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RESUMO: Essa comunicação individual é composta de três partes. Na primeira, será 

apresentada uma breve revisão dos conceitos de letramento e de alfabetização. Muitas vezes, 

eles ainda são considerados sinônimos. Por isso, é importante investigar seus conceitos e 

enfatizar as distinções entre eles, embora eventualmente esses processos sejam 

complementares. No presente trabalho, letramento será caracterizado, por um lado, como o 

domínio de estratégias e habilidades para lidar com a cultura escrita. Além disso, serão 

apresentados e exemplificados três níveis de letramento. Alfabetização, por outro lado, será 

definida como decodificação de letras e sons. Assim, uma pessoa que consegue associar a 

letra “B” ao som [b] e vice-versa (e que consegue fazer isso com todas as outras letras e sons) 

pode ser considerada alfabetizada, ou seja, ela sabe ler e escrever: ela adquiriu a técnica do 

processo de leitura e escrita. Nesse sentido, podemos afirmar que a aquisição dessa técnica 

consiste em um processo finito, enquanto que o processo de letramento pode ser considerado 

contínuo, uma vez que existem diferentes níveis de letramento e o nível mais alto não é 

claramente delimitado por algum aspecto específico. Portanto, uma vez atingido o terceiro 

nível de letramento, ele poderá ser constantemente aprimorado. Em seguida, enfatizaremos o 

papel do professor de Língua Portuguesa como mediador desses processos na prática docente, 

de acordo com o conceito de mediação definido por Vygotsky. De acordo com esse autor, a 

função do docente enquanto mediador envolve orientar os discentes no sentido de contribuir 

para solucionar um problema. Finalmente, apresentaremos e discutiremos algumas propostas 

de atividades referentes à linguagem oral e escrita que podem ser elaboradas por educadores 

para abordar com os alfabetizandos. Essas propostas incluem o contato com material escrito 

de forma a identificar e reconhecer diferentes gêneros textuais, leitura em voz alta, atividades 

com nomes dos alunos, jogo de rimas e redação de bilhetes, e-mails e cartas.  

 

1. Introdução 

 

Neste texto, serão discutidos alguns aspectos teóricos e práticos dos processos de 

letramento e alfabetização na atividade docente. Os aspectos teóricos envolvem uma breve 

revisão dos conceitos de alfabetização e letramento. Os aspectos práticos consistem numa 

discussão do papel do professor como mediador nesses processos. Finalmente, serão 

apresentadas algumas propostas de atividades a serem abordadas com alfabetizandos.  

 

2. Aspectos teóricos: uma breve revisão dos conceitos de letramento e alfabetização  
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Inicialmente, convém apresentar e discutir os conceitos de letramento e 

alfabetização, que, de modo geral, são considerados sinônimos (mas não são). 

Vejamos primeiramente o conceito de alfabetização, pois, de modo geral, ele é 

considerado uma espécie de termo “valise” que engloba o conceito de letramento. 

Como definir alfabetização? 

O processo de alfabetização está basicamente relacionado à decodificação de 

grafemas (letras) em fonemas (sons) e vice-versa.  

Assim, a pessoa que consegue associar a letra “B” ao som [b] e vice-versa (e que 

consegue fazer isso com todas as outras letras e sons) pode ser considerada alfabetizada, ou 

seja, ela sabe ler e escrever: ela adquiriu a técnica do processo de leitura e escrita. Nesse 

sentido, podemos afirmar que a aquisição dessa técnica consiste em um processo finito. 

Letramento, por sua vez, é definido na literatura como “[...] o resultado da ação de 

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

ou de um indivíduo como conseqüência de ter-se apropriado da escrita”. (SOARES, 2006, 

p.18). 

Entretanto, embora SOARES (2006, p.42) afirme explicitamente que “letramento 

não é alfabetização” (já que uma pessoa pode ser alfabetizada, mas não letrada; da mesma 

forma, uma pessoa pode ser letrada, porém, analfabeta), a forma como o conceito de 

letramento foi apresentado pode dar a entender que alfabetização e letramento correspondem 

ao mesmo processo, ou seja: que aprender a decodificar letras e sons também corresponderia, 

conseqüentemente, a entender e interpretar o que foi decodificado. E sabemos que não é bem 

isso o que ocorre (embora possa ser desejável). 

Mas afinal, o que é letramento? Como definir esse processo? 

Após algumas leituras e reflexões, sugerimos que o conceito de letramento remeta 

ao desenvolvimento de estratégias e habilidades para lidar com a cultura escrita.  

Convém destacar que, como o conceito de letramento aqui apresentado não faz 

nenhuma referência explícita ao domínio da técnica de decodificar letras e sons (tal como foi 

definida a alfabetização), esse conceito permite considerar letrada uma pessoa que 

desenvolveu estratégias e habilidades para lidar com a cultura escrita mas não a decodificar 

letras e sons, ou seja: é possível que uma pessoa possa ser considerada letrada em algum 

nível, mesmo que ela seja analfabeta. 

Uma outra denominação para letramento é alfabetismo. 

De acordo com RIBEIRO (2004, p.16), há 3 níveis de alfabetismo (ou letramento): 
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• NÍVEL 1 – a pessoa nesse nível de letramento localiza informações em textos 

muito curtos. Por exemplo, ela consegue identificar corretamente “[...] o título da revista ou, 

num anúncio, localizar a data em que se inicia uma campanha de vacinação ou a idade a partir 

da qual a vacina pode ser tomada gratuitamente [...]” (RIBEIRO, 2004, p. 16). 

• NÍVEL 2 – o nível 2 de letramento é aquele no qual a pessoa consegue localizar 

informações em textos curtos e médios.  

 

“Por exemplo, numa carta reclamando de um defeito numa geladeira 

comprada, identificam qual o defeito apresentado pela geladeira [...]. 

Conseguem também localizar informações em textos de extensão média, 

mesmo que a informação não apareça na mesma forma literal em que é 

mencionada na pergunta. Um exemplo é [...] [uma] notícia sobre 

deslizamento de terra [...]. A notícia informa o nome das pessoas que 

morreram e na tarefa solicita-se que o leitor diga quantas pessoas 

morreram”. (RIBEIRO, 2004, p.16) 

 

• NÍVEL 3 – nesse nível, a pessoa consegue localizar informações em textos 

longos. Segundo RIBEIRO (2004, p.18), 

  

“As pessoas classificadas nesse nível mostram-se capazes de relacionar 

partes do texto, comparar dois textos, realizar inferências e sínteses. Por 

exemplo, conseguem preencher um formulário, retirando as informações 

necessárias de uma carteira de identidade e de um envelope endereçado [...]. 

Consultando uma programação de filmes na TV, da qual constam pequenas 

resenhas, conseguem identificar quais filmes vão passar no domingo à 

noite, ou, entre os filmes que passarão no sábado, qual tem o comentário 

menos favorável [...]” (RIBEIRO, 2004, p.18). 

  

Dessa forma, concluímos que uma pessoa letrada é aquela que: 

a) Conhece a forma e o conteúdo de diversos gêneros textuais
1
, e sabe usar esses 

gêneros apropriadamente, conforme o contexto social;
2
  

b) Localiza e interpreta adequadamente informações presentes em textos escritos; 

c) Faz sínteses e inferências a partir de textos escritos; 

d) Relaciona textos entre si, seja pela forma ou pelo conteúdo. 

 

Assim, ao contrário da alfabetização, que consiste basicamente na decodificação 

de letras e sons (e, portanto, é um processo finito), podemos dizer que o processo de 

                                                 
1
 “[...] gênero textual [...] [se refere aos] textos materializados que encontramos em nossa vida diária e que 

apresentam características sócio-comunicativas definidas por conteúdos, propriedades funcionais, estilo e 

composição característica. [...] Alguns exemplos de gêneros textuais seriam: [...] horóscopo, receita culinária, 

bula de remédio, lista de compras [...]”. (MARCUSCHI, 2002, p. 22-23; grifos do autor). 
2
 Para mais informações e exemplos sobre isso, ver análise de SOARES (2006, p. 43). 
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letramento é contínuo, pois, além de existir diferentes níveis de letramento, o nível mais alto 

não é claramente delimitado por algum aspecto específico. Portanto, uma vez atingido o 

terceiro nível de letramento, ele pode ser constantemente aprimorado. 

O ideal é que alfabetização e letramento ocorram simultaneamente; entretanto, 

conforme já foi mencionado, é possível que eles existam de forma independente. De fato, 

podemos encontrar (e efetivamente encontramos) pessoas alfabetizadas porém iletradas; e 

analfabetos com algum nível de letramento. 

 

3. O professor como mediador nos processos de letramento e alfabetização  

 

Um dos desafios no exercício da docência em geral e na área de Língua 

Portuguesa em particular é assumir o papel de mediador de conhecimentos – no caso, servir 

de mediador nos processos de letramento e alfabetização. 

O que significa ser mediador?  

O conceito de mediação remete a Vygotsky (1994). Ele apresenta a noção de Zona 

de Desenvolvimento Proximal, que 

 

“[...] é a distância entre o nível de desenvolvimento real, que se costuma 

determinar através da solução independente de problemas, e o nível de 

desenvolvimento potencial, determinado através da solução de problemas 

sob a orientação de um adulto ou em colaboração com companheiros mais 

capazes” (VYGOTSKY, 1994, p. 112)  

 

Dessa forma, o papel do professor como mediador é o de orientar no sentido de 

contribuir para solucionar um problema. 

No que se refere à escrita, Vygotsky (1994) conclui que ela “[...] deve ter 

significado para as crianças [...] e [...] deve ser incorporada a uma tarefa necessária e relevante 

para a vida”. (VYGOTSKY, 1994, p. 156). 

E o que, especificamente, significa ser mediador nos processos de letramento e 

alfabetização? Em outras palavras: como o docente pode assumir o papel de mediador durante 

o processo de leitura e escrita? 

TEBEROSKY & COLOMER (2003) oferecem uma resposta a essa questão: 

 

“Se olharmos o processo de leitura e escrita sob o ponto de vista do 

professor, este é responsável por oferecer à criança as oportunidades de 

interagir com o escrito, de consultar programas, de fazer listas, de decidir 

o que fazer examinando o que está escrito. O professor tem, além disso, a 
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responsabilidade de organizar atividades nas quais se desdobre um jogo de 

participação ativo, rico em relações sociais: atividades de leitura e de 

escrita compartilhadas, situações de discussão e argumentação... elementos 

essenciais para a co-construção do conhecimento”. (TEBEROSKY e 

COLOMER, 2003, p. 78, grifos nossos). 

 

Nesse sentido, o professor deve não só favorecer interações das crianças com o 

material escrito ao qual elas estão expostas socialmente, mas também deve elaborar situações 

nas quais o uso desse material escrito seja significativo para elas, através da atribuição de 

tarefas necessárias e relevantes numa sociedade letrada: ler e interpretar diferentes gêneros 

textuais, relacionar, comparar e confrontar uns com os outros e escrever novos textos. 

Dessa forma, sugerimos que ser mediador nos processos de letramento e 

alfabetização envolve basicamente dois aspectos: 

a) Saber conduzir a exposição do material escrito de forma interativa, dialogando 

com os alunos. Por exemplo, ao ler algo para os estudantes (como uma história), elaborar 

perguntas que contribuam para a reflexão: que tipo de texto é esse? Onde pode ser 

encontrado? Quem escreveu? Para quê ele foi escrito? etc; 

b) Ter competência para poder analisar e entender a lógica dos erros dos alunos 

e, a partir dessa lógica, poder explicar o “certo”. Por exemplo, no caso de erros ortográficos, 

é preciso analisar a hipótese subjacente ao erro. Assim, quando o aluno escreve “caza” com a 

letra “z” ao invés da letra “s”, é preciso entender que o aluno não cometeu esse erro por acaso: 

ele usou a letra “z” porque, nessa palavra, a letra “s” corresponde ao som de [z]. Uma vez 

entendido isso, o professor deve explicar para o aluno que, na Língua Portuguesa, quando a 

letra “s” estiver entre vogais (como é o caso da palavra “casa”), ela vai ser lida com o som de 

[z]
3
.  

É importante enfatizar que não pretendemos fornecer uma receita para ser um bom 

professor mediador: apenas visamos discutir algumas sugestões e orientações. Cada professor, 

na sua prática docente reflexiva, tem permanentes desafios que o instigam a avaliar e repensar 

sua atuação de acordo com a heterogeneidade dos alunos e da diversidade de circunstâncias. 

 

4. Aspectos práticos: algumas sugestões de atividades 

 

                                                 
3
 Para mais informações a respeito dos erros ortográficos e das relações entre letras e sons, consultar LEMLE 

(2004). 
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Como foi dito anteriormente, o ideal é que os processos de letramento e 

alfabetização sejam simultâneos. Nessa seção, serão apresentadas e discutidas algumas 

sugestões que visam favorecer esses processos através da mediação do professor. 

 

4.1. Contato com material escrito. O contato com material escrito é fundamental. É 

através desse contato que será possível identificar e reconhecer diferentes gêneros textuais.  

 

“Na alfabetização, quando se aprende e ensina o código alfabético (as 

relações entre letras e sons), a primeira forma de explorar os materiais 

escritos é deixar os alunos entrarem em contato com o material – folhear, 

manusear, olhar as ilustrações” (CARVALHO, 2005, p. 15) 

 

Cada gênero textual apresenta características próprias e determinada finalidade. 

Por exemplo, uma receita tem o objetivo de orientar o preparo de um determinado alimento, e 

deve conter ingredientes (uma pequena lista de outros alimentos com quantidades específicas) 

e modo de preparo (orientações para preparar esses alimentos).  

É importante que as crianças se familiarizem com os mais diversos gêneros 

textuais. Isso contribui para que elas percebam as funções sociais da leitura e da escrita.  

Cabe ao professor conhecer e selecionar os mais variados tipos de materiais 

escritos e, na medida do possível, disponibilizar o acesso desses textos às crianças.  

CÓCCO & HAILER (1996) sugerem atividades com rótulos de produtos: 

 

“O professor pede às crianças que tragam de casa rótulos de vários tipos de 

produtos: latas de alimentos, produtos de limpeza, higiene pessoal, 

remédios, etc; e discute com as crianças sobre as cores, desenhos ou figuras 

que aparecem nos rótulos, perguntando também onde há letras e números” 

(CÓCCO & HAILER, 1996, p. 54). 

 

A vantagem do trabalho com os rótulos é que eles são relativamente acessíveis a 

todos os alunos e são particularmente interessantes, pois, conforme mencionado, apresentam 

cores, desenhos e figuras variadas, bem como letras e números. 

 

4.2. Leitura em voz alta. Ler em voz alta contribui para a compreensão das funções e de 

determinadas estruturas sintáticas típicas da linguagem escrita, bem como favorece a relação 

entre aspectos da oralidade e da escrita através de comparações entre entonação e sinais de 

pontuação. 

Nas palavras de TEBEROSKY & COLOMER (2003), 
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“As leituras em voz alta para crianças pequenas nas quais elas escutam, 

olham, perguntam e respondem, são um meio para que entendam as funções 

e a estrutura da linguagem escrita, e podem vir a ser, também, uma ponte 

entre a linguagem oral e a linguagem escrita.” (TEBEROSKY & 

COLOMER, 2003, p. 20). 

 

4.3. Atividades com nomes dos alunos. CARVALHO (2005) sugere trabalhar 

freqüentemente com os nomes dos alunos, 

 

“[...] por duas razões: toda pessoa, adulto ou criança, atribui importância 

especial ao próprio nome e se interessa por aprendê-lo; aqueles que já 

sabem desenhar a assinatura descobrem coisas novas observando a escrita 

dos nomes dos colegas” (CARVALHO, 2005, p.20) 

 

Comparar a escrita e a pronúncia do nome próprio e dos nomes dos colegas é outra 

forma interessante de relacionar oralidade e escrita.  

 

4.4. Jogo de rimas. De um modo geral, as crianças costumam gostar muito de 

rimas, não só pelo seu caráter mnemônico, mas também como uma forma de relacionar 

segmentos sonoros com formas de escrita. 

Segundo CAGLIARI (1998), as rimas são 

 

“[...] palavras terminadas em sons semelhantes, como, por exemplo, em 

„ão‟: „avião‟, „coração‟, „habitação‟, „irmão‟, etc. O professor pode escrever 

na lousa as palavras rimadas, ditadas pelos alunos, fazendo colunas, de tal 

modo que se perceba na escrita que todas essas palavras terminam com um 

mesmo conjunto de letras e sons (no caso, „ão‟). Fazer exercícios que levem 

o aluno a aprender a relacionar as letras com os sons das palavras é 

fundamental.”(CAGLIARI, 1998, p.174).  

 

O trabalho com rimas em poemas em particular costuma atrair a atenção das 

crianças, provavelmente devido ao fato de esse gênero textual geralmente apresentar uma 

articulação cativante entre sons e significados. 

 

4.5. Bilhete/e-mail/carta. Essa é uma das tarefas necessárias e relevantes numa 

sociedade letrada, e uma sugestão de atividade é a seguinte: 

 

“Em conjunto, a classe escreve um bilhete para alguém da escola. Todos 

participam dando opinião, e o professor faz o papel de redator do grupo, 

escrevendo o bilhete [...]”.(CÓCCO & HAILER, 1996, p. 59). 
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Dessa forma, é possível mostrar um uso social da escrita: o de, entre outras coisas, 

registrar solicitações. 

Nessa seção, apresentamos apenas algumas sugestões de atividades, mas são 

múltiplas as possibilidades de trabalho com os materiais escritos. É tarefa de cada um de nós 

conhecer nossos alunos e conduzir as atividades de leitura e de escrita de modo a guiar o 

processo de aprendizagem conforme cada caso. 

 

5. Considerações Finais 

 

O objetivo desse trabalho foi, além de apresentar e discutir os conceitos de 

alfabetização e letramento numa perspectiva que considera o professor como mediador,  

comentar algumas propostas de atividades que podem contribuir para que alfabetização e 

letramento ocorram, na medida do possível, paralela e simultaneamente. 

Vimos que, se, por um lado, alfabetização envolve, basicamente, decodificação 

(i.e., associar um som para cada letra e uma letra para cada som), por outro lado, as práticas 

de letramento exigem uma série de outras competências, relacionadas ao conhecimento e às 

formas de utilização dos mais variados materiais escritos. 

Cabe a nós, educadores no exercício da docência, atuarmos como mediadores não 

só no processo de alfabetização mas também nas práticas de letramento, utilizando materiais 

escritos diversificados em atividades significativas para nossos alunos. 
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