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RESUMO  
 

O presente artigo aborda a problemática em relação ao processo educacional. Mostra como a educação contribui 

para o processo de desenvolvimento da capacidade cognitiva do indivíduo e sua participação na sociedade.  

Trata-se de um estudo que evidencia alguns conceitos clássicos sobre a educação, e ainda, enfoca a diferença 

entre alfabetização e letramento. Constata-se, que a alfabetização, com a prática do letramento trará ao 

indivíduo capacidades, competências, habilidades diversas para que este se envolva com as variadas demandas 

sociais de leitura e escrita. 

Palavras-chaves: Educação. Alfabetização. Letramento. 

 

 

ABSTRACT  
 

This article addresses the problem in relation to the educational process. Shows how education contributes to 

the development process of the cognitive capacity of the individual and their participation in society. This is a 

study that shows some classic concepts on education, and also focuses on the difference between literacy and 

literacy. It appears, that literacy, the practice of literacy will bring the individual capabilities, skills, different 

abilities for it to engage with the various social demands of reading and writing. 
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1. INTRODUÇÃO  
 

Um dos grandes nomes voltados para a 

problemática educacional foi Paulo Freire. Para ele, a 

educação tem como função promover uma ação 

harmoniosa, visando o crescimento de homem 

coletivo, auxiliando-o a superar a alienação do meio 

ao qual está inscrito, seja ela econômica, política, 

social ou ideológica. 

Este autor afirmou que a educação, além de 

socializar conhecimentos, deve contribuir para 

desenvolver no indivíduo a capacidade de pensar e 

atuar de forma criativa, inovadora e com liberdade, 

uma educação verdadeiramente transformadora, o 

sujeito consciente de sua cidadania. É essa 

consciência, ou a ausência dela que poderá trazer 

“muitos futuros”, futuros esses que serão o resultado 

de arranjos diferentes, de acordo com o grau de 

consciência de cada um, entre o que é possível e o 

desejado, na superação dos obstáculos através do 

coletivo, mesmo que seja para desafiar e contrariar a 

ideologia dominante (FREIRE, 1984, 1987).  

 

2. EDUCAÇÃO: ALGUNS CONCEITOS 
 

Durkeim (2001) um dos pioneiros da Sociologia 

viu na educação o meio pelo qual a sociedade se 

perpetua. Para esse autor, a educação transmite 

valores morais que integram a sociedade. Por isto, a 

mudança educacional é não só um importante reflexo 

das mudanças sociais e culturais, mas também um 

agente ativo de mudanças da sociedade envolvente. É 

justamente a educação um dos exemplos preferidos 

por Durkeim para mostrar o que é um fato social. O 

indivíduo, segundo ele, não nasce sabendo as normas 

de conduta necessárias para a vida em sociedade. Por 

isso, toda sociedade tem de educar seus membros, 

fazendo com que aprendam as regras necessárias à 

organização da vida social. As gerações adultas 

transmitem as crianças e aos adolescentes aquilo que 

aprenderam ao longo de sua vida em sociedade.  

Durkheim pensa a educação como um meio 

importante de socialização que espalha valores no 

conjunto da sociedade, participa ativamente à 

formação de uma “consciência coletiva” e, assim, se 

torna um “princípio de integração social”. Em sua 

obra, principalmente no texto Educação e Sociologia, 

identificamos uma concepção de educação como uma 

ação exercida por gerações adultas sobre gerações 

infantis. Diz-nos Durkheim (1978: 41) que a educação 

é: 

 
[...] a ação exercida pelas gerações adultas sobre as 

gerações que não se encontram ainda preparadas 

para a vida social; tem por objetivo suscitar e 

desenvolver, na criança, certo número de estados 

físicos, intelectuais e morais, reclamados pela 

sociedade política, no seu conjunto e pelo meio 

especial a que a criança particularmente se destine.  

 

A existência do homem é sócio-histórica, o que 

significa que seu desenvolvimento “dar-se-á em 

função das características do meio social em que vive” 

(VYGOTSKY, 1996:64). É pela prática social cotidiana 

que o indivíduo se apropria da experiência acumulada 

pela sociedade no decorrer de sua história, no campo 

social, cultural, político, econômico, participa 

ativamente na construção da história. Assim, cria as 

condições para a própria sobrevivência e a dos outros, 

em busca de uma vida plena e, para isso tem que 

vencer as adversidades como: a fome, a discriminação, 

etc. 

Segundo Vgostsky (1996) a educação é um ato 

importante para o crescimento social de todos os 

indivíduos. Segundo este autor, as pessoas estão 

aptas a integrar-se às normas da sociedade, ou seja, a 

linguagem social. Em face a importância da 

linguagem, se faz necessário ter uma tomada de 

consciência do quanto à alfabetização se faz 

imprescindível em toda e qualquer fase da vida 

humana. 

Para Brandão (1984), a educação constitui-se 

numa forma de esperança, apesar da mesma ser 

determinada por um poder distante do controle 

comunitário dos seus participantes, educando e 

educadores, sendo controlada por um poder político 

dominante. Ele considera necessária uma ação 

pedagógica que dê condições aos educandos para 

buscarem no cotidiano conhecimento, habilidades, 

valores e atitudes que os levem a inclusão pela 

sociedade. Segundo este autor a educação é um 

processo de humanização que se dá ao longo de toda 

a vida, ocorrendo em casa, na rua, no trabalho, na 

igreja, na escola e de muitos modos diferentes. “Todos 

os dias misturamos a vida com a educação. Com uma 

ou com varias: Educação? Educações” (BRANDÃO, 

1984: 07). 

Quase todas as sociedades estão, cada vez, 

mais centradas na escrita. No entanto, saber ler e 

escrever têm se revelado condição insuficiente para 

responder adequadamente às demandas 

contemporâneas. É preciso ir além da simples 

aquisição do código escrito, é preciso fazer uso da 

leitura e da escrita no cotidiano, apropriar-se da 

função social dessas duas práticas; é preciso letrar-se.  

 

3. LETRAMENTO E ALFABETIZAÇÃO 
 

O letramento é um conceito recém-chegado ao 

discurso de educadores e lingüistas que tem sido 
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compreendido sob diferentes ópticas. Embora 

conceitualmente haja divergências, parece ser comum 

à ideia de letramento partir das situações cotidianas 

que envolvem a leitura, a escrita e a oralidade, como, 

por exemplo, ler em diferentes lugares e sob 

diferentes condições, não só na escola. Assim, é 

importante apontar as variadas concepções acerca do 

Letramento, por ser ainda um conceito em construção, 

existindo usos distintos, o que requer um 

levantamento e explicitação desse termo. 

A palavra letramento e o conceito que ela 

nomeia aflorou devido à reconhecida insuficiencia do 

conceito de alfabetização. E, ainda que não 

mencionada, já está presente na escola, traduzindo-se 

em ações pedagógicas de reorganização do ensino e 

reformulação dos modos de ensinar, como constata 

Soares (1995, 1998) que pesquisa sobre esse conceito 

e sua prática desde longa data. 

Segundo vários estudiosos (KLEIMAN, 1995; 

TFOUNI, 2004; SOARES, 1998) ser letrado significa 

mais do que se tornar alfabetizado (saber ler e 

escrever), trata-se de ir mais além e de saber usar a 

escrita para a própria necessidade. É também 

entender aquilo que lê e ser capaz de responder 

adequadamente àquilo que a sociedade e o trabalho 

exigem daquele que sabe ler e escrever. É enfim, 

apoiar-se da escrita como uma propriedade e fazer 

uso desse poder de modo a suprir suas necessidades 

(SOARES, 1998). Enquanto “a alfabetização se ocupa 

da aquisição da escrita por um indivíduo, ou grupo de 

indivíduos, o letramento focaliza os aspectos sócio-

históricos da aquisição de uma sociedade” (TFOUNI, 

2004: 20). 

Kleiman (1995) define Letramento como um 

conjunto de práticas sociais que usam a escrita, 

enquanto sistema simbólico e enquanto tecnologia, 

em contextos específicos, para objetivos específicos. 

Esta autora ainda contrapõe duas concepções 

dominantes sobre o letramento: o modelo autônomo 

que vê a escrita como um produto completo em si 

mesmo. Em geral é o tipo de letramento adotado 

pelas escolas, já que alí as práticas de uso da escrita 

se sustentam num modelo de letramento considerado 

tanto parcial quanto equivocada, por pressupor que 

haja apenas uma maneira do letramento ser 

desenvolvido. Essa forma está associada, quase que 

causalmente, com o progresso, com a civilização a 

mobilidade social e o modelo ideológico, o qual 

acredita que todas as práticas de letramento são 

aspectos não apenas da cultura, mas também das 

estruturas de poder de uma sociedade e, por isso, leva 

em conta a pluralidade e a diferença. 

Segundo Soares (1998), ser letrado é informar-

se através da leitura, é buscar informações nos 

jornais, revistas e livros e fazer uso delas. É assistir à 

televisão e selecionar o que desperta interesse. É 

seguir instruções, usar a leitura como apoio de 

memória ou para comunicação. Ou seja, letramento é 

o estado em que vive o indivíduo que não só sabe ler 

e escrever, mas exerce as práticas sociais de leitura e 

escrita que circulam na sociedade em que vive: sabe 

ler jornais, revistas, livros; quadros, formulários, sua 

carteira de trabalho, suas contas de água, luz, 

telefone; escreve cartas, bilhetes, telegramas sem 

dificuldade. São exemplos das práticas mais comuns e 

cotidianas de leitura e escrita e muitas outras 

poderiam ser citadas. 

Por outro lado, o conceito de alfabetização vem 

sendo questionado, analisado e, até mesmo, negado 

nos últimos tempos. Essas modificações ocorrem em 

função da necessidade que a sociedade impõe aos 

sujeitos sobre o domínio da leitura e da escrita, o que 

vem a questionar se um indivíduo é ou não é 

alfabetizado, ampliando esse adjetivo para a pessoa 

que é capaz de codificar e decodificar. Essas 

mudanças sociais trazem alteração para o âmbito 

acadêmico, ampliação, além de inclusão de 

significados em determinados conceitos. 

Tratar do processo de alfabetização escolar 

como um todo e analisar os conceitos da 

alfabetização, suas possibilidades e limites, numa 

perspectiva crítica, parece ser fundamental para a 

compreensão e adequação “do ensino de português” 

nas escolas. Freire (1990) atribuiu à alfabetização a 

capacidade do indivíduo organizar criticamente o seu 

pensamento, desenvolver consciência critica, e 

introduzir-se num processo real de democratização da 

cultura e de libertação. 

Na perspectiva sociointeracionista é sugerido 

que a alfabetização do indivíduo, é algo que nunca 

será alcançado por completo, não há um ponto final. 

A realidade é que existe a extensão e a amplitude da 

alfabetização no educando, no que diz respeito às 

práticas sociais que envolvem a leitura e a escrita. 

Neste âmbito, muitos estudiosos discutem a 

necessidade de se transpor os rígidos conceitos 

estabelecidos sobre a alfabetização, e assim, 

considerá-la como a relação entre os educandos e o 

mundo, pois, este está em constante processo de 

transformação.  

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A alfabetização, com a prática do letramento 

trará ao indivíduo capacidades, competências, 

habilidades diversas para que este se envolva com as 

variadas demandas sociais de leitura e escrita. 

Assim, o indivíduo para não ser marginalizado 

pelas mudanças sociais deverá acompanhar, através 

da atualização permanente, o processo que levará ao 

seu crescimento e desenvolvimento, sem negar o 
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saber anterior à alfabetização, pois é reconhecido que 

todo indivíduo possui, de alguma forma, níveis de 

conhecimento. 
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