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CAPÍTULO X 

A LEITURA E ESCRITA NOS ANOS INICIAIS: DIFICULDADES NA 

APRENDIZAGEM 

Josilene Dantas Santos Costa15 

DOI-Capítulo: 10.47538/AC-2020.01-10 

 

RESUMO: 

Este trabalho se propõe a pesquisar as dificuldades de aprendizagem na leitura   e escrita 

nos anos iniciais. O objetivo desta pesquisa é refletir sobre os diversos fatores que geram 

essas dificuldades de aprendizagem a partir desta análise dos conceitos de leitura e escrita. 

Devemos ter um posicionamento sobre essa situação que aflige tanto a sociedade 

brasileira. A pesquisa é de natureza qualitativa de cunho interpretativo cujo observador 

registrava tudo que acontecia no âmbito de sala de aula. As abordagens teóricas 

fundamentam-se em autores e artigos que tratam do tema como: Parâmetros Curriculares 

Nacionais de Língua Portuguesa (1998), Ferreiro (1998), Kleiman (1998), Freire (1989), 

Soares (1995), Koch (2006) entre outros. Com essa reflexão pessoal sobre o processo de 

ensino e aprendizagem e formação do leitor aponta-se o papel da escola no processo de 

formação cognitiva do aluno em relação ao contexto de sala de aula em relação às práticas 

de leitura e escrita vivenciadas no âmbito de sala de aula.    
PALAVRAS-CHAVE: Dificuldades de leitura e escrita. Papel da escola. Formação do 

leitor. 

 

INTRODUÇÃO 

As dificuldades de aprendizagem estão presentes não só na esfera da educação, 

mas em todas as esferas da sociedade, exigindo de cada indivíduo não só a apropriação 

da tecnologia da escrita, mas, sobretudo, os usos sociais da linguagem, tão importantes 

para a inserção do indivíduo no mundo moderno e letrado em que vive, pois só assim o 

indivíduo pode atuar em qualquer parte; só ele consegue construir a sua própria história 

se souber ler e escrever. 

Segundo Klerk (1962, p. 26) define dificuldade de aprendizagem no processo de 

linguagem como: 

Dificuldade de aprendizagem se refere a um retardamento, transtorno 

ou desenvolvimento lento em um processo de linguagem leitura e 

escrita são resultantes de uma causa possível de disfunção cerebral ou 

 
15 Mestranda do curso de Ciências da Educação pela Faculdade (FACEM). Professora nos Municípios de 

Pendência/RN e Guamaré/RN. E-mail: santosjosilenedantas@yahoo.com.br 
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alteração emocional do ser humano.  

Pode-se observar que muitas destas dificuldades de aprendizagem podem está 

relacionadas a diversos fatores como: retardamento mental e problemas emocionais, 

causando assim a incapacidade de pensar e de expor os seus conhecimentos adquiridos 

ao longo de sua trajetória escolar, pois só ele é capaz de perceber a importância do ato de 

ler.   

Para Garcia (2007, p. 35) afirma que por muitos e muitos anos supôs-se que todo 

o estudante com dificuldades de aprendizagem havia experienciado alguma espécie de 

dano cerebral causado por alguns transtornos familiares.  

 É muito notável que as dificuldades de aprendizagem são fatores referentes ao 

emocional, cultural e social que o indivíduo se encontrar, pois isso tudo acontece com o 

desenvolvimento cognitivo do aluno, mas as responsabilidades de aprendizado estão 

ligadas a escola, pois é a maior responsável de forma cidadãos críticos e construtores  de 

atuar em qualquer área de conhecimento, capaz de enfrentar  qualquer situação  do seu 

meio  de vivência, pois o aprendizado  é essencial para a formação de todos, pois busca  

desenvolver o desempenho  cognitivo  de cada indivíduo que esta inserido em seu meio 

de vivência, tornando-se assim  capaz de desenvolver-o seu próprio senso crítico.  

 

O QUE É LEITURA? 

A palavra leitura deriva do Latim leitura, originalmente com significado de 

eleição, escolha, leitura. Também se designa por leitura a obra ou texto e tudo que se tem 

coerência e sentido no seu contexto social.   

Sendo assim, a leitura é entendida como uma prática social que amplia os 

domínios e as formas de inserção do sujeito na sociedade, pois ler não é só decifrar 

códigos escritos que existem em diversos gêneros; ler é tentar compreender o que foi dito 

e transmitir com as suas próprias palavras o que você entendeu sobre determinados 

assuntos, apresentados. 

Matencio (1994, p. 301) enfatiza que 

A leitura em seu sentido de construção tem significados e não  somente  

buscar significar, o que de fato ocorre nas  escolas, através  de 

atividades  de leitura em que  a participação  do aluno  seja fundamental, 

observando o grau de dificuldade tanto gramatical quanto a 
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compreensão que eles apresentam, pois  dessa forma haverá o 

aprimoramento  do conhecimento cognitivo e linguístico. 

A leitura faz parte de toda sua vida, pois é precedida de conhecimento de mundo 

e de conhecimento adquirido dentro do espaço social de convívio com o seu próprio 

envolvimento, pois permitir desenvolver uma nova perspectiva em relação  da escrita, 

pois a leitura é entendida  como  a atividade  de captação das ideias do autor, sem se levar 

encanta  as experiências  e os conhecimentos  adquiridos pelo leitor . 

No passado ler era decifrar códigos, atualmente este conceito ultrapassado 

mudou e a leitura passou a ser vista como um processo de interação entre autor-texto-

leitor.  

 A concepção de leitura que consta nos Parâmetros Curriculares do Ensino 

Fundamental diz que: A leitura é um processo no qual o leitor realiza um trabalho ativo 

de compreensão e interpretação do texto, a partir de seus objetivos, de seu conhecimento 

sobre o assunto, sobre o autor, de tudo o que sabe sobre a linguagem, etc. Não se trata de 

extrair informação, decodificando letra por letra, palavra por palavra. Trata-se de uma 

atividade que implica estratégias de seleção, antecipação, inferência e verificação, sem as 

quais não é possível proficiência. É o uso desses procedimentos que possibilita controlar 

o que vai sendo lido, permitindo tomar decisões diante de dificuldades de compreensão, 

avançar na busca de esclarecimentos, validar no texto suposições feitas. (l998, p. 69).  

Ao pensar em leitura, fica evidente que não se pode pensar nela isoladamente, 

apenas como um ato de decodificação, mas sim como algo integrante de uma formação 

discursiva que ele aborda, pois a leitura tem o seu processo de aprimoramento que o 

indivíduo vem adquirindo no seu meio social, pois com ela conseguimos despertar nossos 

valores, emoções e angústias, e principalmente ajudar a desenvolver o seu senso crítico e 

cognitivo capaz de  receber e transmitir  qualquer coisa quer esteja a sua volta. 

Para Ferreiro (1999, p. 38) afirma que: 

A leitura é sempre aprender a ler e escrever, alfabetizar, antes de 

qualquer coisa aprender a ler e descobrir um mundo e compreender o 

seu contexto, não manipulação mecânica de palavras, mas numa 

realidade dinâmica que vincula a linguagem. 

A leitura possibilita compreender o pensamento e a construir o seu senso crítico 

cognitivo sobre determinados assuntos. É por meio da leitura e da escrita que o indivíduo 
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desenvolve a sua capacidade linguística e cognitiva para construir e perceber os gêneros 

de diferentes textos existentes, além de possibilitar melhorar as suas práticas de ensino e 

aprendizado. 

Freire (1989), ao tratar da leitura, lembra-nos que lemos o mundo e lemos a 

palavra, e fazemos isso por meio das nossas práticas sociais diárias, adquiridas no meio 

que vivemos, pois a partir do momento que temos conhecimento do mundo aprendemos 

a ver tudo de outra forma. 

[...] A leitura de mundo precede a leitura da palavra, (...) a leitura da 

palavra não é apenas precedida pela leitura do mundo, mas por certa 

forma de “escrevê-lo” ou de “reescrevê-lo”, quer dizer, de transformá-

lo através de nossa prática consciente (FREIRE, 1989, p. 11). 

A leitura e escrita estão presentes no nosso dia a dia e em todo meio social que 

estamos inserido, neste caso a leitura e a escrita são práticas que contribui bastante para 

o desenvolvimento de aprendizagem do aluno, no entanto o que se perceber-se que uma 

prática de ensino defasado contribui muito  para o desenvolvimento  sócio  cognitivo do 

aluno no processo de ensino e aprendizado.  

De acordo com os PCNs: 

Leitura e escrita são práticas complementares, fortemente relacionadas, 

que se modificam mutuamente no processo de letramento – a escrita 

transforma a falar (a construção da ́ ́fala letrada``) e a fala influencia a 

escrita (o'aparecimento de traços da oralidade nos textos escritos). São 

práticas que permitem ao aluno construir seu conhecimento sobre os 

diferentes gêneros, sobre os procedimentos mais adequados para lemos 

e escrevemos sobre as circunstâncias de uso da escrita. (...) a relação 

que se estabelece entre a leitura e escrita, entre o papel de leitor e de 

escrita. É nesse contexto que o ensino deve ter como meta formar 

leitores que sejam também capazes de produzir textos adequados. 

(BRASIL, 1997, p. 52-53). 

A criança desde cedo é instruída a ler e a escrever para ir se adaptando ao mundo 

moderno que está inserido, sendo estimulado desde cedo a gostar de ler e escrever e a 

gostar de descobrir as maravilhas que estão escondidas dentro de um mundo com valores, 

alegria e mistério que se esconder dentro das leituras, pois a compreensão da leitura e da 

escrita é entendida como  sujeito e capaz  de construir  o seu  mundo de palavras. 

Kleiman (1998) afirma que são vários os níveis existentes em que está se 

desenvolvendo como a compreensão de um texto e de conhecimentos que entram durante 
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a ativação do ator de ler e escrever. 

O conhecimento se ativa através de várias linguagem que se apresenta, nas 

notícias, charges, placas de trânsito panfletos e anúncios que veiculam propagandas as 

mais diversificadas lojas e comércios ,enfim, não há como interagir e participar 

ativamente da vida social, senão por meio das práticas de leitura e de escrita existentes 

no seu meio social. 

A leitura e a escrita estão presentes no nosso dia a dia, pois neste sentido esta 

prática contribui de forma significativa no processo de ensino e aprendizado, no entanto 

o que se pode perceber é que muitos alunos chegam na turma do quarto ano sem saber ler 

nem escrever. 

 

ESTRATÉGIAS DE LEITURA  

A leitura é entendida como uma atividade de construção de sentidos e ideias. 

Para isso, é bom ressaltar o papel do leitor, pois  ele formular as suas ideia a partir do 

momento de  sua construção de pensamento, o leitor enquanto construtor de pensamento 

busca estimular  a sua cognição , no processo de leitura, lança mão de estratégias como 

seleção, antecipação, inferência e verificação, além de ativar seu conhecimento de mundo 

na construção de uma das leituras possíveis, já que um texto admite uma pluralidade de 

leitura e de sentidos em diferentes gêneros textuais (KOCH, 2006). 

Na leitura, podemos adquirir conhecimento críticos e cognitivos, pois a partir 

desta ideia, podemos compartilhar com os interlocutores algumas estratégias que exigem 

que o leitor assimilem, no ato de ler e de escrever,mobilize estratégias de ordem 

linguística, cognitiva e discursivas, fazendo com que o sujeito interaja em determinados 

assuntos tratados . Contudo, para ativar tais estratégias, o leitor deve ativar três grandes 

redes de conhecimentos: o linguístico, o enciclopédico e o internacional.  

Este conhecimento permitirá ao leitor interagir com o texto de qualquer gênero 

textual, pois variando de acordo com o contexto e seus objetivos de leitura o leitor deve 

fazer ativação de suas concepções de leitura buscando viabilizar o seu conhecimento 

linguístico. 

Segundo Koch (2006), na medida em que os indivíduos são expostos a um 

número variado de gêneros textuais, eles desenvolvem uma competência metagenérica 

que lhes possibilitam interagir de forma adequada com os mais diversos textos que 
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circulam nas diferentes esferas das práticas sociais, já que, a partir da identificação de um 

gênero, o leitor saberá o que buscar quando as suas competências estratégicas estiverem 

ativadas no seu texto. 

Para a autora, as atividades que permitem o processamento do texto são a de 

referenciação e a progressão referencial, as funções das expressões nominais referenciais 

e a sequenciação textual.  

Com isso podemos perceber como o texto possuir relações sequenciais com a 

vida social de cada um, de acordo com a construção de conhecimento adquiridos mediante 

a interação com o texto e o contexto que o indivíduo vem adquirindo na sociedade, ele 

ativa as suas práticas de leitura com o seu conhecimento de mundo, fazendo com que 

essas estratégias de leitura aumentem cada vez, mais e mais.  

 Para Oliveira (2010, p. 70) entende as estratégias de leitura como “ações 

procedimentais estreitamente vinculadas aos conhecimentos prévios dos estudantes” e, 

ressaltando a necessidade dessas estratégias a serem abordadas em sala de aula, as 

classifica assim: estratégias de predição; adivinhação contextual; a inferenciação; e 

identificação das ideias mais importantes de um texto. 

Sendo assim o leitor ficará capaz de identificar qual tipo de texto, mas isso só se 

tornará verdadeira se o professor incentivar as suas práticas de leitura dentro de sala de 

aula. 

 

O PAPEL DA ESCOLA 

A escola é um dos órgãos responsáveis pela integração da criança na sociedade, 

além da família, ele ajuda a formar cidadãos conscientes no meio social que está inserido, 

se tornando capaz de desenvolver o seu senso crítico e cognitivo. 

Se a criança não se envolver em nenhum grupo social ela se torna incapaz de 

desenvolver o seu raciocínio e sua participação na sociedade se tornando impossível de 

desempenhar o seu papel na escola. 

A escola tem uma tarefa muito importante de resgatar a autoestima distorcida da 

criança e de promover o seu desenvolvimento intelectual fazendo com que o aluno 

promova as suas ideias de construir um novo olhar para o mundo, pois a escola   pode 

proporcionar para os seus educandos as suas    habilidades sócio educativas, além de 

promover para cada um o significado de aprender e descobrir, como é importante 
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desenvolver as suas   habilidades educacionais. 

Enfatiza que para um ensino eficaz na escola é necessário o incentivo 

pleno do indivíduo e seu meio na leitura e na escrita, interesse 

permanente pela leitura e escrita de modo que a leitura seja um 

instrumento de aprendizado criando um interesse permanente pela 

leitura e escrita na sala de aula. (STINGER, 1995, p. 24). 

O ensino da leitura e da escrita na escola deveria corresponder a sua concepção 

e leitura e escrita que deveriam ter desde sua infância até a sua fase adulta, sendo assim 

habito de ler deve estar inserida dentro da sala de aula deste pré-escolar, pois permitiria 

o desenvolvimento cognitivo de cada uma.  

    A escola é de todos, pois ela é fundamental na vida de os cidadãos, ela 

estimular positivamente no desenvolvimento do ensino e aprendizagem das crianças, mas 

o que se percebe é que o ensino está passando por muito processo de defasagem, pois 

muitos professores não têm o hábito de ler fazendo com que o aluno adquira a mesma 

forma de ver a leitura.   

É fundamental que a escola junto com os seus profissionais desempenhe um 

papel muito importante na vida de cada cidadão, ela deve  possibilitar ao aluno novos 

caminhos  no processo de ensino e aprendizado, buscando sempre mostrar   de forma 

certa  o que cada indivíduo  deve seguir e deve adquirir para sua vida. 

 

ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS 

 A prática de leitura e escrita em sala de aula é de grande valor para o 

desenvolvimento da competência comunicativa e discursiva do aluno e, como se sabe, 

deve estar ligada às práticas sociais. 

Não adianta o professor querer forçar o aluno a ler textos que não fazem parte 

do seu mundo real, mas pelo contrário, é preciso levar textos de gêneros diversos que 

tenham a ver com a realidade e o dia a dia do aluno. Muitas destas dificuldades de 

aprendizados são decorrentes de falta de afeto familiar e de uma boa metodologia 

adequada por professores desmotivado que não tem o hábito de ler, não se interessam em   

demonstraram uma compreensão interacionista de leitura na qual o aluno enquanto leitor 

não só ler a palavra, mas também lê o mundo, que está à sua volta. 

A escola deve ser a segunda casa do indivíduo, um lugar onde ele possa se sentir 
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bem e entre amigos, contar com o professor sempre que precisar ou sempre que tiver um 

problema no seu lar,  a escola deve proporcionar o aluno a vontade  de se sentir bem  e 

de pedir ajudar    em relação  as suas dificuldades existentes dentro de sala de aula. 

Portanto, cabe ao professor dos anos iniciais a tarefa de organizar as atividades 

de leitura e de escrita de modo que os alunos sintam prazer em ler e escrever textos, e 

analisar e tentar interpretar da forma do seu entendimento dando significado no que leu e 

escreveu o que estava à sua volta. E essa tarefa, é processual, uma vez que o ensino e a 

aprendizagem são as duas faces de uma mesma realidade da educação, pois o ensino deve 

buscar proporcionar o desenvolvimento cognitivo do aluno, buscando sempre ampliar um 

grau de cognição existente em cada cidadão.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este trabalho de pesquisa teve como objetivo investigar as práticas de leitura do 

professor do ensino fundamental das escolas públicas da cidade de Pendências, RN, no 

que concerne à concepção de leitura e as estratégias de leituras em sala de aula e discutir 

as implicações para o ensino e aprendizagem. 

Partiu-se de uma abordagem qualitativa de cunho interpretativo, utilizando-se 

como instrumentos de pesquisa um questionário, aplicado aos docentes, por meio do qual 

se constatou que os professores definem a leitura como “negociação de sentido”. 

Além disso, ficou evidenciado que os professores  não utilizam  estratégias de 

leitura diversas para facilitar a leitura, a interpretação e a compreensão do texto, 

considerando a diversidade de gêneros textuais existentes na vida escolar e social, 

possibilitando ao aluno desenvolver a competência comunicativa.  

Outrossim, os professores demonstraram, por meio da sua prática docente, que 

eles utilizam o Livro Didático sem deixar de introduzir outras atividades para que o aluno 

se sinta numa aula mais dinâmica e participativa. 

Assim, cabe à escola estimular projetos de leitura que auxiliem no domínio da 

leitura e da escrita, despertem nos alunos o interesse pelos vários tipos de leitura, enfim, 

auxilie na recepção, produção e circulação do conhecimento por meio das práticas de 

linguagem e, ao professor, cabe pela responsabilidade de mediar o conhecimento do aluno 

e de buscar sempre novas estratégias de ensino e aprendizagem. 
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