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RESUMO 

Este artigo propõe um estudo sobre o processo de lectoescrita na alfabetização, considerando 

as diversas dificuldades cognitivas e afetivas encontradas pelas crianças durante esse período 

tão importante e significativo. São distintas as causas que geram a dificuldade do ato de ler e 

escrever. Inúmeros estudos comprovam que os processos utilizados pelas crianças para ler e 

escrever não são os mesmos, pois há uma complexidade que podem determinar essas 

dificuldades, levando em consideração que cada criança tem suas particularidades e anseios 

que determinam sua forma de aprender. Objetiva-se refletir e discutir sobre as dificuldades 

durante o percurso da alfabetização. A metodologia utilizada neste estudo será a pesquisa em 

fontes bibliográficas (livros, artigos) de teóricos que contribuem para grandes avanços 

referentes ao assunto mencionado. Nas considerações finais destaca-se a importância de se 

verificar constantemente as práticas pedagógicas que devem está voltada para a realidade de 

cada criança, assim também como as intervenções psicopedagógicas.  
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INTRODUÇÃO 

Atualmente, as crianças de alfabetização apresentam grandes dificuldades para 

assimilarem e compreenderem a aprendizagem da lectoescrita. Nas últimas décadas, o 

problema vem se agravando, principalmente no que se refere à área da alfabetização, diante 

do fato citado se deu a escolha do tema em estudo, pois se trata de um assunto muito 

preocupante, pois a leitura e a escrita são elementos fundamentais para toda a vida. 

Outro aspecto bastante relevante para o tema e a questão do ingresso das crianças de 

seis (6) anos de idade ter que estar matriculadas no 1º ano do ensino fundamental (antiga 

alfabetização), é uma meta almejada pela política nacional de educação. Todavia, será que 

essas crianças estão realmente preparadas e amadurecidas para essa mudança tão radical? 

Tendo em vista que com essa idade muitos conceitos ainda não estão bem definidos, pois a 

construção do conhecimento depende do seu desenvolvimento nas outras áreas, até mesmo no 

aspecto de que as crianças desenvolvem suas habilidades em idades diferentes umas das 

outras. 

Dessa forma objetiva-se com essa pesquisa, analisar as causas das dificuldades que 

uma criança tem para entender a construção do processo de leitura e escrita na alfabetização e 

que caminhos podemos percorrer para ajudar a essas crianças a conseguir ultrapassar essas 

dificuldades e saber dar significado ao que leem e escrevem com  total segurança e 

autonomia. 

A metodologia empregada para o desenvolvimento consiste em uma pesquisa de 

cunho bibiográfico, na qual será levantado todo o referencial teórico necessário para embasar 

as discussões que serão analisadas e comentadas, segundo as abordagens teóricas. 

Iniciaremos falando sobre a história da alfabetização, em seguida mencionaremos que 

dificuldades são mais comuns na alfabetização no tocante a lectoescrita e nas considerações 

finais, a discussão prossegue com a nossa contribuição sobre a temática. 

 

 

 



UM BREVE HISTÓRICO DA ALFABETIZAÇÃO E DO LETRAMENTO 

         

Deste o final do século XIX, a dificuldade de nossas crianças para aprenderem a ler e a 

escrever, principalmente nas escolas públicas, incitou debates e reflexões buscando explicar e 

resolver esses entraves. As práticas de leitura e escrita ganharam mais forças no final desse 

século, principalmente a partir da Proclamação da República. 

  A educação nesse período ganhou destaque como uma das utopias da 

modernidade. Até então, nessa época as praticas de leitura e escrita era restrita a poucos 

indivíduos nos ambientes privados de lar ou nas “escolas” do império em suas “aulas regias”. 

(História da Alfabetização: produção, difusão e circulação de livros (MG/RS/MT – Séc. XIX 

e XX) 

Até o final do império, das “aulas regias” ofereciam condições precárias de 

funcionamento e o ensino dependia muito do empenho dos professores e dos alunos. Para a 

iniciação do ensino da leitura foram utilizadas as chamadas “Cartas de ABC” e os métodos 

sintéticos (da “parte” para o” todo”); da soletração (silábico), partindo dos  nomes das letras; 

fônico (partindo dos sons  correspondestes das letras); e da silabação ( emissão de sons). 

(História da Alfabetização: produção, difusão e circulação de livros (MG/RS/MT – Séc. XIX 

e XX) 

Em 1876, em Portugal, foi publicada a Cartilha Maternal, escrita por João de Deus, o 

conteúdo ficou conhecido como “método do João de Deus” ou da palavração, que consistia 

em iniciar o ensino da leitura pela  palavra,para depois analisá-la a partir dos valores 

fonéticos. (História da Alfabetização: produção, difusão e circulação de livros (MG/RS/MT – 

Séc. XIX e XX) 

Na primeira década republicana foi instituído o método analítico que diferente dos 

métodos de marcha sintética, que orientava que o ensino da leitura deveria ser iniciado pelo 

todo para depois se analisar as partes que constituem as palavras. Ainda nesse momento no 

final da década de 1920, o termo “alfabetização” passou a ser mais usado para se referir ao 

ensino da leitura e da escrita. (História da Alfabetização: produção, difusão e circulação de 

livros (MG/RS/MT – Séc. XIX e XX) 



A partir da segunda metade da década de 1920, passa-se a utilizar métodos mistos ou 

ecléticos, chamados de analíticos – sintéticos, ou vice-versa. Esses métodos se estendem até o 

final da década de 1970. 

No inicio da década de 1980, foi introduzido no Brasil o pensamento construtivista de 

alfabetização, frutos dos estudos de Emília Ferreiro e Ana Teberosky sobre  a psicogênese da 

Língua Escrita.O construtivismo não conseguiu se institui como um método,mas sim como 

uma nova forma de ver a alfabetização,como um mecanismo processual e construtivo com  

etapas sucessivas  e hipotéticas. 

Nessa mesma época, foi constatado um número enorme de pessoas “alfabetizadas”, 

mas consideradas como analfabetos funcionais, que são pessoas que decodificam os signos 

linguísticos, mas não conseguem compreender o que leram. Surge o termo “letramento”. Estar 

letrado seria então a capacidade de ler, escrever e fazer uso desses conhecimentos em 

situações reais. Alfabetizar letrando é de fundamental importância, pois garante muito mais 

significância, afinal como afirma Soares (2004)                      

Alfabetizar letrando ou letrar alfabetizando pela integração e pela articulação 

das várias facetas do processo de aprendizagem inicial da linguagem escrita 

é sem duvida o caminho para superação dos problemas que vimos enfrentado 

nessa etapa da escolarização; descaminhos serão tentativas de voltar a 

privilegiar esta ou aquela faceta como se fez no passado, como se faz 

hoje,sempre resultando no reiterado fracasso da escola brasileira em dar às 

crianças acesso efetivo ao mundo da escrita. (p.74) 

 

 

AS DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM NA LEITURA E NA ESCRITA 

 

O processo de leitura e advindo em longo prazo e em determinados momentos da vida 

cotidiana que determinam à aprendizagem e a não aprendizagem. Conforme enfatiza Nunes 

(2001, p.75)  

A relação entre leitura e escrita não é apenas uma simples questão de passar 

de som para a letra na escrita e inverter esse processo, passando de letra para 

o som na leitura. Dois tipos de estudos indicam a existência de diferenças 

entre a leitura e escrita: os estudos analisam as discrepâncias entre a leitura e 



a escrita nas mesmas crianças e os que analisam as interferências com a 

execução dessas habilidades.  

 

  Nesse contexto observamos que a compreensão da leitura e da escrita abrange 

aspectos sensoriais, emocionais, intelectuais, fisiológicos, neurológicos culturais, econômicos 

e políticos. A relação entre os sons e a escrita e os sinais gráficos e a sua diferenciação são 

elementos básicos que contribuem para a compreensão da ideia de como se forma uma 

palavra e como e a sua escrita. Muitos estudos indicam que os processos utilizados pelas 

crianças quando leem e escrevem não são os mesmos, pois há uma complexidade que pode 

determinar essas dificuldades.  

Portanto o processo de lectoescrita na alfabetização requer diversas análises que 

possam contribuir para esse processo. Pois mesmo antes de iniciar o processo de leitura a 

criança, já apresenta certo conhecimento sobre a leitura, pois realizam inúmeras leituras 

visuais, ato que se for bem trabalhado ajudará bastante a sua aquisição de sua leitura com as 

palavras e dos textos, porém se essa leitura visual não for de fato incentivada e estimulada, 

poderá ocorrer certa dificuldade no processo desses aspectos ( leitura  escrita), tendo em vista 

que a leitura  não depende apenas do reconhecimento das  letras ou dos sons.Outro fato que  

também se deve levar em consideração é a questão do desenvolvimento da maturidades de 

cada criança, dento em vista que as crianças desenvolvem suas habilidades em épocas 

distintas. 

Ler e escrever para o aluno exige requisitos, pois necessita de habilidades para 

perceber e diferenciar fala de leitura, leitura de escrita facilitando o processo da lectoescrita na 

alfabetização. 

Diante disso, Kato (1999, p.25) afirma que: 

Essa associação que a criança faz entre a leitura e a escrita e a fala, para 

levar a criança a não distinguir a leitura da fala, em termos de 

comportamento, pois somente criança mais madura identifica a leitura como 

um ato de ler. Poderíamos dizer que esta é a capacidade para reconhecer a 

autonomia da escrita. Sendo assim, há uma intersecção entre a leitura e a 

escrita, onde um é determinante do outro na aquisição desses conhecimentos. 

         A leitura não consiste apenas em compreender o que um texto fala, mas sim em entender 

o que esta nas sobrelinhas desse texto, sabendo dessa forma realizar interpretá-lo de forma 

correta e autônoma, dessa forma, a escrita também tem a sua função e seu objetivo diante de 



um contexto, não sendo apenas necessário realizar copias de palavras, mas sim se entender o 

sentido da palavra. Como relata a teórica Emilia Ferreiro: “ler não é decifrar; escrever não é 

copiar.” Diante disso podemos perceber que não identificar leitura com decifrado, a escrita 

com cópia de um modelo, determina grandes progresso na lectoescrita com avanços  no 

decifrado da e na exatidão da cópia de um modelo. 

           Segundo Emilia Ferreiro e Ana Teberosky (1990) a questão crucial da alfabetização 

inicial é da natureza conceitual. Ou seja, a mão que escreve e o olho que ver lê estão sob o 

comando de um cérebro que pensa sobre a escrita que existe em um meio social e com a qual 

toma contato através da sua própria participação em atos que envolvem o ler ou o escrever, 

em práticas sociais medidas pela escrita, sendo assim verificamos que o processo de 

aprendizagem da lectoescrita é longo e duradouro e trabalhoso para todas as crianças. A 

aprendizagem da leitura, entendida como o questionamento a respeito da natureza, da função 

e do valor desse objeto cultural que é a escrita ,inicia-se muito antes do que a escola o 

imagina, transcorrendo por insuspeitos caminhos que a própria criança traça para adquirir o 

domínio desse processo.      

 

 

DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM OU DISTÚRBIOS DE APRENDIZAGEM? 

 

Embora o cérebro esteja à disposição de todos, muitas pessoas não têm à disposição os 

recursos que realmente ele disponibiliza em forma de gerenciamento de funções mentais, 

sensoriais ou motoras. E isso acontece devido a disfunções celebrais que por sua vez 

acarretam distúrbios de aprendizagem, limitando o individuo no que se refere a aprender 

diversas noções consideradas bastantes elementares. Os distúrbios de aprendizagem referem-

se a disfunções neurológicas. Centros nervosos ou pequenos grupos de neurônios não 

acompanham o ritmo normal das outras áreas, e o comportamento que com controlava se 

torna incompleto ou ausente. Os distúrbios de aprendizagem podem ser englobados em três 

grandes grupos, envolvendo basicamente percepção e motricidade: deficiências perceptivas, e 

deficiências psicomotoras. De um modo geral na maioria das vezes uma criança com 

distúrbios de aprendizagem é rotulada como lente ou preguiçosa,quando na realidade não é 

nenhuma das coisas, é necessário ficar bem atentos aos sinais que uma criança realizar quando 

está no processo de aprendizagem da lectoescrita.É importante ressaltar que alguns sinais são 



elementos de extrema relevância  para se comunicar aos pais o que está ocorrendo,sendo 

assim possível contar com a ajuda dos familiares para se trabalhar com esses aspectos. 

(REVISTA CIENTIFICA DO ITPAC Volume 2. Número 4. Outubro de 2009.)  

Há uma grande diferença entre os termos “distúrbios” e “dificuldades”, pois o termo 

distúrbio está vinculado ao comprometimento neurológicos sendo mais utilizados pelas 

perceptivas clínicas, enquanto isso o termo dificuldade está relacionada a problemas de ordem 

psicopedagógicas e/ou sócio – culturais. (REVISTA CIENTIFICA DO ITPAC Volume 2. 

Número 4. Outubro de 2009.) 

De acordo com experiências em sala da aula, raramente as dificuldades de 

aprendizagens têm origens apenas cognitivas, atribuir ao próprio aluno o seu fracasso, 

considerando que haja algum comprometimento psicomotor, cognitivo, linguístico ou 

emocional (conversar muito, é lento, não faz a lição de casa, não tem assimilação, entre 

outros), desestruturação familiar, sem considerar as condições de aprendizagem que a escola 

oferece a este aluno e os outros fatores intraescolares que favorecem a não aprendizagem.  

As crianças com dificuldades de aprendizagem não são crianças incapazes, apenas, 

apresentam alguma dificuldade para aprender. São crianças que têm nível de inteligência 

bom, não apresentam problemas de visão ou audição, são emocionalmente bem organizadas, 

mas fracassam na escola. Para Guerra (2001), as dificuldades de aprendizagem não são 

deficientes, não são incapazes de e, ao mesmo tempo, demonstram dificuldades de aprender. 

Incapacidades de aprendizagem não devem ser confundidas com distúrbios de aprendizagem.  

  

DISLEXIA 

       A dislexia se caracteriza por uma dificuldade na área da leitura, escrita e soletração, a 

mesma costuma ser identificada durante a alfabetização, sendo comum provocar uma 

defasagem inicial do aprendizado. A dislexia é frequentemente de transtornos na 

aprendizagem da escrita, ortografia, gramática e redação. A criança que apresenta um quadro 

disléxico confunde letras semelhantes e sentidos diversos, ao copiar, omite ou repete palavras 

ou frases; lê de modo monótono, pouco inteligível, silabando, não entendendo o que lê. 

(REVISTA CIENTIFICA DO ITPAC Volume 2. Número 4. Outubro de 2009.)  



  O termo dislexia é aplicável a uma situação na qual a criança é incapaz de ler com a 

mesma facilidade com a qual as outras leem, apesar de possuir uma inteligência normal, saúde 

e órgãos sensoriais intactos, liberdade emocional, motivação e incentivos normais.                                         

Geralmente uma criança com dislexia apresenta: falta de estratégias para ler palavras novas, 

trocas (visuais e auditivas),substituições omissões de palavras,evita ler, dificuldades de 

separação de palavras,dificuldade de copiar de livros ou da lousa, tarefas em sala de aula 

incompleta,extrema dificuldade para redigir ,produzir textos ou respostas por 

escrito,dificuldade de orientação espacial,traçado de letra irregular (letra ilegível,em definição 

de tamanho, sem domínio de espaço na página). (REVISTA CIENTIFICA DO ITPAC 

Volume 2. Número 4. Outubro de 2009.)  

Diante de todas essas dificuldades citadas às crianças de alfabetização se sentem 

muitas vezes incapazes de realizar as atividades que lhes são propostas, chegando a ficar com 

a autoestima baixa, porém cabe ao professor ser um mediador é ter um olhar flexível para 

cada  aluno que tenha dificuldade,é compreender a natureza dessas dificuldades,buscando um 

diagnostico especializado, uma orientação para melhorar o cotidiano dessa criança, e se 

instrumentalizar,pois há muitos professores que lecionam  e não sabem o que é dislexia.  

Somos de opinião que o professor primário deve ele próprio construir os seus     

instrumentos de diagnósticos pedagógicos ( diagnostico informal) a fim de conduzir 

a sua atividade mais coerente... é de maior interesse o uso de instrumentos que 

permitam detectar precocemente qualquer dificuldade de aprendizagem,pois só 

assim uma psicopedagógica pode ser considerada  socialmente útil,pois quanto mais 

tarde for identificada a dificuldade,menos hipóteses haverá para solucionar 

corretamente.( FONSECA,1995 p.94.)     

O ideal é trabalhar a autonomia da criança, para que ela não comece a se sentir 

dependente em tudo. O professor deve acolher e respeitá-lo em suas diferenças, e importante 

que o professor explique à criança o seu problema, sente ao lado dela, não pressione com o 

tempo, não estabeleça competições com os outros, que seja flexível quanto ao conteúdo das 

tarefas, que faça críticas construtivas, estimule o aluno a escrever em linhas alternadas e 

procure descobrir os interesses e leituras que prendam a atenção da criança. 

 

DISLALIA  

A dislalia é um distúrbio da fala que caracteriza pela dificuldade de articulação de 

palavras: o portador da dela pronuncia determinadas palavras de maneira 



errada,omitindo,trocando, transpondo,distorcendo ou acrescentando fonemas ou sílabas a elas. 

A dislexia também interfere no aprendizado da escrita tal como ocorre na fala. Uma das 

principais causas decorre de fatores emocionais, é importante que não ache bonito quando 

uma criança fale de forma errada, mas sim corrigir a criança. As trocas mais comuns  

provocadas pela dislexia são de “P” por “B”, “F” por “V”, “T” por “D”,”R” por “L”, “F por 

S”, “J” por “Z” e “X” por “S”.Partindo desse contexto é extremamente complexo para uma 

criança que está em processo de alfabetização conseguir de forma correta de alfabetizar,tendo 

em vista essa dificuldade,dessa maneira é importante procurar um fonoaudiólogo,para realizar 

algumas intervenções assim também como os professores realizar jogos e outras metodologias 

para poder ajudar a essas crianças,pois esse problema pode se refletir na escrita,e sua correção 

obedece aos mesmos parâmetros da correção da fala. (REVISTA CIENTIFICA DO ITPAC 

Volume 2. Número 4. Outubro de 2009.)  

       Os professores que trabalham com alfabetização devem dar uma atenção especial aquelas 

crianças que têm uma aprendizagem mais lenta e trocam letras ou apresentam características 

da dislalia, insistindo com elas no sentido de que exercitem a pronúncia e ortografia de forma 

correta das palavras. 

 

DISORTOGRAFIA 

 

A disortografia consiste na dificuldade de transportar o som para o símbolo gráfico, 

assim aparecendo trocas ou omissões, acréscimos e inversões na escrita das palavras. 

Normalmente são erros consequentes da dicção, o mais frequente é suprimirem as letras 

mudas ou vogais. E comum a tendência à união de duas ou mais palavras numa só, ou de 

divisão de uma palavra em duas partes. Quanto à pontuação, pode haver dificuldades na 

colocação de vírgulas. Algumas das características da disortografia são: falhas de percepção, 

discriminação e memórias visuais e auditivas; problemas de linguagem, maus hábitos de 

articulação e pronuncia; distúrbios de orientação e estruturação de espaça e tempo; esquema 

corporal; lateralidade e trocas de sons semelhantes. (REVISTA CIENTIFICA DO ITPAC 

Volume 2. Número 4. Outubro de 2009.) 

 

 



CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Considerando as premissas teóricas abordadas neste ensaio, entende-se que a 

alfabetização deve ser entendida não só como parte do desenvolvimento de habilidades para 

codificação e decodificação da linguagem escrita, mas como um processo que abrange 

também o estímulo à aquisição de um estilo de linguagem onde o aprendizado se faz 

necessário para que a criança avance na construção de sua habilidade de ler e escrever. Ela se 

alfabetiza não só associando sons e símbolos gráficos, mas também elaborando uma visão de 

mundo diferente. Dessa forma, a utilização da leitura no processo de alfabetização, o contato 

com diferentes formas e modelos de escrita,possibilitará descobertas importantes para que ela 

possa produzir uma escrita cada vez melhor ,ou seja ler e escrever são atividades funcionais 

da comunicação. 

Quando se fala na compreensão do sistema da escrita que se pretende ensinar às 

crianças, a qual é a base para o caminho que poderá conduzi-la de forma mais eficaz ao 

mundo da escrita e consequentemente da leitura. Oferecer às crianças a oportunidade de 

contato com diferentes textos, contextualizado a escrita de seus usos, mesmo antes de se 

tornarem efetivamente capazes de ler e escrever, é essencial para que a partir desse contato, as 

crianças façam descobertas fundamentais para o seu processo de alfabetização.  

 

 

ABSTRACT 

This article proposes a study on the process lectoescrita literacy, considering the cognitive and 

affective various difficulties encountered by children during this period as important and meaningful. 

Are distinct causes that generate the difficulty of the act of reading and writing. Numerous studies 

prove that the processes used by children to read and write are not the same, because there is a 

complexity that can determine these difficulties, taking into consideration that each child has its 

particularities and aspirations that determine their way of learning. It aims to reflect and discuss the 

difficulties during the course of literacy. The methodology used in this study will be the research 

literature sources (books, articles) and theorists who have contributed to major advances concerning 

the matter mentioned. As results highlight the importance of constantly check the pedagogical 

practices that should're facing the reality of each child, so how interventions psychopedagogical. 

Keywords: lectoescrita, difficulties, literacy. 
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