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 O paradigma do letramento surge no cenário O paradigma do letramento surge no cenário 
educacional brasileiro educacional brasileiro a partir dos meados dos a partir dos meados dos 
anos 80.anos 80.

 Segundo este paradigma, o foco meramente Segundo este paradigma, o foco meramente 
no sistema da escrita alfabética não garantiria no sistema da escrita alfabética não garantiria 
a apropriação dos usos e funções da língua a apropriação dos usos e funções da língua 
escrita.escrita.
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 O O letramentoletramento tem relação com as  tem relação com as 
práticas de leiturapráticas de leitura que o sujeito vivencia  que o sujeito vivencia 
na sociedade.na sociedade.

 Já Já a alfabetizaçãoa alfabetização tem relação com a  tem relação com a 
apropriação da escrita.apropriação da escrita.
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 Pressupostos do paradigma do letramentoPressupostos do paradigma do letramento

 Base teórica: Base teórica: sociointeracionismosociointeracionismo

 Foco:Foco: nas práticas sociais de leitura e escrita nas práticas sociais de leitura e escrita

 Concepção de letramento: Concepção de letramento: formar leitores e formar leitores e 
produtores de textoprodutores de texto

 Ênfase: Ênfase: na leitura e produção de textosna leitura e produção de textos
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Pontos Fortes Pontos Frágeis
Focalizam aspectos essenciais no 
processo de alfabetização:

⇒A ênfase na leitura e produção 
de textos.

⇒A apropriação dos usos e 
funções da língua.

Usados de forma exclusiva ou 
parcial, apresentam as seguintes 
limitações:

⇒Pouca ênfase nas atividades 
que propiciam apropriação do 
sistema de escrita.

⇒Priorização do fenômeno do 
letramento em detrimento das 
especificidades da alfabetização.
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