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RESUMO

A dificuldade de leitura e escrita é um dos meios que requer uma atenção maior por parte dos pais e
professores e vem afetando a aprendizagem de muitos alunos, pois quando crianças precisam de
cuidados e se não for resolvida pode afetar a sua formação. Nesse sentido, este artigo tem como
objetivo analisar as dificuldades na aprendizagem de leitura e escrita das crianças do Ensino
Fundamental durante o processo de alfabetização. Tratase de uma pesquisa de campo, aliada a uma
investigação bibliográfica e documental, que estuda o antes e o depois da aplicação de atividades
lúdicas para contribuir no ensino e aprendizagem da leitura e escrita de crianças em uma escola
pública. Os resultados das práticas das dinâmicas aplicadas durante a pesquisa motivaram os alunos,
tornandoos participativos e interessados, evidenciando que as diferentes formas de leitura também
são relevantes na vida dos pequenos educandos.

ABSTRACT

The difficulty of reading and writing is one of the means that requires greater attention on the part of
parents and teachers and has been affecting the learning of many students, because when children
need care and if it is not resolved it can affect their formation. In this sense, this article aims to
analyze the difficulties in reading and writing learning of elementary school children during the
literacy process. This is a field research, allied to a bibliographic and documentary investigation,
which studies the before and after the application of recreational activities to contribute in the
teaching and learning of reading and writing children in a public school. The results of the dynamics
practices applied during the research motivated the students, making them participative and
interested, evidencing that the different forms of reading are also relevant in the lives of small
learners.

RESUMEM

La dificultad de leer y escribir es uno de los medios que requiere una mayor atención por parte de los
padres y maestros y ha estado afectando el aprendizaje de muchos estudiantes, porque cuando los
niños necesitan cuidados y si no se resuelve puede afectar su formación. En este sentido, este artículo
tiene como objetivo analizar las dificultades en el aprendizaje de lectura y escritura de los niños de la
escuela primaria durante el proceso de alfabetización. Se trata de una investigación de campo, aliada
a una investigación bibliográfica y documental, que estudia el antes y el después de la aplicación de
actividades recreativas para contribuir en la enseñanza y aprendizaje de niños de lectura y escritura
en una escuela pública. Los resultados de las prácticas dinámicas aplicadas durante la investigación
motivaron a los estudiantes, haciéndolos participativos e interesados, evidenciando que las diferentes
formas de lectura también son relevantes en la vida de los pequeños estudiantes.
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1 INTRODUÇÃO

Este artigo aborda a temática dificuldades de leitura e escrita nos anos iniciais do Ensino
Fundamental, tendo como foco de pesquisa a escola pública. Nosso ponto de partida para a
realização deste trabalho foi analisar as dificuldades na aprendizagem de leitura e escrita das crianças
dessa modalidade de ensino durante o processo de alfabetização. Nesse sentido, buscamse métodos
para contribuir no desenvolvimento cognitivo, afetivo e habilidades de coordenação motora dos
alunos.

A escolha pela temática surgiu na disciplina Estágio Supervisionado, do curso de Pedagogia, do
Centro Universitário Internacional (UNINTER), onde ocorreram alguns questionamentos sobre quais
motivos os alunos apresentavam dificuldades em leitura e escrita nos anos iniciais do Ensino
Fundamental, pois não apresentava nenhum sintoma com relação a necessidades especiais e nem
possuíam relato médico.

Nessa perspectiva, aumentava a curiosidade de conhecer as dificuldades de leitura e escrita nos anos
iniciais do Ensino Fundamental, compreender como a leitura e a escrita estão presentes no contexto
atual e como nos apropriamos das suas influências no ambiente social e cultural em que as crianças
estão inseridas, podendo contribuir para a busca de soluções ou alternativas para tais dificuldades.

O mesmo acontece ao refletir sobre inúmeros fatores que abrangem e que apresentam as dificuldades
de aprendizagem das crianças, embora elas não tenham nenhum tipo de deficiência física, mental
intelectual, mas que enfrentam outros desafios no processo escolar, causando dificuldades. Por isso,
é essencial analisar em estudos bibliográficos, observações e atividades diagnósticas destinadas aos
alunos para descobrir tais problemáticas no processo de ensino.

Sendo assim, perguntase como o método de ensino favorece o processo de leitura e escrita dos
alunos nas séries iniciais do Ensino Fundamental em uma escola pública? É fundamental destacar
que há uma carência na aprendizagem que, ao longo dos anos, estas crianças vêm enfrentando, sendo
mal diagnosticadas e até marcada pelo processo de ensino da escola.

O trabalho representa uma pesquisa de campo, aliada a uma investigação bibliográfica e documental,
estruturada em seis tópicos. O primeiro tópico apresenta um texto introdutório que delineia a escrita
do texto. O segundo tópico busca refletir sobre os caminhos de aquisição da leitura e escrita pelas
crianças por meio da explicação dos termos leitura, escrita, alfabetização e letramento.

O terceiro tópico aborda as dificuldades encontradas durante o processo de aquisição de leitura e
escrita nos anos iniciais do Ensino Fundamental. O quarto tópico aponta o papel do professor e da
família diante das dificuldades da criança na aprendizagem da leitura e da escrita. O quinto tópico
aplica atividades lúdicas para contribuir no ensino e aprendizagem da leitura e escrita de crianças em
uma escola pública. Por fim, as considerações finais que esclarecem as análises da pesquisa.

Esta metodologia representa também uma pesquisa qualitativa, que verifica o processo de
alfabetização de crianças de uma escola pública por meio da leitura e a escrita, uma vez que exigem
habilidades e práticas contínuas de ensino e aprendizagem de modo prazeroso, dinâmico e
significativo para assimilar os conhecimentos exigidos pela cultura social, pedagógica e educacional.

Acreditase que a pesquisa sirva de subsídio para acadêmicos e professores de Pedagogia, como
também pesquisadores e interessados pela temática dificuldades de aquisição de leitura e escrita
durante a alfabetização, evitando que no processo educacional das crianças ocorra exclusão e
preconceitos no preparo para a cidadania.
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2 REFLETINDO SOBRE OS CAMINHOS DA AQUISIÇÃO DA LEITURA E DA ESCRITA

O desenvolvimento da leitura e da escrita não acontece da mesma maneira para todas as crianças,
depende da forma como o processo de ensino acontece e como é compartilhado, podendo dificultar a
aprendizagem das mesmas. A criança inicia a sua escrita antes de ser inserida na escola por meio dos
seus conhecimentos prévios. No entanto, ao ingressar na escola se depara com coisas novas, entre
elas a leitura e a escrita.

Sabendo que o objetivo da alfabetização é ensinar a ler e a escrever, ou seja, um processo que exige
dos alunos novas habilidades e atenção, onde alguns se saem melhor e outros levam mais tempo para
aprender. Entretanto, entendemos que cabe ao educador uma atenção maior com as crianças que
apresentam dificuldade de aprendizagem, podendo fazer uma reflexão e rever as melhores
estratégias, sendo elas adequadas à capacidade cognitiva de cada aluno durante o desenvolvimento
da leitura e escrita por meio de atividades práticas ou algo que desperte sua autoestima (SOARES,
1998).

O processo de alfabetização também pode ser lúdico. Alfabetizar é uma tarefa difícil, mas possível.
Ensinar e aprender a ler e a escrever por meio de brincadeiras que estimulem a reflexão sobre o
sistema de escrita alfabética pode envolver as crianças em situações prazerosas, com sentidos e
significados que exercitem a compreensão e a produção textuais (VYGOTSKI, 2001).

Dentro dessa abordagem de alfabetizar letrando, situase leitura de vários gêneros e práticas de
letramento que o aluno usa sem retirar seus conhecimentos prévios durante o processo de
alfabetização. Podese dizer que encontraremos diferentes tipos de letramento em cada um dos
educandos, uma vez que cada um deles está inserido em ambientes diferenciados. Para que a criança
aprenda a ler e a escrever, precisa conviver com práticas cotidianas de leitura e de escrita (SOARES,
1998).

De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) “uma prática intensa de leitura na
escola é, sobretudo, necessária, porque ler ensina a ler e escrever” (BRASIL, 1998a, p. 47). A leitura,
portanto, é necessária para que se possa dominar uma boa escrita e, consequentemente, ter melhor
desempenho na fala.

Nas palavras de Ferreiro e Teberosky (2008), o processo de acomodação da leitura e da escrita deve
ser correspondido, atendendo as diversidades do meio escolar e não um método mecânico. Desse
modo, é necessário que, além de compreender o funcionamento de escrita, as crianças leiam e
produzam textos com entusiasmo. A leitura e a escrita favorecem o entendimento de que o ser
humano tem o direito de extrair conclusões a partir do momento que passa a ter contato com diversos
tipos de textos. Ao utilizar um método em que o aluno adquira habilidade e competência para ler e
escrever, o indivíduo para encontrarse letrado precisa saber onde e como usar as habilidades
adquiridas.

Aprender a ler exige novas habilidades e apresenta novos desafios à criança
com relação ao seu conhecimento da linguagem, por isso aprender a ler é
uma tarefa difícil e complexa, é difícil para todas as crianças e não apenas
para aquelas que são disléxicas (FERREIRO; TEBEROSKY, 2008, p. 8 
12).

Para as autoras é essencial e importante que durante o processo de ensino e de aprendizagem dos
alunos sejam desconstruídas dificuldades de aquisição de leitura e escrita. É necessário que se
trabalhe dentro da perspectiva de cada um, no nível de conhecimento que a criança vive e já conhece
da sua realidade. Nem todos os professores têm o interesse de entusiasmar o aprendizado, pois se faz
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pertinente vivenciar a cultura dos alunos, ao invés de trabalhar métodos desordenados que causam
bloqueio das habilidades.

Na concepção de Ferreiro e Teberosky (2008), para se alfabetizar é preciso que a criança tenha
habilidades com leitura e escrita e precisa perceber a escrita alfabética no papel, além de envolver os
sons das partes orais das palavras para saber que os sons menores representam a sílaba. Ainda
afirmam que, no processo de organização desse conhecimento, os educandos passam por diferentes
fases que vão desde uma hipótese présilábica de escrita até a fase alfabética, quando percebem que
as palavras são compostas de unidades sonoras como as sílabas e fonemas.

Para começar a decodificar as palavras, as crianças têm que fazer parte destas unidades sonoras, onde
os objetos da leitura cognitiva possuem funções de memorização, percepção e interpretação,
indispensáveis no desempenho educacional de acordo com suas necessidades e faixa etária.
Entendese que a criança passa por um processo difícil desde as fases de desenvolvimento
sensóriomotor, de 0 aos 2 anos de idade, em que se encontra na fase présilábica; préoperacional,
de 2 a 7 anos, que está na fase silábica; operações concretas, de 7 aos 12 anos, na fase
silábicoalfabética; operações formais, de 12 anos em diante, estando na fase alfabética. Algumas
dessas fases fazem parte do desenvolvimento da aprendizagem das primeiras séries iniciais do
Ensino Fundamental (FERREIRO; TEBEROSKY, 2008).

Nas palavras de Freire “[...] a importância do ato de ler, que implica sempre a percepção crítica,
interpretação e reescrita do lido […]” (FREIRE, 1989, p. 21), essa percepção e realidade precisam
ser relacionados intensamente ao dia a dia dos alunos de modo que seja valorizado. Não basta
identificar apenas as palavras, mas fazêlas ter sentido e significado, compreendendo, interpretando,
relacionando o que se lê com a prática vivida, ações e sentimentos. As crianças leem aquilo que
apresentam significados para elas. Uma leitura significativa e contextualizada, que leve em conta as
experiências do aluno enquanto participante do processo de ensino/aprendizagem contribuindo em
uma leitura de qualidade e mais prazerosa em sua prática. O prazer de ler estimula e mantém acesa a
leitura (FREIRE, 1989).

Nessa perspectiva, exigese uma decisão pedagógica fundamental de aumentar as experiências dos
educandos para que eles possam ler e produzir diferentes textos com autonomia. A escola traz uma
preocupação mais exata em relação ao conhecimento e desenvolvimento da aprendizagem da escrita
alfabética. Desde modo, tornase interessante buscar a contribuição teórica de Soares (1998) sobre
alfabetização e letramento.

O termo Alfabetização corresponde ao desenvolvimento pelo qual o educando adquire uma
tecnologia, ou seja, a escrita alfabética e as habilidades de utilizála para ler e escrever, ou seja,
quando codifica e decodifica as letras, a exemplo, “va, ve, vi, vo, vu, vão”. Já o termo Letramento
relacionase ao exercício efetivo e competente da escrita alfabética nas situações em que o sujeito
precisa ler e escrever e produzir textos reais, ou seja, estando relacionado com o meio social de cada
indivíduo, ou seja, são habilidades adquiridas no dia a dia (SOARES, 1998).

Alfabetizar e letrar são ações distintas, palavras, números e figuras, ou seja, ensinar a ler e escrever
no contexto das práticas sociais da leitura e da escrita, de modo que o indivíduo se torne, ao mesmo
tempo, alfabetizado e letrado (SOARES, 1998). Nesse caso, alfabetizar por meio do letramento, sem
se descuidar da qualidade do processo de alfabetização, sendo que a maior gratificação é ensinar à
criança e ela aprender. No entanto, Magda Soares diferencia o processo de alfabetização e
letramento, afirmando que:

[...] um indivíduo alfabetizado não é necessariamente um indivíduo letrado;
alfabetizado é aquele indivíduo que saber ler e escrever, já o indivíduo
letrado, indivíduo que vive em estado de letramento, é não só aquele que sabe
ler e escrever, mas aquele que usa socialmente a leitura e a escrita, prática a
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leitura e a escrita, responde adequadamente às demandas sociais de leitura e
de escrita (SOARES, 1998, p. 3940).

O educando durante o processo de ensino poderá ser apenas um aprendiz se não contemplar os
encantos oferecidos no ato de ler, jamais ganhará autonomia, confiança e perderá o gosto e o prazer
pela leitura. A escrita é a principal ferramenta para contemplar o mundo em que os indivíduos estão
inseridos. A grandeza do texto consiste em dar a possibilidade de refletir e interpretar o mundo em
que se vive. O livro é o ponto de partida para desenvolver a leitura. É por meio da leitura e escrita
que os alunos vão percebendo o mundo a sua volta, usando a imaginação, reflexão e criando
significados.

3 DIFICULDADES NO PROCESSO DA LEITURA E DA ESCRITA NOS ANOS INICIAIS
DO ENSINO FUNDAMENTAL

As dificuldades que os alunos apresentam em sala de aula em relação a leitura e a escrita deve ser
analisadas a partir de sua vida cotidiana, mas é de suma importância a verificação da realidade
externa e interna dos discentes inseridos no ambiente escolar. É indispensável que o educador
juntamente com a comunidade escolar procure desempenhar trabalhos em grupos, adequando
recursos concretos sobre a prática da leitura e escrita e a necessidades de cada aluno, respeitando
suas ideias e experiências trazidas em sua bagagem dandolhe oportunidade para se expressar.

Cabe aos educadores utilizar estratégias para enfrentar as dificuldades na leitura e escrita dos seus
educandos, oferecendo textos de qualidade, trabalhando com palavras chave e fazendo leituras
frequentes. Todos os professores dos anos iniciais do Ensino Fundamental que ministram aulas de
alfabetização e letramento necessitam da formação continuada para ampliar o conhecimento em
contato com a diversidade cultural e social dos alunos, estimulandoos no trabalho com livros, gibis,
jornais, dicionários, textos diversos, entre outras ferramentas que contribuam positivamente no
processo de aprendizagem.

O desenvolvimento de leitura e escrita são duas atividades interlaçadas, complexas, sociais, culturais
e educativas. Ao executar a leitura e escrita no contexto escolar deve ser desenvolvido
adequadamente pelo orientador, na busca de ensinar os discentes a utilizarse da estrutura da língua
corretamente.

A leitura é um processo no qual o leitor realiza um trabalho ativo de
compreensão e interpretação de texto, a partir de seus objetivos, de seu
conhecimento sobre o assunto, sobre o autor, de tudo o que sabe sobre a
linguagem e etc. não trata de extrair informações decodificando letra por
letra, palavra por palavra. Tratase de uma atividade que implica estratégia,
de seleção, antecipação, inferência e verificação sem as quais não é possível
proficiência. É o uso desses procedimentos que possibilita controlar o que vai
ser lido, permitindo tomar decisões diante de dificuldades de compreensão,
avançar na busca de esclarecimentos, validar no texto suposições feitas
(BRASIL, 1998b, p. 69).

Observase que a escrita surgiu há muitos anos, na PréHistória, de modo que o homem buscou se
expressar através de desenhos realizados nas paredes das cavernas como uma forma de diálogo
humano, no qual as pessoas trocavam mensagens, transmitiam ideias, desejos, alegrias, sofrimentos e
necessidades, através do símbolo escrito. Desde a escrita mais antiga, a leitura e a escrita sempre
foram muito essenciais e influentes na sociedade, sendo que em muitas civilizações antigas a escrita
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era destinada apenas a uma parcela da sociedade, ou seja, para a elite. Essas pessoas da alta
sociedade deixavam seu legado através do embasamento contemporâneo para compreensão da
história da humanidade (GHIRALDELLI, 2009).

O ensino e a aprendizagem escolar pode ser um desenvolvimento natural por parte da sociedade,
especialmente por aqueles que estão inseridos no contexto escolar diariamente, onde muitos alunos
em fase de escolarização apresentam dificuldades em compreender concretamente a aquisição de
leitura e escrita nos anos iniciais do Ensino Fundamental.

Dificuldades de aprendizagem (DA) é um termo geral que se refere a um
grupo heterogêneo de transtornos que se manifestam por dificuldades
significativas na aquisição e uso da escrita, fala, leitura, raciocínio ou
habilidades matemáticas (GARCIA, 1998, p. 32).

A escola precisa compreender o perfil do aluno para que a aprendizagem não seja homogênea, sendo
que a aprendizagem ocorre de forma individual atendendo as necessidades sociais do aluno. Em
outras palavras, a escola e a família têm um papel muito importante com relação a dificuldade desses
discentes. Nessa perspectiva, é preciso considerar que a prática do professor carrega em si uma
responsabilidade pedagógica.

A escola juntamente com seus professores e a comunidade escolar tem que saber trabalhar de modo
inclusivo, isto é, desenvolver trabalhos em equipe, oferecer recursos concretos à prática da leitura e
da escrita diante as necessidades dos alunos, refletindo também as diversas culturas e realidades,
valorizando as ideias dos discentes, suas experiências vívidas e o que elas já possuem saberes e
conhecimentos, ou seja, oferecendo oportunidades concretas aos alunos para que possam falar
abertamente, e também, expor suas opiniões sobre os mais diversos assuntos.

Quando a aprendizagem não se desenvolve conforme o esperado para a
criança, para os pais e para a escola ocorre a "dificuldade de aprendizagem".
E antes que a "bola de neve" se desenvolva é necessário a identificação do
problema, esforço, compreensão, colaboração e flexibilização de todas as
partes envolvidas no processo: criança, pais, professores e orientadores. O
que vemos são crianças desmotivadas, pais frustrados pressionando a criança
e a escola (FURTADO, 2007, p. 3).

São muitos os desafios encontrados nos anos iniciais do Ensino Fundamental em relação ao atraso da
leitura e da escrita dos alunos, não há como negarmos, já que eles estão no nosso cotidiano
educacional, basta só observamos. Notase que para se formar um leitor eficaz e um escritor
habilidoso será preciso primeiramente de educadores capacitados, isto é, professores conscientes de
sua prática educativa e preparados para os desafios frequentes da atualidade e tenham prazer naquilo
que faz, pois devem ser capazes de criar métodos qualitativos no ensinoaprendizagem baseados em
estímulos nos mais diversos contextos sociais, formal e não formal, buscando formar alunos leitores
competentes e preparados para viver em sociedade (FREIRE, 1989).

A escola é o ambiente onde a criança tem a oportunidade de se desenvolver fisicamente e
intelectualmente, pois é no contexto escolar que a criança aprende a conviver e a respeitar as
diferenças uns dos outros. Também ampliam saberes através do contato e dialoga com as diversas
culturas, sociedade e com uma variedade de materiais concretos para fazer o bom uso da leitura e da
escrita, bem como trabalhar com contos infantis, gibis, cadernos, cantinho da leitura, revistas,
jornais, dicionários, textos diversos, entre outros.
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4 O PAPEL DO PROFESSOR E DA FAMÍLIA DIANTE DAS DIFICULDADES DA
CRIANÇA NA APRENDIZAGEM DA LEITURA E DA ESCRITA

Na busca de se apontar um caminho de possível interferência na realidade que se apresenta, com
vistas à sua superação, acreditase que o desenvolvimento do processo de leitura seja de fundamental
importância na formação do ser humano durante toda a sua vida, não só nos meios acadêmicos, mas
como forma de estruturálo ao bom desempenho, principalmente para sua descoberta pessoal e
formação intelectual.

O professor deve desempenhar um papel importante para os alunos com ou sem dificuldade na
leitura e na escrita, pois a criança que não absorver os conteúdos num ritmo semelhante aos demais
colegas, necessita de um cuidado especial. Assim, devese comunicar à escola sobre o problema
encontrado e os sinais observados para que todos possam trabalhar para o melhor desempenho da
criança.

Quando o professor compreende que o aluno tem dificuldade de leitura e escrita deve buscar orientar
aos pais para que juntos procurem soluções para resolver tais situações, bem como encaminhar a
criança para um profissional capacitado. Diante do problema identificado, para não prejudicar o
rendimento escolar ou sintomas não comprovados, que podem ser percebidos na escola ou mesmo
em casa. Devese procurar ajuda de um especialista.

É fundamental que os professores, ao lidar com os alunos que apresentam dificuldades na aquisição
de algo novo tenham uma maior tranquilidade para compreender sobre o que acontece na mente
daquela criança diante da escrita, estando certos de que ela está dando o melhor de si. Além disso,
está ciente do que se deve trabalhar com cada aluno, o que ele é capaz de fazer e também qual será o
próximo passo em sua aprendizagem. Uma criança que não observa o som das palavras deverá
concentrarse para reconhecêla, pois o que está escrito tem a ver com o som da palavra e isso requer
tempo. Uma criança que consegue combinar vogais e consoantes na mesma palavra, numa tentativa
de combinar os sons, sem tornar a sua escrita social e depois irá compreender o código da escrita.
Sendo assim, é essencial trabalhar dessa maneira e darlhe tempo (FERREIRO E TEBEROSKY,
2008).

O professor deve auxiliar as crianças com dificuldades de aprendizagens nas tarefas escolares,
fazendo a divisão das atividades longas em pequenas partes para ajudálas a compreender os
conteúdos de ensino; usar imagem para que elas descrevam o objeto; tomar cuidado com a
quantidade de material escrito: usar letra legível em desenhos, diagramas e menos uso de palavras
escritas de letras, bastam.

Algumas metodologias de alfabetização ensinam a escrever pela escrita cursiva, chegando mesmo a
proibir a escrita de letras bastão. A razão que alegam frequentemente é que as crianças que aprendem
a escrever com letra bastão terão de aprender depois a escrever com letra cursiva e isso requer o
dobro do trabalho, podendo confundir a criança com esses dois modos de escrever (CAGLIARI,
1997).

Para Teberosky (1985) os “rabisquinhos” na fase inicial da escrita, não podem ser julgados e vistos
como erro de escrita por parte do docente. Certamente, o processo de escrita “rabiscada” considerada
“errada”, muitas vezes, dentro do contexto escolar, é mais que necessária, pois faz parte do processo
de construção da aprendizagem da criança ao desenvolver passo a passo o escrever bem.

Caso o professor perceba que o aluno aprende melhor o que mais lhe interessa, identificase que,
num primeiro momento da aprendizagem da escrita, é mais importante que a criança se expresse do
que escrever “correto”. Sendo assim, a pontuação e ortografia são desenvolvidas pouco a pouco,
visto que a norma culta ocorre paralelamente à capacidade de criação (FERREIRO, 1993). Ao chegar
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à escola a criança já possui relações constituídas, ou seja, já passou por outras interações ao longo do
seu desenvolvimento até aquele momento. A família, especialmente os seus pais contribuíram
significativamente no processo de formação deste sujeito. É de suma importância que esta criança
tenha uma estrutura familiar saudável, uma relação positiva de cooperação, alegria e motivação.

Nas palavras de Freire (1993), “[...] não existe ensinar sem aprender e com isto eu quero dizer mais
do que diria se dissesse que o ato de ensinar exige a existência de quem ensina e de quem aprende”
(FREIRE, 1993, p. 32). Essa necessidade da existência de quem ensina e de quem aprende é fator
importante no processo educacional, pois é mediante essa consciência que ambos, professor e aluno
constroem vínculos fundamentais para a aprendizagem.

[…] a aprendizagem da leitura e da escrita deve se dar numa atmosfera de
alegrias, autosrealizações, construções, descobertas, e trocas constantes de
experiências. E o processo de conhecimento vai se socializando naturalmente
entre a criança e entre elas e o professor (NICOLAU, 2003, p. 214).

No caso da escrita é necessária a articulação da função simbólica da consciência, do pensamento, da
memória, da atenção e da percepção. Para Vygotsky (2001), a escrita é uma representação de
segunda ordem, que se constitui por um sistema de signos, palavras escritas, que representam os sons
e palavras da linguagem oral, que tem relação com o mundo real.

A escrita precisa ser apresentada a criança como um instrumento que tem
uma função social: a função de expressar ou comunicar, ideias e sentimentos,
ou seja, é um equívoco pensar que o ensino dos aspectos técnicos da escrita
para a criança permitelhe aprender a escrever e ler conforme requer o uso da
escrita nas diversas situações sociais em que é utilizada (VYGOTSKY, 2001,
p. 156).

Observase a influência e a importância da escrita na vida das crianças, pois quando ela escreve
certamente exercita a sua atenção, sua memória, seu raciocínio, e com certeza, a sua inteligência.
Para o desenvolvimento de um cidadão crítico e politizado é preciso investir em educação. A leitura
e a escrita são como base educacional deve ser a ferramenta que instruirá esse cidadão, dandolhe
possibilidade de ler, analisar e agir.

Em todo o processo educacional é preciso que o professor tenha consciência e clareza do que está
ensinado, de modo a levar o aluno a refletir positivamente sobre o conhecimento apresentado. É
importante acrescentar, que o processo de mediação do professor é muito significativo, ainda mais
quando se trata dos anos iniciais do Ensino Fundamental, e de alunos em processo de leitura e
escrita, onde o trabalho tem que ser mediado em dobro, pois é o início da vida da criança no contexto
escolar, da fase do ensinoaprendizagem e da aquisição da linguagem formal (FERREIRO, 2001).

A teoria e a prática da leitura e da escrita devem estar assimiladas e intercaladas, pois precisase dos
dois métodos na prática. Sabemos que a teoria e a prática educativa têm que estar lado a lado, ambas
para desenvolver um processo de leitura e escrita de qualidade. A escola deve ser um lugar que
inspira confiança ao sujeito, um ambiente onde ele possa se sentir bem sozinho e entre amigos,
podendo contar com os colegas e com o professor sempre que precisar, além de manter contato com
os membros da equipe escolar, coordenação pedagógica e funcionários.

5 ATIVIDADES LÚDICAS NO ENSINO E APRENDIZAGEM DA LEITURA E ESCRITA
DE CRIANÇAS DE UMA ESCOLA PÚBLICA
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A instituição observada foi uma unidade escolar pública e municipal, do estado de Sergipe.
Funcionava no período matutino e vespertino, atendendo ao público das modalidades de ensino
Infantil e Fundamental I, do 1º ao 5º Ano. Possuía cinco salas, uma secretaria, um almoxarifado, uma
cozinha, dois banheiros (um feminino e um masculino) e pátio. O ambiente escolar mantinhase
limpo e organizado, as condições de trabalho na instituição eram boas, pois tinham salas espaçosas e
com boa ventilação para as crianças no processo de aprendizagem. A escola procurava manter a
participação dos pais na escola por meio das reuniões.

A observação de leituras e escritas foram realizadas na sala do 4ª Ano, período matutino, entre os
dias 06 e 07 de novembro de 2018, na turma composta por 26 alunos (10 meninas e 16 meninos),
com faixa etária entre 9 e 15 anos de idade. A professora regente lecionava há 18 anos na Educação,
sendo licenciada em Pedagogia pela Universidade Vale do Acaraú (UVA), pósgraduada em
Educação Inclusiva pela Universidade Pio Décimo, no momento da pesquisa informou que pretendia
cursar graduação em Educação Especial.

O método para a realização desse estudo foi a pesquisa de campo, um tipo de pesquisa que auxiliou
nos dados adquiridos. Na concepção de Gonçalves, representa uma investigação “[...] que pretende
buscar a informação diretamente com a população pesquisada. Ela exige do pesquisador um encontro
mais direto. Nesse caso, o pesquisador precisa ir ao espaço onde o fenômeno ocorre, ou ocorreu e
reunir um conjunto de informações a serem documentadas [...]” (GONÇALVES, 2001, p. 67).

A leitura e a escrita são de suma importância para construir novos conhecimentos, novas ações,
novas aprendizagem para o nosso desenvolvimento cognitivo e intelectual. Ela é essencial na vida de
todos porque comtempla nosso vocabulário, além de desenvolver nossa interpretação e raciocínio
lógico. Também induz o leitor a novos horizontes, tornandose crítico e participativo em um contexto
social.

[...] a leitura é um processo de reconhecimento e compreensão de palavras e
frases que se apoiam mutuamente, levando a criança a se interessar por
materiais impressos, brincando, recreandose, e descobrindo significados,
melhorando dessa forma sua linguagem e sua comunicação com outras
pessoas (ROSA; NISIO, 1998, p. 44).

Desta forma, o procedimento utilizado nesta pesquisa oportunizou as observações diárias sobre o
desenvolvimento dos alunos dentro da sala de aula antes da aplicação das dinâmicas, pois notouse
que os discentes não tinham contato com livros, por não gostarem de ler apenas ouviam a leitura lida
pela professora, sendo ela posteriormente despercebida. Acreditase que este fato ocorria porque as
crianças não se sentiam motivadas a ler contos infantis diariamente na sala de aula, uma vez que
tinham um dia especifico para a leitura. Assim, entendese que os educandos estavam desmotivados
em relação a escola, já que a leitura e escrita não tinha nenhuma importância na vida delas.

Ao usar a dinâmica “ditado estourado’’ como recurso didático, percebemos o entusiasmo dos alunos
ao participarem dessa atividade lúdica. Iniciamos a atividade com os balões cheios contendo uma
frase, sendo expostos no quadro. Em seguida pedimos para cada aluno estourar um balão, seguindo
uma regra, o primeiro executava a dinâmica e fazia a leitura da frase, escolhendo uma palavra e
escrevendo na lousa e assim por diante. Tendo como objetivo da brincadeira diferenciar o ditado
tradicional, reforçando aquilo que foi ensinado para descobrir o que eles saberiam.

Essas dinâmicas ofereceram momentos para que os alunos se sentissem acolhidos, além de permitir
as escolhas de escrever o que mais lhe chamava atenção. Reunidos contavam, compartilhavam e
questionavam a brincadeira entre eles, motivando uma série de atitudes.
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Os alunos aproveitavam os momentos dessa dinâmica ‘’ditado estourado’’, fazendo suas leituras
individuais e com os colegas. Aqueles que ainda não sabiam ler, mostraram curiosidade e realizaram
sua leitura visual, sendo também fundamental para desenvolver o pensamento. Sendo assim, o
contanto com as frases foi um momento primordial para as crianças, pois além de oferecer uma
observação de mundo, os levaram a construir a escrita e a linguagem.

É de grande importância o acesso, por meio da leitura do professor, a
diversos tipos de matérias escritos, uma vez que isso possibilita às crianças o
contato com práticas culturais mediadas pela escrita. Comunicar práticas de
leitura permite colocar as crianças no papel de “leitoras”, que podem
relacionar a linguagem com os textos, os gêneros e os portadores sobre os
quais eles se apresentam: livros, bilhetes revistas, cartas, jornais [...]
(BRASIL, 1998b, p. 141).

A leitura tratase de uma ferramenta que vai auxiliar no ensino e na aprendizagem como também em
outras disciplinas, um recurso pedagógico que incentiva as crianças ao hábito de se ler e escrever na
idade certa e no início da sua formação. O conto infantil permite que a criança desenvolva sua
imaginação, sentimentos e emoções, tornandose uma prática significativa para a aprendizagem.
Diante disso, os alunos realizaram a leitura do conto “Branca de Neve e os Sete Anões”, um conto de
fada bem conhecido.

Durante a leitura nos deparamos com o brilho nos olhos de cada aluno ao ver os personagens quando
folheavam o livro, eles ficaram encantados e curiosos. Desse modo, a ilustração contribuiu no
desenvolvimento emocional da criança, que se identificou mais facilmente com a situação dos
personagens. Ao se aprofundar no mundo do fazdeconta, as crianças dão vazão às próprias
emoções (DA RESSURREIÇÃO, 2005).

Antes de narrar a história organizamos os alunos sentados em forma de círculo e pedimos para eles
prestarem atenção. Iniciouse apresentando o livro, o tema, lendo sempre com entonação de voz,
fazendo gestos e sempre mostrando as imagens do livro. Depois propomos uma conversa com
perguntas para conhecer as opiniões deles em relação ao conto. Percebese que, as imagens foram
muito importantes porque elas prenderam a atenção dos alunos, despertando a curiosidade e fazendo
surgir vários comentários. Desse modo, o “trabalho com a oralidade assume um importante papel no
processo educativo” (CHAER; GUIMARÃES, 2012, p. 76).

Se as crianças são criadas em um ambiente receptivo à leitura e tem contato ativo com os livros que
sugerem a recepção de textos é provável que no futuro elas conservem o hábito de ler. Entretanto,
quando a família não se envolve e não contribui será mais difícil o trabalho dos professores. A
prática da leitura é fundamental para que os alunos possam se relacionar com mundo ao seu redor,
descobrindo vários sentidos e significados como alegria, tristeza, emoções para fazer a mesma
compreender e criar novos conceitos em sua vida.

Se num primeiro momento de sua existência a criança aprende e se situa no
mundo através da atribuição de significados a pessoas, objetos e situações
presentes no seu ambiente familiar, então podem inferir que esse mesmo
ambiente deve ser potencialmente significativo em termos de livros, leitores e
leitura (SILVA, 1988, p. 56).

Durante o processo de leitura e escrita, percebeuse que as atividades realizadas em sala de aula
foram tarefas importantes, visto que a metodologia e a interpretação dos textos permitiram que os
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alunos compreendessem uma aprendizagem significativa e motivadora. Ao se trabalhar com
Literatura Infantil e com atividade lúdica percebemos que as crianças adoraram participar e criar
historinhas. Cabe dizer que, existem outras estratégias de leituras que facilitam o processo de
aprendizagem dos alunos como o teatro, a leitura compartilhada, fantoches, a história sequenciada,
entre outros modos de se ler, sendo oportuno aos pedagogos aplicar tais experiências nas suas
práticas docentes.

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante do que foi apresentado, podemos considerar que as atividades lúdicas são fundamentais para
o processo de aprendizagem, sobretudo para que os alunos se tornem leitores competentes e críticos
dentro da sociedade. O incentivo da leitura no ambiente escolar tornase indispensável no tocante ao
desenvolvimento intelectual, cognitivo e afetivo. Desse modo, o ato de ler e escrever devem ser
incentivados no âmbito escolar e familiar em favor de uma educação inclusiva, transformadora e
divertida.

Por intermédio desse estudo é possível perceber o grande número de alunos que apresentam
dificuldades na leitura e escrita, com problemas estruturais, a falta de acompanhamento da família na
vida escolar de seus filhos, falta de estímulos e incentivo cultural, não ver a importância da leitura e
escrita para o seu futuro. Notase nesta pesquisa que, os problemas como a falta de interesse em
aprender os conteúdos ensinados pela professora, a realidade de cada um, ou seja, o número de
discentes que não tinham dificuldade na aprendizagem foi inferior aos que tinham dificuldades.

Quanto aos problemas como leitura e escrita e a forma de decodificar, os que sabiam ler e escrever
não tinham nenhum problema em apresentar um bom rendimento na escola. Considerando os
resultados obtidos, foi possível notar que as dificuldades na aprendizagem não deviam ser atribuídas
somente nos fatores externos, mas também internos como método de ensino. Entretanto, cabe
ressaltar a importância de se trabalhar novas estratégias de ensino.

Sabemos que a pesquisa não se esgota por aqui, cabendo destacar que o trabalho motivou as crianças
a valorizou o hábito da leitura e escrita, levandoos a uma prática social. Assim, podemos estimular o
ato de ler e escrever por meio de variadas atividades lúdicas e aplicálas durante o processo de
aquisição da aprendizagem.
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