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RESUMO 

 

 

A aquisição dos códigos escritos sozinha já não é suficiente para atender as necessidades de comunicação 

na sociedade atual. Tornou-se necessário expandir a aprendizagem da leitura e da escrita, aliando as 

atividades de alfabetização aos eventos de letramento, possibilitando assim, que os alunos envolvidos no 

processo de alfabetização possam compreender os usos e as funções das mesmas no contexto social. 

Diante disso, o presente trabalho intitulado “A importância do letramento no processo de alfabetização “ 

tem como objetivo levar o leitor a refletir sobre o papel dos usos sociais da leitura e da escrita durante as 

séries iniciais do ensino fundamental, além de evidenciar o papel do professor durante o processo de 

alfabetizar letrando. A metodologia utilizada como base para a realização deste Trabalho de Conclusão de 

Curso foi a pesquisa bibliográfica. Por meio desta pesquisa, percebeu-se que o professor exerce um 

trabalho crucial na alfabetização de seus alunos, que incidirá também na formação de leitores e escritores 

competentes e críticos, capazes de extrair significados de um texto e de elaborar uma opinião sobre ele.  

Entretanto, isso só ocorrerá se o professor fizer uso de uma prática contextualizada, que leve o ensino e a 

aprendizagem para além da leitura mecânica e atribua sentido as suas atividades, usando situações 

cotidianas que façam parte do ambiente letrado. Também é importante ressaltar a influência da 

participação da família neste processo, tendo em vista que o interesse, que os pais ou cuidadores 

demonstram pelo uso da leitura e da escrita, incidirá no interesse que as crianças despertarão pelas 

mesmas. Neste sentido, alunos terão menor dificuldade ao enfrentar o processo de alfabetização, o que 

ocorre devido ao fato de adentrarem à escolarização com uma bagagem significativa sobre as funções da 

oralidade e da escrita, sabendo que as mesmas transmitem algo e que são de extrema importância para a 

comunicação. 


