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RESUMO: Este trabalho discute a fundamentação que apóia as práticas na perspectiva do 

letramento refletindo sua origem no mundo e no Brasil. Propõe um outro olhar sobre a 

alfabetização analisando a língua escrita, que é o objeto de conhecimento envolvido nessa 

discussão. Propõe, também, uma reflexão sobre o letramento, discutindo o tema no campo 

da ciência, ou melhor, na formação dos alunos para uma vida numa sociedade científica e 

tecnológica. 
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1. Introdução:  

 

É fato o baixo rendimento dos alunos nos processos de leitura e de escrita na escola 

fundamental no Brasil. Para alguns o baixo rendimento é justificado pela má formação dos 

professores, para outros pela falta de recursos financeiros e materiais, pela falta de projetos 

públicos e vontade política.   Ao mesmo tempo em que assistimos a grandes debates sobre 

o que causa tal situação, temos por outro lado estudiosos que procuram entender o 

fenômeno e propor novos encaminhamentos, novos olhares sobre o fato. E ao buscar 

conhecer a prática do professor alfabetizador observou-se a idéia de que alfabetizar era 

ensinar o alfabeto. E nesse sentido, percebe-se uma prática voltada somente para o ensino 

dos aspectos do sistema de escrita onde saber ajuntar as letras e decifrá-las era objetivo de 

todo o trabalho da alfabetização. O resultado dessa experiência é conhecido por todos: os 

analfabetos funcionais, aqueles que depois de passarem pela escola não conseguem 

construir sentidos daquilo que lêem e não conseguem se comunicar através de textos 

escritos. Foi urgente agir contra essa realidade e nesse sentido, as discussões sobre 
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letramento surgidas no Brasil na década de 80 favoreceram avanços nas análises e nas 

práticas escolares. Chamar a atenção dos professores e educadores escolares para o fato de 

que o texto escrito era mais que um sistema de códigos a ser decodificado era fundamental 

para desestabilizar as ações pedagógicas aplicadas. Era urgente chamar a atenção para a 

perspectiva da escrita e da leitura como práticas sociais, que só têm sentido quando 

produzidas e interpretadas em um determinado contexto, com uma determinada intenção e 

com modos específicos de organização. 

Neste artigo pretende-se retomar a fundamentação que apóia as práticas na perspectiva do 

letramento resgatando dados sobre sua origem no mundo e no Brasil. Será proposto um 

outro olhar sobre a alfabetização colocando em questão o objeto de conhecimento 

envolvido nessa discussão: a língua escrita. E por fim, o letramento será discutido no 

campo da ciência, ou melhor, na formação dos alunos para uma vida numa sociedade 

científica e tecnológica. 

O propósito, portanto, deste texto, será o de colaborar nas discussões sobre a alfabetização, 

não com indicações práticas, mas que a partir de uma breve revisão bibliográfica e do 

envolvimento no debate aqui proposto, educadores possam encontrar argumentos que 

justifiquem suas próprias práticas, entendendo o que faz e por que faz.   

 

2. Origem do termo letramento: 

 

O termo letramento foi usado inicialmente em uma abordagem antropológica. As práticas 

de leitura e escrita como socialmente construídas só começaram a ser pesquisadas a partir 

da década de 70. Até esse momento, o letramento era compreendido como “codificação e 

decodificação de símbolos organizados em qualquer sistema que representa, de forma 

permanente e precisa, a linguagem oral”. (MACEDO, 2005:32) 

Anterior aos anos 70, autores como Jack Good, David Olson e Walter Ong entendiam a 

escrita como sendo autônoma, independente do contexto. Apresentava-se desvinculada do 

oral, como um componente no desenvolvimento cognitivo do sujeito e no social e 

econômico de uma sociedade. (MACEDO, 2007) 

Na década de 80, grandes estudos empíricos etnográficos foram realizados em várias 

sociedades para analisar as práticas de letramento. A partir dos trabalhos realizados na 
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África por Scribner e Cole (1981), baseados na psicologia sociocultural, essa perspectiva 

foi mudando. Surgem, quase que simultaneamente, em outros países, estudos 

antropológicos sobre a leitura e a escrita como os de Street (1984) com a pesquisa 

realizada no Irã e os de Shirley Hearth (1983) com a investigação nos Estados Unidos. 

Para Brian Street, as práticas de letramento não podem ser isoladas do contexto político e 

ideológico em que ocorre, pois são um produto social. Ele propõe o modelo autônomo e o 

modelo ideológico como visões de letramento. O modelo autônomo apresenta a escrita 

como uma “tecnologia do intelecto”, como um objeto abstrato, neutro e 

descontextualizado da linguagem oral no que diz respeito ao tempo e ao espaço. Nessa 

visão percebe-se a dicotomia entre a oralidade e a escrita, e ainda mais, declara as 

vantagens da escrita e leitura sobre a “pobreza da oralidade” (Macedo, 2005:32). Esse é o 

modelo que se enquadra no conceito de letramento de Good, Olson e Ong, citados 

anteriormente. O modelo ideológico de letramento compreende as práticas de leitura e de 

escrita contextualizadas e constituídas dentro de um contexto específico, o que implica 

saber sobre o que, como, quando e por que ler e escrever, quer dizer, saber as condições de 

produção dos letramentos. 

Para Heath, apud Macedo (2007), eventos de letramento são a interação e interpretação 

dos participantes de uma “peça de escrita” integrada em qualquer situação vivida por eles. 

Conclui, segundo Macedo (2005:34) que o letramento passa a ser um fenômeno situado 

dentro de contextos sociais e inter-relacionados com outros sistemas simbólicos, como o 

verbal, o visual e o gestual, assinalados por diferenças na distribuição de poder. Outros 

autores como Barton, Hamilton e Ivanic (2000), conforme a mesma autora, definem 

práticas de letramento como “formas culturais de utilizar a linguagem escrita ao longo da 

vida”, ou seja, as práticas são o que as pessoas fazem com o letramento.  

No Brasil, encontramos, também, alguns autores que se dedicaram a discutir o tema. 

Segundo Soares (1998:15), a palavra letramento chegou ao vocabulário da Educação e das 

Ciências Lingüísticas na segunda metade dos anos 80. Em 1986, Mary Kato, em seu livro 

No mundo da escrita: uma perspectiva psicolingüística, apresenta o termo dizendo 

acreditar que a língua falada culta é “conseqüência do letramento”. Em 1988, Leda 

Verdiani Tfouni, distingue letramento de alfabetização, no livro Adultos não 

alfabetizados: o avesso do avesso. A hipótese de que Mary Cato foi quem cunhou o termo 

letramento é levantada por Ângela Kleiman em seu livro Os significados do letramento: 

uma nova perspectiva sobre a prática social da escrita, publicado em 1995. 
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O termo letramento é a tradução da palavra da língua inglesa Literacy, que segundo Soares 

(1998:17), vem do latim littera que quer dizer letra, com o sufixo – cy, que denota 

qualidade, condição, ou seja, literacy é o “estado ou condição que assume aquele que 

aprende a ler e escrever”. Esse conceito traz para o grupo social em que a escrita é 

introduzida ou para os indivíduos que a aprendam usar, a idéia de que ela, a escrita, 

acarreta conseqüências sociais, culturais, políticas, econômicas, cognitivas e lingüísticas.  

Essa palavra criada é a união de letra - littera  com o sufixo mento, que é o resultado de 

uma ação. Letramento é, pois, ainda segundo Soares (1998:18), o “resultado da ação de 

ensinar ou de aprender a ler e escrever: o estado ou a condição que adquire um grupo 

social ou um indivíduo como conseqüência de ter-se apropriado da escrita (p.18)”. Afirma 

também que letramento é o conjunto de práticas sociais em que os seres se envolvem 

ligadas à leitura e à escrita. A conceituação que Soares propõe de letramento, foi baseada, 

como afirma Macedo (2005:33), no modelo ideológico de Street. 

Kleiman, apud Macedo (2005:33), define letramento como “um conjunto de práticas 

sociais que usam a escrita, como sistema simbólico e como a tecnologia, em contextos 

específicos, e enfatiza a relação entre letramento e oralidade”. Apoiando-se nas definições 

de Scribner e Cole (1981) e Street (1984) ela afirma que em sociedades tecnológicas como 

a nossa, em que a escrita é de grande importância, o letramento se faz presente também na 

oralidade, como exemplo, cita o caso de notícias de rádio sendo um evento de letramento, 

pois esse texto ouvido apresenta marcas de planejamento e lexicalização típicas da escrita. 

Para Macedo (2007) o termo letramento começou a ser usado no Brasil nos anos 80, mas 

sem uma conceituação. Para ela, as primeiras publicações foram de Kleiman (1995) e de 

Soares (1998) com uma abordagem teórico-metodológica da educação. No Brasil, as 

pesquisas começaram a ser realizadas em contextos escolares pela preocupação com o 

fracasso escolar no aprendizado da leitura e da escrita, o que é real até os dias de hoje e 

que ainda exige muita pesquisa e discussão. Também para Macedo, a maior influência 

sobre os estudos realizados no Brasil nos anos noventa, das autoras citadas, foi do inglês 

Brian Street.  

Macedo (2007) afirmou que Paulo Freire, apesar de não usar o termo letramento, propõe 

uma prática educativa contextualizada, muito próxima do que propõem os autores que se 

baseiam na concepção de letramento sócio-histórico. Podemos perceber essa semelhança 

nas palavras de Freire em seu livro Ação Cultural para a Libertação:  
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“Quanto aos outros, os que põem em prática a minha prática, que se esforcem por recriá-la, 

repensando também meu pensamento. E ao fazê-lo, que tenham em mente que nenhuma 

prática educativa se dá no ar, mas num contexto, histórico, social, cultural, econômico, 

político, não necessariamente idêntico a outro contexto” (FREIRE, 1976, p.17). 

 

Soares (1998:58) afirma que o Brasil despertou para o fenômeno do letramento a partir do 

momento em que percebeu que o problema não é apenas ensinar a ler e escrever, mas sim, 

proporcionar às crianças e adultos que façam uso da leitura e da escrita, envolvendo-se em 

práticas sociais das mesmas. A primeira condição para o letramento em uma sociedade é 

que haja escolarização real e efetiva da população, a alfabetização. A segunda, é que sejam 

criadas condições para que o alfabetizado fique imerso em um ambiente letrado, com 

acesso a materiais de leitura e escrita. 

Para essa mesma autora, a ausência desse ambiente letrado pode ser reconhecida como 

uma causa do insucesso das campanhas de alfabetização em nosso país. Percebia-se que os 

alunos saiam alfabetizados da escola, mas não havia condições para o letramento, quer 

dizer, não havia um ambiente que pudesse proporcionar-lhes continuação no processo para 

que se tornassem letrados.  

Nossa sociedade ainda vive permanentemente o desafio de propiciar total acesso às 

habilidades e práticas de leitura e escrita à maioria de sua população. Num mundo em que 

as pessoas vivem em condições sociais em que têm acesso a bibliotecas, livrarias, jornais, 

revistas, e hoje à internet, a leitura e a escrita tornam-se fundamentais e, também, uma 

forma de lazer. Isso permite que os sujeitos sejam letrados e façam uso desse 

conhecimento para viver melhor, e que possam influir, de forma consciente, na vida da 

sociedade, como um cidadão e indivíduo. 

 

3. Alfabetização e letramento 

 

Se por um lado defende-se essa idéia a respeito do letramento deve-se, também, 

reconhecer que, freqüentemente professores atuantes nas séries iniciais do ensino 

fundamental colocam em oposição os conceitos de alfabetização e de letramento, 

apresentando um reducionismo nas formas de conceituar e justificar os seus trabalhos. 
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Diante dessa realidade, propõe-se pensar na relação entre os termos de forma não 

dicotômica para que o conceito a respeito do objeto de conhecimento envolvido nessa 

questão, que é a língua escrita, não seja deturpado. Acreditar nessa oposição letramento / 

alfabetização pode desviar a atenção sobre o conceito de língua escrita colocando-a de 

maneira fragmentada, perdendo assim o olhar sobre esse objeto onde os aspectos do 

sistema e da linguagem devem ser vistos como duas caras faces de uma mesma moeda. 

Essa idéia é expressa por Carlino e Santana quando dizem que: 

 

“Para analisar as propriedades da língua escrita, diferenciaremos instrumentalmente dois 

aspectos da mesma: 

- sistema de escrita, que permite sua materialização em um papel, e 

- a linguagem escrita, variedade da língua específica dos usos escritos. 

Ambos aspectos, sistema de escrita e linguagem escrita, devem considerar-se como as duas 

caras de uma mesma moeda, a língua escrita”. (CARLINO e SANTANA, 1996, p. 21) 

 

Portanto, ao pensar no ensino e na aprendizagem da língua escrita, objetivo dos processos 

de alfabetização, deve-se considerar as interações entre esses elementos: o sistema e a 

linguagem. Dessa maneira, deve ser reconhecida a variedade de situações didáticas que 

valorize todos os aspectos da língua. 

Ao invés, então, de separar as perspectiva de letramento e de alfabetização, propõe-se 

rever as concepções sobre a alfabetização, mais especificamente sobre as representações 

docentes a respeito do que é alfabetizar. Para isso tomaremos como base os 4 níveis de 

representação propostos pelo lingüista e pesquisador escocês Gordon Wells (GONTIJO, 

2007). Segundo esse autor, as idéias que os professores têm a respeito da alfabetização 

podem ser classificadas em quatro níveis: 

Nível Representativo: A língua escrita é uma mera transcrição da linguagem oral. A 

alfabetização consiste na aquisição das habilidades de codificação e decodificação. O 

ensino enfatiza as características superficiais do código escrito. 

 

Nível Funcional: A língua escrita é uma transcrição da linguagem oral, porém, 

dependente do contexto social. A alfabetização consiste na aquisição das habilidades para 
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o enfrentamento das demandas cotidianas da leitura e da escrita. O ensino enfatiza os 

diferentes e significativos usos da língua escrita. 

 

Nível Informativo: A língua escrita transmite informações que geram conhecimentos. A 

alfabetização consiste na aquisição das habilidades para acesso à informação através da 

leitura. O ensino enfatiza a leitura e a escrita é um instrumento para demonstrar, registrar o 

aprendido. 

 

Nível Epistêmico: A língua escrita é um modo específico de comunicação. A alfabetização 

consiste na aquisição de um instrumento para transformar o conhecimento. O ensino 

enfatiza o uso da escrita e da leitura para pensar, criar, investigar, avaliar. 

 

Segundo Gontijo (2007, p.55), esses níveis não podem ser vistos de maneira seqüenciada 

ou inclusiva, mas, deve-se reconhecer que a cada um deles ressalta aspectos fundamentais 

para se entender o trabalho com a língua escrita. Por isso, propõe pensar sobre a conclusão 

da alfabetização “quando capacita indivíduos a utilizar a língua escrita com suas 

finalidades sociais e os tornam mais capazes de utilizar reflexivamente a escrita. Nesse 

sentido, é impossível deixar de mencionar a importância da função epistêmica”. 

Observa-se que a idéia defendida é que, mais que procurar novos termos, deve-se repensar 

a concepção que está por trás tanto das práticas docentes quanto dos termos escolhidos 

para nomear essas praticas. Neste caso, é proposta uma análise sobre a alfabetização como 

prática social, complexa e não fragmentada a respeito do ensino de habilidades 

comunicativas: ler, escrever, ouvir e falar.  

Espera-se que a discussão sobre letramento possa continuar a influenciar as práticas de 

alfabetização no sentido de não reduzi-las ao ensino do código escrito, mas, como bem 

alertam os autores já citados neste trabalho, que os professores reconheçam a 

aprendizagem da escrita como prática social. Uma prática que ocorre em contextos 

específicos, que considera a escrita, a leitura e a oralidade nas suas especificidades, mas 

principalmente nas suas inter-relações. Se a alfabetização preocupa-se com os processos 

comunicativos, a perspectiva do letramento chama a atenção para as situações concretas 

que influenciam os modos comunicativos.  
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4. Letramento científico 

 

Hoje em dia, é muito comum tanto o uso do termo “letramento científico”, como o de 

“Alfabetização científica” nas pesquisas da área do ensino de ciências. Segundo 

MAMEDE e ZIMMERMANN (2005a), o primeiro termo surge como alternativa para o 

segundo e ambos se referem ao preparo para a vida em uma sociedade científica e 

tecnológica. Mas, existem diferenças entre os dois termos. A “alfabetização científica” 

seria a aprendizagem dos conteúdos e da linguagem científica, enquanto que o “letramento 

científico” seria referente ao uso, num contexto sócio-histórico específico, do 

conhecimento científico e tecnológico no cotidiano do indivíduo. Essas diferenças devem 

ser tomadas em conta e justificam a opção dessas autoras pelo termo letramento científico. 

Para Eler e Ventura (2007), a sociedade atual tornou-se um ambiente de letramento em 

ciência e tecnologia. Em uma cultura tecnologizada, podem existir analfabetos 

tecnológicos, mas não é possível existir sujeitos totalmente iletrados cientificamente ou 

tecnologicamente. De acordo com Tfouni (apud ELER E VENTURA, 2007) “o que existe 

de fato nas sociedades industriais modernas são graus de letramento.” 

Esses mesmos autores apresentam quatro tipos de ambientes de alfabetização e de 

letramento da educação científica. São eles: os presenciais, que seriam as salas de aula, os 

parques, os lares, os museus, as bibliotecas, os teatros, entre outros; os formais, como as 

salas de aula presenciais ou a distância, visita programada por professores a museus, etc.; 

os virtuais, como as comunidades virtuais, comunicação via telefonia móvel, fóruns 

eletrônicos, ambientes de aprendizagem a distância (EaD ) etc.; os não formais e 

informais, como as bibliotecas, programas de TV, salas de exibição de filmes, jogos de 

computador multiplayers, visitas livres a museus e feiras, etc. 

Millar (apud ELER E VENTURA, 2007), para justificar a necessidade de letramento em 

ciência e tecnologia, classificou os tipos de argumentos e de discursos de diversos autores 

em cinco categorias: Econômico, que apresenta o discurso de que o letramento conecta o 

desenvolvimento econômico do país com o nível de conhecimento público da ciência; 

Utilitário, a ênfase é dada na adoção do letramento por razões de ordem prática e utilitária; 

Democrático, justifica-se o letramento como ajuda ao cidadão na participação das 

discussões e tomadas de decisões sobre as questões científicas; Social, é o vínculo da 

ciência com a cultura, tornando a ciência e a tecnologia mais simpática às pessoas; 
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Cultural, o discurso apresenta que o letramento tem como meta tornar o conhecimento 

científico um produto cultural. 

Cazzeli, apud Mamede e Zimmermann (2005b), caracteriza letramento científico a partir 

de três dimensões: prática, cívica e cultural. A dimensão prática capacita o sujeito a 

resolver problemas que necessitam de conhecimentos científicos e tecnológicos básicos. A 

cívica conscientiza sobre os problemas e usos da ciência e tecnologia, e a cultural, leva a 

pessoa a aprimorar esses conhecimentos. 

Por considerar a presença da ciência e da tecnologia na vida social, o letramento científico 

apresenta relação com os objetivos dos estudos sobre Ciência, Tecnologia e Sociedade - 

CTS. A compreensão do conhecimento científico, possibilitada pela interação dos 

elementos científicos e tecnológicos na vida social, propicia a inclusão do cidadão de 

forma ativa e de maneira ampla na sociedade. Para que essa inclusão seja real, faz-se 

necessário a compreensão de questões complexas que são baseadas em conhecimentos 

científicos e tecnológicos. (MAMEDE, 2005a) 

Pensando, então, na escola, o seu papel deve ser, também, o de letrar a população no que 

diz respeito à ciência e à tecnologia, para que o aprendiz se torne um cidadão capaz de 

fazer uso na vida social desse conhecimento.  Jenkins, ainda segundo Mamede e 

Zimmermann (2005b), reflete se a escola estaria preparada para cumprir com mais esse 

objetivo, pois, com certeza, adotá-lo implica em conseqüências na organização, na 

pedagogia e no conteúdo da educação científica e tecnológica escolar. 

Mamede e Zimmermann (2005b) propõe a criação de centros e museus de ciência e 

tecnologia para auxiliar a escola no cumprimento do objetivo de letrar científicamente a 

população e melhorar a percepção pública da ciência para a população em geral. 

 

5. Considerações finais 

 

A formação de indivíduos autônomos e críticos requer o desenvolvimento de ações 

comunicativas reflexivas e conscientes sobre informações adquiridas e produzidas.  

Requer o entendimento sobre os contextos de produção e de circulação desses atos 

comunicativos.  Portanto, faz-se necessária a reflexão e discussão sobre a perspectiva 
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adotada pela escola e pelos professores a respeito da alfabetização e do letramento 

(também na perspectiva científica). 

Para isso, propõe-se que a relação entre alfabetização, letramento e letramento científico 

não seja vista de maneira dicotômica, mas sim, deve ser questionada e refletida para que 

os professores tenham oportunidade de pensar tanto sobre os conceitos que fundamentam 

suas práticas como suas escolhas pedagógicas.  

Acredita-se, então, que as práticas de alfabetização devem continuar sendo influenciadas 

pela discussão sobre letramento com a preocupação de não deixar ocorrer reducionismo 

nem oposicionismo, podendo assim, efetivamente colaborar para o trabalho dos 

educadores. 

A perspectiva de letramento científico expressa neste artigo se refere ao uso nas dimensões 

práticas e culturais do conhecimento científico na vida diária social.  Dessa maneira, a 

intenção de formar cidadãos letrados vai para além dos muros escolares e convida outras 

instituições que comunicam a ciência a também compartilhar desse compromisso.  Mais 

que um convite é uma necessidade para os educadores que reconhecem a importância de 

trazer para os educandos conteúdos sobre a linguagem escrita e a linguagem científica 

sempre situadas num contexto histórico e cultural.  
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