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Alfabetização 
Autor: Magda Soares, 

Instituição: Universidade Federal de Minas Gerais-UFMG / Faculdade de Educação / Centro de Alfabetização, 

Leitura e Escrita-CEALE, 

A palavra alfabetização é de uso comum e frequente, não só no léxico específico de profissionais do 

ensino e da Educação, mas também no léxico de todos os indivíduos, alfabetizados ou não, de uma 

sociedade letrada. Entre estes últimos, há em geral concordância quanto ao conceito que a 

palavra alfabetização nomeia: pergunte-se a qualquer pessoa o que é alfabetização, e a resposta 

dificilmente será outra que não a de que alfabetização é “o processo de ensinar a ler e a escrever”. 

Entre os profissionais do ensino e da Educação, porém, esse conceito foi posto em discussão a partir de 

meados dos anos 1980, quando as crescentes demandas sociais de leitura e escrita em sociedades 

grafocêntricas, como são quase todas as sociedades modernas, evidenciaram a insuficiência de apenas 

“saber ler e escrever” e, em decorrência, a necessidade de que se ampliasse o conceito de alfabetização, 

para incluir nele o saber fazer uso competente da leitura e da escrita nas situações sociais em que a língua 

escrita esteja presente. Entretanto, logo se reconheceu que essas duas competências – de um lado, saber 

ler e escrever, de outro lado, saber responder adequadamente às demandas sociais de uso da leitura e da 

escrita – envolviam processos linguísticos e cognitivos bastante diferentes; como consequência, passou-

se a designar por uma outra  palavra, letramento, o desenvolvimento de habilidades de uso social da leitura 

e da escrita, e a designar com a palavra alfabetização especificamente a aprendizagem de um sistema que 

converte a fala em representação gráfica, transformando a língua sonora – do falar e do ouvir – em língua 

visível – do escrever e do ler: a aprendizagem do sistema alfabético. Assim, a alfabetização, atualmente, 

é entendida como a aprendizagem de um sistema de representação da cadeia sonora da fala pela forma 

gráfica da escrita – o sistema alfabético – e das normas que regem seu emprego. 
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Não se trata, porém, como frequentemente se supõe, de aquisição de um código; um código é, em seu 

sentido próprio, um sistema que substitui os signos de um outro sistema já existente;  ao contrário, o 

sistema alfabético não é um sistema de substituição de um outro sistema preexistente: é um sistema de 

grafemas que representam sons da fala, os fonemas, portanto, um sistema de representação, não um 

código. 

É esse sistema de representação que se materializa no sistema alfabético, que é um sistema notacional: ao 

compreender o que a escrita representa (a cadeia sonora da fala, não seu conteúdo semântico), é preciso 

também aprender a notação – os grafemas – com que, arbitrária e convencionalmente, são representados 

os sons mínimos da fala – os fonemas. 

 Em síntese, alfabetização é o processo de aprendizagem do sistema alfabético e de suas convenções, ou 

seja, a aprendizagem de um sistema notacional que representa, por grafemas, os fonemas da fala. 

 É importante destacar que, na prática pedagógica, a aprendizagem da língua escrita, ainda que inicial, 

deve ser tratada como uma totalidade: a alfabetizaçãodeve integrar-se com o desenvolvimento das 

habilidades de uso do sistema alfabético – com o letramento; embora os dois processos tenham 

especificidades quanto a seus objetos de conhecimento e aos processos linguísticos e cognitivos de 

apropriação desses objetos, dissociá-los teria como consequência levar a criança a uma concepção 

distorcida e parcial da natureza e das funções da língua escrita em nossa cultura. 

 

Cultura escrita 
Autor: Ana Maria de Oliveira Galvão, 

Instituição: Universidade Federal de Minas Gerais-UFMG / Faculdade de Educação / Grupo de Estudos e 

Pesquisas em História da Educação-GEPHE, 

Cultura escrita é o lugar – simbólico e material – que o escrito ocupa em/para determinado grupo social, 

comunidade ou sociedade. Essa definição baseia-se na acepção antropológica de cultura, considerada 

como toda e qualquer produção material e simbólica, criada a partir do contato dos seres humanos com a 

natureza, com os outros seres humanos e com os próprios artefatos, criados a partir dessas relações. 

Essa definição traz algumas consequências. A primeira delas diz respeito à compreensão de que a cultura 

escrita, principalmente em sociedades complexas, não é homogênea. Nesse sentido, vários autores têm, 

nos últimos anos, preferido utilizar culturas do escrito ou culturas escritas. Esses termos são capazes de 

expressar que não existe um único lugar para o escrito em uma determinada sociedade ou em/para um 

determinado grupo social. Outra consequência refere-se ao papel ativo ocupado pelos sujeitos na produção 

das culturas do escrito. Assim, é pouco fértil afirmar que os indivíduos e/ou as sociedades se inserem ou 

têm acesso à cultura escrita, pois os seres humanos produzem cotidianamente bens materiais e simbólicos 

em várias dimensões de suas vidas. Essa produção diária é que vai, ao longo do tempo, configurar o lugar 

do escrito em seu grupo social, na sua comunidade. 

A definição esboçada também nos leva a diferenciar cultura escrita de letramento. As duas expressões 

têm sido tomadas muitas vezes como sinônimas, possivelmente por serem ambas – ao lado da palavra 
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alfabetismo – traduções do termo literacy. Se considerarmos que o letramento se refere, 

predominantemente, aos usos sociais da leitura e da escrita, compreendemos que ele compõe uma das 

dimensões das culturas do escrito, mas não pode ser tomado como seu sinônimo. A análise de como se 

usa a leitura e a escrita em uma determinada sociedade (ou seja, o estudo do letramento) pode nos levar a 

compreender melhor o(s) lugar(es) que o escrito ocupa nessa mesma sociedade. 

Por fim, uma última consequência merece ser destacada: os lugares que o escrito ocupa não são os mesmos 

para os diferentes sujeitos e grupos que vivem naquela sociedade. Reconhecemos, assim, que as culturas 

do escrito não podem ser consideradas fora das relações de poder. Em outras palavras, existem modos de 

se relacionar com o escrito que são considerados os mais adequados – e trazem, em consequência, maior 

poder – em determinadas culturas. Por outro lado, é possível encontrar comunidades em que esses modos 

são ignorados por seus membros e que o escrito não ocupa papel relevante nas hierarquizações simbólicas 

e sociais que as fundamentam. 

Tendo em vista essa discussão, é importante que o professor considere, principalmente quando trabalha 

com crianças de meios populares e/ou de meios rurais, que existem muitos modos de se relacionar com 

as culturas do escrito nas sociedades contemporâneas e que a escola tende a privilegiar apenas um deles. 

É fundamental que ele conheça os lugares simbólicos e materiais que o escrito ocupa na vida dos seus 

alunos, de suas famílias e de suas comunidades. Esse conhecimento e a consequente valorização desses 

outros modos de se relacionar com o escrito podem se concretizar de várias formas – por exemplo, quando 

professores convidam pessoas mais velhas para narrar histórias ou recitar poesias que sabem de cor. Tais 

condições permitem que o trabalho que se realiza na escola transforme a leitura e a escrita em instrumentos 

de luta em uma sociedade desigual. É importante também, principalmente para os educadores que 

trabalham na Educação de Jovens e Adultos, que reconheçam, cotidianamente, que os analfabetos e 

semialfabetizados são produtores de cultura – e não apenas consumidores. 

 

Letramento 
Autor: Magda Soares, 

Instituição: Universidade Federal de Minas Gerais-UFMG / Faculdade de Educação / Centro de Alfabetização, 

Leitura e Escrita-CEALE, 

Letramento é palavra que corresponde a diferentes conceitos, dependendo da perspectiva que se adote: 

antropológica, linguística, psicológica, pedagógica. É sob esta última perspectiva que a palavra e o 

conceito são aqui considerados, pois foi no campo do ensino inicial da língua escrita que letramento – a 

palavra e o conceito – foi introduzido no Brasil.  Posteriormente, o conceito de letramento se estendeu 

para todo o campo do ensino da língua e da literatura, e mesmo de outras áreas do conhecimento, mas, 

neste verbete, letramento é considerado apenas em sua relação com alfabetização.  

 Nos anos 1980, os limites do ensino e da aprendizagem da língua escrita se ampliam: em decorrência do 

desenvolvimento social, cultural, econômico, político em nosso país durante o século XX, ganham cada 
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vez maior visibilidade as muitas e variadas demandas de leitura e de escrita nas práticas sociais e 

profissionais, gerando a necessidade de mais avançadas e diferenciadas habilidades de leitura e de escrita, 

o que exigiu, consequentemente, reformulação de objetivos e introdução de novas práticas no ensino da 

língua escrita na escola, de que é exemplo a grande ênfase que se passa a atribuir ao desenvolvimento de 

habilidades de compreensão leitora e de produção de textos de uma gama ampla e variada de gêneros 

textuais e de usos sociais da língua escrita. É então que surge no contexto educacional o termo letramento, 

que inicialmente se associou ao termo alfabetização, para designar uma aprendizagem inicial da língua 

escrita entendida não apenas como a aquisição do sistema alfabético e suas convenções, mas também 

como a introdução da criança às práticas sociais da língua escrita, ou, mais amplamente, à cultura do 

escrito. 

Na verdade, talvez a palavra letramento não fosse necessária se se pudesse atribuir, como pretendem 

alguns, um sentido ampliado à palavra alfabetização. Entretanto, na tradição da língua, no senso comum, 

no uso corrente, e mesmo nos dicionários, alfabetização é compreendida como, restritamente, a 

aprendizagem do sistema alfabético-ortográfico e das convenções para seu uso: a aprendizagem do ler e 

do escrever. Ampliar o significado da palavra alfabetização, para que designe mais que o que 

tradicionalmente e correntemente vem designando, seria, como tem sido, uma tentativa infrutífera, pela 

dificuldade, ou mesmo impossibilidade, do ponto de vista linguístico, de intervir artificialmente em um 

significado já consolidado na língua.  É o que justifica e explica o surgimento de um termo que se 

acrescenta e se associa à aprendizagem do sistema alfabético – à alfabetização – para nomear esta outra 

faceta da aprendizagem da língua escrita – o letramento: o desenvolvimento das habilidades que 

possibilitam ler e escrever de forma adequada e eficiente, nas diversas situações pessoais, sociais e 

escolares em que precisamos ou queremos ler ou escrever diferentes gêneros e tipos de textos, em 

diferentes suportes, para diferentes objetivos, em interação com diferentes interlocutores, para diferentes 

funções. 

 

Oralidade 
Autor: Beth Marcuschi, 

Instituição: Universidade Federal de Pernambuco-UFPE / Centro de Artes e Comunicação / Departamento de 

Letras / Centro de Estudos em Educação e Linguagem-CEEL, 

A noção de oralidade está estreitamente relacionada ao uso da modalidade oral da língua em práticas 

sociais e discursivas, tanto no que se refere à sua produção, quanto no que diz respeito à sua escuta. 

Envolve a ação de linguagem de sujeitos ativos e responsivos em contextos interacionais diversos 

(públicos ou privados) e registros de linguagem variados (formais ou informais). 

A oralidade não se restringe ao estudo da materialidade da fala, mas envolve, em contextos socioculturais 

específicos, a fala associada a seu ritmo, entonação, volume e entrelaçada a múltiplas linguagens, como 

a gestualidade, a mímica, a imagem e até à modalidade escrita da língua (por exemplo, na TV, numa 
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exposição oral em que se usa algum apoio escrito). Mesmo quando um indivíduo não se manifesta 

verbalmente, suas reações corporais (de interesse, curiosidade, tédio, indiferença, cansaço, emoção, entre 

outras) podem influenciar nas decisões discursivas tomadas por seu(s) interlocutor(es) e, com isso, no 

andamento da interação. 

Quando a criança chega à escola, já sabe falar sua língua materna e interagir em situações do cotidiano. 

Por isso, indicar para o aluno simplesmente que “converse com o colega” não significa tomar 

a oralidade como objeto de ensino. A oralidade a ser trabalhada no espaço escolar deve ser, sobretudo, a 

que favorece o desenvolvimento da proficiência do aprendiz em gêneros orais formais públicos, ou seja, 

em gêneros que circulam em contextos de uso linguístico pouco comuns no dia a dia e para os quais exige-

se um conhecimento que não figura no saber cotidiano. 

Bons exemplos de gêneros da oralidade a serem estudados no contexto da alfabetização e dos anos 

iniciais da escolarização são, dentre outros, “Contação de histórias”, quando as crianças são convidadas 

a (re)contar para os colegas histórias lidas ou ouvidas, “Debate regrado”, ocasião em que os alunos são 

orientados a discutir algum tema polêmico do seu cotidiano (restrição às guloseimas na hora do lanche, 

por exemplo), “Exposição oral”, contexto no qual os aprendizes devem expor sobre determinados 

conteúdos (os hábitos de seu animal de estimação, por exemplo). Por serem muito utilizados na escola, é 

costume partir-se do pressuposto de que o aluno domina esses gêneros, quando, ao contrário, sua produção 

e, também, sua escuta atenta (capacidade rotineiramente desconsiderada) precisam ser ensinadas, 

levando-se em conta a situação comunicativa, a construção do plano textual, o uso de materiais de apoio, 

dentre outros aspectos. 

Para além dos gêneros citados, é também fundamental propiciar o contato da criança com outros gêneros 

da oralidade, em áudio e/ou em vídeo, tais como “receitas de cozinha”, “propagandas”, “entrevistas”, 

“notícias” e que devem ser selecionados, quanto ao tema e complexidade, em função da faixa etária a que 

se destinam. Posteriormente, cabe então promover a produção, veiculação e escuta desses e de outros 

gêneros orais em sala de aula. 

 

 

 


