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Resumo. 
O trabalho apresentado tem como finalidade mostrar a diferença entre alfabetização e 
letramento. Não só diferenciar, mas identificar condições para que o professor possa 
alfabetizar letrando, tendo uma concepção que entre a escrita e a leitura existe uma 
relação de inter dependência. Para que isso ocorra é necessário uma prática de leitura 
constante na escola e fora dela. Por isso é muito importante sessões de leituras livres 
para o aluno na sala de aula, pois através dela  o aluno terá um encontro com o mundo 
da ficção e da imaginação, quando este é imposto se transforma em um dever horrível 
e não em um prazer.  
Palavras-Chave: Alfabetização, Letramento, Diferença. 
 
Abstract. 
The presented work has as purpose show the difference between literacy and 
letramento. Not only to differentiate, but to identify terms so that the teacher can 
alphabetize letrando, having a conception that between writing and the reading exists 
an inter dependence relation. So that that occurs is necessary a practice of constant 
reading at school and outside her. Because of this it is very important sessions of free 
readings for the student in the class room, because through her that the student will 
have an encounter with the fiction world and of the imagination, when this is imposed 
transforms in one owe horrible and not in a pleasure. The school goal at work of 
reading is to carry the student to the analysis and the comprehension of the written 
texts. With that it realizes that school does not manage to form readers. 
Words-key: Literacy, Letramento, Difference. 
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Alfabetizar1 é tornar o indivíduo capaz de ler e escrever, ou seja, a pessoa que 

aprende a ler e escrever se torna alfabetizada mesmo que não faça uso da leitura e da 

escrita. Já letrar significa o resultado da ação de ensinar ou aprender a ler e escrever. 

Não basta só ler e escrever tem que saber o que leu e escreveu. 

Se uma criança sabe ler, mas não é capaz de ler um livro, uma revista ou um 

jornal, se sabe escrever palavras e frases, mas não é capaz de escrever uma carta, é 

alfabetizada, mas não é letrada. 

Para que se considere uma pessoa letrada ela precisa não só saber ler e 

escrever, mas exercer práticas sociais de leitura e escrita que circula na sociedade em 

que vive sabe lê jornais, revistas, livros, obras literárias, placas, rótulos, interpretar 

tabelas, sabe escrever e escrevem cartas, bilhetes, telegramas. 

Tem-se afirmando que alfabetização e letramento2 são processos diferentes, 

cada um com suas especificidades, mas complementares, inseparáveis e ambos 

indispensáveis. O desafio que se coloca hoje para os professores é o de conciliar 

esses dois processos, de modo a assegurar aos alunos a apropriação do sistema 

alfabético-ortográfico e a plena condição de uso da língua nas práticas sociais de 

leitura e escrita, ou seja, deve-se alfabetizar letrando. 

 

Dissociar alfabetização e letramento é um equívoco porque, no quadro das atuais concepções 

psicológicas, lingüísticas e psicolingüísticas de leitura e escrita, a entrada da criança (e 

também do adulto analfabeto) no mundo da escrita se dá simultaneamente por esses dois 

processos: pela aquisição do sistema convencional de escrita – a alfabetização, e pelo 

desenvolvimento de habilidades de uso desse sistema em atividades de leitura e escrita, nas 

práticas sociais que envolvem a língua escrita – o letramento. Não são processos 

independentes, mas interdependentes, e indissociáveis: a alfabetização se desenvolve no 

                                                 
1 Com um estudo aprofundado considera-se segundo Magda Soares, que alfabetizar é ensinar a ler e 
escrever, é tornar o indivíduo capaz de ler e escrever. 
2 Na verdade, a palavra letramento é uma tradução para português da palavra inglesa literacy, portanto 
letramento é o resultado da ação de ensinar e aprender as práticas sociais de leitura e escrita. O estado ou 
condição que adquire um grupo social ou um indivíduo como consequências de ter se apropriado da 
escrita e de suas práticas sociais. 
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contexto de e por meio de práticas sócias de leitura, isto é, através de atividades de 

letramento, e este, por sua vez, só pode desenvolver-se no contexto da e por meio da 

aprendizagem das relações fonema-grafema, isto é, em dependência da alfabetização. 

(SOARES, 2004, 51) 

   

Alfabetizar significa orientar crianças para o domínio da tecnologia da escrita, 

letrar significa levar ao exercício das práticas sociais de leitura e escrita. Uma criança 

alfabetizada é uma criança que sabe ler e escrever, uma letrada é a que tem o hábito, 

as habilidades e até mesmo o prazer de leitura e escrita em diferentes contextos. 

Um adulto pode até ser analfabeto, contudo, pode ser letrado, ou seja, ele não 

aprendeu a ler e escrever, todavia, utiliza a escrita para escrever uma carta através de 

um outro indivíduo alfabetizado, um escriba, mas é necessário enfatizar que é o 

próprio analfabeto que dita o seu texto, logo, ele lança mão de todos os recursos 

necessários da língua para se comunicar. Ele demonstra com isso que conhece, de 

alguma forma, as estruturas e funções da escrita. O mesmo faz quando pede para 

alguém ler alguma carta que recebeu, ou texto que contém informações importantes 

para ele: seja uma notícia em um jornal; itinerário de transportes; placas; sinalizações 

diversas. Este indivíduo é analfabeto, não possui a tecnologia da decodificação dos 

signos, mas, ele possui certo grau de letramento devido a sua experiência de vida em 

uma sociedade que é atravessada pela escrita, logo, este é letrado. 

“Um adulto pode ser analfabeto e letrado: não sabe ler nem escrever, mas usa a 

escrita: pede a alguém que escreva por ele, dita uma carta por exemplos (e é 

interessante que quando dita, usa convenções e as estruturas lingüísticas 

próprias da língua escrita, evidenciando que conhece as peculiaridades da 

língua escrita, e usa-se, lançando mão de um “instrumento” que é o 

alfabetizado (que funciona como uma máquina de escrever). (SOARES, 2004, 

47)”. 
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Temos como exemplo também o caso de uma criança que mesmo antes de 

estar em contato com a escolarização, e que não sabia ainda ler e escrever, porém, 

tem contato com livros, revistas, ouvem histórias lidas por pessoas alfabetizadas, 

presencia a prática de leitura, ou de escrita, e a partir daí também se interessa por ler, 

mesmo que seja só encenação, criando seus próprios textos “lidos”, ela também pode 

ser considerada letrada embora analfabeta, porque conhece ou tenta exercer no limite 

de suas possibilidades, práticas de leitura e escrita. 

 

“Uma criança pode ainda não ser alfabetizada, mas ser letrado: uma criança 

que vive num contexto de letramento, que convive com livros, que houve 

histórias lidas por adultos (...) que toma um livro e finge que está lendo (e aqui 

de novo é interessante observar que, quando finge ler, usa as conversações e 

estruturas lingüísticas próprias da narrativa escrita), toma um papel e um lápis 

e “escreve” uma carta, uma história”. (SOARES, 2004,47) 

 
 

 

 É possível encontrar pessoas que passam pela escola, aprendem técnicas 

de decifração do código escrito, mas não são capazes de ler palavras e textos simples 

(não lêem revistas, jornais, informativos, manuais de instrução, livros diversos, 

receita do médico, bulas de remédios) não são capazes de valer da língua escrita em 

situações sociais que requerem habilidades mais complexas. Essas pessoas são 

alfabetizadas, mas não são letradas. Com tudo isso, há pelo menos uma constatação: 

existem diferentes tipos e níveis de letramento, e estão eles ligados às necessidades e 

exigências de uma sociedade e de cada indivíduo no seu meio social. 

Sabemos que a princípio qualquer pessoa depois de alfabetizada tem 

condições de ler. Mas poder ler não significa querer ou mesmo saber ler (no sentido 

de interpretar, debater, contradizer, desestruturar e recompor um texto). Há uma 
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parcela muito grande de analfabetos funcionários (aqueles que sabem escrever e 

reconhecer o próprio nome, mas não sabem tirar informações de uma página escrita). 

Com isso percebe-se que a escola não consegue formar leitores. 

O trabalho de leitura na escola tem por objetivo levar o aluno à análise e 

compreensão dos ideais dos autores e buscar no texto os elementos básicos e seu 

sentido. 

Sendo a leitura uma das principais formas de conhecer o mundo, o livro 

permite ao aluno o acesso a diversas informações, além de abrir as portas para 

imaginação, desenvolvendo um bom hábito de leitura o aluno transforma-se em um 

bom leitor e consequentemente um bom escritor.  

Qualquer texto precisa ser lido como sendo um lugar de encontro entre quem 

escreveu e quem lê, por isso os professores precisam abrir sessões de leitura livre 

com seus alunos a partir disso ele irão ler o que sentem vontade e o que de acordo 

com o seu meio social e cultural. A leitura de escolha pessoal é de grande relevância 

para estimular o aluno a ler, permitindo o interesse pelo ato de ler e estimulando a 

liberdade de escolha. Os alunos escolhem o que desejam ler, comentam e sugerem, 

dessa forma aprende-se com a experiência do outro e muitas vezes o aluno se sente 

motivado a ler um livro a partir da descrição do colega. Através da leitura autônoma, 

o aluno vivencia situações de leitura como crescente independência da mediação do 

professor, aumentando a confiança em si como leitor. 

A valorização da leitura através de revistas e jornais é muito importante neste 

processo, por meio dela, os alunos entram em contato com diversos registros de 

escrita aceito socialmente, além de acumular informações sobre o bairro, a cidade, o 

país e o mundo. 
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Da mesma forma a escola precisa conhecer e interagir com o mundo de seus 

alunos, conhecer suas camadas sociais, observar qual o convívio e a freqüência que 

eles estão relacionados com a leitura, para a leitura tornar-se um hábito, deve 

começar a ser sugerida a criança o mais cedo possível, por isso a casa, a família e os 

pais são os primeiros a incentivarem a criança a um convívio diário com a leitura 

dentro e fora de suas casas. Com isso a escola tem a necessidade enorme em 

identificar e compreender o aprendizado e a compreensão da leitura. Pode-se dizer 

que a leitura é o conhecimento, e conhecimento é uma forma de compreender e 

dominar a realidade. O professor deve organizar sessões de leitura livre, dessa forma 

aprende-se com a experiência do outro e muitas vezes o aluno se sente motivado a ler 

um livro a partir da descrição do colega. 

É necessário que todo educador tenha uma visão ampla do que é ler para que 

se amplie também a visão de mundo de seus educandos. 

A leitura em geral precisa ter sentido, significado para o leitor, logo a mesma 

só se tornara livre quando se respeitar ao menos em momentos iniciais de 

aprendizado, o prazer ou a aversão de cada leitor a cada leitura, ou seja, quando não 

houver obrigatoriamente para se ler, seja um livro ou mesmo uma revista. 

 

“Ou o texto dá um sentido ao mundo, ou ele não tem sentindo nenhum. E o 

mesmo pode-se dizer de nossas aulas”. (LAJOLO, 2002,15). 

 

 Ainda existe uma grande discursão sobre leitura e escrita a partir disso 

deve-se observar que ler não é da mesma natureza que escrever, embora mantenham 

com freqüência uma relação de atração mútua. A relação entre ler e escrever não é 

mecânica, de ligação direta levando a idéia de que uma pessoa leia muito 

necessariamente escreve bem. Ou seja, um escritor é necessariamente um grande leitor, 
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mas nem sempre um grande leitor torna-se um escritor. Ler muito pode não levar a 

escrever, pode levar a ler bem. 

Nos Estados Unidos e na Inglaterra, há grande preocupação com o que 

consideram um baixo nível de literacy da população, e, posteriormente, realizam-se 

testes nacionais para avaliar as habilidades de leitura e de escrita da população adulta e 

orientar políticas de superação do problema. Outro exemplo é a França. Os franceses 

diferenciam illettrisme muito claramente illettrisme de analphabétisme. Este último é 

considerado problema já vencido, com exceção para imigrantes analfabetos em língua 

francesa. Já illettrisme surge como problema recente da população francesa. Basta dizer 

que a palavra illettrisme só entrou no dicionário, na França, nos anos 80. Em Portugal é 

recente a preocupação com a questão do letramento, que lá ganhou a denominação de 

literacia, numa tradução mais ao pé da letra do inglês literacy. 

“Analfabetismo no primeiro mundo? (...) quando os jornais noticiam a preocupação 
com altos níveis de “analfabetismo” em países como os Estados Unidos, a França, a 
Inglaterra; surpreendente porque: como podem ter altos níveis de analfabetismo países 
em que a escolaridade básica é realmente obrigatória e, portanto, praticamente toda a 
população conclui o ensino fundamental. ( que nos países citados, tem duração maior 
que a do nosso ensino fundamental – 10 anos nos Estados Unidos e na França, 11 anos 
na Inglaterra). É que, quando a nossa mídia traduz para o português a preocupação 
desses países, traduz illiteracy (inglês) e lletrsme (francês) por analfabetismo. Na 
verdade, não existe analfabetismo nesses países, isto é, o número de pessoas que não 
sabe ler ou escrever aproxima-se de zero; a preocupação, pois não é com os níveis de 
analfabetismo, mas com os níveis de letramento, com a dificuldade que adultos e jovens 
revelam para fazer usos adequado da leitura e da escrita: sabem ler e” escrever, mas 
enfrentam dificuldades para escrever um ofício, preencher um formulário, registrar a 
candidatura a um emprego – os níveis de letramento é que são baixos. (SOARES, 
2004,56,57).”   

 

 
AS PRÁTICAS ESCOLARES E O ENSINO DE LEITURA NAS ESCOLAS 

 

A leitura como tantas atividades humanas é uma ação cultural do ser humano, 

sendo aprendida no decorrer de sua existência a partir das relações estabelecidas na 

sociedade em que vive. Entende-se a leitura como um processo significativo e para que 
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os alunos tornem-se verdadeiros leitores, cidadãos críticos e que sejam capazes de tomar 

decisões que levem algumas mudanças na sociedade. 

A formação do gosto pela leitura deve começar muito cedo, já na família, 

cabendo à escola dá continuidade ao trabalho, a educação não deve restringir-se SOS 

espaços do mundo escolar pelo fato de possibilitar a construção de novas relações 

sociais. 

Letramento é uma palavra recém-chegada ao vocabulário da educação e das 

ciências lingüísticas, ela surge nos discursos realizados pelos especialistas dessa área na 

segunda metade dos anos 80. Algumas das definições existentes sobre o letramento: é o 

resultado da ação de ensinar e aprender as práticas sociais de leitura e escrita; um estado 

ou condição de quem não apenas sabe ler e escrever, mas dedica-se a atividades de 

leitura e escrita. 

É preciso que haja condições para que ocorra o letramento, pois, fala-se muito 

em leitura reflexiva e formação de leitores, porém, infelizmente, as escolas investem 

pouco na qualidade intelectual de seus alunos e consequentemente, desprezam a 

importância da promoção da leitura junto com os estudantes. 

Um dos problemas que ocorre nos países de terceiro mundo é que se alfabetizam 

crianças e adultos, mas não lhes são dadas às condições para ler e escrever: não há 

material à disposição; o número de bibliotecas e livrarias é jeito pequeno e além de tudo 

os preços dos livros, jornais e revistas é inacessível para muitos.  

(...) urge discutir por exemplo, o conceito de motivação, porque é um nome dele que a 

obra literária pode ser completamente desfigurada na prática escolar. Propor palavras 

cruzadas, sugerir identificação com uma ou outra personagem, dramatizar textos e 

similares atividades que manuais escolares propõem, é periférico ao ato da leitura, ao 

contato solitário e profundo que o texto pede. (LAJOLO, 2002,15) 
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Sabe-se que são muitos os problemas enfrentados em sala de aula, os quais deixa 

bem clara a decadência intelectual dos alunos. Jovens que não sentem atração nenhuma 

pela leitura e que por não exercitá-la, acabam se perdendo na escrita. Sabem ler e ao 

mesmo tempo não sabem, por não ter o hábito de leitura com reflexão. Assim sendo, lê-

se, porém não há um entendimento pelo. 

Alfabetizar letrando significa orientar a criança pra que aprenda a ler e 

escrever levando-a  a conviver com práticas reais de leitura  e de escrita substituindo 

as tradicionais cartilhas por livros, revistas  e até mesmo jornais. 

 A partir do momento em que nasce a criança começa a letrar-se, 

rodeada de material escrito e de pessoas que usam a leitura e a escrita, isto vale tanto 

para as crianças das camadas sociais favorecidas quanto para as camadas 

desfavorecidas, pois a escrita está presente no contexto de ambas. Como já foi dito 

tanto crianças de camada favorecida quanto à das camadas populares convivem com 

a escrita e com práticas de leitura cotidianamente, ou seja, vivem em ambiente de 

letramento. 

 Em sociedade grafocêntricas como a nossa, tanto crianças de camadas 

favorecidas quanto crianças de camadas populares convivem com a escrita e co m 

práticas de leitura e escrita cotidianamente, ou seja, umas e outras  vivem em 

ambiente de letramento. A diferença é que crianças  das camadas favorecidas têm  

um convívio inegavelmente mais freqüente e mais intenso com material escrito e 

com práticas  de leitura e de escrita do que as camadas populares , e, o que é mais 

importante, essas crianças, porque inseridas na cultura dominante, convivem com o 

material escrito e as práticas que a escola valoriza , usa e quer ver utilizado. Dois 

aspectos precisam,então, ser considerados: de um lado, a escola deve aprender a 

valorizar também  o material escrito e as práticas  de leitura e de escrita com que as 
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crianças das camadas populares convivem; de outro lado, a escola deve dar 

oportunidade ás crianças  dessas camadas de conhecer e usufruir as culturas 

populares, tendo acesso ao material escrito  a ás práticas dessa cultura. 

 Ler não é apenas passar os olhos por algo escrito, nem fazer uma 

tradução oral do que está escrito, mas sim garantir ao individuo um espaço na 

sociedade. 

 

“ A leitura é uma atividade de acesso ao conhecimento produzido, ao prazer 

estético e, ainda, uma atividade de acesso às especificidades da escrita” 

(ANTUNES, 2003,70) 

 

 A prática de leitura e escrita tem  conseqüências sobre o individuo, 

alterando seu estado ou condição referindo-se  aos seus aspectos sociais, psíquicos, 

culturais políticos e lingüísticos. A  aptidão para ler e escrever  com deficiência  é o 

mais significativo indicador para um bom desempenho lingüístico. 

 A atividade  da leitura favorece, a ampliação de informarão  do leitor, 

por ela o leitor pode incorporar novas idéias, novos conceitos, novas e diferentes 

informações acerc a  das coisas, das pessoas , dos acontecimentos e do  mundo em 

geral. 

 Leitura, portanto é a possibilidade própria de cada pessoas têm de 

sentido e de significado em textos escritos,desenhos, comportamentos, filmes, 

relatos. Se ler para entender o mundo para viver melhor, quanto mais se lê, mais 

abrangente e a concepção de mundo e de vida. Sabe-se que a leitura assume um 

papel fundamental na aprendizagem de todos os conteúdos escolares. 

O ensino da língua portuguesa não deve se preocupar em alfabetizar crianças 

ensinando a elas o mecanismo do código alfabético. Por isso pode-se afirmar que  
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existem pessoas alfabetizadas e não letradas. Ainda considera-se uma pessoa 

alfabetizada que sabe fazer seu próprio nome, pode-se observar que muitas dessas 

pessoas não sabem ler nem escrever simplesmente conseguem  desenhar seu próprio 

nome. Para que se considere uma pessoa letrada o individuo precisa saber ler e 

escrever pelo menos um bilhete do cotidiano. 
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