, para ensinar a ler e escrever na escola é preciso um bom
ambiente alfabetizador, ou seja:


A escola deve ser repleta de oportunidades de leitura: ter material escrito à
disposição em bibliotecas, murais e computadores para uso espontâneo em períodos
que os alunos não estejam em aula;

A autora Magda Soares também traz essa ideia: para o letramento ocorrer é preciso que
haja disponibilidade de materiais para leitura, uma condição para a imersão em ambiente de
letramento.


A rotina de estudo deve conter diversas atividades que envolvam a leitura de textos
em suas diversas formas (livros de literatura, manuais, dicionários, revistas,
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histórias em quadrinhos, informativos, avisos, produções dos próprios alunos,
jornais, entre outros);


Os adultos que trabalham nas escolas devem ser exemplos de leitores competentes,
eles próprios fazendo uso cotidiano de materiais escritos para atingir seus próprios
fins. Isso faz com que os alunos sigam os exemplos dos adultos, considerados
modelo para os mais jovens;



Os aprendizes devem ser incentivados pelos professores a ler;



A família e a escola devem cooperar, trabalhando em parceria, para que o
desenvolvimento dos aprendizes seja mais eficaz;



É preciso que os educadores cultivem altas expectativas em relação ao
desenvolvimento dos aprendizes, por estarem cientes da extensão de suas
capacidades cognitivas;



Os profissionais do ensino e da administração da escola devem ter conhecimentos
aprofundados sobre aquisição da linguagem, funcionamento e estrutura da
linguagem, processos cognitivos, psicologia do desenvolvimento, psicologia
infantil e adolescente, técnicas de ensino etc.29;



A escola precisa ter acesso a aparatos de tecnologia da informação e comunicação,
tais como computador, televisão, projetor, rádio etc. (MEC, 2006, p. 5 e 630).

Assim como afirmam Roxane Rojo, Magda Soares e Maria do Rosário Mortatti, as
práticas digitais, em tela, de leitura e escrita, trazem um novo tipo de letramento e necessitam
ser exploradas.
Neste documento encontramos os indicadores de qualidade estabelecidos pelo
Ministério da Educação para a aprendizagem da leitura e da escrita nas escolas brasileiras,
subdivididos em (p. 6-14):
1.

“Orientações para a alfabetização inicial implementada”,

2.

“Existência de práticas alfabetizadoras na escola”,

3.

“Atenção ao processo de alfabetização de cada criança”,

4.

“Ampliação das capacidades de leitura e escrita dos alunos ao longo do ensino
fundamental”,

5.

“Acesso e bom aproveitamento da biblioteca ou sala de leitura, dos equipamentos
de informática e da internet”.

29

Este item foi adicionado por mim.
Indicadores da qualidade na educação: dimensão ensino e aprendizagem da leitura e da escrita. (Ação
Educativa, SEB/MEC (coordenadores) – São Paulo: Ação Educativa, 2006).
30
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6.

“Existência de ações integradas entre a escola e toda a rede de ensino com o
objetivo de favorecer a aprendizagem da leitura e da escrita”.

Segundo os indicadores do item 1, a escola deve possuir uma proposta pedagógica que
descreva as aprendizagens esperadas para cada ano e que contenha as atividades a serem
realizadas e as estratégias de avaliação; os professores devem elaborar seus planos de aula
tendo em vista essa proposta pedagógica; a proposta deve ser sempre revisada e readaptada se
necessário; os profissionais alfabetizadores devem ter oportunidades para discutir com seus
pares sobre o trabalho que estão realizando e os conhecimentos sobre alfabetização; os
familiares dos aprendizes devem receber orientações sobre como auxiliá-los com os deveres
de casa e incentivá-los a ler e escrever.
Para que esses objetivos sejam atingidos, a equipe gestora deve: cuidar para que as
reuniões pedagógicas sirvam, além de outros, o propósito de avaliar se as práticas dos
professores estão de acordo com as propostas pedagógicas da escola; possibilitar que os
professores participem de cursos de formação continuada; promover discussões sobre as
práticas dos professores e sobre teorias pedagógicas; assistir às aulas de professores para
auxiliá-los a aprimorar suas aulas; contratar assessores e consultores para aperfeiçoar as
práticas dos profissionais da escola. Os familiares podem ser instruídos a estabelecerem
rotinas de estudo com seus filhos, incentivar a leitura, se interessar pelos estudos de seus
filhos, ler para a criança com certa frequência, levar os filhos em bibliotecas.
Segundo os indicadores do item 2, os alunos devem ler diariamente materiais
disponibilizados em sala de aula, tais como livros de literatura, manuais, revistas, gibis,
jornais, jogos, produções dos próprios alunos, dicionários e outros; o professor deve ler
histórias para as crianças pelo menos uma vez ao dia, seguidas por atividades como comentar
as histórias lidas, escrevê-las, recontá-las, inventar novas histórias, fazer relações com outros
textos já conhecidos.
Mais uma vez encontramos ideias apresentadas por Magda Soares, como a de que os
alunos devem estar imersos em um ambiente alfabetizador. Aparece neste último item,
também, a importância de os alunos escreverem textos, aprendendo a lidar com a noção
discursiva de autoria (trazida por Leda Tfouni e Elaine Assolini).
As crianças devem participar diariamente de atividades de aprendizagem do
funcionamento da escrita, tais como: exercícios de análise dos sons da fala (desenvolvimento
da consciência fonológica), reconhecimento de letras e palavras, exercícios de análise e
comparação de palavras, ditados com análise posterior do aluno e do professor sobre o que foi
escrito, escrita individual, escrita em grupo, cópias com análise posterior do aluno, análise e
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correção da própria escrita, escrita do que se lê em voz alta, escrita de músicas cantadas na
sala de aula, jogos com palavras etc.
Os alunos devem, periodicamente, participar de projetos ou atividades com o objetivo
de conhecer os diferentes usos da leitura e escrita (gêneros textuais) no dia-a-dia, tais como:
receitas, embalagens, cartas, convites, listas, anúncios, calendário, entre outros.
Aqui, claramente encontramos a noção de que os aprendizes devem conhecer e
adquirir os usos sociais da leitura e da escrita, afirmado por Angela Kleiman, Magda Soares e
Maria do Rosário Mortatti. Soares e Mortatti também trazem os termos “funções da escrita”.
Os professores devem conhecer com antecedência os textos a serem trabalhados,
devem gerar expectativa nos alunos em relação aos textos que lerão, fazendo perguntas que
levem a suposições, fazer perguntas e promover o diálogo entre os alunos sobre o texto lido.
A escola deve valorizar os textos elaborados pelos próprios alunos, através das seguintes
práticas: valorizar igualmente os diferentes textos dos diferentes alunos, fazer exposições dos
trabalhos no espaço da escola, incentivar que os alunos produzam apreciações sobre os
trabalhos seus e dos colegas, os professores devem fazer comentários sobre as produções dos
alunos.
Podemos associar as ideias do documento às autoras Tfouni e Assolini, que além de
trazerem a noção de autoria, valorizam os textos orais e afirmam que as escolas podem
trabalhar com a narração dos alunos, dando-lhes oportunidades de criar.
O documento propõe, ainda, que na alfabetização inicial sejam realizadas em média
seis atividades diferentes ao longo de uma jornada de aproximadamente 4 horas, e oferece
como exemplos de uma boa dinâmica de atividades diárias:
1.

Canto, ou outra atividade de concentração progressiva;

2.

Atividade com linguagem escrita: montagem de palavras com letras móveis,
ditado, escrita de lista de palavras em duplas;

3.

Atividade de matemática;

4.

Recreio;

5.

Atividade de ciências ou estudos sociais (que possam envolver leitura ou
escrita);

6.

Roda de história: leitura e comentário de livro infantil;

7.

Explicações sobre a lição de casa;

8.

Saída.

O item 3 determina que o número máximo de alunos em turmas de alfabetização
inicial seja 25 crianças, o que possibilita um acompanhamento individual e a participação de
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todos no grupo; a escola deve avaliar os conhecimentos anteriores dos alunos antes de
iniciarem o período letivo do ensino fundamental, para que as aulas possam ser melhor
planejadas; nas reuniões pedagógicas devem ser discutidos casos específicos das crianças com
dificuldade no processo de alfabetização; e a escola deve garantir que até o segundo ou
terceiro ano do ensino fundamental (até os 8 anos de idade), todos os alunos tenham domínio
básico da leitura e da escrita.
Segundo o item 4, todos os educadores devem conhecer a proposta da escola sobre os
progressos esperados para cada ano ou ciclo, em relação às habilidades de leitura e escrita; os
alunos devem ler ao menos um livro por mês, indicados pelos professores e a serem utilizados
em atividades relacionadas às matérias escolares; os alunos devem utilizar os livros didáticos
das diferentes disciplina toda semana, na sala de aula ou em casa. Exemplos de utilização do
livro didático são:


Indicar exercícios a serem feitos em casa;



Solicitar que os alunos pesquisem assuntos abordados pelos livros didáticos;



Fazer leituras compartilhadas de um texto, onde um aluno lê um trecho e os outros
acompanham em seus livros, fazem comentários, perguntas etc.



Realizar leituras e atividades em pequenos grupos.

Os professores de todas as disciplinas devem realizar, pelo menos uma vez ao mês,
atividades com planejamento, produção e revisão de textos pelos alunos. Exemplos de textos a
serem utilizados:


Narrativos;



Dissertativos;



Poesias;



Esquemas de texto para estudo;



Resumos;



Registros de experimentos.

Os alunos devem participar, todas as semanas, de projetos ou atividades em que
conheçam diferentes tipos de textos e linguagens utilizadas em diversas situações sociais.
Exemplos de atividades:


Troca de correspondências e e-mails;



Elaboração de convites e avisos;



Desenvolvimento de campanhas públicas sobre cidadania;



Elaboração de jornal escolar;
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Produção de programas de rádio ou TV;



Saraus literários;



Leitura de textos teatrais;



Debate político;



Simulação de consulta médica;



Construção de páginas na internet.

O que se ressalta aqui é a questão social dos usos da escrita afirmada por Kleiman,
Rojo, Soares e Mortatti.
Por fim, a equipe escolar deve planejar e executar ações para auxiliar os alunos de
séries mais adiantadas que apresentem dificuldades mais básicas no desenvolvimento de
leitura e escrita.
De acordo com o item 5, a escola deve ter uma biblioteca ou sala de leitura com um
bom acervo de livros de literatura infanto-juvenil, livros de diversas natureza (ficção, nãoficção, dicionários, enciclopédias, atlas etc.); a escola deve disponibilizar aos alunos e
professores os livros recebidos através do PNBE (Programa Nacional Biblioteca da Escola)
do MEC; disponibilizar os materiais produzidos por alunos e professores na biblioteca ou sala
de leitura; a biblioteca deve ter um profissional capacitado para promover o bom uso do
espaço e atender o público com suas necessidades; os alunos devem fazer uso da biblioteca
em horário letivo pelo menos uma vez por semana, para fazer pesquisas e leituras; os alunos
devem fazer empréstimos de livros do acervo, para ler em sala ou em casa;
Nesse trecho aparece a noção de que os alunos em processo de alfabetização devem
ter contato frequente com materiais de leitura e estar imersos em um ambiente que possibilite
a leitura e a escrita em abundância.
Os alunos devem usar computadores e a internet para aprimorar a leitura e a escrita
pelo menos uma vez por semana, durante o período de aulas. Exemplos de atividades na
informática que favorecem a aprendizagem da escrita e leitura:
 Pesquisa em sites sobre os temas em discussão no país e no mundo, em seguida
elaborando resumos individuais;
 Elaboração e manutenção da página da escola na internet;
 Incentivo à construção de blogs.
Por fim, o item 6 afirma que toda a rede de ensino possua um programa estruturado e
permanente de formação de professores alfabetizadores; a Secretaria de Educação deve ter um
programa de avaliação de cada escola no que diz respeito à sua capacidade de alfabetização
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das crianças; A escola deve implantar propostas, juntamente com a Secretaria da Educação,
para solucionar problemas detectados quando as metas de aprendizagem não estão sendo
alcançadas; a escola e a Secretaria devem fazer parcerias com outras instituições que
trabalham com a leitura e a escrita, visando a melhoria da qualidade do ensino e da
aprendizagem (como bibliotecas públicas, instituições de ensino superior, ONGs ou
associações comunitárias); a escola e a Secretaria devem considerar os indicadores de
avaliação externa disponíveis no Estado ou em âmbito nacional (como o Saeb e a Prova
Brasil) para analisar seus resultados de alfabetização, leitura e escrita.
O documento com os indicadores apresenta, ainda, uma breve definição de como
avaliar se uma criança está com um bom nível de alfabetização, apesar de admitir que não é
simples estabelecer o que significa estar alfabetizado.
Neste esclarecimento encontramos semelhança com a afirmação das autoras Soares,
Tfouni e Assolini e Mortatti de que as habilidades relacionadas ao letramento e a
alfabetização compõem um “continuum” que torna impossível estabelecermos um ponto a
partir do qual os indivíduos são considerados alfabetizados ou analfabetos, letrados ou
iletrados.
Para o documento, ser alfabetizado significa:


Ser capaz de escrever sem copiar um pequeno texto que seja compreensível, ainda
que contenha falhas ortográficas;



Ser capaz de ler (com fluência suficiente para compreender) um pequeno texto
escrito em linguagem familiar);

Para verificar se o aluno lê com fluência suficiente para compreender o que leu, o
documento sugere que se lhe peça uma leitura oral ou silenciosa e lhe faça uma pergunta
simples sobre o conteúdo lido, avaliando seu entendimento.

40

CAPÍTULO IV - ANÁLISES DE PRÁTICAS
Vejamos, a seguir, descrições e análises de aulas gravadas e disponibilizadas pela
internet.

4.1.

Finlândia

Título do vídeo: “Literacy Primary Finland Reading”. 31
Disponível no endereço eletrônico:
www.youtube.com/watch?v=Msf2NEmAKO0&t=26s.
Acesso em: 31 de julho de 2017.

O vídeo disponível no endereço eletrônico acima foi produzido por um programa
britânico destinado a professores, contendo gravações realizadas dentro de salas de aula e
comentários de profissionais e pesquisadores sobre as práticas observadas.
Uma professora de escola primária britânica está visitando uma sala de aula na
Finlândia para tentar descobrir quais são os pilares em que se sustenta o sucesso dos alunos
finlandeses nas avaliações das habilidades de leitura das últimas edições do PISA
(Programme for International Student Assessment – Programa Internacional de Avaliação de
Estudantes). Nas últimas edições do exame, a Finlândia teve melhor desempenho em leitura
do que o Reino Unido.
A aula observada mostra um workshop em que os alunos estão construindo seus
próprios livros, com o gênero e o tema à sua livre escolha. Essa atividade, segundo o
narrador do programa, tem forte relação com os princípios da escola, que considera que os
alunos aprendem fazendo. Talvez possamos relacionar essa expressão "aprender fazendo”
aos pressupostos construtivistas que Roxane Rojo adota “no que diz respeito à apropriação,
por parte da criança, das práticas, dos significados, dos usos e dos conhecimentos ligados à
escrita” (página 14 do presente trabalho e página 11 de ROJO, 1998).
Já tendo escrito a história no caderno, os alunos estão digitando seus livros em
computadores. A professora finlandesa esclarece a importância da atividade: a escrita de
livros exercita a capacidade dos alunos de lidar com diferentes tipos de textos, além de
31

“Letramento – Leitura no Ensino Primário Finlandês” (livre tradução).
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possibilitar que os alunos criem e se expressem. Semelhantemente, a autora Roxane Rojo,
estudada anteriormente neste trabalho às páginas 16, 17 e 18, afirma explicitamente a
importância de dominar os gêneros do discurso (ROJO, 2006, p.1). Autoras, como Kleiman,
Soares e Mortatti se aproximam dessa ideia quando afirmam que o letramento envolve
conhecer as funções sociais da escrita (dos diferentes tipos de textos), conforme consta na
página 13 deste trabalho. Kleiman defende que ser letrado inclui ter fluência na leitura. Ora,
os alunos dessa turma finlandesa desenvolvem tal fluência ao serem requisitados a escreverem
e lerem seus textos diariamente.
Em determinado momento (minuto 4’28 do vídeo), uma aluna está lendo um jornal e a
professora lhe pergunta sobre a reportagem que leu.
A professora finlandesa conta que para trabalhar a produção oral há uma época do
ano em que os alunos criam peças com teatro de fantoches; também Kleiman e Rojo advogam
em favor do trabalho com a oralidade como integrante do processo de letramento. Além
disso, na sala finlandesa em análise, todos os dias algumas crianças leem em voz alta textos
de sua própria autoria.
A finlandesa conta, ainda, que a classe havia feito uma revista com textos dos próprios
alunos. A questão da autoria dos estudantes produtores de textos também está presente tanto
nas propostas de Tfouni e Assolini, quanto nos Indicadores de Qualidade do MEC (item 4), na
forma de valorização da produção de textos (páginas 43 e 44 do presente trabalho).
A professora visitante se diz espantada por ter encontrado práticas que seu país já
vinha realizando e ainda assim a Finlândia havia tido um desempenho muito melhor do que a
Inglaterra no PISA. A britânica pergunta, então, a quê a professora finlandesa atribuía esse
fato.
Para ela, não são apenas as lições em sala de aula que geram o bom desempenho, mas
o fato da escola finlandesa ser voltada para o desenvolvimento completo da personalidade
da criança. Ela afirma que há um sistema de bem estar na Finlândia que funciona muito bem.
Dados coletados pelo PISA mostram que a Finlândia possui um número muito menor de
alunos com baixo desempenho do que outros países; para a professora é possível que isso se
dê pelo fato de o sistema finlandês ser mais capaz de cuidar de seus alunos com habilidades
mais baixas.
A finlandesa afirma, ainda, que em seu país as famílias e as pessoas em geral
apreciam muito a educação. Para ela, a importância da habilidade de ler e escrever é muito
grande, pois ter sua própria língua significou a independência do país no decurso de sua
história, e isso é algo que o país quer manter. Além disso, a Finlândia é pequena, com uma
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população composta de pessoas provenientes de diferentes países, o que faz com que a
Finlândia precise estar aberta às outras línguas. Desde cedo as crianças iniciam esse
aprendizado e, para aprender outras línguas, ela afirma, é preciso saber bem a língua materna.
Outros fatores que a educadora finlandesa traz como diferenciais entre o desempenho
dos países são: a cultura de aprendizagem existente no país, o fato de a interação entre as
crianças e os professores ser considerada muito importante, e as classes serem bem
pequenas, com média de 25 alunos. A educadora parece seguir uma linha argumentativa
semelhante à de Salokangas (2015), afirmando que o sistema educacional finlandês tem um
alto grau de sucesso em leitura devido a características muito específicas da história, da
cultura e da política do país, tornando impossível aplicar os mesmos métodos em outros
países.
A partir das falas da professora finlandesa podemos refletir que ainda que um país se
utilize de estratégias amplamente recomendadas para o ensino da leitura e da escrita, alguns
fatores alheios a essas práticas desempenham um importante papel na consolidação das
habilidades letradas, tais como: a cultura de valorização da educação e da língua no contexto
onde a escola está inserida, as políticas sociais da região e outras condições como o número
de alunos por turma e o relacionamento entre os indivíduos da comunidade escolar. Portanto,
consideramos que as mesmas práticas em diferentes países não trarão os mesmos resultados;
ainda assim, acreditamos que a observação e análise de diferentes países podem trazer
interessantes contribuições, reflexões e inspirações para os educadores brasileiros.
Relacionamos, ainda, a fala da professora finlandesa sobre a força da cultura de
aprendizagem de seu país com os dizeres de Magda Soares: segundo essa autora, para o
letramento ocorrer é preciso uma escolarização real e efetiva da população e disponibilidade
de material de leitura, ou seja, são necessárias condições de imersão em um ambiente de
letramento. Tais condições, caso fossem amplamente difundidas pelo Brasil, integrariam e
contribuiriam para o fortalecimento, pode-se dizer assim, de uma cultura de aprendizagem.

4.2

Brasil

Título do vídeo: “Projeto Crescer Lendo e Escrevendo - Atividade: Ler mesmo antes de saber
ler”.
Disponível no endereço eletrônico:
https://youtu.be/s6mgxy_t6DY
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Acesso em: 11 de agosto de 2017.

Nesta aula de leitura e escrita do 2º ano de uma escola pública brasileira, a professora
está conduzindo uma atividade de listagem de ingredientes – as crianças devem imaginar que
a turma vai fazer um sanduíche e necessita comprar ingredientes.
Inicialmente, cada criança possui uma folha à sua frente com uma lista desses
ingredientes. A professora pede aos alunos que circulem, conforme ela for falando, os itens
que serão comprados para fazer o sanduíche e os copiem em outra coluna, na mesma folha.
Para checar se os alunos estão achando e copiando as palavras corretamente, ela as
escreve na lousa e faz diferentes perguntas sobre as técnicas de identificação das palavras
utilizadas por eles. Exemplo:
Na lousa a professora escreve “QUEIJO BRANCO” e embaixo “QUEIJO PRATO”.
Professora: “Queijo branco é o de cima ou o de baixo?”.
Várias crianças respondem: “É o de cima”.
Professora: “Por quê?”.
Uma criança responde: “Porque tem ‘B’ e termina com ‘-CO’”.
Professora: “Muito bem! Branco começa com ‘B’ e termina com ‘–CO’, vamos
circular”.
A proposta da aula (treinar a leitura e a escrita através de uma situação cotidiana) é
uma prática que considera o aprendizado da língua escrita através de seus usos sociais ao
simular a necessidade de elencar uma lista de ingredientes necessários para fazer um
sanduíche. Ao invés de ensinar a escrita de palavras desconexas, de forma a obter pouco
engajamento da turma, aparentemente observamos uma opção consciente pelo ensino através
da simulação de uma atividade real, o que visivelmente traz um engajamento dos aprendizes.
A relação do ensino da língua com os usos sociais é tida como necessária por Kleiman
(2003, 2005), Rojo (2004, 2006), Soares (2003, 2009) e Mortatti (2004) e pelos indicadores
de qualidade do MEC de 2006. Para estes, o usuário de uma língua está imbricado em um
conjunto de práticas sociais e delas é parte integrante, através do conhecimento da língua
escrita.
A forma com que a professora avalia e consolida a consciência dos alunos sobre suas
próprias estratégias de identificação de estruturas da língua escrita (“Como você sabe que essa
palavra significa ‘queijo’?”) caminha no mesmo sentido do que Angela Kleiman, em seu texto
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de 200532 (p.10), caracteriza como alfabetizar - ensinar a “usar o código da escrita, aprender a
decodificar, analisar e reconhecer a palavra” (capítulo 2.1, página 13 do presente trabalho de
conclusão de curso). Para Kleiman, 2005 (p. 12), a alfabetização é composta pelas práticas de
ensino sistemático das regras de funcionamento e uso do código alfabético.
Conforme sintetizamos à página 20, Magda Soares considera duas dimensões do
letramento: a individual e a social. Na dimensão social, o letramento é “um processo de
relacionar símbolos e sons e de construir uma interpretação de textos escritos; é traduzir sons
em sílabas e compreender diferentes tipos de textos e suas características.” As estratégias de
identificação de palavras desenvolvidas pelos alunos representam esse aspecto individual do
letramento. Já no aspecto social, “é o que as pessoas fazem com as habilidades de leitura e
escrita, em um contexto específico, e como essas habilidades se relacionam com as
necessidades, valores e práticas sociais” (SOARES, 2009, p. 72). Podemos afirmar que o
aspecto social da prática de letramento desta professora reside na utilização do gênero textual
lista de compras, através do qual os alunos praticam uma utilização real da linguagem
aprendida.

4.3

Inglaterra

Título do vídeo: “OFSTED33 Outstanding Year 2 Literacy Lesson Observation34”.
Disponível no endereço eletrônico:
www.youtube.com/watch?v=RQ6KeSzJuPs
Acesso em: 11 de agosto de 2017.

A professora do segundo ano de uma escola inglesa explica ao espectador, no início do
vídeo, que o objetivo da aula observada é a escrita de estórias com ênfase nas habilidades de
descrição de um cenário. Os alunos deveriam escrever estórias assustadoras considerando o
contexto: uma casa mal-assombrada.

32

KLEIMAN, A. Preciso "ensinar" o letramento? Não basta ensinar a ler e a escrever? CEFIEL/IEL/UNICAMP;
BRASIL. Ministério da Educação. Linguagem e letramento em foco. Linguagem nas séries iniciais. Brasília:
MEC, 2005.
33
OFSTED: Office for Standards in Education, Children’s Services and Skills (“Diretório de Normas para a
Educação, Serviços à Criança e Qualificações”).
34
“Observação de uma Excepcional Aula de Leitura e Escrita do 2º Ano” (livre tradução).
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Cada criança trabalhará com um parceiro para explorar as características do ambiente de
uma casa mal-assombrada, utilizando seus sentidos para descrever o que é possível escutar,
ver e tocar, explorando o que se passa no cenário.
A fim de transmitir aos alunos suas expectativas em relação à tarefa a ser realizada, a
professora utiliza da fantasia e da imaginação das crianças (tal como a professora brasileira ao
simular a necessidade de montar um sanduíche) e pede que conversem com seus parceiros
sobre quais seriam suas ações e sensações na casa mal-assombrada, como iriam se comportar.
Em seguida pede a alguns alunos para demonstrarem, por meio de dramatização, como
seria entrar na casa mal-assombrada.
A próxima etapa da aula não é mostrada no vídeo, mas a professora anuncia que os
alunos trabalharão a partir das diferentes formas de agir na casa mal-assombrada, com o
objetivo de desenvolver habilidades de narrativa de histórias assustadoras.
Nesta aula, a professora trabalha com a composição de textos do tipo narrativo, um dos
seis exemplos de tipos de textos que devem ser utilizados segundo os Indicadores do MEC de
2006. Também Tfouni e Assolini (2007) afirmam que as escolas devem trabalhar a narração
com os alunos, dando-lhes oportunidade para criar.
Nesse processo de criação os alunos também exercitam sua autoria discursiva, termos
trazidos para este trabalho por Tfouni e Assolini à pagina 27. Quando requisitadas a dialogar
com as características do cenário imaginário, elas primeiramente devem sentir, em seguida
expressar-se por meio de palavras e gestos suas ações diante do cenário, para apenas depois
utilizar a linguagem escrita. Esse processo nos faz refletir, assim como o fazem as autoras
citadas acima, que “o processo de autoria do texto independe do grau de escolaridade da
pessoa. Também, a função de autor não é algo possível apenas para quem aprende a ler e
escrever” (p. 27 deste trabalho).
Se observarmos as características da sala de aula inglesa nos lembraremos do conceito
de Magda Soares, já citado na descrição do contexto finlandês, de imersão em ambiente
alfabetizador. Não sabemos se essa imersão ocorre para as crianças fora do período em que
estão na escola, mas certamente a sala de aula que frequentam oferece diversas oportunidades
de prática de leitura e estímulos visuais que colaboram para o processo de letramento dos
alunos.
4.4

Estados Unidos
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Título: “Digital Tools for Young Writers35”.
Disponível no endereço eletrônico:
www.youtube.com/watch?v=A54kdrjA8UE&list=PLLxDwKxHx1yKs4Gkf1hLzdER_suMtz
NTT&index=19
Acesso em: 11 de agosto de 2017.

Nesta aula, a professora guia os alunos do terceiro ano primário na utilização de
tablets para construir esquemas/mapas mentais que os ajudarão a escrever uma história sobre
recursos naturais posteriormente.
Segundo ela, o dispositivo possibilita trabalhar com conteúdos das diferentes áreas de
conhecimento, isso os deixa animados para aprender, os ajuda a organizar o pensamento e
compartilhar informações com o resto da turma36.
No início do vídeo, o narrador do vídeo diz a seguinte frase: “Nesta aula, escrever não
significa colocar o lápis no papel, mas os dedos na tela”. Essa fala indica uma ressignificação
da própria definição de escrita e, consequentemente, de leitura. Tal noção foi introduzida
neste trabalho pelos escritos de Roxane Rojo (capítulo 2.2) quando fala dos multiletramentos,
que considera a modalidade de simbolização e leitura digital. Também Magda Soares, no
capítulo 2.3, afirma que nos dias de hoje podemos refinar o conceito de letramento se
levarmos em consideração as práticas digitais de leitura e escrita, que ocorrem em tela e não
mais no papel. Surge assim, um novo tipo de letramento. Para a autora, a escrita na tela traz
novas formas de relação entre o ser humano e o conhecimento.
O vídeo mostra, em seguida, imagens da aula em andamento e o narrador continua: “A
tecnologia é uma parte integrante da sala de aula moderna. Um dos objetivos desta professora
é mostrar aos seus alunos como eles podem afetar as mudanças sociais através de sua escrita.
A tecnologia pode ajudá-los a elaborar e compartilhar suas ideias”.
A professora afirma ao entrevistador por trás da câmera: “Uma vez que os alunos estão
imersos no conteúdo, eles têm muito mais a dizer e têm uma base de conhecimento para
escrever. Estamos sempre encorajando os alunos a integrarem o conhecimento que adquiriram
na sala de aula em sua própria escrita”. Com essa fala vemos surgir mais uma vez o conceito
de imersão – no conteúdo, no conhecimento, na prática da escrita e da leitura. O
reconhecimento da importância da imersão em ambiente de letramento surgiu durante nosso
35

“Ferramentas Digitais para Jovens Escritores” (livre tradução).
No vídeo podemos observar que a professora utiliza um software chamdo “Popplet”. Para mais informações,
acesse: <https://popplet.com/>.
36

47

processo de pesquisa a partir das ideias de Angela Kleiman (KLEIMAN, 2005, p. 9) à página
11 do presente trabalho, de Magda Soares (SOARES, 2009, p. 58) às páginas 20 e 22 deste
trabalho, e a partir dos Indicadores de Qualidade na Educação do MEC (SEB/MEC, 2006, p.
13), à página 40 do presente trabalho.
Ainda no que diz respeito à imersão, além da fala da professora americana, também as
paredes da sala de aula que observamos estão repletas de materiais com escrita. São de
diferentes cores, diferentes formatos, de diferentes gêneros textuais e organizados
harmonicamente. Do nosso ponto de vista, assim como a sala de aula inglesa descrita no item
anterior, esta classe americana oferece interessantes e variadas oportunidades de exercício da
habilidade de leitura dos aprendizes.
O narrador do vídeo continua: “Para escrever, é essencial entender o propósito e o
público alvo do texto”. Uma pesquisadora entrevistada no vídeo afirma: “Se você não tem um
claro entendimento do porquê se escreve, quais são seus objetivos e como esses objetivos
envolvem o leitor (Você quer afetar suas emoções? Você quer que eles aprendam?), então
você não é capaz de estabelecer o objetivo que o guiará através do processo de escrita do texto
que está diante de si”.
Ambas as falas acima nos fazem recordar os dizeres da Matriz de Avaliação de Leitura
do INEP (2012) que trouxemos à página 38, no capítulo sobre os conceitos de letramento
contidos em documentos oficiais:

Letramento em leitura é a capacidade de compreender, utilizar, refletir e se
envolver com textos escritos, com a função de alcançar uma meta,
desenvolver seu conhecimento e potencial, e participar da sociedade (INEP.
Matriz de avaliação de leitura. PISA, Marcos Referenciais, 2012, p.1).

Na aula em curso, a professora ensina os alunos a construirem em seus tablets um
diagrama com os elementos que serão utilizados na confecção do texto: o recurso natural da
escolha de cada aluno (ex.: petróleo, árvore, água), um fato interessante sobre o recurso (ex.:
o petróleo pode ser utilizado para fazer plástico), um problema associado ao recurso (ex.: o
vilão da história derramou petróleo no oceano), as causas e efeitos de quando danificamos
esses recursos naturais, e o cenário em que se passa a história (um navio pirata no oceano). A
professora claramente se utiliza, nesta aula, de situações concretas e atuais sobre conservação
ambiental e os problemas relacionados enfrentados nos dias atuais para desenvolver nos
alunos habilidades de estruturação de textos. Semelhantemente, para Roxane Rojo (2006) o

48

ato de letrar implica na construção de conhecimentos, conceitos e capacidades de análise
linguística em favor de uma visão comunicativa.
A educadora afirma em entrevista: “Quando estamos planejando nossa aula, não
damos enfoque à mera utilização dos tablets, mas buscamos utilizá-lo como uma ferramenta
para aprimorar o aprendizado dos alunos”.
Um pesquisador entrevistado no vídeo afirma: “Uma forma de pensar os objetivos da
escrita para crianças é pensar em termos tanto cognitivos quanto sociais. Há uma
familiarização com a língua, a estrutura, as partes do discurso, mas há também uma dimensão
social da escrita que precisamos enfatizar. Por que as crianças se engajam na escrita? Porque
a escrita dá a elas relações positivas com os adultos e com os colegas”. É justamente essa
dimensão social o fator mais insistentemente trazido tanto pelas autoras estudadas neste
trabalho quanto pelos documentos oficiais analisados e as demais práticas de sala de aula
observadas anteriormente.
Ao final do vídeo, a professora afirma: “Os alunos tiveram um crescimento incrível
esse ano, eles estão bastante orgulhosos do trabalho que fizeram, tentamos novas coisas que
eles não haviam feito antes e juntos estamos aprendendo como todas essas peças assumem
uma forma”.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este trabalho iniciou-se com o seguinte propósito: analisar registros de práticas de sala
de aula na Finlândia, por ser um país de destaque em desempenho no PISA e por ser de
interesse da orientanda conhecer mais de perto as práticas de letramento finlandesas. Para
isso, era necessário pesquisar o que já havia sido escrito sobre o tema no meio acadêmico.
Fomos às bases de dados mais conceituadas no Brasil: a SciELO (Scientific Electronic
Library Online - Biblioteca Científica Eletrônica Online), o IBICT Instituto Brasileiro de
Informação em Ciência e Tecnologia e o ACERVUS, base do Sistema de Bibliotecas da
Universidade Estadual de Campinas – e buscamos pesquisas através de palavras chaves que
nos levariam aos estudos existentes.
Fizemos uma seleção nos textos encontrados com base na relevância do título e do
resumo para os nossos objetivos. Percebemos que pouco havia sido escrito em língua
portuguesa sobre práticas de letramento na Finlândia. Antes de prosseguir para a pesquisa em
língua inglesa, consideramos de maior relevância buscar o conceito de letramento que daria
suporte à nossa leitura dos trabalhos encontrados.
Lemos, assim, as principais autoras brasileiras que dissertam sobre letramento: Angela
Kleiman, Roxane Rojo, Magda Soares, Leda Tfouni, Elaine Assolini e Maria do Rosário
Mortatti. Estas autoras (cujas visões foram apresentadas nos itens 2.1 a 2.6) defendem, em
geral, que o termo ‘letramento’ se fez necessário para dar conta dos sujeitos que já possuíam
conhecimento sobre o código da língua e a construção de frases e palavras, mas não eram
capazes de participar da sociedade letrada de maneira ativa e cidadã.
Nessa leitura, outro termo ganhou destaque: ‘alfabetização’. Após refletir sobre
considerações feitas pela orientadora de que para a perspectiva discursiva sobre o processo de
constituição de sujeitos leitores e produtores de textos, o termo ‘alfabetização’ dispensa o uso
de ‘letramento’, nos voltamos à leitura de autores que optam pela utilização da palavra
‘alfabetização’ para designar todo o processo de constituição de sentidos pelos sujeitos –
como Ana Luiza Smolka e o João Wanderley Geraldi – e não para designar apenas a
aprendizagem do código e das regras de construção da escrita. Assim, Smolka e Geraldi
dispensam o uso de ‘letramento’.
Posicionei-me diante dessa discussão afirmando que para os efeitos deste trabalho,
minha intenção era pesquisar o conceito mais amplo de ‘ensino e aprendizagem da leitura e da
escrita’, que a meu ver abrange tanto ‘alfabetização’ quanto ‘letramento’. Optei, também, por
assumir a utilização da palavra letramento por ser frequentemente utilizada na comunidade
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escolar brasileira atual. Dessa forma, o TCC cumpriria minha intenção de dialogar e ser
produzido com vistas a essa comunidade escolar.
O capítulo II, composto pelas concepções das diferentes autoras sobre alfabetização e
letramento pode, talvez, ser considerado uma importante contribuição para os estudos do tema
– não porque traga alguma informação nova, mas porque nos pareceu ser o único texto
acadêmico produzido no âmbito do curso de graduação, em forma de Trabalho de Conclusão
de Curso, que compila as visões das principais pesquisadoras brasileiras sobre o tema.
Neste momento da pesquisa, percebi que olhar para as práticas de letramento em um
país específico pouco traria de contribuição à minha formação de educadora brasileira, por se
tratar de um país com características geográficas, demográficas, históricas e políticas muito
diferentes das do Brasil. Assim, optamos por ter contato com registros audiovisuais de aulas
que abordam a leitura e a escrita de 4 países diferentes (Brasil, Finlândia, Estados Unidos e
Inglaterra) e procurar relacionar as práticas observadas com as concepções de letramento das
autoras lidas e com os conceitos de letramento de dois documentos oficiais: um de
abrangência mundial, produzido pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento
Econômico (OCDE) e traduzido para o português pelo INEP – Instituto Nacional de Estudos e
Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira e outro nacional, produzido pelo Ministério da
Educação e Cultura.
O documento do INEP é uma matriz de referência que apresenta a concepção de
letramento em que se ancora para a formulação da avaliação de leitura do PISA (Programa
Internacional de Avaliação de Estudantes) de 2012 e o documento do MEC – Indicadores de
Qualidade na Educação: dimensão ensino e aprendizagem de leitura – estabelece as
principais condições necessárias para o estabelecimento de boas práticas de ensino de leitura e
escrita. Ambos os documentos apresentaram diversas ideias que dialogam com as autoras
apresentadas nos itens 2.1 a 2.6 do presente trabalho (pp. 10 a 30).
Conforme a matriz de referência para o PISA, o letramento em leitura é o
desenvolvimento da capacidade de compreensão e utilização de textos escritos a fim de
participar da vida em sociedade. Similarmente afirmam Angela Kleiman, segundo a qual o
letramento envolve “ensinar as habilidades e competências necessárias para participar de
eventos de letramento relevantes para a inserção e participação social” (KLEIMAN, 2005, p.
18), Roxane Rojo, que diz que “podemos entender letramento não apenas como a apropriação
e o conhecimento do alfabeto, mas como o processo de apropriação das práticas sociais de
leitura e escrita” (ROJO, 2004, p.3) e Magda Soares, para quem o letramento inclui o domínio
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“das habilidades de leitura e de escrita necessárias para uma participação efetiva e competente
nas práticas sociais e profissionais que envolvem a língua escrita” (SOARES, 2003, p.6).
Ainda segundo o documento do INEP, letramento inclui as competências de
decodificação da língua. Também falam em decodificação as autoras Kleiman, para a qual o
letramento envolve “saber usar o código da escrita, (...) decodificar, analisar e reconhecer a
palavra” (KLEIMAN, 2005, p.10) e Rojo, que diz serem capacidades envolvidas nas práticas
letradas as seguintes: o domínio das convenções gráficas, o conhecimento do alfabeto, o
domínio das relações entre grafemas e fonemas, a capacidade de decodificar palavras e textos
escritos, entre outras capacidades (ROJO, 2004, p. 4). Para Magda Soares, Leda Tfouni e
Elaine Assolini, o ensino e aprendizagem da decodificação da língua estão relacionados ao
termo alfabetização. Maria do Rosário Mortatti enxerga ambos os conceitos letramento e
alfabetização como muito semelhantes em relação ao que abrangem.
A leitura é tida pela OCDE, conforme o documento do INEP de 2012, como um
processo ativo de refletir sobre o texto lido e envolver-se com ele. Segundo Roxane Rojo, ser
letrado é ser capaz de interpretar, colocar em relação, situar, discutir, replicar, avaliar e trazer
para a vida (ROJO, 2004, pp. 1 e 2). É, ainda, a competência para usar a leitura e a escrita,
envolver-se nas práticas sociais de diferentes formas e em diferentes níveis (idem, p. 3).
O documento também leva em consideração os textos em formato digital, afirmando
que com eles surgiram novas formas de letramento, novas habilidades e novos caminhos no
processo de leitura. Essa é a principal afirmativa em que se apoia Roxane Rojo para
desenvolver seus escritos recentes sobre os multiletramentos37, para a qual letramento inclui a
leitura e escrita da imagem. Também Magda Soares e Maria do Rosário Mortatti lembram ao
leitor que os textos digitais exigem novas competências.
Nos indicadores do MEC, bem como nos escritos de Magda Soares, afirma-se que é
necessário um bom ‘ambiente alfabetizador’, que forneça inúmeras experiências de leitura e
escrita. Os adultos precisam ser exemplos de leitores, a família e a escola devem cooperar e os
educadores devem cultivar altas expectativas em relação aos alunos. Nesse sentido Magda
Soares afirma que são necessárias algumas condições para que haja o letramento: estar em
curso uma escolarização efetiva da população, haver disponibilidade de material de leitura,
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Perspectiva segundo a qual “o ato de ler envolve articular diferentes modalidades de linguagem além da
escrita, como a imagem (estática e em movimento), a fala e a música”. (Plataforma do Letramento. Roxane Rojo:
Alfabetização e Multiletramentos. Disponível em: <http://www.plataformadoletramento.org.br/em-revistaentrevista-detalhe/246/roxane-rojo-alfabetizacao-e-multiletramentos.html>. Acesso em 09/10/2017.
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entre outras. Ou seja, para Soares é preciso que os recém-alfabetizados fiquem imersos em um
ambiente de letramento (SOARES, 2009, p.58).
O documento do MEC aproxima-se das autoras Tfouni e Assolini ao defender a
importância de os alunos escreverem textos para aprenderem a lidar com a noção discursiva
de autoria. Outra noção presente no documento e encontrada em Kleiman, Soares e Mortatti, é
a ideia de os alunos participarem de atividades com diferentes textos, com o objetivo de
conhecer os diferentes usos sociais da leitura e da escrita.
Restritas aos limites que são próprios a um trabalho de conclusão de curso, pudemos
descrever e analisar apenas um registro audiovisual de cada país. Percebemos diversas
aproximações e semelhanças entre as práticas observadas e os textos lidos.
Na aula finlandesa analisada a professora diz valorizar muito a produção de textos e a
prática da produção oral pelos alunos. Tais atividades, a nosso ver, desenvolvem nos alunos a
noção de autoria do discurso. Conforme já vimos em Soares e nos indicadores do MEC, é
necessário um ‘ambiente alfabetizador’, ou ‘ambiente de letramento’, para que os alunos
desenvolvam bem suas habilidades de leitura e escrita. A fala da professora finlandesa nos
mostra que há uma forte cultura de aprendizagem no país. Ora, não seria lógico supor que
uma comunidade com forte cultura de aprendizagem forneceria a seus integrantes inúmeros
ambientes alfabetizadores? Cremos que seja esse o caso da Finlândia.
Na aula brasileira analisada, a professora está ensinando e treinando com os alunos o
conhecimento grafo-fonológico, ou seja, a capacidade de reconhecer uma palavra através de
sua grafia relacionando a ela os conhecimentos fonológicos acerca da língua. Ex.: “B+R+A =
/bra/”, ou “/ko/ = C+O”. A docente conduz essa consolidação de conhecimento através de
uma tarefa que envolve um costume social da comunidade alvo da aula: fazer uma lista de
ingredientes a serem comprados para a confecção de um sanduíche. Esta prática de considerar
os usos sociais dos textos aprendidos em sala é abrangida, conforme já vimos, pelas
concepções contidas em Kleiman (2003 e 2005), Rojo (2004 e 2006), Soares (2003, 2009),
Mortatti (2004), nos indicadores de qualidade do MEC.
Na observação do registro de aula em contexto britânico, notamos que as
características do ambiente da sala de aula compõem uma variedade de estímulos de leitura,
proporcionando aos alunos o que já vimos ser considerado por Magda Soares um ambiente
de letramento. Além disso, a professora inglesa trabalha com a construção do contexto para a
posterior escrita de textos narrativos, que foram apontados como um gênero a ser utilizado
em salas de aula brasileiras tanto pelos indicadores de 2006 do MEC (p. 12) quanto por
Tfouni e Assolini (2007, p. 68). Nesse processo de criação das narrativas, os alunos britânicos
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também desenvolvem sua autoria discursiva, conceito trazido a este trabalho também por
Tfouni e Assolini (2007, p. 57), uma vez que aprendem progressivamente a ocupar o lugar de
autores de seu próprio discurso e atuar
sobre a estrutura linguístico-discursiva das narrativas, construindo efeitos de
sentido que estão relacionados à sua (do sujeito) memória enunciativa, a
elementos do interdiscurso e a mecanismos de antecipação (formações
imaginárias) sobre necessidades virtuais do narratário (TFOUNI e
ASSOLINI 2007, p. 61).

Por fim, no registro de aula em contexto estadunidense, encontramos, na prática, a
aplicação de conceitos trazidos pelas autoras e pelos documentos analisados anteriormente: i)
a modalidade digital do trabalho com a escrita e leitura – proposta recentemente por Roxane
Rojo, conforme trouxemos no vídeo “Pedagogia dos Multiletramentos”, partes 1 e 2, do canal
“OLIMPIADALP” no YouTube e no texto “Roxane Rojo: Alfabetização e Multiletramentos”,
disponível no portal eletrônico “Plataforma do Letramento”38; ii) a imersão em ambiente de
letramento, ideia trazida por Kleiman (2005, p. 9), Soares (2009, p. 58) e pelos Indicadores de
Qualidade na Educação do MEC (2006, pp. 6 a 13) e iii) a ênfase na dimensão social da
escrita a ser desenvolvida, ressaltada como fundamental por todas as autoras consideradas
para este trabalho, como em Kleiman: “letramento é um conceito criado para referir-se aos
usos da língua escrita não somente na escola, mas em todo lugar. Porque a escrita está por
todos os lados, fazendo parte da paisagem cotidiana” (KLEIMAN, 2005, p.5).
Reconhecemos ser este um campo muito fértil para dar origem a estudos mais
aprofundados qualitativa e quantitativamente, podendo ser mais bem explorado em uma tese
de mestrado que analisasse um maior número de práticas de sala de aula de leitura e escrita no
Brasil, ou em um estudo comparativo entre o Brasil e outro país, com o intuito de encontrar
inspirações para políticas de letramento em salas de aula brasileiras. As possibilidades e
necessidades de pesquisas certamente são inúmeras e não tivemos a pretensão de esgotá-las
no presente trabalho.
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