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RESUMO 

O presente artigo, intitulado Alfabetização e Letramento, aborda a importância do 
letramento, da leitura e da escrita propriamente ditos, como um sentido ampliado da 
alfabetização. Sendo uma função obrigatória do professor em conduzir o aluno e apontar os 
reflexos positivos da sua prática, até esses hábitos de escrita e leitura tornarem-se naturais. 
O principal objetivo é mostrar implicações e sugerir atividades que contribuam para a 
atuação do professor em sala de aula, contribuindo com o processo de aquisição da leitura 
através do letramento. Tendo como base os estudos de Ferreiro (2002), Simonetti (2005), 
Soares (2003), Zunino e Pizani (1995), entre outros especialistas que tratam do assunto. 
forma, o procedimento metodológico caracterizou-se por uma pesquisa bibliográfica à luz 
dos autores citados. O estudo demonstra que alfabetizar tem sido algo muito desafiador e 
preocupante para educadores de escolas públicas e particulares, principalmente com a falta 
de compromisso dos pais, nos quais transferem toda a responsabilidade da educação e 
alfabetização na escola.  
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INTRODUÇÃO 
 

 Este artigo traz um enfoque sobre alfabetização e letramento, tendo em vista 

a questão da alfabetização hoje, que tem se tornado bem mais acessível para todas 

as idades, porém, não basta apenas formar alunos alfabetizados com uma mera 

sistematização do “B+A = BA” ou conhecer os códigos linguísticos e as letras do 

alfabeto.  

 A alfabetização (conhecimento das letras) é apenas um meio para o 

letramento (uso social da leitura e da escrita). Para formar cidadãos participativos, 

críticos, é preciso levar em consideração a noção de letramento e não só de 

alfabetização.  
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 Letrar significa inserir a criança no mundo letrado, trabalhando com os 

diferentes usos da escrita na sociedade. Tornando o aluno participativo, interagindo 

com as diversas formas de linguagem, seja ela verbal ou escrita. Quando se 

considera a importância do letramento, ficam de lado os exercícios mecânicos e 

repetitivos, baseados em palavras e frases descontextualizadas.  

 Com base em diversos especialistas, dentre eles, Menezes (2011) e Soares 

(2003), pode-se ressaltar que as escolas devem repensar o seu papel social em 

relação ao letramento, não apenas alfabetizar, nem fazer com que o indivíduo 

permaneça na escola por mais tempo, mais dar qualidade ao ensino e letrar os 

alunos.  

 Nessas perspectivas, o letramento possibilita que o mesmo modifique as suas 

condições iniciais, sob os aspectos: social, cultural, cognitivo e até mesmo o 

econômico. O simples contato da criança com livros infantis, jornais, revistas ou um 

simples escrito em um papel, leva o aluno a despertar interesse para os mais 

diversos meios da cultura letrada. Essa prática, porém, não pode se restringir 

apenas no ambiente escolar. É interessante que em casa esses materiais estejam à 

disposição também da criança, para que haja o incentivo por parte dos pais nesse 

processo.  

 Nesse contexto, o estudo tem como objetivo geral abordar a importância do 

letramento, da leitura e da escrita propriamente ditos, como um sentido ampliado da 

alfabetização. 

 A fundamentação teórica tem como base os estudos de Ferreiro (2002), 

Simonetti (2005), Soares (2003), Zunino e Pizani (1995), entre outros especialistas 

que tratam do assunto. Assim, o procedimento metodológico caracterizou-se por 

uma pesquisa bibliográfica à luz dos autores citados.  

 A apresentação do estudo aborda em um primeiro momento, a alfabetização 

e letramento como fator de inserção da criança no mundo das letras na atualidade. 

Em seguida, trata-se da diferença dos termos ao fazer a realizar uma diferenciação 

na alfabetização através do letramento. Trata-se ainda do papel do professor como 

agente letrador e de apontar algumas sugestões de atividades para trabalhar a 

alfabetização através do letramento. 
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 Com base nos dados coletados, à luz dos pesquisadores referenciados, 

pode-se ressaltar que em decorrência de sua importância, o processo de 

alfabetização e letramento deve ser uma prática prazerosa ao auxiliar no 

desenvolvimento de aprendizagem da criança e na construção ou potencialização do 

seu conhecimento de mundo. 

   

ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO 

 Segundo Simonetti (2005, p. 17), etimologicamente, o termo alfabetização 

quer dizer “[...] levar à aquisição do alfabeto, ensinar as habilidades de ler e 

escrever, processo de aquisição do código escrito, das habilidades de leitura e 

escrita”  

 Esse processo torna-se muito comum na maioria das escolas brasileiras, ao 

proporcionar ao educando a construção de hipóteses sobre o sistema alfabético de 

escrita, participar de situações desafiadoras e reflexivas sobre a língua escrita. 

 No entanto, esse processo não deve ser esquecer que alfabetização não se 

resume apenas a isso, pois na prática vai muito mais além.  Formar crianças 

alfabetizadas dá a escola uma grande responsabilidade, de tornar alunos críticos e 

capazes de compreender aquilo que eles lêem e escrevem, fazendo uso da escrita 

espontaneamente, criativa e construtiva.  Deve despertar no aluno o prazer de ler e 

escrever e tornando-os alunos letrados, na qual o professor tem um papel 

fundamental como mediador desse processo, trabalhando de forma criativa e 

interativa constante e significativa com os diferentes suportes de leitura e escrita. 

 Letramento é definido por Soares, “imersão das crianças na cultura escrita, 

participação em experiências variadas com a leitura e a escrita, conhecimento e 

interação com diferentes tipos de gêneros de material escrito” (SOARES, 2003, p. 

13). 

 A teoria sócio construtivista resume bem a proposta do letramento mais 

coerente para a inserção no mundo das letras das crianças na atualidade. O letrado 

usa a leitura e a escrita com desenvoltura, enquanto que o alfabetizado lê palavras e 

textos simples, mas não necessariamente é usado da leitura e escrita na vida social.  
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 Para Soares (2003), a prática do letramento, porém, não se resume no âmbito 

escolar, na maioria das vezes está até mais presente no universo extraescolar. 

Infelizmente o letramento, como apropriação da prática social da leitura e escrita dos 

alunos, é desprezado na prática pedagógica da Educação Infantil, deixando um 

pouco de lado a importância do letramento no processo de leitura e escrita nas 

séries inicias. Podendo ganhar muitas conquistas através de atividades usadas no 

letramento para tornar novos leitores críticos e capazes de interpretar o que estão 

lendo espontaneamente. 

 Após compreender a diferença entre alfabetização e letramento, pode-se 

analisar a importância de se trabalhar unindo esses dois processos, de forma, que 

as crianças serão beneficiadas com vivências e atividades que levam o aluno a 

desenvolver a leitura e a escrita sem causar trauma, sem pressão, 

espontaneamente, onde o professor age como mediador desse processo, 

proporcionando a interação do aluno nas diversas práticas de leitura e escrita, por 

meio de vivências e levando em consideração os conhecimentos prévios do aluno.  

 Nesse processo, o professor deve trazer para a sala de aula diversos 

recursos escritos para incentivar a prática do letramento, desenvolvendo assim a 

leitura, como: jornais, revistas em quadrinhos, livros paradidáticos e instigar a 

criança a usar o seu raciocínio lógico, explorar textos, gravuras e manuseio dos 

materiais apresentados acima. 

 A prática da leitura e escrita se dá através da interação do aluno com os 

demais colegas e professora. Experimentando, pesquisando em grupo, sendo 

estimulado à dúvida, entrando em contato de forma significativa, com a construção 

do seu próprio conhecimento através do erro e de novas descobertas. Por isso é 

importante o professor também ser um pesquisador, trazendo estratégias 

inovadoras, que despertam no aluno a curiosidade e os levam a viajar no mundo da 

imaginação, onde desenvolvem a leitura através do lúdico, fazendo com que o 

professor atinja os objetivos propostos em seu planejamento, ou bem mais do que 

se esperava. 

 Antes e durante a escolarização, a criança tem as suas primeiras 

experiências com a linguagem escrita através das leituras realizadas pelos adultos, 
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sejam eles pais, tios, avós e etc. Iniciando-se assim a aprendizagem da leitura e da 

escrita muito antes até da criança entrar na escola, e sem a mediação do ensino 

formal. A criança aprende interagindo com o objeto. Ao explorar uma gravura e ao 

observar o sistema da escrita, desperta no aluno o interesse por novas culturas, 

fazendo-o viajar por diversas histórias e até mesmo, fazendo-o imaginar como 

personagem da própria história, querendo reescrever a sequencia dos fatos da 

maneira dele, agindo como autor e protagonista ao mesmo tempo. Despertando a 

sua imaginação e construção de novos conhecimentos. 

Minha função como investigadora tem sido mostrar e demonstrar que as 
crianças pensam a propósito da escrita, e que seu pensamento tem 
interesse, coerência, validez e extraordinário potencial educativo. Temos de 
escutá-las. Temos de ser capazes de escutá-las desde os primeiros 
balbucios escritos, contemporâneos de seus primeiros desenhos 
(FERREIRO, 2002, p.36). 

 Segundo Ferreiro (2002), as crianças despertam o interesse para a leitura e 

escrita desde o seu primeiro contato com materiais impressos, havendo assim um 

incentivo, mesmo que involuntário, para dar início ao seu processo de leitura e 

escrita. As crianças que são alfabetizadas pelo treino de suas habilidades básicas 

podem ser prejudicadas futuramente, enquanto aquelas que se alfabetizam 

construindo o seu próprio conhecimento tornam-se ótimas leitoras.  

 A criança já possui conhecimentos a respeito da escrita, na qual ela começa a 

escrever espontaneamente fundamentada em suas próprias hipóteses. Essas 

hipóteses são desenvolvidas através da interação da criança com materiais escritos 

ou em contato com leitores e escritores, que trazem informações e a partir daí 

passam a interpretar esses escritos. 

 Para trabalhar a alfabetização através do letramento é preciso ter como 

metodologia uma proposta pedagógica fundamentada na aprendizagem da 

linguagem oral e escrita, ou seja, alfabetizar e letrar. Uma proposta didática que 

tenha o compromisso de criar um ambiente de aprendizagem, na qual os alunos 

possam contribuir e favorecer para a aquisição dos conteúdos abordados. É 

necessário ter um método, uma proposta pedagógica fundamentada numa teoria 

sólida para se produzir uma ação didática de qualidade. Lembrando que a 

aprendizagem se dá através das interações, das experiências, do contato com o 

outro, com novas culturas e com instrumentos socioculturais de mediação. 
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FAZENDO A DIFERENÇA NA ALFABETIZAÇÃO ATRAVÉS DO LETRAMENTO 

             Muitas crianças vão à escola com o conhecimento adquirido incidentalmente 

em seu dia a dia. Muitos pais inserem as crianças nesse processo, antes mesmo da 

alfabetização propriamente dita, através das leituras que fazem para elas, as 

anotações que a mãe faz, os rótulos que indicam os produtos, entre outros. 

 Nesse contexto, segundo Soares (2004) a dimensão social do letramento, 

abordado, considera o mesmo uma prática social, ou seja, o uso que as pessoas 

fazem com as habilidades de leitura e escrita em um determinado contexto, 

relacionando-as com suas necessidades, valores e intenções. 

 Um conceito liberal subjaz a dimensão social do letramento, no qual evidencia 

a crença de que consequências altamente positivas advêm dele. Sendo estas 

explicitadas por Soares (2004, p.74) como: 

O uso de habilidades de leitura e escrita para o funcionamento e a 
participação adequados na sociedade, e para o sucesso pessoal, o 
letramento é considerado como um responsável por produzir resultados 
importantes: desenvolvimento cognitivo e econômico, mobilidade social, 
progresso profissional, cidadania. 

 Considerando essa dimensão educativa, a escola deve continuar o 

desenvolvimento da criança nesse processo, evitando as práticas que tornam a 

criança alfabetizada com o conhecimento do código, e incapaz de compreender o 

sentido do texto. Para tanto, o professor deve tomar alguns cuidados para envolver o 

aluno no processo de construção da leitura e escrita, por exemplo: 

 Criar um ambiente letrado, em que a leitura e a escrita estejam presentes, 

mesmo que a criança ainda não saiba ler e escrever convencionalmente. 

 Considerar o conhecimento prévio da criança. 

 Participar com as crianças de práticas de letramento, ou seja, ler e escrever 

com função social. 

 Utilizar textos reais que circulam na sociedade: jornal, revistas, gibis e etc.  

 Quando se considera a importância do letramento, ficam de lado exercícios 

mecânicos e repetitivos, baseados em palavras e frases descontextualizadas. O 

enfoque está no aluno que constrói seu conhecimento sobre a língua escrita, e não 

no professor que ensina (SOARES, 2004). 
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 Portanto, deve-se levar em consideração todos os escritos da criança, por 

mais que não faça sentido algum para o professor. É por meio do incentivo, da 

motivação, que esse aluno aos poucos vai aprimorando a sua leitura e escrita. Ao 

invés de barrar a sua iniciativa, ou de constranger o aluno corrigindo e falando se ele 

está certo ou errado, devemos nos policiar para elogiar e contribuir de forma 

significativa na construção dessa aprendizagem. 

 O aluno alfabetizado tem que ler, escrever e entender aquilo que escreve. 

Caso esse, que muitas vezes passa despercebido em sala de aula pelos 

professores, pois muitas vezes só estão preocupados em ensinar os códigos 

linguísticos, através de ações repetitivas e mecânicas.  Como educadores devemos 

mudar essa prática, trabalhar de forma criativa na qual o aluno passe a entender 

aquilo que lê e escreve, formando alunos capazes de escrever e ler 

espontaneamente, cidadãos críticos, capazes de interpretar a leitura de diferentes 

formas, acima de tudo cidadãos letrados e não apenas alfabetizados. 

 A esse respeito, Zunino (1995) fala da importância do conhecimento do 

processo de construção da aprendizagem dos alunos pela professora e aponta que 

a professora precisa: 

 Entender as suas produções e interpretações; 

 Descobrir o que há por trás das perguntas e das respostas que dão; 

 Ajudá-los a cooperar entre si; 

 Escolher que desafios são relevantes; 

 Saber que as informações dadas à turma não são incorporadas de modo 

igual, que cada aluno interpreta a partir dos esquemas de assimilação que 

ele construiu; 

 Refazer atividades, re-planejar situações didáticas que permitam aos alunos 

reconstruírem o conteúdo que queremos que aprendam. 

 Diante do exposto, pode-se afirmar que se faz necessário um novo olhar por 

meio dos educadores, onde o foco principal é a criança e não os conteúdos 

programados da escola.  Não pode deixar de lado também a sabedoria do 

professor, que se utilizará dela na sua competência de alfabetizar, revendo a sua 

prática pedagógica, aonde a mesma vai se estruturando cotidianamente a partir das 
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crianças e se moldando de acordo com a necessidade, tornando assim, essencial o 

papel do professor nesta concepção.  

 O professor com um papel essencial nesse processo pode utilizar várias 

estratégias de arranjo didático em sua prática pedagógica para organizar suas 

atividades de ensino, como: Projeto pedagógico e sequencias didáticas. 

 Assim, a ação educativa, na Escola apresenta como proposta pedagógica a 

premissa de que o conhecimento é construído nas discussões coletivas e que as 

relações de aprendizagem possibilitam a reversibilidade de papéis no ato de ensinar 

e aprender.  Nesse sentido, Canário (2006, p.11) indica que: 

 [...] O objetivo seria que cada escola pudesse transformar-se em um centro 
de educação permanente, profundamente enraizada no contexto local e 
capaz de fazer interagir múltiplos tipos de aprendentes. O que está em 
causa é fazer da escola um lugar onde todos possam aprender e se tornem 
habituais situações de reversibilidade dos papéis de ensinar e aprender [...].  

 A escola insere-se, dialeticamente, na sociedade e, por isso, os/as alunos/as 

não estão num dado momento, sendo preparados para a vida e em outro vivendo. A 

aprendizagem precisa acontecer a partir de problemas reais. Assim, educar é mais 

que reproduzir conhecimento. É, sobretudo, responder aos desafios da sociedade na 

busca da transformação. Portanto, na visão de Meneses (2011, p. 32), “[...] os 

sujeitos que hoje vão à escola constituem uma população altamente diversificada, o 

que gera a necessidade de prestar atenção às diferentes maneiras de interpretar o 

mundo, o conhecimento e as relações sociais”. 

 Além de ser um espaço de conhecimentos sistematizados, a escola a partir 

de sua prática diária, busca a superação de preconceitos e combate às atitudes 

discriminatórias. Da mesma forma o espaço de convivência de crianças e jovens de 

origens e níveis socioeconômicos diferentes, com costumes, dogmas religiosos e 

visões de mundo compõem a diversidade da escola (MENEZES, 2011). 

 Nessa dimensão, para o projeto pedagógico é uma estratégia muito aceita 

hoje, que visa ensinar conteúdos através de atividades lúdicas, com objetivos 

preestabelecidos, de modo que esses conteúdos sejam aprofundados e ampliados. 

Sendo uma ação interativa e coletiva, que leva o aluno a realizar pesquisas sobre os 
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assuntos abordados, desperta a curiosidade e permite uma ação didática 

interdisciplinar diante da complexidade dos conteúdos (MENEZES, 2011). 

 A Escola que busca hoje ser um espaço de rupturas, transformações e de 

construção de uma sociedade verdadeiramente democrática deve ter seu trabalho 

primeiramente, pautado no fazer pedagógico e nas premissas das quatro 

aprendizagens: aprender a conhecer, isto é, adquirir os instrumentos da 

compreensão; aprender a fazer, para poder agir sobre o meio envolvente; aprender 

a viver juntos, a fim de participar e cooperar com os outros em todas as atividades 

humanas e aprender a ser, via essencial que integra as três precedentes (DELORS, 

1998). 

 Muitas escolas têm como base os projetos de leitura, em que podemos citar o 

projeto “Uma viagem encantada pelo mundo da leitura” da escola Brincando e 

Aprendendo, localizada na Rua Fausto Cabral nº 885, Bairro Papicu em Fortaleza, 

que vivenciei realizando uma pesquisa de campo. Nesse projeto as crianças têm a 

oportunidade de entrar em contato com os mais diversos materiais escritos e 

também produzir textos a partir de suas próprias experiências. 

 Nesse projeto existem duas atividades muito marcantes, a mala literária e a 

ciranda de livros. Na mala literária a criança leva para casa uma mala cheia de 

gêneros literários (livros, revistas, gibs, poesias, folders, fantoches, dedoches...). Em 

casa, essa mala é aberta e a criança escolhe algo que lhe chamou atenção e é de 

seu interesse. Em seguida, a família deverá ler junto com a criança o material de 

leitura escolhido pela criança e um representante dela deverá responder o relatório 

anexado. Já na ciranda de livros, as crianças levam para casa um livro paradidático 

escolhido por ela na sexta feira, o qual deverá ser lido juntamente com a família e 

devolvido na segunda feira. E assim proporcionar um rodízio dos paradidáticos a 

cada semana.  

 Com relação às sequências didáticas é a forma de encadear e articular as 

diversas atividades didáticas ao longo da aprendizagem de um conceito, propiciando 

a construção e o aprofundamento de um conteúdo específico. Favorecendo várias 

possibilidades para a aprendizagem das crianças, permitindo que aprendam a 

aprender e aprendam que podem aprender.  As sequências didáticas ao mesmo 
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tempo em que possibilitem a assimilação das crianças também deve ser um desafio 

que provoque um desequilíbrio dos esquemas já construídos. Incentivando as 

crianças a superarem os desafios propostos e avançar no seu processo de 

aprendizagem. 

 

O PAPEL DO PROFESSOR COMO AGENTE LETRADOR 

 Trabalhar com alfabetização e letramento é um desafio para o professor e 

requer pesquisa e dedicação, principalmente se considerarmos a formação dos 

professores em nosso país, que vem negligenciando dimensões de natureza mais 

prática e metodológica. Falta ao Brasil entender o básico, treinar os professores para 

a sua prática e não para difundir teorias pedagógicas genéricas. Assim podemos 

mudar essa realidade, mudando primeiro a grade curricular dos cursos de 

pedagogia, dando oportunidade para os estudantes do curso terem mais vivências e 

participar ativamente de práticas do dia a dia escolar (Simonetti,2005). 

 Muitas vezes, a falta de preparação do professor acaba prejudicando o aluno, 

pois se o professor se perder no assunto abordado ou não ter segurança no que 

está sendo trabalhado a turma se perde e o aluno fica disperso. Tornando uma 

alfabetização defasada pela falta de preparação do professor. 

 Bortoni-Ricardo et al (2010), propõem diversas matrizes de referência para a 

formação e o trabalho do professor como agente letrador, como: 

 Desenvolver recursos para facilitar a integração entre os conhecimentos de 

língua oral que os alunos trazem com eles para a escola e as competências 

de leitura, escrita e oralidade que vão adquirir ou aprender; 

 Atender para a transição dos modos de falar para os modos de escrever e ler; 

 Elaborar jogos e brincadeiras adequadas ao ensino e aprendizagem da língua 

portuguesa; 

 Identificar procedimentos lúdicos preparatórios para a alfabetização na 

educação infantil; 

 Elaborar estratégias pedagógicas para o trabalho com a variação linguística: 

regional, social e funcional. 
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 O professor pesquisador interage durante todo o processo de alfabetização, 

desenvolvendo uma sequencia de intervenções e mediação contribuindo para dotar 

os alunos de recursos necessários para aprender, aceitando as diferenças e a 

heterogeneidade da turma como ponto positivo. Percebendo que a aprendizagem é 

uma construção pessoal que a criança realiza graças ao auxílio que recebe de 

outras pessoas, em especial da professora. Compreendendo que a ação pedagógica 

torna-se complexa e dinâmica e é interligada ao planejamento, conhecendo os 

momentos singulares de aprendizagem das crianças para, a partir daí, criar novas 

estratégias de ensino (BORTONI-RICARDO et al., 2010). 

 Existem conhecimentos que não serão construídos se a escola não der a 

chance à criança de elaborá-los. Por isso, devemos promover momentos de 

descontração, de ludicidade proporcionando interações e trocas de aprendizagens, 

investindo na aprendizagem coletiva e dialogada, no “grupão” ou em pequenos 

grupos. Procurar também iniciar atividades a partir de desafios, como jogo ou 

qualquer outra situação didática que deve ser refletida e representada (BORTONI-

RICARDO et al., 2010). 

 Cabendo a escola essa garantia de formar cidadãos letrados, é importante 

ressaltar que as estratégias de ensino que permitam alfabetizar e letrar devem focar 

simultaneamente a leitura, a produção de textos e a reflexão da palavra. Pois 

segundo Albuquerque (2005, p. 20) essa exploração da palavra “[...] leva o aluno a 

perceber que o que a escrita representa (nota no papel) é sua pauta sonora, e não o 

seu significado, e que o faz através da relação fonema/grafema”. 

 Portanto, segundo Bortoni-Ricardo et al (2010), com vistas à necessidade de 

ampliação das possibilidades das práticas educativas de alfabetização exigem-se 

novas formas de ensino-aprendizagem referentes à linguagem escrita. 

Considerando todos os aspectos citados e discutidos anteriormente pretende-se, 

neste momento contribuir para as práticas atuais das professoras alfabetizadoras, na 

tentativa de provocar uma mudança teórico-metodológica.  

 Inicialmente se faz necessário adotar uma rotina sistemática na qual 

oportuniza as crianças a refletirem sobre o sistema de escrita alfabética e sobre as 

práticas de leitura e escrita que circulam socialmente.  
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SUGESTÕES DE ATIVIDADES PARA TRABALHAR A ALFABETIZAÇÃO 

ATRAVÉS DO LETRAMENTO 

 O professor como mediador do processo de letramento e alfabetização, deve 

sempre se atualizar, participar de cursos e acima de tudo ser pesquisador. Buscar 

subsídios para ter um embasamento teórico e estar preparado para 

questionamentos e desafios que surgem durante esse processo. Pensando nisso, 

abaixo são sugeridas com base nos estudos de Simonetti (2005), algumas 

atividades a serem desenvolvidas em sala de aula que irão ajudar nesse processo.  

 ATIVIDADES COM TEXTO, LETRAS E PALAVRAS 

 - Continue a História: atividade lúdica: através de uma historinha contada 

usando fantoches, as crianças criarão uma outra história na qual os personagens 

principais serão os próprios alunos. 

 - Atividade específica: Escrever o texto criado pelas crianças em uma folha de 

papel madeira ou cartolina e pedir para as crianças ilustrarem, e em seguida, dar um 

título para a história. Finalizar realizando a leitura de palavras-chave do texto ou das 

ilustrações feitas. 

 ADVINHE O NOME 

 - Atividade lúdica: Através de vários dados com gravuras, pedir para as 

crianças jogarem os dados e identificar a gravura oralmente. Após cada jogada, as 

crianças deverão escrever o nome da figura no caderno do seu modo.  

 - Atividade específica: As crianças deverão citar o nome da gravura que 

sorteou e como ela acha que se escreve, e a professora realizará a correção coletiva 

das palavras, incentivando a leitura e escrita das crianças. 

 FORMAÇÃO DE PALAVRAS 

 - Atividade lúdica: Usando o alfabeto móvel, disponibilizar as peças para as 

crianças manusearem e realizar alguns comandos, como: agora vocês vão formar o 

seu nome com as letras e façam uma lista; escrevam agora a comida que vocês 

mais gostam... E assim sucessivamente. 
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 - Atividade específica: Cada criança irá expor sua lista de palavras formadas e 

ler para a turma. Ao final, a professora como mediadora de aprendizagem irá instigar 

a turma a observar se as palavras que foram escritas estão corretas, se não, realizar 

a correção junto à turma. 

  AUTODITADO 

 - Atividade lúdica: Dividir a turma em dois grupos, dar para cada grupo um 

varal de letras. O professor fala algumas palavras e cada grupo irá formar as 

palavras formadas com o varal e escrever na lousa. 

 - Atividade específica: Após a atividade lúdica, realizar a leitura das palavras 

com a turma e identificar qual grupo acertou o maior número de palavras. 

 LISTA DE COMPRAS 

 - Atividade lúdica: Levar as crianças para dar um passeio em um 

supermercado e pedir para as crianças, em grupo, criarem uma lista de compras de 

frutas, escrever o nome das frutas por ordem alfabética e o preço de cada uma. 

 - Atividade específica: Após esse primeiro processo pedir para cada grupo 

apresentar a sua lista, fazer comparações, realizar leitura coletiva e corrigir com a 

turma a escrita das palavras. 

 BOLICHE DE SÍLABAS 

 - Atividade lúdica: Apresentar o boliche de sílabas, formar pequenos grupos e 

pedir para cada grupo escolher um representante no qual jogará a bola para 

derrubar os pinos. Após cada jogada o grupo irá formar uma palavra usando as 

sílabas dos pinos que caíram. 

 - Atividade específica: Ao final do processo acima, o representante do grupo 

irá escrever as palavras formadas na lousa. A mediadora realizará em grupo a 

contagem dos pontos de acordo com a quantidade de palavras. Realizará também a 

leitura e a correção coletiva. 

 LEITURA DE RÓTULOS 
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 - Atividade lúdica: Pedir para as crianças trazerem de casa diversos rótulos de 

produtos. Confeccionar um mural com os rótulos apresentados e explorar 

coletivamente. 

 - Atividade específica: Realizar a leitura dos rótulos, explorar as sílabas 

encontradas, e o som ao realizar a leitura. Para finalizar, pedir para cada criança 

escolher um rótulo e fazer uma frase. Ao final, expor para a turma e realizar a leitura. 

 MEMÓRIA DAS PALAVRAS 

 - Atividade lúdica: Espalhar no chão da sala as peças do jogo e brincar com 

as crianças, instigando a realizar a leitura das palavras cada vez que encontrarem 

alguma palavra. 

 - Atividade específica: Registrar no caderno cada palavras encontrada e 

finalizar socializando com o grupo. 

 ATIVIDADE NO COMPUTADOR 

 - Atividade lúdica: Sugerir que as crianças digitem palavras seguindo a ordem 

alfabética. Após esse momento, solicitar que as crianças realizem a contagem das 

letras, de sílabas e das palavras escritas. 

 - Atividade específica: Pedir para as crianças realizarem o registro da 

contagem de letras, de sílabas e das palavras escritas. Finalizando com a leitura das 

palavras que eles mais gostaram de escrever. 

 ESCRITA ESPONTÂNEA 

 - Atividade lúdica: Em círculo, disponibilizar um dominó com gravuras de 

animais e brincar junto com a turma. 

 - Atividade específica: Após a brincadeira, solicitar que as crianças escrevam 

espontaneamente o nome das gravuras do jogo. Finalizar socializando com a turma. 

 De acordo com as sugestões citadas acima, podemos observar que através 

do lúdico é mais fácil a assimilação dos conteúdos abordados e o desenvolvimento 

da leitura e da escrita. Não esquecendo de realizar também atividades específicas, 
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para que o aluno possa exercitar a sua prática com a mediação do professor. 

Envolvendo os alunos nas atividades propostas de forma direta e participativa, 

levando em consideração seus conhecimentos prévios e sua vontade de aprender. 

 Muitas atividades propostas acima podem ser utilizadas pelo professor como 

uma avaliação diagnóstica para observar o nível de escrita do aluno. Todas as 

atividades são significativas no processo de alfabetização através do letramento. 

Portanto, cabe ao professor mediar o aluno nesse processo transformando-o em 

algo simples, que o aluno vai avançando de acordo com o seu nível de assimilação. 

No simples ato de conversar com o aluno na roda de conversa sobre um livro que 

ele leu, sendo individual ou em grupo, o professor pode auxiliar nesse processo, 

basta dar subsídios para o aluno ter a iniciativa de ler ou escrever espontaneamente 

ou com o auxílio. O importante é o professor sabe qual é o seu papel e quão 

importante ele é. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 As atividades desenvolvidas no contexto educativo fazem parte de 

sequências didáticas que envolvem os mais diversos gêneros textuais e as mais 

diferentes situações de aprendizagem da leitura e da escrita. 

 Portanto, nesse artigo aqui realizado, observou-se que a questão da 

alfabetização é um problema social, econômico e político em nosso país. Mas, além 

disso, tal questão é um problema pedagógico que tem ocupado professores, 

gestores e pesquisadores. Porque a alfabetização tem sido um problema tão 

grande? Sabemos que há diversos fatores que interferem no processo de 

alfabetização, um deles é a insuficiência de investimentos do poder público em 

programas sérios de formação do professor. 

 Percebeu-se nesse processo, o melhor método de alfabetização é na verdade 

uma reinvenção de todos os métodos, contextualizando-os e tornando sua prática 

cada vez mais lúdica e agradável. É fundamental compreendermos que o método 

nada significa se não definirmos muito bem os nossos objetivos educacionais. E 
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estar disposto a rever a nossa prática e se adaptar ao nível de desenvolvimento de 

cada criança. Tornando a nossa prática satisfatória e cada vez mais lúdica. 

 Em suma, não basta apenas o professor participar de novos cursos, aprender 

novas técnicas, métodos ou até mesmo se qualificar ainda mais, se ele não tiver o 

compromisso com a sua prática. Se o mesmo não se preocupar com o processo de 

aprendizagem individual de cada criança e fazer as mediações necessárias.  

 Devemos sim trabalhar com seriedade e utilizar do letramento com 

instrumento no processo de desenvolvimento da leitura e da escrita. Pois através do 

letramento o aluno passa por esse processo com mais facilidade e com vontade de 

aprender, de questionar e criar novas ideias. Produzindo assim seus próprios textos 

e realizando diversas leituras, sejam elas de jornais, livros e gibs, sem o auxílio do 

professor e sim naturalmente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
This article, entitled Literacy and Literacy, discusses the importance of literacy, reading and 
writing themselves, as a heightened sense of literacy. Being a mandatory role of the teacher 
in the student conduct and pointing the positive effects of its practice until those habits of 
writing and reading become natural. Develop strategies for teaching literacy and letrar in 
today's world. As can be understood this process. Based on the studies of Smith (2002), 
Simonetti (2005), Soares (2003), and Pizani Zunino (1995), among other experts dealing 
with the subject. Therefore, the methodological procedure was characterized by a literature 
search in light of the cited authors. Given the above, it was found that the Literacy has been 
a very challenging and worrisome to educators of public and private schools, especially with 
the lack of commitment of parents, in which decline all responsibility for education and 
literacy in school. The main goal is to show implications and further activities that contribute 
to the performance of the teacher in the classroom, contributing to the process of reading 
acquisition through literacy. 
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