EDITORIAL
Este número especial que agora chega em suas mãos é o coroamento do 5º Congresso Brasileiro
de Alfabetização.
Sabemos que as discussões e propostas relacionadas ao campo da alfabetização têm, cada vez
mais, ocupado lugar de destaque no cenário acadêmico, educacional e político no Brasil, tendo se
consolidado em pesquisas, ações políticas e pedagógicas, visando à produção de conhecimento e
alternativas para a inclusão dos cidadãos no universo da cultura escrita. Nesse contexto, a Associação
Brasileira de Alfabetização - ABALF, por meio de seus associados e associadas, é referência na
produção cientifica do campo.
Já o Congresso Brasileiro de Alfabetização - CONBAlf emergiu após um ano de criação da ABAlf,
em 18/07/2012, quando se verificou que não havia no cenário brasileiro um Congresso específico para
o debate sobre o conjunto de aspectos e problemas relativos ao tema.
Tendo em vista as repercussões desses encontros no cenário nacional e a grande importância do
CONBAlf para a identidade do campo de estudos e investigação sobre alfabetização, para diálogo
entre pesquisadores nacionais, internacionais, professores e gestores e para a reflexão e divulgação
de práticas relativas ao ensino da leitura e da escrita, foi proposto o V Congresso Brasileiro de
Alfabetização, que ocorreu em 2021, totalmente online, com o tema: ALFABETIZAÇÃO: POLÍTICAS,
PRÁTICAS E RESISTÊNCIAS.
Um congresso tecido a muitas mãos. Diretoria e Associados, desde abril de 2020, quando se
definiu o tema, até o encerramento de todas as atividades do congresso, em 20 de agosto de 2021,
trabalharam em sintonia, integrando vozes e saberes para pensar Politicas Práticas e Resistências no
campo da alfabetização.
Foram mais de 1.600 inscritos oficialmente, 9.880 participantes online durante os dias do
congresso e os vídeos das mesas já somam 48 mil visualizações no canal YouTube da ABAlf.
02 conferencias, 07 mesas redondas, mais de 350 trabalhos aprovados, tudo apresentado em
três dias de intenso debate e reflexão em torno da alfabetização.
São destes momentos vivenciados no congresso que este dossiê se materializa. As conferencias
e palestras revisitadas por seus autores agora tomam corpo e compõem este número especial.
Com os textos aqui apresentados, a Revista Brasileira de Alfabetização brinda a comunidade
científica e educacional com discussões sobre alfabetização, os quais reverberam a luta permanente
pela garantia da alfabetização como direito de todos e todas num mundo sem preconceito,
desigualdades e violência.
Boa leitura!
Adelma das Neves Nunes Barros-Mendes
Fernando Rodrigues de Oliveira
Lourival José Martins Filho
Outono de 2022.
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