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RESUMO

O relato da experiência apresentado é fruto da observação da ação
ocorrida em uma instituição escolar do município de Piraquara-PR.
Buscou-se contemplar a complexidade que constituiu esta vivência e seus
condicionantes. A compreensão do processo de aprendizagem da língua
escrita é condição necessária e base para processo de escolarização, a
análise dedica-se a relatar uma experiência docente de alfabetização e
letramento em turmas do primeiro ciclo do Ensino Fundamental
abordando elementos da prática pedagógica fortemente marcada pela
pandemia do Covid 19. Dá-se enfoque a estudante, em inclusão escolar,
com perda auditiva bilateral moderada a severa.  A relevância da
tecnologia e sua relação com o Sistema de Escrita Alfabética como
elemento da cultura humana envolve a relação entre os sujeitos
pertencentes a este contexto e a apropriação do instrumento que permite
a compreensão deste amplamente observada. Ao se apropriar do
instrumento cultural que permite a aquisição da linguagem escrita, torna-
o seu. De um modo singular, ele se apropria de algo que é coletivo e
internaliza como algo próprio. Observou-se nessa experiência que história
e cultura constituem parte do processo de alfabetização e portanto a
participação do outro é fundamental. Sozinho o sujeito não consegue
participar deste processo. Sendo assim, o papel do professor na
alfabetização não é somente de apoiar, mas sim, de participar no modo
de apropriação da cultura. O processo de Alfabetização e Letramento,
historicamente , tem sido um grande desafio nas escolas brasileiras,  e
este cenário se intensificou mais ainda neste no contexto de pandemia,
vivenciado desde março de 2020, devido ao distanciamento social.
Conclui-se que a premissa que aprender a ler e escrever é direito de todos
e todas e precisa ser garantido por meio de práticas educativas baseadas
nos conceitos de uma escola humanizada e inclusiva. Ressalta-se como
elementos relevantes a importância da criação de vínculos positivos entre
escola e família, o compromisso docente no que tange à qualidade da
mediação num contexto pandêmico associado ao uso de diferentes
recursos.
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