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RESUMO 

Os processos que são característicos da educação humana, dividem-se em etapas e 
fases, destas que necessitam serem acompanhadas, analisadas e devidamente 
compreendidas, pois tratam-se de caminhos que conduzem gradativamente ao 
sucesso geral educativo de todos. Esse trabalho acadêmico, intenta demostrar as 
dificuldades que se ligam aos processos da alfabetização, porém, enfatiza-se 
apenas as séries até o 2º do ensino fundamental, onde compreendem crianças com 
idade até 8 anos, todavia, o que se pretende trazer em teorias e formas de escrita, 
relacionam-se com os desafios que se interpõem na alfabetização desse público-
alvo. Em situações como essas, cabem alguns cuidados, visões e atitudes que 
venham auxiliar e ajudar esses estudantes, tendo como meta maior fazê-los 
perceber que também precisam aprender da melhor forma possível, onde a 
educação em si, jamais pode ser realizada sozinha, é uma junção de partes com 
ideais em conjunto. Para compor esses objetivos, tem-se na pesquisa de cunho 
bibliográfico, a metodologia de pesquisa, focando em explanar coerentemente tudo 
quanto seja parte da construção temática que fora escolhida.  

 

Palavras-chave: Alfabetização. Dificuldades. Construção.  

 

ABSTRACT 

 

The processes that are characteristic of human education are divided into stages and 
phases, which need to be monitored, analyzed and properly understood, as these 
are paths that gradually lead to the overall educational success of all. This academic 
work, tries to demonstrate the difficulties that are linked to the processes of literacy, 
however, it emphasizes only the grades up to the 2nd of elementary school, which 
include children aged up to 8 years, however, what is intended to bring in theories 
and forms of writing, relate to the challenges that arise in the literacy of this target 
audience. In situations like these, some care, visions and attitudes fit to assist and 
help these students, with the ultimate goal of making them realize that they also need 
to learn in the best possible way, where education itself can never be done alone, it 
is a junction of parts with ideals together. In order to compose these objectives, the 
research methodology is based on bibliographic research, focusing on coherently 
explaining everything that is part of the thematic construction that was chosen.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

 Sabe-se que todos os processos que decorrem da educação, são passíveis 

de conquistas que se deram ao longo de tempos, onde buscavam-se melhorias 

contínuas, destas que pudessem dar as pessoas um ensino-aprendizagem 

condizente com suas necessidades, todavia, isso nem sempre foi possível 

facilmente.  

Tomando por base os processos ligados a alfabetização inicial, pode-se 

prescrever que existem ainda grandes desafios a serem vencidos, dessa forma, 

abrem-se caminhos para seguidas melhorias e formas de conter quaisquer 

retrocessos que venham de alguma maneira limitar aprendizados. Mediante essas 

considerações, é mais do que preciso uma associações em métodos e diretrizes 

sócio educativas, nas quais angariem procedimentos e tipologias que sejam capazes 

de enfrentar quaisquer dificuldades que se coloquem, frente a alfabetização de todos 

os públicos discentes.  

Justifica-se essa abordagem, como meio que possibilite aprender mais cobre 

circunstâncias que possam elevar os graus de conhecimentos docentes, em meio 

aos desafios que muitas vezes são inerentes a educação de um modo em geral, 

ainda mais enquanto exemplos específicos, como é o caso de se trabalhar didáticas 

e ações sócio educativas, as quais venham trazer as devidas melhorias nas fases 

educativas das crianças, sendo, portanto, meios de se obter experiências que 

podem ser agregadas ao currículo acadêmico docente, mesmo que tal estudo seja 

por uma inferências bibliográfica, ou seja, baseando em teorias e outros trabalhos 

científicos, os quais contribuem para a estruturação dessa pesquisa. 

Como em toda composição de um artigo cientifico, os objetivos são métodos 

que direcionam o que seja preciso apresentar, sendo-os partes importantíssimas em 

mostrar uma divisão mais detalhada da temática e do assunto, onde nesse estudo, 

refere-se as dificuldades na alfabetização infantil. Tratando-se dos mesmos, eis que 

são os seguintes, onde primeiramente tem-se o geral que é compreender as 

dificuldades e os desafios que se interpõem nos processos de alfabetização de 

alunos (as) e alunas do ensino fundamental, inseridos até as séries do 2º ano. Para 

os específicos, destacar metodologias educativas, ligadas as problemáticas 

educacionais na alfabetização de estudantes até o 2º ano letivo; distinguir os 
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parâmetros eficazes que possam dar uma maior visibilidades em respostas as 

dificuldade de alfabetizar; estudar as alternativas que já são uma realidade, no 

enfrentamento das limitações ligadas a alfabetização infantil.   

 A alfabetização é algo que deve ser tratada com viés de suma importância em 

qualquer espaço educacional, dessa forma, esses processos estão sendo 

trabalhados sob novos enfoque e abordagens mais qualitativas, com isso, todos 

saem ganhando, principalmente quem está ainda nessas fases educativas.  

Nas pessoas dos professores, professoras e demais profissionais da 

educação, manter-se bem informado, como também apto as novas demandas e 

necessidades que surgem nos contextos educativos, permitem incursões que podem 

levar a níveis aquém do esperado, ou seja, fala-se de medidas que assumem 

conotações especificas e fundamentais, enquanto tratamentos de situações onde 

seja necessário ferramentas com maiores abrangências e resultados já 

conquistados na pratica, com isso, pode-se eliminar os reais obstáculos que tanto 

retiram as motivações e estímulos em aprender cada vez mais.  

Por meio de determinados questionamentos, pode-se chegar a um norte que 

oriente devidamente pesquisas e demais meios de conhecer e apurar algumas 

análises, nesse sentido, indaga-se o seguinte: como os profissionais da educação, 

podem lidar da melhor maneira possível, diante das dificuldades inerentes a 

alfabetização escolar de alunos do ensino fundamental até o 2º ano?  

Para a fundamentação teórica, tem-se algumas orientações que se cercam 

sobre o assunto relacionado a alfabetização, em especial centrando-se nas 

dificuldades que se ligam aos modelos e resultados dos processos e aprendizados 

nessas etapas educativas, para isso, tem-se os emponderamentos dos seguintes 

autores (as): Emilia Ferreiro, Grigorenko, Sternemberg, Perez, Faria, etc. 

 

   

  

 

 

 



6 
 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Diante das longas e expressivas formas com que a educação se dar, um dos 

temas que sempre esteve vinculado a mesma, independentemente do tempo, data e 

períodos históricos, chama-se ler e escrever, ou mais precisamente letramento ou 

alfabetização, sendo-os meios pelos quais vários estudos e pesquisas, procuram 

referenciar uma abordagem mais didática, onde relacione-se com os processos que 

educam as pessoas. 

A própria educação em si, parte de um pressuposto que não pode ser e nem 

conseguir algo que lhes seja “seu”, sem as junções e interligações com pessoas, ou 

seja, os processos que se dão em lecionar e instruir, dependem exclusivamente de 

métodos bem equiparados e competências docentes que se firmem com os 

objetivos em conseguir o melhor para educar a todos e todas.  

No cenário da educação atual, as discussões sobre o processo de 
alfabetização tem ocupado papel central, dado a sua importância para a 
escolarização das crianças. Essas reflexões, até recentemente, se 
concentravam em torno de metodologias para o ensino da leitura e escrita. 
Sob esta ótica,o sucesso nas aprendizagens de ler e escrever dependia, 
primordialmente, do emprego de métodos de ensino. No entanto, as 
contribuições decorridas de diferentes áreas científicas permitiram 
redirecionar o olhar para o processo de aprendizagem, e, isso possibilitou o 
conhecimento do modo pelo qual a criança aprende a utilizar e interpretar a 
língua escrita, colocando a apropriação desse conhecimento sob um ponto 
de vista completo (GONÇALVES, 2016, p. 53-54). 

 

  São de suma importância o que descreve Gonçalves (2016) sobre a 

alfabetização, ou seja, cita as profundas transformações que estão se acentuando, 

no que concerne aos resultados discursivos, teóricos e práticos, os quais conduzem 

as pessoas, profissionais e a própria sociedade a refletirem a respeito de debates e 

incursões que possam dar algumas contribuições aos processos de ensino-

aprendizagem das pessoas, onde com isso, somam-se forças e pesquisas que 

procuram elaborar práticas voltadas aos plenos manuseios de ações práticas, das 

quais antes possuam uma visão mais ampliada, profissional  e decorrentes de 

embasamentos que façam a diferença, ou seja, permitam que quaisquer 

profissionais da área educacional, venham exercer seus ofícios de uma maneira 

eficiente, pois caso não haja uma certa segurança por partes dos mesmos, isso 

tende a afetar drasticamente os processos e desenvolvimentos educativos de todos 

os alunos e alunas.  
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Espaços constituídos por um agrupamento social nos quais são 
estabelecidas propostas relacionadas ao fazer, à ação humana, que 
promovem a aprendizagem compartilhada. Ressalta-se o caráter ativo do 
sujeito nesse processo assim como o caráter dinâmico dessas experiências 
relacionais: entre participantes, espaço, materiais, memória, sensações. 
(SILVA, 2007a, p.213).  

 

  Nas palavras de Silva (2007), as composições que se cercam os espaços 

educacionais, constituem-se em elos formadores de leitores (as), alfabetizados (as) 

e conscientes de seus papéis, isso enquanto indivíduos socializados e pertencentes 

a uma determinada sociedade. O autor ainda, disserta sobre os reflexos que 

representam os agrupamentos e coletividades, onde nesses contextos, emergem 

resultados e percepções que podem vir a influenciar o próprio meio, ou seja, ao 

dinamismo que se interliga aos processos que decorrem em sintonia com todos. 

Nesse sentido, pode-se fazer uma analogia com os espaços educativos e seus 

segmentos estudantis, havendo assim uma conformidade em ações, pensamentos e 

resultados, como por exemplo a alfabetização. 

 

2.1 AS DIFICULDADES E OS DESAFIOS QUE SE INTERPÕEM NOS 

PROCESSOS DE ALFABETIZAÇÃO DE ALUNOS (AS) E ALUNAS DO ENSINO 

FUNDAMENTAL, INSERIDOS ATÉ AS SÉRIES DO 2º ANO 

 

 As dificuldades que podem ser encontradas antes, durante e depois de 

alguém adentrar os caminhos da alfabetização, podem ser muitos, pois, 

diferentemente do que se pensa ou pode ser conclusivo, isso em questão de 

empoderamentos diversificados, os processos de aprendizagem e cada ser humano, 

começam bem antes de frequentarem qualquer escola, instituições e demais 

espaços que educam, sendo assim, fomentar apenas um questionamento e 

limitação sobre essas situações, tornar-se, até então, algo presumidamente falho, 

pois em se tratando de fases e desenvolvimentos nesses aspectos, há uma junção 

de fatores e causas que culminam em uma diversidade de perspectivas, sendo 

imprescindível determinados cuidados em analisar e expor algumas respostas para 

essas problemáticas.  

O processo de aprendizagem traduz a maneira como os seres adquirem 
novos conhecimentos, desenvolvem competências e mudam o 
comportamento. Trata-se de um processo complexo que, dificilmente, pode 
ser explicado apenas através de recortes do todo (Alves 2007, p. 18). 
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 Alves (2007) é bastante direto e feliz em sua citação, ao mencionar a palavra 

perplexidade, onde ao colocar tão adequadamente essa conotação, descreve o que 

de fato é real, onde pode ser comprovado pelos discentes e docentes, ainda mais 

quando mensura que para se ter uma menção mais abrangente das problemáticas e 

desafios que são uma vertente em aprender, como também ensinar, deve-se 

atentar-se para um todo, ou seja, procurar entender o máximo possível das variáveis 

que compõem um cenário desafiante, deste que precise ter as respostas mais 

adequadas e em menor tempo possível, uma vez que problemas tendem a acentuar-

se, caso não sejam tratados a contento. 

Dificuldade de aprendizagem significa um distúrbio em um ou mais dos 
processos psicológicos básicos envolvidos no entendimento ou no uso da 
linguagem, falada ou escrita, que pode se manifestar em uma aptidão 
imperfeita para ouvir, pensar, falar, ler, escrever, soletrar ou realizar cálculos 
matemáticos (GRIGORENKO; STERNEMBERG, 2003, p. 29).  

 

 Em face as diversidades em aprender adequadamente, essas 

caracterizações, segundo Grigorenko e Sternemberg (2003), podem vir a ser e ter 

algumas especificidades, ou seja, advindas de uma ou mais problemáticas. Sobre 

isso, evidenciam-se, ainda mais ponderamentos coesos, pois tratam-se de examinar 

e procurar as devidas causas que de alguma forma, originaram tais prerrogativas. 

Segundo os dois autores, os problemas pode vir em efeito escala, ou seja, algo que 

envolva os processos da fala, audição, percepção, dentre outros, contudo, 

independentemente do início que deu origem a um problemática, importa resolvê-la. 

As dificuldades de aprendizagem correspondem a uma categoria ampla de 
fenômenos que podem influenciar negativamente o aprendizado. Abrangem 
os problemas de aprendizagem e os problemas escolares, isto é, o modo 
como a escola lida com o processo de ensino-aprendizagem. Enquanto os 
problemas de aprendizagem concentram o peso da dificuldade no aluno, as 
dificuldades de aprendizagem incluem os fatores externos ao aluno. No 
caso da escola, são os problemas de origem pedagógica. (CIASCA, 2003, 
p. 31 apud LEITE, 2012, p. 16).   

 

Educando é uma forma que se percebe, o quanto a falta de poder ter acesso, 

acompanhamentos e respostas para as mais variadas problemáticas, quando tende-

se a enfrentar diretamente algum problema ligado aos aprendizados humanos, 

principalmente os que são, devidamente os caminhos em aprender e se 

alfabetizado. Ainda existe no tempo atual, ou seja, em uma época moderna e 

dinâmica, distorções das mais variadas, como por exemplo, não saber distinguir 
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conceitos, ações e resultados que possam ajudar e instruir alunos e alunas com 

dificuldades, algo que deve ser tratado urgentemente, todavia, com um olhar mais 

ampliado e consistente com as tipologias em dar acesso para que os próprios 

estudantes, possam abrirem-se para as reais e promissoras respostas, para com as 

suas necessidades. 

Contudo, sem as devidas contribuições de tudo que se relacione com a 

educação, mesmo que ainda haja algumas “falhas”, pode-se dizer que o próprio 

mundo não seria o que hoje tornou-se, ou seja, moderno, desenvolvido e 

caminhando para maiores desenvolvimentos, mas, as modificações e 

transformações que seguem gradativamente, devem continuar, destas que venham 

auxiliar não somente discentes em suas dificuldades na alfabetização e, sim, aos 

docentes também, pois mesmo em suas condições de instrutores, ainda sim, 

precisam aprenderem também.  

A importância da aprendizagem no período de transição entre o convívio 
familiar e o escolar, propicia um melhor entendimento das dificuldades do 
educando com relação ao aspecto cognitivo. Nesse período, a criança 
através de estímulos passa a identificar letras e símbolos entrando assim no 
universo da alfabetização. Diante disso, começam a aparecer algumas 
dificuldades, tais como interação no ambiente escolar, coordenação motora 
e finalmente no aspecto cognitivo (CARVALHO, 2013, p. 03).  

 

No que relata Carvalho (2013), mencionando o termo transição, isso é algo 

que tem um significado muito extensivo e importante, pois permite compreender de 

forma direta e simples, a palavra processo, ou seja, transitando entre etapas e fases 

na educação, a qual deva se começada pelos passos iniciais, como por exemplo as 

séries infantis, quanto tudo tende a ser coerentemente planejado e acompanhado, 

as chances de conhecer e ter uma noção dos rendimentos escolares das crianças, 

apresentam-se de uma forma mais clara e objetiva, mediante isso, docentes e 

instituições de ensino de um modo em geral, passam, ou melhor, presume-se ter a 

certeza de possíveis métodos envoltos por respostas, destas que venham condizer 

com as realidades, necessidades e participações do alunos e alunas, os quais são 

os mais interessados em progredirem. 

Aprender é um processo que se inicia a partir do confronto entre a realidade 
objetiva e os diferentes significados que cada pessoa constrói acerca dessa 
realidade, considerando as experiências individuais e as regras sociais 
existentes (Antunes 2008, p. 32). 
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Como cada autor e autora dão suas contribuições para os avanços e 

possíveis respostas para as problemáticas da ou na educação, Antunes (2008) 

destaca, firmemente que os passos iniciais da alfabetização, letramento e demais 

conjecturas em assimilar saberes, provem, antes de tudo, no seio familiar, pois são 

tipos de conhecimentos que vão passando sistematicamente, seja linear ou sem 

uma conotação estruturada, contudo, não deixam de serem saberes para a vida, 

ainda mais quando mensura-se isso, analisando os aprendizados infantis, antes 

mesmo da chegada de uma criança em quaisquer espaços que educam. 

Sendo assimilações, básicas, primárias ou mesmo avançadas, tudo isso 

possui suas contribuições para cada ser humano, portanto, passíveis de serem 

analisadas e, porque não, inseridas sob um enfoque mais didático nos processos de 

alfabetizar alunos e alunas.  

    

 

2.2 VISÕES, DIDÁTICAS E PRÁTICAS VOLTADAS AO ENTENDIMENTO E 

BUSCAS POR POSSÍVEIS RESPOSTAS PARA AS DIFICULDADES EM 

ALFABETIZAR CRIANÇAS INSERIDAS ATÉ AS SÉRIES DO 2º ANO 

 

Compreender qual (is) o(s) impacto(s) que a formação oferecida pelo Pacto 
pela Alfabetização na Idade Certa (PNAIC doravante) é um desafio para 
nós, acadêmicos do curso de Pedagogia. Desafio porque, para 
compreendê-lo, demanda-se trabalho, leitura e pesquisa para que haja de 
fato contribuição científica a um tema caro à Educação brasileira. Quando 
se fala em impacto, digamos que é o que o novo nos proporciona a respeito 
do letramento e alfabetização nas técnicas linguísticas existentes nas 
instituições. Haja vista que é evidente o amplo desafio para o professor 
alfabetizar letrando, pois, a instrução já foi considerada um preceito 
universalmente dessemelhante do que se embute na atualidade, onde o 
docente era idealizado imaginariamente como o possuidor do conhecimento 
e o discente o armazém de tal informação, mas se pode perceber que em 
relação há anos (décadas) anteriores tal realidade vem tomando uma nova 
direção, os profissionais que trabalham no campo educacional têm 
percebido que o conhecimento do aluno pode colaborar para o acréscimo 
alfabético do mesmo, onde ele deixa de ser mero espectador para ser o 
agente da ação (SOUZA, 2015, p.12).  

 

 Souza (2015) esboça com bastante segurança e conhecimentos de causa, ao 

ponderar as dificuldades que são inerentes aos percursos metodológicos que 

rodeiam a alfabetização, como também todos os processos decorrentes em educar 

pessoas. Mediante isso, ou seja, ao que enfatiza o autor, há ainda mais um certo 
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“peso”, referente aos ofícios docentes, onde por meio de ajuda de outras áreas das 

ciências humanas, como a Pedagogia, fica evidente que junções nesses aspectos, 

são, contundentemente necessárias para propiciar a educação em si, todos os 

possíveis meios de conseguir chegar aos seus objetivos, onde com isso, tem-se 

gradativamente as recompensas por cada degrau de sucesso alcançado. 

Nas palavras de Barbosa (2007), onde procura descrever a importância de 

acordos, sistematizações e legislações pertinentes aos modelos e táticas de ensino, 

onde por meio de leis que se direcionam na promoção devida das possíveis  

melhorias no ensino brasileiro, tendo como perspectivas os grandes avanços sociais 

e educativos, destes que estão embasados e fundamentados na própria 

Constituição Federal do Brasil (CF) de 1988, amparando a institucionalização da 

educação como prioridade em quaisquer circunstancias, ou seja, elevando-a, 

mantendo-a e investindo forças e sinergias, para que a mesma torne-se uma 

referência nas vidas de cada brasileiro e brasileira, com isso, na dada atualidade, 

diversas medidas eficazes e de cunho coesos, trouxeram e ainda procuram trazer 

benefícios e proteções para todas as etapas educacionais humanas, tendo na 

educação infantil a porta de entradas para longos alcances e vitórias nesses 

aspectos.  

Não é recente a abordagem curricular como objeto de atenção do MEC. Em 
cumprimento ao Artigo 210 da Constituição Federal de 1988, que determina 
como dever do Estado para com a educação fixar “conteúdo mínimos para o 
Ensino Fundamental, de maneira a assegurar a formação básica comum e 
respeito aos valores culturais e artísticos, nacionais e regionais”, foram 
elaborados e distribuídos pelo MEC, a partir de 1995, os Referenciais 
Curriculares Nacionais para a Educação Infantil/RCNEI, os Parâmetros 
Curriculares Nacionais/PCN’s para o Ensino Fundamental, e os 
Referenciais Curriculares para o Ensino Médio. Posteriormente, o Conselho 
Nacional de Educação definiu as Diretrizes Curriculares para a Educação 
Básica. (BARBOSA, 2007, p. 05).  

 

Tomando por significância a importância de se aprender adequadamente ler e 

escrever nos tempos certos em cada idade e série escolar, esse é um dos mais 

preciosos pensamentos que devem tomar o dia a dia das escolas e de seus 

profissionais, cujos objetivos e diretrizes pedagógicas, assumam a frente de tudo 

que possa modificar positivamente o ensino-aprendizagem humano. Quando isso é 

levado em conta, mesmo diante dos muitos desafios e situações de conflitos, muito 

pode ser feito para melhorar algumas situações que carecem de maiores atenções 

educativas, como pode ser citado alunos e alunas que tenham desenvolvido alguma 
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“limitação” sobre escrita e fala, tendo isso um reflexo “negativo” em seus 

desempenhos em sala de aula.  

Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será 
promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno 
desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e 
sua qualificação para o trabalho. Art. 206. O ensino será ministrado com 
base nos seguintes princípios: I – igualdade de condições para o acesso e 
permanência na escola; Art. 208. O dever do Estado com a Educação será 
efetivado mediante a garantia de: III - atendimento educacional 
especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede 
regular de ensino; IV - atendimento em creche e pré-escola às crianças de 0 
a 6 anos de idade. Art. 213. Os recursos públicos serão destinados às 
escolas, podendo ser dirigidos a escolas comunitárias, confessionais ou 
filantrópicas, definidas em lei, que: I – comprovem finalidade não lucrativa e 
apliquem seus excedentes financeiros em educação. (BRASIL, 1988).  

 

Tomando esses caminhos que se modernizam cada vez mais na educação 

como um todo, é nesse período presente da humanidade que os diversos trabalhos 

que envolvem adequações para cada série escolar, principalmente para os 

educandos e educandas, onde cada vez mais aborda-se métodos mais conciliatórios 

e dotados de certa flexibilidade, ou seja, o tradicionalismo que por muito tempo 

perdurou em escolas, salas de aulas e nas gestões educacionais, fora perdendo seu 

status de domínio, cedendo lugar, mesmo que seja “à revelia”,  para um ensino-

aprendizagem mais coerente com as necessidades e adaptações dos estudantes, 

procurando inseri-los da melhor maneira possível nos contextos escolares. 

Para o educador, seja qual for o método escolhido, o conhecimento das 
suas bases teóricas é condição essencial, importantíssima, mas não 
suficiente. A boa aplicação técnica de um método exige prática, tempo e 
atenção para observar as reações das crianças, registrar os resultados, ver 
o que acontece no dia-a-dia e procurar soluções para os problemas dos 
alunos que não acompanham. (CARVALHO, 2008, p. 46). 

 

Quando acontecem algo de tão promissor, relativo em juntar processos que 

educam as pessoas, sejam das mais variadas formas em excelência, tudo tende a 

ser o melhor para todos, principalmente se for desenvolvidos diretamente para as 

crianças, as quais por estarem em suas primeiras etapas de aprendizados, 

necessitam de maiores assistências e carinho nessas circunstâncias. Ao tentar 

explicar a importância que está entrelaçada com as participações entre famílias e 

escolas, chega-se a inúmeras conclusões, todavia são respostas que elevam de fato 

o ensino a patamares imensuráveis, pois diante de tudo que signifique educar, seja 

no começo, na continuidade e dando prosseguimentos a todos os processos nesse 



13 
 

sentido, tudo torna-se importante, onde acompanhar no dia a dia o desenvolver-se 

em conhecimentos, representa um trabalho de orgulho e amor ao próximo.   

 

 

 

 

3. METODOLOGIA 

 

A leitura constitui-se em fator decisivo de estudo, pois propicia a ampliação 
de conhecimentos, a obtenção de informações básicas ou específicas, a 
abertura de novos horizontes para a mente, a sistematização do 
pensamento, o enriquecimento de vocabulário e o melhor entendimento do 
conteúdo das obras. É necessário ler muito, continuada e constantemente, 
pois a maior parte dos conhecimentos é obtida por intermédio da leitura: ler 
significa conhecer, interpretar, decifrar, distinguir os elementos mais 
importantes dos secundários e, optando pelos mais representativos e 
sugestivos, utilizá-los como fonte de novas idéias e do saber, através dos 
processos de busca, assimilação, retenção, crítica, comparação, verificação 
e integração do conhecimento: Por esse motivo, havendo disponíveis 
muitas fontes para leitura e não sendo todas importantes, impõe-se uma 
seleção. (MARCONI; LAKATOS, 2003, p. 19).  
 

Nas palavras de Lakatos e Marconi (2003), mencionam o quanto é 

fundamental ler e apropriar-se de emponderamentos que possam servir como elos 

em constituir as bases de uma pesquisa ou estudo, notadamente que, para que se 

logre os êxitos preciso, é primordial uma separação do que esteja mais próximo da 

essência temática de um Artigo Científico, desse modo, ou seja, fundamentando-se 

nessas perspectivas, tem-se como caminhos metodológicos uma revisão 

bibliográfica, algo que caracteriza-se por um aprofundamento mais específico, onde 

possa chegar a conclusões e delimitações acerca de algo, como por exemplo os 

objetivos e alguma interrogativa, onde através destes, tenha-se uma visão mais 

ampliada sobre uma determinada situação e entendimentos.  

Enfatizando isso, os caminhos metodológicos aqui escolhidos, baseia-se em 

revisão bibliográfica, a qual fornece solidez e coerências para com a estruturação 

que compõem essa pesquisa. 
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4. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Ao discutir sobre as dificuldades que relacionam a alfabetização, mais 

precisamente aquela voltada ao ensino-aprendizagem das séries do ensino 

fundamental, até o 2º ano, comprova-se que existem ainda diversas peculiaridades 

unidas as junções de alfabetizar, ou seja, são processos que demandam uma certa 

complexidade, contudo, passíveis de serem executados positivamente, quanto 

aconteça com as devidas precauções, onde haja uma união entre instituições de 

ensino, docentes e dos próprios alunos e alunas. 

Para que quaisquer modalidade de educar, como também os processos e 

ações envolvidas nisso, tenham uma plenitude de alcances vantajosos, ou seja, 

façam dos períodos de tempos que se passam em cada escola oportunidades de 

aprendizados altamente promissores, entram em cena os prodigiosos projetos 

pedagógicos, os quais possuem certa maestria na melhor condução possível de 

qualquer público-alvo, todavia, para esses resultados, cabem os fatores humanos 

profissionais, como por exemplo os educadores e demais pessoas que se 

capacitam, tendo como foco central promover uma educação moderna e macro 

abrangente, sempre tentando considerar uma mentalidade educacional que se 

afaste completamente de meios tradicionais e ultrapassado, o que resultam uma 

quebra de paradigmas e dogmas, fazendo de cada sala de aula um “templo” de 

saberes.  

Tudo que envolva a educação de um modo em geral, dar-se por processos 

bem diferenciados, até porque cada ser humano possui em si mesmo uma forma 

bem particular de aprender, ver, escutar e, principalmente, assimilar. Considerando 

ativamente essas situações, torna-se desafiante educar as pessoas, todavia, nada 
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que não possa ser resolvido com determinação profissional, amor pelo que se faz e 

uma vontade de poder contribuir para um mundo melhor.  

 

 

 

 

 

5. CONCLUSÃO 

 

Os desenvolvimentos que se dão no decorrer das fases da vida de cada um, 

são naturalmente as bases que fazem a diferença, ou seja, cada pessoa ao nascer, 

conviver e desenvolver-se com outras pessoas ao seu redor, tendem por uma 

questão natural ir aprendendo o que se tem ao seu alcance, nesse sentido, torna-se 

tão crucial e importante uma participação efetiva e afetiva da família, pois 

constituem-se em uma primeira referência do mundo para alguém. 

Considerando isso, nessa pesquisa que teve como abordagem a 

alfabetização dos públicos estudantis das series escolares até o 2º ano, comprovou-

se que, devido as particularidades que são interligadas aos processos da 

alfabetização, algumas problemáticas tendem a serem grandes desafios nisso, 

todavia, quando há as devidas preocupações e ações para conter, resolver e assim 

também tirar experiências, tudo pode vir a ser resolvido da melhor maneira possível, 

onde todos saem ganhando, ainda mais as crianças, as quais precisam dos 

melhores suportes em práticas e didática pedagógicas nessas situações. 

Não se pode e nem deve-se admitir que a educação venha sofrer perdas, ou 

seja, que não possa cumprir seus ofícios a contento das necessidades e demandas 

de cada pessoa, como também sendo meios de aplicabilidades para as 

transformações socializadoras, destas que constituem-se em caminhos de plenos 

valores para os desenvolvimentos das sociedade como um todo. 

É enriquecedor, como também estimulante, quando são encontrados pelos 

docentes e demais profissionais educadores, meios pelos quais possam atingir um 
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momento pleno de certeza sobre a eficácia de seus métodos de ensino, agarrando-

se a isso como uma imensa e valorosa porta de acesso a mais entendimentos e 

alcances nesse sentido. 
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