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COMO AS CRIANÇAS APRENDEM A LER E ESCREVER: A 

CONTRIBUIÇÃO DA PSICOPEDAGOGIA NO PROCESSO DE 

ALFABETIZAÇÃO. 

Fernanda Rodrigues Rocha1 

Raimunda Cid Timbó2 

RESUMO 

Este estudo tem por objetivo realizar uma reflexão acerca do caminho percorrido pela criança, 

desde as primeiras produções gráficas feitas em sala de alfabetização, até o texto escrito. Para 

isso, apresentou-se o cenário da alfabetização no contexto atual, explicitando-se o campo 

teórico predominante nos estudos de pesquisadores: Ferreiro (1985), Teberosky (1985), 

Moreira (1994) e Morais (2012), ou seja, uma descrição da concepção que fundamenta a 

prática dos professores alfabetizadores e de como estes vê a aquisição da escrita pela criança. 

Para esse intento foi feita uma releitura dos trabalhos de Emília Ferreiro e colaboradores, os 

quais, considerando a criança um ser cognoscente que passa por níveis de conceituação que 

evidenciam as hipóteses que formula sobre a língua escrita na fase de alfabetização, entendem 

que ela (re)constrói o conhecimento sobre a língua por meio de sua própria elaboração. 

Discute-se que essas pesquisas trouxeram modificações na concepção de escrita, passando a 

subsidiar teoricamente documentos oficiais como o Referencial Curricular para Educação 

Infantil e os Parâmetros Curriculares Nacionais, que constituíram-se, oficialmente, em 

sugestão para subsidiar a organização dos trabalhos pedagógicos. Metodologicamente, optou-

se por algumas reflexões sobre as produções escritas com base no arcabouço teórico exposto 

no decorrer do trabalho. Constatou-se que os conceitos metodológicos precisam ser 

repensados em relação a aquisição da linguagem e escrita.  

Palavras-chave: Alfabetização; Aquisição da língua escrita; Leitura. 

ABSTRACT: This study aims to carry out a reflection on the path taken by the child from the 

first graphic productions made in literacy room, to the written text. For this, it presented the 

literacy scenari today's context, explaining the prevailing theoretical field studies researchers: 

Blacksmith (1985), Teberosky (1985), Moreira (1994) and Mitchell (2012), ie a description of 

the design that underlies the practice of literacy teachers and how they see the writing 

acquisition by the child. For this purpose it was made a rereading of Emilia Ferreiro and 

employees work, which, considering the child a knowing being who goes through 

conceptualization levels that show the assumptions which he makes on the written language 

literacy phase, understand it (re ) builds knowledge of the language through its own 

development. It is argued that these searches have brought changes in the design of writing, 

going to theoretically support official documents as the Reference Curriculum for Early 

Childhood Education and the National Curriculum Standards, which were constituted 

officially on cue to support the organization of educational work. Methodologically, it opted 

for some reflections on written productions based on the above theoretical framework in the 

course of work.  

Keywords: Literacy; written language acquisition ; Reading
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INTRODUÇÃO 

Saber ler e escrever são exigências de uma sociedade moderna. As crianças atuais 

começam muito cedo o contato com a leitura. Os conhecimentos elaborados pela criança a 

partir da interação com os leitores e com o material escrito fazem parte de uma das primeiras 

experiências com a linguagem escrita por natureza. A leitura tornou-se algo necessário para 

melhor interação social.  

O artigo propõe apresentar uma reflexão acerca do caminho percorrido pela criança 

desde as primeiras produções gráficas feitas em sala de aula, entendendo-se que estas vão 

revelar um saber-fazer da escrita já constituído antes de a criança passar pelo processo de 

escolarização. No entanto, sabemos que depois das pesquisas de Ferreiro, aconteceram 

algumas modificações na concepção de escrita, que passou a ser entendida como processo de 

representação da linguagem, como objeto sócio-cultural de conhecimento.  

Em uma perspectiva construtivista, os pré-requisitos não são habilidades ou 

destrezas que a criança deve demonstrar possuir antes que lhe autorizem a 

participar do ensino formal (para que participe “com proveito”, que não seja 

desperdiçado algo tão valioso...), mas aquelas noções, representações, conceitos, 

operações, relações etc., que aparecem teoricamente fundamentadas e 

empiricamente validadas como as condições iniciais sobre as quais – e dadas 

certas condições que se caracterizam teoricamente como processos de 

desequilibração – se constroem as novas concepções. (FERREIRO, 2001, p. 67) 

De acordo com Teberosky e Colomer (2003, p.25), a leitura de histórias, por exemplo, 

tem particular importância para o desenvolvimento do vocabulário e para a compreensão de 

conceitos, bem como para o conhecimento da linguagem escrita.  

Numerosos estudiosos têm mostrado que ao compartilhar a leitura de um livro com as 

crianças não apenas se cria uma atividade prazerosa, mas também se organiza um importante 

momento de aprendizagem. Com isso, as crianças aprendem outra linguagem, criam 

proporções para aprendizagem  de novas palavras e podem criar mundos deferentes. 

O presente artigo apresenta e discute algumas teorias do processo de aprendizagem da  

leitura e escrita pela criança. Busca refletir sobre as dificuldades e desafios apresentados nessa 

fase de aquisição da leitura e escrita, assim compreendendo-os a partir de estudos teóricos. A 

intenção em desenvolver uma pesquisa nessa área se justifica pela urgência em estudar e 

compreender o processo de aprendizado da leitura e escrita pelo qual toda criança alfabetizada 
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precisa passar, promover  a discussão sobre a importância de uma criança que saiba ler e 

escrever, assim colocando em pautas  práticas cotidianas que facilitam essa aprendizagem. 

A partir da observação da realidade rotineira de exigências, observamos que para estar 

inserido no contexto social de forma confortável, é preciso saber ler e escrever; percebe-se, 

assim, a necessidade de trabalhar e pesquisar sobre como se dá o processo de aquisição de 

escrita pelas crianças. 

 É necessário que a criança possa ter o contato com a leitura desde pequena, pois 

facilita para o desenvolvimento da leitura e escrita. Na maioria das vezes, os educadores e 

familiares não procuram compreender como se dá o aprendizagem da leitura nem como 

aquela criança consegue transcrever no papel seus primeiros registros. 

A contribuição da Psicopedagogia no processo da alfabetização e letramento nos dias 

de hoje tem sido destaque nas escolas em geral. Isso porque através de estudos da pedagogia 

juntamente com a psicologia o atendimento à criança com necessidade de atendimento 

especial se aperfeiçoou, visto que uma das preocupações dos educadores e envolvidos 

diretamente ao processo de ensino-aprendizagem está centralizado no desenvolvimento 

cognitivo do aluno nas diversas modalidades de ensino. 

Esse estudo se fundamenta nas obras de Emilia Ferreiro (1996) e Ana  Teberosky 

(1985), que a partir de pesquisas realizadas com crianças em várias fases do processo de 

aquisição da leitura-escrita, explicitam todas as fases  no processo de alfabetização numa 

perspectiva construtivista. Dessa perspectiva, parece evidente que os contextos culturais 

influirão sobre o tipo de práticas de socialização das famílias. 

 De acordo com Ferreiro (1996), no caso da linguagem escrita, a base social tem uma 

função especial a mais; apenas escutando a  leitura em voz alta, a criança pequena  assiste à 

transformação das  marcas gráficas em linguagem. Ferreiro e (1985) facilitaram  a 

compreensão sobre a relação  entre escrita e leitura e os princípios de organização do material 

gráfico. 

O artigo apresenta uma pesquisa Bibliográfica em livros revistas e outros artigos 

relacionados ao assunto. Os procedimentos consistirão na utilização da leitura de vários livros 

e artigos de estudiosos da área.  
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Almeja-se, portanto, que este trabalho de Conclusão de Curso auxilie o processo 

alfabetizador, de modo a proporcionar aos profissionais docentes um enriquecimento de seus 

conhecimentos teóricos, para que possam cada vez mais ter uma prática pedagógica eficaz 

que não desconsidere o aluno. 

 

1. A TEORIA DA PSICOGÊNESE ESCRITA: PEQUENOS ESCLARECIMENTOS 

INICIAIS. 

A partir de 1980, os estudos sobre a psicogênese da língua escrita de Emília Ferreiro e 

Ana Teberosky, marcaram a história da alfabetização brasileira. A prática de ensino, desde 

então, por meio da palavra construtivismo, ganha nova roupagem, novo olhar, nova 

interpretação; pois o processo de aquisição da língua escrita passa a focalizar a atenção na 

criança, que constrói o conhecimento através da língua escrita, contrapondo-se ao ensino 

tradicional de antes, que buscava métodos de como ensinar, que desconsideravam o 

conhecimento e a experiência de ‘mundo’ que a criança possuía.  

De acordo com Gomes (2012, p.45), reconhecendo as grandes contribuições que 

trouxe e os grandes desafios e lacunas que provocou, ao desbancar os métodos tradicionais de 

alfabetização, vamos aqui denominá-la de teoria da psicogênese ou teoria da psicogênese 

escrita. Partindo dessa reflexão, para o construtivismo, a escrita não deve ser considerada 

cópia de um modelo. Pois se acredita que, quando essa é encarada como técnica de 

reprodução do traçado gráfico ou como um problema de regras de transcrição do oral, se 

desconhece que, além do aspecto perceptivo-motor, escrever é uma tarefa de ordem 

conceitual (FERREIRO, 1996). 

Segundo pesquisas de Ferreiro e Teberosky, as crianças elaboram idéias próprias a 

respeito dos sinais escritos, idéias estas que não podem ser atribuídas apenas à influência do 

meio ambiente. Dados dessas pesquisas constataram que crianças de quatro anos raramente 

orientam-se de acordo com a forma convencional que se estabelece, da esquerda para a direita 

e de cima para baixo, e, quando a leitura ou escrita aparecem dessa forma, combina com 

outras, com tendência à alternância, que consiste em dar continuidade ao ato de assimilar; 

continuar do ponto onde parou, originando, assim, combinação de direção alternativa em cada 

linha. 

Ferreiro (1996), na obra Alfabetização em processo, destaca um aspecto importante 

nos processos de construção da leitura e da escrita: o problema cognitivo. Emília mostra que a 

criança elabora uma série de hipóteses, trabalhadas através da construção de princípios 
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organizadores, que é o resultado não só de vivências externas, mas também de um processo 

interno. A autora ressalta ainda que a criança assimila seletivamente as informações 

disponíveis e interpreta textos escritos antes de compreender a relação entre as letras e os sons 

da linguagem. 

Sabe-se que a criança, quando “chega à escola, tem um notável conhecimento de sua 

língua materna, um saber lingüístico que utiliza sem saber nos seus atos de comunicação 

cotidianos” (FERREIRO, TEBEROSKY, 1985, p. 24). Ferreiro descobriu e delineou a 

psicogênese da língua escrita e abriu espaço para um novo tipo de pesquisa em pedagogia. Ela 

deslocou o foco investigativo do como se ensina para o que se aprende.  

O processo de alfabetização nada tem de mecânico do ponto de vista da criança que 

aprende, porque a criança constrói seu sistema interativo, pensa, raciocina e inventa, buscando 

compreender esse objeto social complexo que é a escrita. Essa mudança conceitual sobre a 

alfabetização lançada por Ferreiro acabou levando a mudanças profundas na própria estrutura. 

Analisando todos esses estudos vejamos como está no Referencial Curricular Nacional 

para a Educação Infantil (1998), 

Aborda que [...] para aprender a ler e a escrever, a criança precisa construir um 

conhecimento de natureza conceitual: precisa compreender não só o que a escrita 

representa, mas também de que forma ela representa graficamente a linguagem. 

Isso significa que a alfabetização não é o desenvolvimento de capacidades 

relacionadas à percepção, memorização e treino de um conjunto de habilidades 

sensório-motoras. É, antes, um processo no qual as crianças precisam resolver 

problemas de natureza lógica até chegarem a compreender de que forma a escrita 

alfabética em português representa a linguagem, e assim poderem escrever e ler 

por si mesmas. (RECNEI, 1998, 122) 

 

Assim como o RCNEI e os PCN, também as pesquisas desenvolvidas em laboratório 

por Ferreiro deveriam ser analisadas com criticidade; os primeiros são descontextualizados 

das entranhas da educação brasileira e as segundas analisam a construção do conhecimento 

pela criança através de experiências construídas com o objetivo de sua validação. Os 

resultados das pesquisas provocaram significativas alterações na fundamentação teórica do 

processo ensino-aprendizagem da lectoescrita, deslizando do ponto de "como se ensina" para 

"como se aprende" a ler e a escrever, levando em consideração a relação que se estabelece 

entre a natureza do objeto de conhecimento que envolve esta aprendizagem (FERREIRO, 

TEBEROSKY, 1985). 

Contrariando totalmente o modo como se pensava a alfabetização, Ferreiro e 

Teberosky provocaram as primeiras preocupações sobre o sujeito que aprende, ao invés do 
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que comumente se fazia nessa área: descobrir a melhor forma de alfabetizar. Então 

observamos que,  

[...] o modelo tradicional associacionista da aquisição da linguagem é simples: 

existe na criança uma tendência à imitação (tendência que as diferentes posições 

associacionistas justificarão de maneira variada), e no meio social que a cerca (os 

adultos que a cuidam) existe uma tendência a reforçar seletivamente as emissões 

vocálicas da criança que correspondem a sons ou pautas sonoras complexas 

(palavras) da linguagem própria desse meio social. (FERREIRO, TEBEROSKY, 

1985, p. 21) 

 

 

Assim, sua teoria deixava de fundamentar-se em concepções mecanicistas sobre o 

processo de alfabetização, para seguir os pressupostos da teoria piagetiana. 

 

1.1 Processo de aprendizado da escrita: as fases pelas quais passam os alfabetizandos 

 

A construção da base alfabética surge de maneira espontânea nas crianças com 

aproximadamente três anos de idade. Nessa fase o que pensam e elaboram sobre a escrita 

convencional e que uma figura não é para ler, mas pode ser interpretada, pois para ler são 

necessárias outras marcas, diferentes das figuras e quando quer escrever, inventa suas próprias 

letras.  

Acreditam que palavras com menos de três letras ou letras repetidas não podem ser 

lidas. Ao final, percebem que se faz necessário combinar as letras para que representem os 

sons da fala e essa “combinação” obedece a regras convencionadas socialmente. Sobre isso 

explica-se: 

Seguindo a perspectiva piagetiana, as autoras da psicogênese da escrita 

assumiram que um novo conhecimento sobre o sistema alfabético não surge, 

simplesmente, do exterior, a partir de informações transmitidas pelo meio (a 

escola, a professora), mas é fruto da transformação que o próprio aprendiz 

realiza sobre seus conhecimentos prévios sobre o mesmo SEA, ao lado das novas 

informações como que se defronta e que não se encaixam naqueles 

conhecimentos prévios. E que, por isso, funcionam como fonte  de desafio e 

conflito. (MORAIS, 2012, p.53) 

 

Emília Ferreiro, tratando dos níveis de evolução da escrita, separou-os assim: Nível 

Pré-Silábico I: Uma criança com escrita pré-silábica I ainda precisa percorrer um árduo e 

longo caminho. Ainda não estabelece uma relação necessária entre a linguagem falada e as 

diferentes formas de representação.  

Acredita que desenhos são formas de escritas e que assim se escreve. Precisa garantir 

traços figurativos ou pseudoletras daquilo que quer escrever Acredita que o nome das pessoas 
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ou coisas tem relação com seu tamanho ou idade. Nessa fase ainda não separa letras e 

números, lê apenas gravuras, a leitura é global, não possui clareza com relação às categorias 

lingüísticas (letra – palavra – frase). 

Nível Pré-Silábico II: Nesse momento a criança já faz uso de sinais gráficos vendo que 

desenhos já não são necessários, pois não dão conta de registrar o que se deseja. É um nível 

intermediário, conflituoso. Percebe que desenhar não é escrever, e que os adultos não 

escrevem desenhando os objetos que estão a sua volta. Em determinados momentos recusa-se 

a escrever dizendo que não sabe e ainda, afirma que com desenhos não se escreve. 

Para Emília Ferreiro (1999, p.198), esse conflito é rapidamente resolvido. Segundo ela 

“torna-se claro que a dificuldade de diferenciar as atividades de escrever e desenhar é apenas 

momentânea (...)”. Se quando solicitada a escrever, a criança grafa sinais e desenhos, já se 

pode considerar que o conflito foi vencido. Ela já sabe que o desenho não é escrita. Que a 

escrita é representada por letras. Ferreiro (1999, p.200) explica que “... a imagem podia 

funcionar como um complemento do texto (...) como que promovendo um apoio à escrita, 

como que garantindo seu significado.” 

Nível Silábico:O nível conceitual Silábico significa um grande avanço na escrita da 

criança, porém, nesse período, o professor precisa ter muita atenção e habilidade para fazê-la 

evoluir. Do contrário, a criança acomoda-se, torna-se um Silábico convicto e problemas 

passam a existir. Nesse período, a criança sabe muitas coisas sobre a língua escrita. 

Quando a criança apresenta escrita silábica trabalha com hipótese de que a escrita 

representa partes sonoras da fala, no entanto, para ela cada letra corresponde a uma sílaba, 

assim utiliza-se de quantas letras forem as sílabas das palavras. Para Emília Ferreiro, (1999, 

p.213), “a hipótese silábica é uma construção original das crianças que não pode ser atribuída 

a uma transmissão por parte do adulto. Não somente pode coexistir com formas estáveis 

aprendidas globalmente (...), mas que pode aparecer quando ainda não tem letras escritas no 

sentido escrito (...)”.  

Nível Silábico-Alfabético: Insatisfeitas com sua escrita, as crianças estão em contínua 

experimentação. Em momentos, enxertam letras produzindo uma escrita ora silábica ora 

alfabética. Chamamos a esse período de conflito: ‘Hipótese silábica-alfabética’. Muitas 

características novas aparecem nesse período e é nesse período que a criança já pode iniciar 

um trabalho realmente efetivo de leitura dos diversos portadores textuais, e com as mais 

variadas formas de gêneros literários com diferentes tipos de modalidades de letras. Desta 

maneira torna-se importante o trabalho de construção do todo para as partes e das partes para 

o todo. 
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É durante esse estágio que se utiliza de estratégias de leitura para certificar-se da 

veracidade do que está lendo e sente dificuldades em ler e escrever palavras com sílabas 

complexas. 

Nível Alfabético: A hipótese silábico-alfabética também não satisfaz completamente à 

criança e ela continua na sua busca incansável de construção e superação de hipóteses a fim 

de procurar satisfazer sua ansiedade enquanto nova escritora. Sentir-se-á melhor quando 

alcançar a fonetização da sílaba, ou seja, quando enfim perceber a constituição alfabética de 

sílabas que caracteriza a escrita da Língua Portuguesa. 

No entanto, essa fonetização não é nem instantânea nem definitiva. É comum 

encontrar crianças, que ora escrevem com sílabas completas, ora de forma silábica, mesmo 

apresentando escrita alfabética. Nesse nível, a principal característica é o reconhecimento do 

som da letra. 

O nível alfabético constitui o final da evolução construtiva da leitura e da escrita. O 

aluno continuará progredindo, eliminando suas dúvidas  uma a uma se tiver a oportunidade de 

ter uma aprendizagem marcada pela elaboração pessoal e de reflexão lógica. Assim, a 

aquisição da base ortográfica envolve a inter-relação de aspectos afetivos, sociais, culturais, 

lógicos, perceptivos, motores, etc., para que a aprendizagem seja de fato construtiva. Para 

Ferreiro (1999, p.217), “quando o meio não provê esta informação, falha uma das ocasiões de 

conflito. Por isso vemos crianças (...) chegarem até o nível da hipótese silábica, mas não além 

disso.” 

É importante que o professor tenha clareza de que, ao atingir a escrita alfabética a 

criança já superou muitas dificuldades, tendo pela frente as questões ortográficas que não são 

problemas de escrita propriamente. Ferreiro observa: (1999, p.219). “Parece-nos importante 

fazer essa distinção, já que amiúde se confundem as dificuldades ortográficas com as 

dificuldades de compreensão do sistema de escrita.” 

 

 

2. A SUBJACÊNCIA DA LEITURA E DA ESCRITA NO COTIDIANO DA CRIANÇA 

Segundo a pesquisa de Moreira (1994), a criança que tem maior vivência com material 

escrito terá facilidade em compreender os usos da linguagem escrita, ou seja, quanto mais 

partilha atos de leitura e de escrita mais fácil será para ela interpretar e criar hipóteses acerca 

da aprendizagem da leitura e da escrita. 
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Sabemos que nos atos de leitura estão sempre presentes dois elementos 

observáveis: a pessoa que lê e o objeto que está sendo lido. A presença dos dois 

não basta, entretanto, para assegurar que um ato de leitura esteja sendo efetivado. 

É necessário que a pessoa atue de determinada maneira sobre o objeto para que 

sinais externos de realização do ato sejam captados como identificadores do 

processo de leitura. Além de interpretar os índices da ação de ler, é também 

necessário que o objeto com o qual o leitor interage seja identificado como algo 

que pode ser lido ou algo que serve para ler. Adotaremos o termo “portador de 

texto” para denominar este objeto que apresente algo que possa ser lido ou 

“qualquer objeto” que leve um texto impresso. (MOREIRA, 1994, p. 15) 

 

 Há outro trabalho, desenvolvido por Contini Júnior (1994), que se apropria das idéias de 

Ferreiro e seus colaboradores, que vale a pena conferir. O autor citado investiga, 

paralelamente à proposta apresentada por Ferreiro e seus colaboradores, a forma de a criança, 

evolutivamente, apropriar-se da língua escrita na alfabetização. Um fato importante de se 

observar, segundo esse autor (1994),  

[...] é que a criança, inicialmente, produz mais escritas tipográficas porque as 

informações recebidas antes de ir à escola são de um universo tipicamente 

escrito em letras tipográficas. E se a escola, segundo os autores citados, deve 

realçar o brilhante que tem nas mãos, por que ofuscá-lo? E o autor conclui: 

portanto é necessário que se tenha uma nova atitude diante da criança que vai ser 

alfabetizada. E é dessa nova atitude que vai depender, praticamente, o sucesso ou 

fracasso do aprendiz. Uma clara compreensão e consciência da aprendizagem da 

escrita, por parte dos educadores, poderia não só minorar esses problemas como 

abrir novas perspectivas de entendimento do processo de alfabetização. 

(CONTINI JUNIOR, 1994, p. 103) 

 

 Diante das experiências relatadas por Ferreiro, é possível constatar que, muito antes de 

iniciar o processo formal de aprendizagem da leitura/escrita, as crianças constroem hipóteses 

sobre este objeto de conhecimento, resultado do mundo letrado que as cerca. Quanto mais elas 

tiverem contato com essa modalidade de linguagem, mais capacitadas estarão para mergulhar 

no mar de estrutura e finalidades da representação escrita. 

 Ferreiro considera que a grande maioria das crianças na faixa de seis anos, consegue 

distinguir texto e desenho, ou seja, para elas o que se pode ler é o que contém letras; no 

entanto, eventualmente há crianças que persistem na hipótese de que a leitura compreende 

letras e desenhos. Notadamente, estas sustentam o engodo de pertencer às classes sociais mais 

pobres e por ter pouca experiência com material escrito. Para as crianças, numa letra sozinha 

não há significado. É preciso que haja uma variante de duas a quatro letras para que se ‘leia’ 
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alguma coisa. Naturalmente, esse fato revela-se como um precedente do que acontece no 

mundo letrado à sua volta. 

A influência do fator social está em relação direta com o contato com o objeto 

cultural “escrita”. É evidente que a presença de livros, escritores e leitores é 

maior na classe média do que na classe baixa. Também é claro que quase todas 

as crianças de classe média frequentam jardins de infância, enquanto que as 

provenientes de classes sociais mais desfavorecidas possuem menos 

oportunidades de se questionar e pensar sobre o escrito. Se reunirmos todos os 

fatores de incidência negativa – nível de conceitualização, metodologias e classe 

social – as probabilidades de – obter êxito na aprendizagem da língua escrita são, 

obviamente, muito poucas. É um fato amplamente conhecido que existe uma alta 

taxa de fracassos escolares e que esses fracassos se produzem, sobretudo, nos 

primeiros anos de escolaridade.” ( FERREIRO, 1999, p. 105)  

Ao aprofundar-se nos estudos referentes ao pensamento da criança, durante o processo 

de alfabetização, Ferreiro e Teberosky atribuem grande importância às interações que a 

criança estabelece com o meio, como auxílio, na efetivação da aprendizagem sobre leitura e 

escrita. Desta forma, nota-se que as interações assumem um papel significativo na 

contribuição da busca do aluno pelo objeto de conhecimento. 

As interações que a criança estabelece, seja com o professor, ou, até mesmo, com 

outras crianças, fornecem informações resultantes da resposta, dos alunos, aos estímulos 

externos. Deste modo, torna-se pertinente enunciar que o ambiente na sala de aula pode 

oferecer interações construtivas, do aluno com o meio no qual será alfabetizado. Desta forma, 

o ambiente escolar deve se organizar em função de propor melhores condições, para que as 

crianças consigam elaborar e comprovar suas hipóteses, acerca de como se estrutura a leitura 

e a escrita.  

 

3. COMO A PSICOPEDAGOGIA PODE AJUDAR NO PROCESSO DE 

ALFABETIZAÇÃO 

                Sendo a Psicopedagogia responsável pelos métodos estratégicos para crianças com 

dificuldades na aprendizagem, pode-se afirmar que a sua função na escola, em especial no 

processo de alfabetização e letramento é mediar as capacidades das crianças, levando-as a 

partir daí a sentir-se estimulada através da escola juntamente com o professor psicopedagogo 

numa construção significativa e de acordo com a sua capacidade de desenvolvimento. 
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O desafio da Psicopedagogia no processo de ensino-aprendizagem, em especial no 

campo da leitura e da escrita, tem sido o de encarar com naturalidade os problemas 

enfrentados na escola com crianças com dificuldades de desenvolvimento cognitivo, porém, 

do outro lado, a escola atualmente investe em saídas mais humanas, no caso a preparação 

profissional do educador para lidar com problemas psicológicos que antes era considerado um 

desafio bem maior e em muitos casos, sem saída para o educador, visto que a deficiência não 

só era do aluno em se desenvolver nas atividades propostas pela escola, mas também do 

educador em encarar as diferenças individuais como um fator relevante a se pensar no ensino 

como oportunidade de integração social dos educandos com necessidades de atendimentos 

mais qualitativos, no caso, psicológicos.  

No ensino-aprendizagem da alfabetização e letramento nas escolas hoje é notório as 

teorias da aprendizagem baseadas nos princípios psicogenéticos a exemplo do PCN (1997, p. 

43) explica que,  conforme a concepção acima mencionada, podemos perceber claramente a 

relevância da psicologia genética na compreensão do processo de desenvolvimento da 

criança, isso implica afirmar que as escolas atualmente estão oportunizadas a adotarem meios 

assegurados não apenas pelo educador individualmente, mas sim pelo conjunto de idéias 

advindas de estudos voltados para as necessidades especiais envolvendo a criança e a sua 

aprendizagem. 

            No processo de alfabetização a Psicopedagogia contribui levando o educador a refletir 

sobre os seus atos como professor e avaliador da aprendizagem de crianças com dificuldades 

tanto de aprendizagem quanto de outras habilidades ligadas direta e indiretamente à escola 

envolvendo a escrita. 

A psicopedagogia vai buscar no universo lúdico - através do jogo, do brincar, das artes 

plásticas, das histórias e também das atividades onde a leitura e a escrita estão presentes - um 

canal de comunicação para que a criança com dificuldades em seu processo de aprendizagem 

possa expressar seus medos, angústias e dores. Na intervenção psicopedagógica o foco do 

trabalho é voltado para aquilo que a criança sabe, aquilo que ela é. Assim é possível diante de 

uma paralisação no processo de desenvolvimento ir, aos poucos, desatando os nós que a 

impede de seguir em frente. 

            A Psicopedagogia como uma atividade voltada para um atendimento personalizado 

àqueles alunos que merecem uma atenção especial exerce forte influência em todo o processo 
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de ensino-aprendizagem, visto quer através da valorização do aspecto cognitivo como foco de 

reflexão. Tanto o educador quanto o aluno passam a viver experiências relevantes não apenas 

para o processo de ensino-aprendizagem na escola, mas também para uma convivência maior 

que envolve o indivíduo e o seu meio numa construção significativa de aprendizagens através 

das experiências vivenciadas diariamente com o mundo e com as coisas nele existentes. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

A alfabetização considerada do ponto de sua gênese é iniciada na educação infantil. 

Ao manipular objetos, explorar rótulos, revistas, jornais, descobrir suas funções e utilidades a 

criança depara-se inevitavelmente com a linguagem verbal e não verbal. Quando imita 

alguém, manifesta seus sentimentos, explora o meio, quando ouve, conta, reconta, lê (o que 

está ao seu redor), dramatiza, faz mímicas, tem a oportunidade de estar em contato com as 

várias formas de linguagem. Essas oportunidades contribuem efetivamente para a construção 

das operações mentais necessárias e preliminares ao ato de ler. 

Sabe-se, hoje, que a criança aprende a ler e escrever pensando. Ela, através das 

oportunidades diárias organiza seus conhecimentos e idéias formulando hipóteses que são 

confirmadas ou superadas, de acordo com seu desenvolvimento. Isso explica a capacidade que 

tem de descobrir como se lê ou como se escreve determinada palavra mesmo antes de ser 

treinada nem praticada em sala de aula. 

A partir de Emília Ferreiro descobriu-se que a criança não aprende a ler ou escrever 

quando chega a hora, não há um período necessário de prontidão e tão pouco 

ocorrem insights repentinos. O que ocorre é um processo contínuo, construtivo decorrente das 

experiências iniciadas antes do ingresso na educação formal. 

Continuamente crianças chegam à escola praticamente à beira da escrita alfabética e 

outras que pouco sabem sobre o assunto. Essa diferença não deve ser atribuída às diferenças 

sociais e sim pelas experiências vivenciadas tanto no ambiente escolar como familiar. 

O ambiente pode ser muito rico em situações de aprendizagem, com jornais, rótulos, 

caixas, revistas, etc., a serem explorados, dentro de uma família menos privilegiada 

economicamente e pouco rico nas mesmas situações em uma família com maior poder 

aquisitivo, porém, com pouco interesse em promover situações de aprendizagem e interação 

com as várias formas de linguagem. Esse ambiente terá como fruto uma criança imatura, que 

ainda precisa percorrer um longo caminho até chegar à alfabetização. 
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A classe de alfabetização deve atender às necessidades e ao ritmo de seus alunos. Ao 

professor cabe perceber quem é quem em meio a esse processo e mediar a aprendizagem com 

intervenções adequadas sempre tendo como fio norteador o interesse e a evolução de sua 

clientela, entendendo a alfabetização como um processo natural no desenvolvimento da 

criança. 

No ambiente psicopedagógico o contato com a leitura e a escrita abre as portas para 

que a criança faça uma leitura de si mesma e assim possa reescrever a sua própria história. Por 

esse motivo, as escolas precisam oferecer às crianças um ambiente agradável, instigador, um 

espaço onde a criança elabora a construção de seu conhecimento. As salas de aula devem 

estar equipadas de acordo a possibilitar um espaço alfabetizador, onde são oferecidos os mais 

variados tipos de textos e seus portadores. Através da observação, comparação, manuseio, 

classificação, apreciação, reflexão, etc., È que a criança se apropria dos usos e funções da 

escrita, condição básica para a aquisição da língua escrita. 

            A Psicopedagogia como uma atividade voltada para um atendimento personalizado 

àqueles alunos que merecem uma atenção especial exerce forte influência em todo o processo 

de ensino-aprendizagem, visto quer através da valorização do aspecto cognitivo como foco de 

reflexão. Tanto o educador quanto o aluno passam a viver experiências relevantes não apenas 

para o processo de ensino-aprendizagem na escola, mas também para uma convivência maior 

que envolve o indivíduo e o seu meio numa construção significativa de aprendizagens através 

das experiências vivenciadas diariamente com o mundo e com as coisas nele existentes. 

Evidentemente, tais afirmações têm relações com o objetivo que se fundamenta às 

escolas, de modo que o aprendizado do aluno esteja sempre voltado para um fim significativo 

e promissor. Os problemas da educação vêm de muito tempo se apresentando nas sociedades 

e os interesses dos educadores pelos problemas psicológicos no processo de ensino da leitura 

e escrita, assim como qualquer outra atividade mediada pela escola ainda está em foco, pois o 

objetivo do professor é fazer com que o seu aluno aprenda, independentemente de cor, raça, 

classe social ou diferenças individuais, no caso, necessidades relevantes de apoio maior e 

mais qualificado. 
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