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RESUMO: O presente trabalho aborda a forma como ocorre o processo de ensino-aprendizagem da leitura e da 

escrita em nossas escolas, além das dificuldades que impendem o progresso dos alunos nesse campo 
fundamental para a efetivação do conhecimento. O tema é alvo de amplas discussões e pesquisas por parte de 

estudiosos da área da educação e por aqueles que se preocupam com o rumo que a mesma possa tomar se não 

houver uma intervenção que corresponda as necessidades do ensino atual. Por meio do estudo objetiva-se 

responder aos seguintes questionamentos: Quais as principais dificuldades que permeiam o processo de ensino-

aprendizagem da leitura/escrita? Como as escolas estão trabalhando a leitura e a escrita?  Quais recursos as 

mesmas possuem e como estão sendo utilizados? As respostas a essas questões, certamente, são essenciais para 

que o professor desenvolva um trabalho baseado em estratégias condizentes com a realidade do público atendido 

pelo mesmo. Buscando as respostas para esses questionamentos, realizou-se uma pesquisa bibliográfica, 

enfatizando os trabalhos de Antunes (2003), Bastos (2003), Solé (1998), Porto (2009), Antunes (2011), dentre 

outros. O estudo possibilitou  o conhecimento do paralelo que deve ser traçado mediante o ser e o fazer, 

portanto, evidencia-se na pesquisa que o trabalho com a leitura e a escrita precisa de objetivos bem traçados e 
metodologias adequadas.  

 

Palavras-chave: Leitura e escrita. Ensino-aprendizagem. Dificuldades de Aprendizagem. 

 

 

ABSTRACT: The present work addresses the way in which the teaching-learning process of reading and writing 

occurs in our schools, in addition to the difficulties that impede the progress of students in this fundamental field 

for the realization of knowledge. The theme is the subject of extensive discussions and research by scholars in 

the field of education and by those concerned with the direction it may take if there is no intervention that 

corresponds to the needs of current education. The study aims to answer the following questions: What are the 

main difficulties that permeate the teaching-learning process of reading / writing? How are schools working on 

reading and writing? What resources do they have and how are they being used? The answers to these questions 

are certainly essential for the teacher to develop a work based on strategies consistent with the reality of the 

public served by the same. Searching for the answers to these questions, a bibliographic research was carried out, 

emphasizing the works of Antunes (2003), Bastos (2003), Solé (1998), Porto (2009), Antunes (2011), among 
others. The study enabled the knowledge of the parallel that must be drawn through being and doing, therefore, it 

is evident in the research that the work with reading and writing needs well-designed objectives and adequate 

methodologies. 
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INTRODUÇÃO 

 

A leitura e a escrita estão presentes desde os primórdios na história da humanidade. 

Estudos apontam a existência de registros que antecedem em muitos séculos o que vinha a ser 

considerado como a invenção da escrita, que estaria ligado diretamente ao surgimento do 

alfabeto, pinturas rupestres já seria uma forma de comunicação “escrita” e como se sabe a 

escrita é posterior à leitura, primeiro se aprende a ler para em seguida registrar (escrever). 

Junto com o surgimento, que podemos chamar de oficial, da leitura e da escrita veio a 

necessidade do domínio de um código que seria a base comunicativa entre povos de uma 

determinada nação, segundo assegura Bastos (2003). 

No entanto, quando nos restringimos ao nosso país, nos deparamos com números 

assustadores que apontam o grande problema, ainda não superado, no que diz respeito ao 

trabalho com a leitura e a escrita nas nossas escolas. É comum nos depararmos, já nos anos 

finais do Ensino Fundamental, com indivíduos que simplesmente decodificam os signos, são 

os chamados analfabetos funcionais que embora “leiam” não conseguem interpretar. O 

problema é ainda pior em meio àqueles que nem isso conseguem fazer, estão quase chegando 

ao Ensino Médio sem sequer dominar o básico da leitura e, obviamente, sem produzir um 

mínimo texto escrito. 

O artigo apresentado pretende analisar como ocorre o processo de ensino-

aprendizagem da leitura e escrita. 

Diante disso nos perguntamos: Quais as principais dificuldades que permeiam o 

processo de ensino-aprendizagem da leitura/escrita? Como as escolas estão trabalhando a 

leitura e a escrita?  Quais recursos as mesmas possuem e como estão sendo utilizados? 

Estima-se que vários fatores estão associados ao não domínio da leitura e da escrita 

por parte dos estudantes, em primeiro lugar o fato dos mesmos não estarem inseridos num 

ambiente estimulante, os pais não possuem hábitos leitores, por exemplo. Ficando para a 

escola a incumbência de cumprir esse papel instigante, o que muitas vezes não é atingido por 

falta de empenho profissional, de recursos, ou ainda aulas de Português que se restringem, 

equivocadamente, ao ensino da gramática. Dentre tudo isso, ainda tem as dislexias, que haja 

vista o conhecimento da sua existência, ainda é tratado de forma leiga, ou, até mesmo, 

indiferente por parte dos profissionais da educação.  

O interesse pela temática surgiu a partir de vivências escolares observadas  em sala 

como professora da língua portuguesa. Com o intuito de  atingir tais objetivos, a pesquisa terá 

um caráter qualitativo buscando a compreensão do objeto de estudo   fundamentados em 

autores  renomados como: Antunes (2003);  Bastos (2003). Berenblum (2009), Solé (1998) e 

outros. 

Espera-se que o trabalho sobre o referido tema possa contribuir com a prática 

docente, considerando a grande responsabilidade do ensino da leitura e escrita, tendo em 
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vista, ainda, que atualmente possuímos fortes concorrentes: a televisão, a internet com sua 

multiface, etc. Porém, só através de muita dedicação conseguiremos levar nossos alunos a um 

efetivo aperfeiçoamento de suas capacidades. 

 

O PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM DA LEITURA E DA ESCRITA 

 

 O domínio da leitura e da escrita é considerado principal requisito para a integração 

do indivíduo de forma crítica na sociedade, conforme indicam autores como Antunes (2003) e 

Bastos (2003). E é justamente por esse motivo que a temática é alvo de estudos e longas 

discussões do que fazer para converter o quadro crítico que ainda preocupa, principalmente 

nos anos finais.  

 Sem dúvidas o processo de ensino-aprendizagem da leitura/escrita não se trata de 

uma tarefa fácil, requer paciência e dedicação, já que, segundo Antunes (2011), gostar de ler 

trata-se de um hábito adquirido e nada tem haver com fatores genéticos, como muitas vezes 

ouvimos, de terceiros, afirmações como: “Não tem jeito, a criança já nasce com o gosto pela 

leitura, se não possui nunca vai chegar a ser um leitor”. Pensamentos dessa natureza podem 

frustrar os trabalhos que podem ser desenvolvidos na tentativa de formar leitores no sentido 

mais literal da palavra. 

O mesmo autor afirma que a influência do meio na formação leitora é primordial; 

para ele, “crianças que crescem em famílias que leem e que sabem despertá-las para essa 

paixão tornam-se invariavelmente leitores pela vida inteira” (ANTUNES, 2011, p. 10). Como 

se sabe, isso não é tão corriqueiro assim, e a tarefa de formar cidadãos leitores está cada vez 

mais atribuída as nossas escolas. É importante que esses (família e escola), estejam atentos às 

questões que mediam o contato com a leitura, principalmente, ao fato de que para que haja 

leitura, precisa existir interação entre leitor e texto, e essa interação só é possível a partir de 

objetivos bem traçados por parte dos envolvidos no processo. 

Antunes (2011) afiança, ainda, que os equívocos aparecem logo na forma como é 

tratada a alfabetização, que influi negativamente na formação leitora, já que, segundo o 

mesmo, logo nesse período de alfabetização, tanto da criança, como do adulto, é preciso que a 

leitura seja transmitida como algo significativo e atraente. Essa sem dúvidas seria a melhor 

maneira de diminuir o número de analfabetos funcionais, que são aqueles que decodificam 

letras, palavras, frases, ou mesmo textos, no entanto a referida decodificação não passa desse 

estágio, já que não transmite nem um valor semântico.  

Dados da pesquisa de domicílio divulgada pelo IBGE no final do mês de setembro 

2013 revelou que mais de treze milhões de brasileiros têm dificuldade de ler e escrever3. 

                                                             
3 Fonte das informações: http://veja.abril.com.br/blog/reinaldo/geral/depois-de-15-anos-taxa-de-analfabetismo-

volta-a-crescer-no-brasil/ (Acesso em 15/08/2015). 

http://veja.abril.com.br/blog/reinaldo/geral/depois-de-15-anos-taxa-de-analfabetismo-volta-a-crescer-no-brasil/
http://veja.abril.com.br/blog/reinaldo/geral/depois-de-15-anos-taxa-de-analfabetismo-volta-a-crescer-no-brasil/
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Desses, 17,4% estão situados no Nordeste, e quando é considerada a faixa etária, o percentual 

de quem carrega a referida dificuldade e possui acima de 60 (sessenta anos) vai para 24,4%. A 

pesquisa indicou ainda que a escola não está conseguindo surtir o devido efeito na 

alfabetização das crianças e a deficiência não suprida nos anos iniciais pode acarretar 

prejuízos nas séries seguintes.  

Diante de um número tão significativo de pessoas que, por algum motivo, não 

conseguiram desenvolver habilidades básicas para o domínio da leitura e da escrita, ainda é 

preciso considerar o fato de que muitos dos que estão entre os que desenvolveram as referidas 

habilidades não possuem o hábito de ler, tampouco escrever. E o contato com a leitura e a 

escrita que era para ser uma atividade cotidiana e prazerosa, tem se tornado um ato mecânico 

e descontextualizado, fruto de meras cobranças escolares. 

Antunes (2003), em Aula de Português- encontro e interação aborda, diversas 

controvérsias no processo de ensino-aprendizagem da leitura/escrita, segundo a autora, as 

aulas de Língua Portuguesa ainda são restritas, na maioria das vezes, a prática de um ensino 

descontextualizado de gramática que muitas vezes usa o texto para camuflar a prática 

equivocada, esse texto seria, todavia, um elemento de análise gramatical que pouco, ou nada, 

acrescenta ao discente e por ser recurso de um trabalho enfadonho acaba por distanciá-lo do 

prazer pela leitura. 

Ao tempo que as aulas de Português distanciam os educandos da leitura por deleite, 

acabam por não desenvolver habilidades para escrita, já que a mesma trata-se de uma 

extensão do processo comunicativo que é diretamente influenciado pela leitura, dessa forma é 

comum relatos de professores do quanto é enfadonho o trabalho com as produções textuais, 

dentre outras queixas pode-se destacar o fato das produções serem o reflexo da fala dos 

alunos, ou seja, escrevem tal e qual falam, o que revela uma total falta de competência 

comunicativa, só desenvolvida num indivíduo que pratica a leitura. 

Nesse sentido, é perceptível a atenção especial que se deve ter com o processo de 

ensino-aprendizagem da leitura/escrita, muito aspectos precisam ser revistos, mudança de 

metodologias ultrapassadas que nada têm a contribuir com a uma educação mais igualitária e 

consequentemente com a concretização do saber.  

 

O ENSINO DA LEITURA E DA ESCRITA NA ESCOLA 

 Não se pode negar que muito já foi feito em prol da melhoria do ensino-

aprendizagem da leitura/escrita, embora ainda estejamos longe de alcançar efetivamente os 

objetivos exigidos no domínio desta área. 

Segundo Berenblum (2009), se compararmos a realidade de nossas escolas, no que 

diz respeito à inserção de textos em suas dependências, há algumas décadas atrás, 

concluiremos que muito se progrediu. Ao longo de muito tempo a preocupação do Ministério 

da Educação esteve voltada ao segmento de livros didáticos. A leitura, bem como o incentivo 
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a formação de leitores, até então, aparecia em segundo plano. Conforme também indica 

Berenblum (2009), as primeiras ações voltadas a esse aspecto só tiveram início nos anos 

1980, e ainda de forma acanhada, pois o Programa Salas de Leitura, só assistia escolas com 

determinadas faixas de matrículas, o que era definido previamente a cada ano de atendimento. 

A partir de 2001 foi implantado, pelo Ministério da Educação, o Programa Nacional 

Biblioteca na Escola que veio oportunizar, de maneira mais igualitária, o acesso de todos os 

alunos a textos de vários gêneros, o que pode ser forte aliado ao trabalho dos professores, pois 

segundo afirma Porto (2009), os alunos a partir desse contato diversificado com os gêneros 

textuais, podem ampliar uma visão restrita, por parte dos mesmos, no que diz respeito ao uso 

da língua, onde a mesma é tratada como algo que pode ser apenas certa, ou errada, indo de 

contramão com a competência comunicativa, através da qual tentamos conscientizar os 

educandos que a língua pode, e deve, ser usada de acordo com a necessidade comunicativa. 

Porto (2009) enfatiza ainda o cuidado que se deve ter no trabalho com os gêneros, 

para que este não se restrinja somente aos gêneros literários, pois segundo o mesmo é 

importante que o alunado tenha, também, acesso a textos que estabeleçam relação com a 

realidade, seria o caso dos gêneros jornalísticos, por exemplo.  

Conforme matéria veiculada pela revista Na Ponta do Lápis (2013)4, o trabalho com 

a leitura não é tarefa fácil, requer antes de tudo planejamento, empenho e criatividade por 

parte de todos, embora muito se tenha discutido sobre esse fato, ainda é atribuída quase que 

exclusivamente ao professor de Português essa responsabilidade de integrar o educando ao 

universo das letras, e é desse que os discentes esperam exemplo, assim o mesmo precisa está 

preparado para instruir e até indicar boas leituras. 

A matéria acima citada orienta que as escolas criem uma rotina que contemple a 

leitura por prazer, sem cobranças posteriores, alertando que talvez isso não vá ser suficiente, 

já que nem todos os alunos reagem da mesma forma diante de uma dada metodologia, além 

disso, a leitura não pode ser restrita, pelo contrário, e para isso usam as palavras de Soares 

(2013): 

É função e obrigação da escola dar amplo e irrestrito acesso ao mundo da leitura, e 

isto inclui a leitura informativa, mas também a leitura literária; a leitura para fins 

pragmáticos, mas também a leitura de fruição; a leitura que situações da vida real 
exigem, mas também a leitura que nos permita escapar por alguns momentos da vida 

real (SOARES, 2013, p. 28). 

 

 No entanto, para isso, é preciso que as escolas internalizem o que é leitura, e segundo 

o que afirma Solé (1998, p.33), isso ainda não aconteceu: 

 
Considero que o problema do ensino da leitura na escola não se situa no nível do 

método, mas na própria conceitualização do que é a leitura, da forma em que é 

avaliada pelas equipes de professores, do papel que ocupa no Projeto Curricular da 

                                                             
4  Revista Na ponta do Lápis ano IX – N° 22. Agosto de 2013. 
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Escola, dos meios que se arbitram para favorecê-la e, naturalmente, das propostas 

metodológicas que se adotam para ensiná-la. Estas propostas não representam o 

único nem o primeiro aspecto; considerá-las de forma exclusiva equivaleria, na 

minha opinião, a começar a construção de uma casa pelo telhado. 

 
 Infere-se das palavras de Solé (1998), que a leitura ainda não ocupa o espaço que 

deveria nas escolas, o que deve ser revisto pelas instituições de ensino, tendo em vista que o 

mais importante é que, no trabalho com a leitura, seja com gêneros literários, ou não literários, 

o aluno perceba que a língua que ele estuda é a mesma que circula em seu meio social, o que 

difere são somente as situações comunicativas, se isso for constatado pelo mesmo, sem 

dúvida, o trabalho desenvolvido pelo professor de Português estará tomando o rumo certo na 

formação de leitores proficientes. Nesse sentido, de acordo com Porto (2009), reforçando o 

que já foi mencionado anteriormente:  

Para o aluno se tornar um leitor proficiente, todo tipo de texto deve ser trazido para a 

sala e trabalhado: textos que se complementam, ampliam o conhecimento sobre 

determinado assunto; remetem a outros tantos textos e estabelecem relações com a 

realidade (PORTO, 2009, p. 27). 

 

 O leitor proficiente é capaz de selecionar e utilizar conhecimentos prévios e 

operações de acordo com o gênero do texto que está lendo: notícia, conto, poema, carta, e-

mail, etc., mas para que haja a concretização dessa proficiência leitora é preciso que o 

professor atente para os objetivos e finalidades que pretendem tornar o processo de leitura 

realmente eficaz. Todavia, isso só ocorrerá se o mesmo se propuser a ser um pesquisador em 

permanente atualização, pois assim como as palavras (os neologismos), os gêneros textuais 

nos últimos anos estão em constantes transformações. Em conformidade com essa afirmação 

Marcuschi (2005), apud Porto (2009, p.40), afiança que: 

 
Nos últimos dois séculos, as novas tecnologias da área da comunicação fizeram 

surgir novos gêneros textuais. Isso se deveu à intensidade dos usos dessas 

tecnologias e suas interferências nas atividades comunicativas diárias. Assim, o 

rádio, a televisão, o jornal, a revista, a internet, etc. vão propiciando e abrigando 

gêneros textuais novos, bastante característicos: editoriais, tele mensagens, 

teleconferências, videoconferências, e-mails, chats, aulas virtuais, etc.  

  

Nessa perspectiva, fica evidente a diversidade de gêneros de textos que o professor 

deve utilizar na sala de aula para que, conforme indica Travaglia (1991 apud Porto 2009, p. 

40), “os mesmos se caracterizem por exercer uma função social específica na vida do sujeito.” 

Dessa premissa surge a ideia de que quando a escola obtém êxito no trabalho com a leitura, 

isso refletirá de forma positiva na escrita, e, consequentemente, em seu uso social, ou seja, 

intuitivamente se sabe qual gênero usar em um dado momento de interação, e que o mesmo 

gênero pode ser utilizado de maneiras diferentes, dependendo da necessidade comunicativa. 

Um e-mail enviado para um amigo, geralmente, apresenta características distintas de um e-

mail enviado ao secretário municipal da educação, por exemplo. 
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CAUSAS DO RETARDAMENTO NA APRENDIZAGEM DA LEITURA/ESCRITA 

 

As causas do retardamento da aprendizagem da leitura e da escrita vêm ao longo dos 

anos causando inquietude nos professores e pesquisadores. Sabemos que a Constituição 

Federal garante o ingresso de todos na escola, todavia, também temos a consciência que a 

escola ao tempo que recebe um público extremamente heterogêneo sem o devido preparo, 

acaba por excluir muitos alunos, não fisicamente, mas de muitos conhecimentos que a 

instituição tem por obrigação oferecer. Tal exclusão tem sido uma das responsáveis pelo 

insucesso escolar da maioria das instituições públicas espalhadas pelo Brasil, conforme já 

indicaram autores como Antunes (2003) e Antunes (2011).  

No entanto, esse não é o único fator que vem dificultando o progresso educacional. 

Muitos outros estão associados a esse acontecimento, dentre eles os elementos extraescolares 

como, por exemplo, a falta de motivação por parte da família; fatores socioeconômicos e 

culturais que muitas vezes atrasam a aprendizagem, ou até mesmo afastam das escolas 

crianças em idade escolar por terem que trabalhar para ajudar suas famílias. 

Além desses, outros aspectos estão relacionados ao desenvolvimento biológico e 

psicológico, tais como a falta de percepção, atenção, memória, entre outros pré-requisitos 

essenciais para elaboração do conhecimento. Consideramos que uma das principais 

dificuldades da escola reside na carência de profissionais para trabalharem com essas 

limitações, ou mesmo diagnosticá-las, a maioria das escolas já possui salas de recursos 

multifuncionais, mas a falta de uma pessoa qualificada para o desenvolvimento das tarefas 

com as crianças que são atendidas faz com que o trabalho se torne ineficiente. 

Diante da não contextualização do trabalho com a leitura, já mencionado 

anteriormente, surge uma das dificuldades mais apontadas pelos docentes: a não interpretação 

dos textos que formam a compreensão leitora. Nessa perspectiva, Bastos (2003, p. 142) afirma 

que: 

Para que ocorra a compreensão leitora, o aluno vivencia três ciclos que estão inter-

relacionados entre si. O primeiro ciclo é denominado senso-perceptual que é a 

identificação das letras. O segundo é o ciclo sintático que estabelece uma relação 

entre as palavras, frases e o texto como um todo. E finalmente, o ciclo semântico 

que se manifesta através da compreensão do texto. 

 

Bastos (2003, p. 142) afirma ainda que o desenvolvimento dessa compreensão leitora 

“depende também dos conhecimentos prévios, dos objetivos da leitura e da motivação”, 

elementos, sem os quais, o aluno seria incapaz de reconhecer o significado de palavras total, 

ou parcialmente, e desse modo impossibilitado de extrair e, por conseguinte relatar a ideia 

central de um texto.  

No entanto, sabemos que a magnitude do problema é bem maior do que parece, pois 

não se trata “simplesmente” de objetivos bem traçados, as dificuldades existentes dentro das 
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salas de aula precisam ser diagnosticadas e trabalhadas com a devida atenção, para que todos 

os alunos tenham acesso ao conhecimento, independente das dificuldades existentes. 

Para isso, os professores precisam estar atentos para perceber o mais cedo possível, 

que fator é responsável pelas dificuldades de aprendizagem de um aluno que não consegue 

acompanhar o mesmo ritmo de aprendizagem do restante da turma, sem que o mesmo seja 

taxado erroneamente de preguiçoso, que possui baixa visão ou algo similar quando não é o 

caso, que é o que acaba muitas vezes acontecendo em situações como essa. 

Dentre as dificuldades de aprendizagem da leitura, a que mais vem ganhando 

destaque nos estudos de vários pesquisadores é a dislexia, isso, talvez, porque a mesma ainda 

apareça no contexto escolar como uma novidade, e como tal as instituições ainda não 

conseguem trabalhar de maneira que possam contribuir com a aprendizagem daqueles que 

possuem, ou desenvolveram um quadro de dislexia. 

Conforme Bastos (2003), as crianças que possuem dislexia são incapazes de ler com 

a mesma facilidade que os colegas da mesma faixa etária, embora disponham de boa sanidade 

neurológica e sensorial. Essa dificuldade não possui relação com as que são desenvolvidas 

mediante falhas de métodos pedagógicos, e embora façamos alusão à mesma nos referindo 

quase sempre a crianças, segundo estudiosos, pode haver a ocorrência também em adultos. 

Ainda de acordo com Bastos (2003), o cérebro de um disléxico não apresenta 

nenhuma anormalidade, por isso quanto mais cedo for diagnosticado o quadro, e a criança for 

colocada em contato com a linguagem, maior é a possibilidade de acabar, ou pelo menos 

coibir, possíveis problemas que possam vir a ser enfrentados por essas pessoas, que quando 

não recebem acompanhamento didático-pedagógico adequado podem desenvolver 

dificuldades que extrapolam os muros escolares, passando a ser um problema de exclusão 

social.  

As dislexias podem ser subdividas em adquiridas e de desenvolvimento. Em seu 

trabalho, Bastos (2003, p. 143-144) assim define as dislexias adquiridas: 

 
[...] são àquelas provenientes de um dano cerebral, geralmente ocorrido após um 

acidente. Há diferentes tipos de dislexias adquiridas. As mais frequentes são as 

dislexias profundas, fonológica e de superfície. A dislexia profunda caracteriza-se 

pela incapacidade em elaborar a análise fonológica das palavras, manifesta-se 

principalmente na leitura de pseudopalavras.  A dislexia fonológica apresenta-se 

como uma dificuldade em ler as palavras através de seu segmento fonológico, não 

associando os fonemas (sons) aos grafemas (letras). A leitura é baseada na aparência 

visual que a palavra possui, o que provoca muitos erros, ao mesmo tempo que o 

sujeito não consegue ler as pseudopalavras. A dislexia de superfície provoca uma 

incapacidade na leitura de palavras irregulares, além de confundir o significado de 
palavras homófonas. 

 
As dislexias de desenvolvimento, também conhecidas como dislexias de evolução, 

são aquelas que surgem ao longo do processo de aprendizagem da leitura e estão diretamente 

ligadas às dificuldades na identificação dos sons das palavras, o que acaba sendo um grande 

problema na efetivação da compreensão leitora; outra dificuldade desenvolvida está 

relacionada à fixação da aparência visual das palavras. Segundo Bastos (2003), as pessoas que 
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apresentam essas dificuldades foram classificadas por Eleanor Bonder, primeira pesquisadora 

a se preocupar em demonstrar as diferenças qualitativas entre os disléxicos, em disléxicos 

disfonêticos e diseidéticos, respectivamente, ou ainda os disléxicos mistos que apresentam 

simultaneamente as dificuldades das duas anteriores. 

A escrita também se apresenta em grande escala nas discussões que se referem às 

dificuldades de aprendizagem. Nesse aspecto, Bastos (2003, p. 146) define como dificuldade 

como sendo “uma deficiência considerável no desenvolvimento da escrita que não está 

relacionada às deficiências: auditiva, visual, mental, ou a uma alteração neurológica; e nem a 

uma insuficiente escolarização”. No entanto, vale salientar que algumas dificuldades que se 

referem à escrita podem está ligadas a problemas do ensino e não, necessariamente, da 

aprendizagem do educando.  

Assim como ocorre com as dificuldades de leitura é preciso que haja um diagnóstico 

preciso nas causas do retardo da aprendizagem da escrita, se não há nenhuma outra 

deficiência ou alteração neurológica que esteja ocasionando as dificuldades, só a partir desse 

passo é possível interferir de maneira adequada. As referidas dificuldades podem ser 

classificadas em disgrafias e disortografias, sendo terminologia adotada por Lofiego (1995).  

As disgrafias estão relacionadas diretamente, como o próprio nome sugere, aos 

problemas que causam alteração da escrita tais como: forma, fluidez e simbolização. 

Pesquisas feitas por vários estudiosos e enfatizadas por Bastos (2003) apontam como sendo 

manifestações típicas da escrita disgráfica: traços pouco precisos e incontrolados; falta de 

pressão com debilidade de traços, ou traços demasiadamente fortes que vinquem o papel; 

grafismos não diferenciados nem na forma, nem no tamanho; escrita desorganizada no que diz 

respeito à globalidade do conjunto escrito como um todo; etc. É importante salientar que essas 

manifestações costumam se apresentar em conjunto, ou seja, há pouca chance de um 

indivíduo disgráfico apresentar somente uma das características mencionadas.  

Análises de pesquisadores quanto ao domínio de um tipo de manifestação em relação 

a outros fez com que se estabelecessem dois tipos de disgrafias: uma predominantemente 

motora, enquanto a outra é predominantemente perceptiva, sendo que a segunda apresenta 

analogia com a dislexia. Estudos realizados por Bastos (2003) apontam que as causas dessa 

associação entre disgrafia e dislexia estariam ligadas a pequenas alterações neurológicas que 

incidem no desenvolvimento e coordenação psicomotora; problemas relacionados à 

lateralidade, associados ou não a percepção; ou ainda a componentes emocionais que possam 

causar alterações na escrita. 

Com relação às disortografias, as mesmas advêm das dificuldades no uso das regras 

ortográficas. Conforme Morais (1997, p. 138), apud Bastos (2003, p. 149), “os critérios para 

avaliar as disortografias estão relacionados ao nível de escolaridade, à frequência e os tipos de 

erros”. Neste ensejo entende-se que entre crianças de até três anos, por exemplo, esse tipo de 

ocorrência (dificuldade no uso das regras ortográficas) é aceitável. Da mesma forma precisa-

se atentar para o índice de ocorrências e os tipos de erros que tenham sido cometidos para que 

não haja conclusões precipitadas dos casos. 
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Zorzi (1998), apud Bastos (2003), afirma que as alterações voltadas as disortografias, 

ocorrem por diversos motivos entre eles, pode-se mencionar a correspondência inexata entre 

todos os sons e letras existentes na língua portuguesa; o apoio na oralidade no momento de 

escrever; a inversão de letras com semelhança sonora (fonema), tais como b por p, f por v, q 

por p, d por b, m por n, além da omissão e repetição de letras, fator que seria facilmente 

evitado por um indivíduo sem nenhuma alteração psicomotora.  

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

  

Aprender a ler e a escrever são de fundamental importância para o sujeito que terá 

que enfrentar um mundo cada vez mais competitivo e um mercado de trabalho que exige cada 

vez mais dos seus profissionais. É com base nesses ensejos que se fez predominante neste 

artigo um tema de grande relevância nas discussões de professores e pesquisadores da 

educação, o ensino da leitura e da escrita, bem como as dificuldades inerentes a esse ensino 

que fazem parte das preocupações de todas as escolas brasileiras. Várias têm sido as tentativas 

de fazer com que a leitura e a escrita se tornem efetivamente protagonistas de uma educação 

de qualidade, capaz de inserir na sociedade indivíduos críticos e participativos das questões 

que os rodeiam. 

Para isso, faz-se necessária a parceria entre escola, pais e a sociedade em geral, na 

busca por uma prática pedagógica que possibilite a autonomia do aprendizado e, 

consequentemente, a superação de limitações que possam surgir ao longo do processo 

educativo, além da cumplicidade de todos que fazem a escola, em favor do mesmo objetivo 

que é a consolidação de uma aprendizagem significativa. 

Os estudos voltados ao tema possibilitaram a constatação de que só através do 

conhecimento proveniente de pesquisas é possível desenvolver habilidades que permitam a 

atuação eficiente dos mediadores do processo de ensino, para que não haja o desenvolvimento 

de trabalhos que tomem como base suposições, improvisos, generalizações, e o pior de tudo, 

preconceitos que venham atribuir ao aluno com dificuldade o rótulo de incapaz de aprender. 

Portanto, para que ocorra a tão esperada mudança nos índices de analfabetismo que 

ainda atormentam o nosso país, é essencial a contextualização de um ensino que objetive 

acima de tudo a aprendizagem, e isso tem que acontecer de maneira inclusiva, não no sentido 

de inserir fisicamente no ambiente escolar um número cada vez maior de pessoas, mas no 

sentido de reconhecer quais são as necessidades e limitações de cada um, fazendo com que o 

saber chegue de maneira mais igualitária a todos. Mas isso só acontecerá se existir um 

ambiente propício com profissionais qualificados e preocupados com a melhoria da educação. 
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