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RESUMO
Ainda hoje no Brasil muitas pessoas possuem limitação para ler, escrever, interpretar textos,
identificar ironia em contextos diversificados, realizar operações matemáticas em situações do
dia a dia, e em razão disso são considerados analfabetos funcionais, mesmo com a melhoria
em grande parte das escolas e investimentos na formação dos professores ainda estamos longe
de melhorar essa situação. Nessa perspectiva o estudo teve como objetivo compreender a
importância da alfabetização e do letramento nos anos iniciais, e destaca também pontos
relevantes da alfabetização e do letramento, a importância do desenvolvimento da criança no
processo ensino/aprendizagem e também no momento de conceituar à escrita para um sistema
de representação, além das práticas no que diz respeito ao processo. A metodologia da
pesquisa constituiu-se em uma revisão bibliográfica descritiva com abordagem qualitativa, e,
para a coleta de dados, foi utilizada as bases Scielo, Biblioteca Digital Brasileira de Teses e
Dissertações e Google Acadêmico, com o objetivo de identificar produções científicas
relacionadas ao tema abordado neste estudo. Conforme as pesquisas contatamos que os
métodos diversificados aplicados facilitam a aprendizagem e estimulam a alfabetização e o
letramento, deixando as aulas mais prazerosas e os alunos mais encorajados e envolvidos no
processo, ajudando-os a perceber com mais facilidade a decifrar o seu entorno. Sendo assim
conclui-se que a alfabetização é a aquisição do domínio do sistema linguístico e o letramento
e a competência que a criança adquire a partir da função social da leitura e da escrita, embora
sejam situações distintas, o processo educativo é sem dúvida alfabetizar letrando, pois um
complementa o outro e se faz necessário para que haja melhores resultados na formação dos
estudantes e contribui para diminuir os altos índices de adolescentes e adultos analfabetos
funcionais.
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