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RESUMO  

O presente simpósio abre-se às novas perspectivas para a compreensão e sentidos que a palavra 

Letramento tem adquirido nas últimas décadas em diferentes áreas do conhecimento, assim como 

para as práticas pedagógicas resultantes. O termo letramento tem sua origem na palavra inglesa 

Literacy, cuja tradução, equivocada, tem sido fortemente ancorada na concepção de alfabetização. 

Tfouni (2004) ilustra os caminhos e descaminhos que os estudos na área têm traçado, apontando 

para três importantes dimensões: a individualista-restritiva, na qual a ênfase é dada à aquisição e 

utilização das habilidades específicas para ler e escrever, aprendidas na escola, relacionando-se 

diretamente com à alfabetização. Já a segunda dimensão – tecnológica – exige uma maior 

sofisticação dos usos das habilidades de ler e escrever, relacionando-se ao progresso da civilização e 

o desenvolvimento tecnológico. A cognitivista é a terceira dimensão e coloca ênfase nos processos 

internos ocorridos no indivíduo, que se torna responsável pela aquisição do código e, 

consequentemente, pelo sucesso ou fracasso que possa ter nesse sentido. Esta dimensão não 

considera aspectos culturais e sociais do letramento. Contudo, a versão enfocada no presente 

simpósio, entende o termo não com um sentido único, nem descreve um fenômeno simples e 

uniforme. Ao contrário, está intimamente ligado à questão das mentalidades, da cultura e da estrutura 

social como umtodo. Assim, baseando-nos em autores como Street (2003) e Kleiman (1995), 

estamos ampliando o conceito, antes restrito as práticas de leitura e de escrita, ligadas, portanto, à 

aprendizagem formal, escolar, para entender Letramento como prática social que usa a escrita, a 

matemática, a tecnologia e outras linguagens,integramente, em contextos específicos para fins 

específicos, considerando-se as condições socioculturais de produção e as relações de poder 

existentes na sociedade das quais estas práticas emergem. Com Mendes (2007), entendemos que a 

pluralidade e a diversidade de práticas sociais e as variadas formas de representações não se limitam 

apenas às práticas escolarizadas, extrapolando as fronteiras da sala de aula. As leituras, as 

interpretações e os sentidos produzidos pelo “leitor” acontecem apoiados no seu conhecimento de 

mundo, bem como do maior número de relações que consegue estabelecer entre o conhecimento 

novo e antigo e as diferentes áreas do conhecimento, ainda que não as conheça formalmente. Assim, 

queremos criar espaço para discussão de como a escola tem trabalhado com as novas possibilidades 

de Letramento, analisando como as práticas pedagógicas que buscam formar efetivamente o aluno 

cidadão, leitor do mundo, agente de sua transformação. Assim sendo, serão bem vindos trabalhos de 

pesquisa, relatos de experiência e práticas escolares nas áreas de língua portuguesa, língua inglesa, 

alfabetização matemática, numeracia, multiletramento, multimodais, uso de diferentes mídias, 

trabalho com as TICs em sala de aula, e de outras áreas cujo foco seja coerente com a presente 

proposta.  
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