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É preciso que a leitura seja um ato de amor. 

(Paulo Freire) 

RESUMO 

Este artigo tem como finalidade refletir sobre práticas docentes que envolvem o 
processo de alfabetização quando são identificadas dificuldades de aprendizagem 
nos educandos. Sabe-se que a alfabetização é uma etapa da vida escolar do 
educando que evidencia a transição da educação infantil para o ensino fundamental, 
portanto essa etapa por representar uma nova fase para criança, deverá ser bem 
trabalhada, para que esse educando construa uma base sólida para prosseguir nos 
estudos posteriores. Desse modo, nos propusemos a conhecer alguns motivos 
causadores de dificuldades que estão relacionadas especificamente a iniciação da 
leitura e da escrita; a explicar como é realizado o processo da aprendizagem da 
leitura e escrita na educação infantil e na primeira etapa do ensino fundamental; 
compreender a importância do trabalho conjunto da família e da escola para o êxito 
na aprendizagem do discente; e, identificar como os professores lidam com as 
possíveis dificuldades enfrentadas pelos alunos em sala de aula. A metodologia 
deste artigo é composta por uma pesquisa bibliográfica de caráter qualitativo e por 
uma pesquisa de campo. No cenário atual da Covid-19 construímos um questionário 
pelo Google Forms que foi enviado aos professores alfabetizadores que 
responderam virtualmente para nossa análise de dados. 

Palavras chave: dificuldades; alfabetização; processo; aluno. 

1. INTRODUÇÃO  

O presente artigo apresenta uma investigação sobre os principais motivos que 

geram ou potencializam as dificuldades de aprendizagem no processo de 

alfabetização, tanto na educação infantil quanto nos anos iniciais do ensino 
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fundamental, que é a etapa em que se inicia o processo formal de alfabetização, 

surgindo com ele às dificuldades em ler e escrever.  

Cada criança possui seu tempo e ritmo de desenvolvimento e aprendizagem, 

carregam consigo uma história de vida e leva para a sala de aula um conhecimento 

pré-existente do seu contexto cultural e familiar, porém existe um preceito da 

estrutura educacional brasileira, bem como uma cobrança da própria sociedade, que 

se deve aprender a ler e a escrever no primeiro ou no segundo ano do ensino 

fundamental. Este tipo de posicionamento, quando apresentado de forma coercitiva, 

pode dificultar ainda mais a aprendizagem da criança, despertando nela ansiedade e 

uma auto estima baixa quando não conseguem adquirir esse conhecimento no 

tempo considerado adequado. 

Quando falamos em processo de alfabetização, não devemos nos aprisionar 

somente em aprender a ler e escrever ou lembrar apenas dos conteúdos de 

português, pois a alfabetização ocorre também na matemática, nas ciências 

naturais, na história e está presente no processo de escolarização de modo geral.  

Segundo Geraldi (1997) a linguagem é a expressão do pensamento, é o instrumento 

da comunicação e é uma forma de interação, por isso ela é tão importante para a 

formação do sujeito crítico e pensante na sociedade. A aprendizagem da leitura e da 

escrita oportunizam autonomia ao educando, independente da sua idade, para poder 

comunicar-se por meio da escrita, em situações como enviar e ler mensagens de 

texto enviadas pelo telefone celular; identificação de placas de ônibus; confissões de 

sentimentos e descrições do cotidiano no diário pessoal e leitura de livros para 

aumentar o vocabulário e o nível de conhecimento geral. 

Há dilemas e desafios comuns que fazem parte do cotidiano do professor 

alfabetizador, visto a alfabetização é um processo que vai sendo construído junto à 

criança. Os alunos que apresentam dificuldades no processo de aprender a ler e a 

escrever, por vezes são submetidas a avaliação e diagnósticos que vão desde a 

falta de interesse ou esforço por parte do aprendiz, falta de acompanhamento da 

família no desenvolvimento escolar ou algum déficit cognitivo. Segundo Coelho 

(2009) os problemas de aprendizagem podem ocorrer tanto no início como durante o 

período das aulas, surgindo em variadas situações para cada aluno.  



 

 

Em nossa pesquisa apresentamos algumas das principais dificuldades 

desenvolvidas pelos alunos e quais os motivos mais comuns para tais adversidades, 

expondo também alguns métodos de ensino que podem ser utilizados pelos 

docentes para superar as dificuldades encontradas no processo de alfabetização. 

É comum encontrar no ambiente escolar, pais que apresentam críticas negativas em 

relação aos professores e docentes que apresentam questionamentos sobre a 

participação da família na vida escolar do aluno. É válido lembrar também que a 

base familiar é um importante fator para o interesse da criança no momento do 

processo de ensino na alfabetização, sabemos que famílias que não dão o devido 

suporte para seus filhos desde a educação infantil, no momento em que a criança 

chega ao ensino fundamental, são de grande probabilidade de ser um aluno que vá 

sentir mais dificuldade na hora de adquirir este conhecimento, pois ela não tem 

afinidade com o mundo da leitura, da escrita, dos números e das ideias, o que causa 

frustrações para ambas as partes.  

Neste artigo destacamos a seguinte problemática: quais os principais e mais comuns 

motivos que geram a dificuldade de aprendizagem da leitura e da escrita? Como 

objetivo geral buscamos investigar a partir da perspectiva docente quais são as 

dificuldades de aprendizagem que interferem no processo de alfabetização das 

crianças. Já os objetivos específicos são: conhecer alguns motivos geradores de 

dificuldades que estão relacionados especificamente a iniciação da leitura e da 

escrita; explicar como é realizado o processo de alfabetização na educação infantil e 

na primeira etapa do ensino fundamental; identificar alguns meios de aprendizagens 

facilitadores adaptados para os tipos de dificuldades de aprendizagem na leitura e 

escrita mais comuns no âmbito escolar; e, compreender a importância do trabalho 

conjunto da família e da escola para o êxito na aprendizagem do discente. 

Na metodologia abordamos o tipo de pesquisa desenvolvida e os dados foram 

produzidos a partir da aplicação de questionário sobre a dificuldade no processo de 

alfabetização, tendo como público-alvo educadores tanto da rede pública quanto da 

rede privada, atendendo aos objetivos propostos neste artigo. Dentre os principais 

autores que compõem o embasamento teórico, destacam-se: Coelho (2009); 

Gonçalves (2001); Mortatti (2006); Gontijo (2011) e Padilha (2012). 



 

 

Desse modo, salientamos que este artigo está organizado da seguinte forma: a 

metodologia revela de que forma foram feitas as pesquisas e questionários com os 

educadores, após isso apresentamos o referencial teórico, organizado em tópicos de 

acordo com os conceitos e discussões pertinentes a temática: a) Breve histórico da 

alfabetização no Brasil; b) Dificuldades de aprendizagem relacionadas ao processo 

de alfabetização; c) Relação Família x Escola x Alfabetização. Seguido da análise de 

dados onde foram realizadas as explanações das entrevistas feitas com os 

professores alfabetizadores. 

2. METODOLOGIA 

Para a elaboração do Trabalho de Conclusão de Curso – TCC, a metodologia 

utilizada foi pesquisa bibliográfica de caráter qualitativa e pesquisa de campo.  

A pesquisa bibliográfica é então feita com o intuito de levantar um 
conhecimento disponível sobre teorias, a fim de analisar, produzir ou 
explicar um objeto sendo investigado. A pesquisa bibliográfica visa então 
analisar as principais teorias de um tema, e pode ser realizada com 
diferentes finalidades (CHIARA, KAIMEN, et al., 2008). 

A pesquisa mencionada tem o intuito de levantar e mencionar um conhecimento já 

disponível em livros, revistas, sites e blogs, feitas por um outro pesquisador/escritor. 

Essa modalidade de pesquisa é importante para o embasamento teórico do artigo, 

visto que a partir dela é possível confirmar dados e pensamentos contidos na obra 

por meio de outros autores e pesquisadores. Uma outra modalidade de pesquisa 

que será utilizada neste artigo é a pesquisa de campo que segundo Gonçalves 

(2001, p. 67): 

(...) é o tipo de pesquisa 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.  

 

Essa modalidade de pesquisa tem a intenção de obter dados na prática, no local 

onde o tema da pesquisa está inserido ou é trabalhado, buscando exemplos, 

adversidades encontradas na prática do tema que será abordado no trabalho, 

visando entender como é na prática para poder exemplificar de maneira teórica. 

Segundo Neves (1996) a expressão pesquisa qualitativa possui vários significados 



 

 

no campo das ciências sociais. Compreende um conjunto de técnicas que visam 

descrever os componentes de um sistema complexo de significados. Tem por 

objetivo expressar o sentido dos fenômenos do mundo social, reduzindo a distância 

entre dados e teoria.  

Os meios de pesquisa foram realizados através de sites educacionais, revistas, 

artigos acadêmicos e livros de temas pedagógicos. Os principais sites a serem 

utilizados serão o Google Acadêmico e Scielo. Como instrumento de pesquisa de 

campo foi realizado um questionário construído pelo Google Forms no formato de 

formulário, pois estamos vivendo em uma pandemia que não nos permite ter 

vivências presenciais. Desta forma, tudo foi realizado de maneira remota (via 

internet), enviamos e recebemos essas entrevistas de forma virtual para a 

segurança de todos. O formulário foi elaborado com 10 perguntas que visam saber 

sobre a iniciação do processo de alfabetização, os métodos de ensino utilizados, as 

maneiras que são exploradas as habilidades dos alunos e os meios utilizados para 

provocar o interesse dos aprendizes, para (re)conhecer as dificuldades mais comuns 

entre os alunos no processo de alfabetização e quais os maiores desafios que os 

docentes alfabetizadores encontram em sua rotina escolar.  

Para finalizar nosso questionário, problematizamos uma questão muito atual neste 

ano de 2020 que é a Pandemia COVID-19, onde as aulas estão sendo feitas de 

forma remota, utilizando o meio virtual como instrumento mediador das aulas, 

perguntamos qual é a maior dificuldade em alfabetizar de forma remota. Nosso 

interesse ao elaborarmos essa questão foi de abordar um tema que não é muito 

comentado nos canais de comunicação, que mostram em grande maioria, apenas as 

dificuldades dos pais, alunos e a interferência econômica que as aulas não 

presenciais causam aos cofres públicos. Objetivamos expor as dificuldades que os 

docentes enfrentam para alfabetizar de maneira virtual e consequentemente 

entender novas dificuldades adquiridas pelos aprendizes que estão no momento tão 

importante que é a aprendizagem da leitura e da escrita. 

Com base no retorno do questionário e com leitura de artigos sobre o tema da 

alfabetização, fizemos uma análise para refletir como os profissionais da educação 

vem enfrentando os desafios diários em que o aluno que está no processo de 

alfabetização possui; não buscamos uma receita pronta em como alfabetizar, mas 



 

 

sim um caminho para ajudar os educandos a terem o seu processo de ensino 

aprendizagem mais proveitoso e cheio de experiências positivas. Com isso, iremos 

expor nosso referencial teórico no tópico a seguir, com temas relacionados à 

alfabetização e suas dificuldades, com o embasamento em autores reconhecidos 

dentro da temática. 

3. REFERENCIAL TEÓRICO  

3.1 BREVE HISTÓRICO DA ALFABETIZAÇÃO NO BRASIL  

A humanidade possui sua história e tudo ao seu redor também possui, ao longo dos 

anos os carros, as casas, a arquitetura urbana foram modernizando-se, a diferença 

de um carro de 1920 para um carro de 2020 é enorme, o design, a potência, as 

tecnologias inimagináveis em 1920 que os carros atuais possuem, são muito nítidas 

as mudanças ocorridas nessas últimas décadas. Comparando com uma sala de 

aula, analisando sua estrutura, a posição em fileiras das cadeiras onde os discentes 

ficam, a posição da mesa do docente na frente central da sala de aula, o quadro 

onde o professor expõe o conteúdo programado, poucas foram as modificações 

realizadas nesse último século. Na teoria a maneira de alfabetizar também sofreu 

muitas transformações, entretanto, ainda encontramos os mesmos métodos e até os 

mesmos materiais utilizados para alfabetizar de décadas atrás.  

Para entender um pouco mais sobre as poucas mudanças ocorridas no âmbito 

educacional, abordaremos um pouco da história da alfabetização no Brasil, visando 

entender como iniciou e quais foram os desafios encontrados. 

Durante o período imperial no Brasil as escolas eram desorganizadas, em lugares 

muitas vezes com condições precárias que abrigavam alunos de todas as idades em 

uma única sala, independente do conhecimento que cada aluno já possuía. As aulas 

realizadas nesses espaços e nessas condições eram chamadas de “aulas régias”. 

Segundo Mortatti (2006, p. 5): 

Em decorrência das precárias condições de funcionamento, nesse tipo de 
escola o ensino dependia muito mais do empenho de professor e alunos 
para subsistir. E o material de que se dispunha para o ensino da leitura era 
também precário, embora, na segunda metade do século XIX, houvesse 
aqui algum material impresso sob a forma de livros para fins de ensino de 
leitura, editados ou produzidos na Europa. Habitualmente, porém, iniciava-



 

 

se o ensino da leitura com as chamadas “cartas de ABC" e depois se liam e 
se copiavam documentos manuscritos. 

Em nosso país, desde o final do século XIX, especialmente com a proclamação da 

República, a educação ganhou destaque como uma das utopias da modernidade e a 

escola consolidou-se como uma instituição que visa o preparo para as novas 

gerações, atendendo aos ideais do Estado Republicano (MORTATTI, 2006). A partir 

daí a aprendizagem da leitura e da escrita que era restrita para algumas pessoas 

que aprendiam por aulas particulares em casa de maneira informal e para outras até 

de forma precária, passou a ser sinônimo de desenvolvimento social e modernidade, 

sendo obrigatória em escolas gratuitas e leigas. 

Nessa época os métodos de marcha sintética que trabalhava de uma parte da 

palavra até o seu todo, da soletração e do fônico foram sendo substituídos pelo 

método analítico que de acordo com (MORTATTI, 2006) era um método onde o 

ensino da leitura deveria ser iniciado pelo “todo”, para depois se proceder à análise 

de suas partes constitutivas. Esse método foi bastante utilizado até a década de 

1920, a partir de então os professores começaram a usar métodos mistos, 

caracterizando-se pela união dos métodos analíticos e sintéticos. Com o passar dos 

anos é criada uma nova tradição no âmbito educacional que é a alfabetização sob 

medida, de que resulta o como ensinar subordinado à maturidade da criança a quem 

se ensina; as questões de ordem didática, portanto, encontram-se subordinadas às 

de ordem psicológica que se estendeu até a década de 1970 (MORTATTI, 2006). 

A partir da década de 1980 a tradição utilizada até então começou a ser questionada 

e criticada devido ao fracasso escolar na alfabetização que as instituições escolares 

estavam vivenciando. Em busca de soluções para esse problema começou a ser 

inserido o pensamento construtivista que se apresenta, não como um método novo, 

mas como uma “revolução conceitual”, demandando, dentre outros aspectos, 

abandonarem-se as teorias e práticas tradicionais, desmetodizar-se o processo de 

alfabetização e se questionar a necessidade das cartilhas (MORTATTI, 2006).  

Até o início da década de 1990, os estudos referentes à história da alfabetização no 

Brasil em uma perspectiva histórica foram introdutórios, e as publicações 

acadêmicas (teses e dissertações) dedicaram-se a pesquisar métodos e livros que 

marcaram significativamente o trabalho de alfabetização com crianças e adultos 



 

 

(GONTIJO, 2011). Desde então aumentaram as pesquisas relacionadas à educação 

e ao processo de alfabetização, porém ainda encontramos métodos considerados 

antiquados e tradicionais de planejamento que muitas vezes são repetidos pelo 

docente ano após ano em turmas variadas. 

O que fica cada vez mais evidente, pesquisando e relembrando o passado 

educacional no Brasil é que juntamente com a realidade social do povo, a didática e 

a metodologia de ensino vive em constante transmutação e deve adequar-se ao 

aluno. Não existe um método perfeito, onde todos os alunos aprenderão da mesma 

proporção, mas existe um planejamento, uma avaliação diagnóstica realizada pelo 

docente para entender e conhecer melhor o que cada aluno traz consigo, conhecer a 

experiência de cada um e trabalhar por meio dela, sendo um mediador do 

conhecimento.  

3.2. DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM RELACIONADAS AO PROCESSO DE 

ALFABETIZAÇÃO 

As dificuldades de aprendizagem podem ser desenvolvidas devido a vários fatores 

que devem ser investigados e apurados pelo professor com o auxílio da família. A 

partir das apurações o docente deve adequar sua didática para cada caso em que 

seja necessário um auxílio maior para o aluno que possui alguma maneira 

desenvolvida de dificuldade. Inicialmente no processo de alfabetização é necessário 

que o aprendiz entenda o motivo de ter que aprender a ler e a escrever, 

compreender o significado da linguagem no seu meio social, diminuindo assim um 

pouco de suas possíveis dificuldades nesse processo. 

Segundo Padilha (2012), não se pode negar a existência de dificuldades 

provenientes de obstáculos de caráter orgânico, afetivo, social ou funcional, 

entretanto é necessária à atenção para o fato de que tais dificuldades fazem parte 

do processo de aprendizagem de uma determinada pessoa e o professor como 

mediador deve atentar para o fato com um olhar especial sobre o aluno. Ainda de 

acordo com a autora: 

Para lidar com as dificuldades em sala de aula é preciso encará-las de 
forma processual e não como um tumor que precisa ser eliminado ou aceito 
de forma passiva sem nada fazer, como se “desistisse” daquele aluno 
porque “ele tem problema não posso fazer nada mesmo” ... Por isso a 



 

 

importância do papel docente na percepção do aluno, no acompanhamento 
do mesmo em sala de aula e na busca constante de aprender e melhorar a 
si mesmo em sua prática, ciente enquanto cidadão responsável por formar 
outros cidadãos, melhores pessoas e profissionais (PADILHA, 2012, p. 3) 

Desse modo, podemos refletir sobre a qualidade de ensino ofertada aos alunos que 

possuem dificuldades no processo de aprendizagem e em especial ao processo de 

alfabetização. É comum presenciarmos situações no cotidiano escolar em que o 

docente aprova o aluno por condolência, por pensar que aquele aprendiz dificilmente 

conseguirá uma aprovação por sua capacidade intelectual. A facilitação de 

aprovação do aluno dá-se por meio da identificação da dificuldade que o aluno 

possui e dos processos facilitadores que o professor adotará a partir de então para 

uma aprendizagem efetiva do aluno. 

As crianças com dificuldade de aprendizagem podem aprender a ler pelos mesmos 

métodos que as outras crianças, a diferença é que essa aprendizagem pode não 

acontecer no mesmo período que ocorreu com os outros educandos. Um dos 

motivos que causa essa dificuldade é a dislexia que é considerada um transtorno 

específico de aprendizagem, que tem como característica a falta de atenção, fraco 

desenvolvimento da coordenação motora e falta de interesse por livros, fazendo com 

que a criança com dislexia não tenha a mesma facilidade em aprender a ler do que 

uma criança que não possui esse transtorno. Nunes (1992) mostra que as crianças 

disléxicas são as que têm dificuldade na aprendizagem da leitura e da escrita e 

essas dificuldades são maiores do que se esperaria a partir do seu nível intelectual. 

Segundo Snowling (2004) além da dislexia existem outras causas para as 

dificuldades de aprendizagem da leitura e escrita que são a disortografia, 

caracterizada pela incapacidade de transcrever corretamente a linguagem oral, 

havendo trocas e confusões de letras e a discalculia que é caracterizada pela 

dificuldade com os números e com os cálculos.  

Com diversas dificuldades encontradas pelos alunos, cabe ao professor, à escola e 

a família auxiliarem e caminharem junto ao discente para romper os empecilhos e 

atingirem os objetivos propostos para cada aprendiz. 



 

 

3.3. RELAÇÃO FAMÍLIA X ESCOLA X ALFABETIZAÇÃO 

Para falar sobre o papel específico que a família e a instituição escolar assumem 

diante do processo de ensino aprendizagem dos alunos no momento em que estão 

inseridos no contexto educacional para serem alfabetizados, é importante entender 

que a escola e a família se compõem em dois cenários de desenvolvimento que são 

extremamente importantes no processo de aquisição de conhecimento dos 

educandos, é por meio da parceria desses dois cenários que o aluno se desenvolve 

socialmente e amadurece o seu cognitivo. 

Na escola temos como foco principal a aprendizagem e o sucesso de todos 
os alunos. É no aluno que as práticas escolares se realizam de forma 
positiva ou negativa. Mas independente do modo como se dão essas 
práticas, todas têm como finalidade promover o aprendizado do aluno 
(STIMIESKI, 2010, s/p). 

 

Desse modo é de suma importância que a escola busque a participação da família, 

pois as práticas escolares podem ser boas e viáveis, como também pode não ser 

viável para o aluno, com a família perto é possível encontrar uma solução ou outro 

meio para enfrentar as dificuldades que o aluno perpassa no seu processo de 

alfabetização. Segundo Freitas: 

Historicamente, até o século XIX, havia uma separação das tarefas da 
família e da escola: a escola cuidava do que se chamava “instrução”, ou 
seja, a transmissão dos conhecimentos/conteúdos da educação formal e a 
família se dedicava à educação informal: o que podia se definir como o 
ensinamento de valores, atitudes e hábitos. No mundo moderno, a 
educação passa também a ser objeto de atenção das famílias, que, apesar 
de se preocuparem com a qualidade do ensino, transferem à escola 
competências que deveriam ser suas. Não veem a escola como segunda 
etapa da educação, mas criam nela toda a expectativa de que será 
responsável, a vida toda, pela educação de seus filhos. E, em muitas vezes, 
esquecem-se de fazer sua parte (FREITAS, 2011, p. 20). 

Há algum tempo percebemos que a estrutura familiar mudou, já não é mais 

composta por pai, mãe e filho(s), em nossa sociedade encontramos diversos 

modelos de famílias, mas a problemática da situação não se prende ao fato dessa 

estrutura ter mudado e sim pela forma em como a família não percebe que para que 

seus filhos tenham uma educação de qualidade é necessário que ela esteja 

presente durante todo esse processo de formação, é importante a escola fazer um 

regaste dessa parceria escola x família para manter uma educação de qualidade. 



 

 

De acordo com Vieira, Reginato e Moraes no texto “Família, Comunidade E Escola 

Se Encontram”, a função social que a escola assume seria: A fundamentação da 

democracia; o estímulo ao desenvolvimento da personalidade do sujeito; a difusão e 

o incremento de conhecimento e da cultura em geral; a inserção do sujeito no 

mundo; e a custódia da criança e ou adolescente por certo período da vida. 

Já o papel da família é ensinar seus filhos a base que todo ser humano precisa que 

é a ética e a moral, dar amparo e o acompanhamento em toda a trajetória escolar, 

além de haver leis que regem sobre essa obrigação que os pais ou responsáveis 

deve ter com o processo de ensino aprendizagem como o art. 205 e art. 229 da 

Constituição Federal. 

É importante destacar que a família e os profissionais da educação devem trabalhar 

em conjunto, principalmente quando a criança tem dificuldade para ser alfabetizada, 

quando ambas as partes se apoiam o resultado se torna positivo e satisfatório, pois 

é por meio do planejamento que tais profissionais elaboram estratégias e ações que 

juntamente com o apoio da família, os alunos obtêm sucesso na vida escolar.  

Podemos perceber que, o aluno que possui sua família ativa no seu processo de 

ensino, tem melhores resultados, pois ele se sente mais acolhido, e sabe que 

sempre tem alguém para contar quando tiver passando por um momento de 

dificuldade em sua aprendizagem, já aquele que não tem uma família presente na 

escola é mais propenso a ser um aluno repetente, desmotivado e futuramente se 

evadir-se da escola por não se sentir encaixado na turma, e isso é um grande 

problema, pois nosso país possui números elevados de pessoas que não concluíram 

os estudos na idade correta. Stimieski (2010) afirma que: 

A relação contexto escolar e contexto familiar é fundamental para o 
processo de aprendizagem. É nos dois contextos que a família juntamente 
com a escola, ou podem desenvolver a sociabilidade, a afetividade e o bem 
estar físico dos indivíduos. 

 

A parceria entre escola e família é muito importante, pois as duas juntas estão 

trabalhando para ajudar no crescimento social e intelectual da futura geração, 

quando a escola permite que a família se integre na educação de seus filhos é 

possível que todo o problema que venha a aparecer seja resolvido com mais 

facilidade. A escola quando se permite conhecer melhor a comunidade em que está 



 

 

inserida, aprende também sobre a realidade que aqueles indivíduos pertencem, 

sobre sua cultura, seus costumes, sua economia, isso facilita muito na construção 

do projeto político pedagógico e nos planejamentos.  

4. ANÁLISE DOS DADOS: O QUE DIZEM OS DOCENTES 

Na entrevista que foi produzida por meio de formulário através do Google Forms, 

foram obtidas 29 respostas de educadores4. As primeiras perguntas do questionário 

estavam relacionadas a informações pessoais dos participantes da pesquisa, como 

o nome, quanto tempo de atuação na educação possui, se a pessoa atua em rede 

pública ou privada e se a instituição oferece formação continuada ao professor. 

Nestas primeiras questões podemos perceber que em relação ao tempo de atuação 

de cada participante varia de 4 a 35 anos de atuação na área da educação e que 

79,3% atuam apenas em escola pública, 13,8% atuam apenas em escola privada e 

6,9% atuam tanto em escola pública quanto a privada. Em questão de formação 

continuada ao profissional da educação 89,7% responderam que a escola permite 

que aconteça essa oportunidade de formação e 10,3% responderam que raramente 

isso acontece. 

As perguntas seguintes tratam sobre o processo de alfabetização na sala de aula: 

Como iniciar o processo de alfabetização? O que fazer? Quais métodos devemos 

usar? E com base nas respostas que obtivemos dos educadores entrevistados sobre 

como iniciar esse processo é que não há apenas um caminho para se seguir. De 

acordo com Souza et al. (2010?, p. 3) é por isso que devemos estar constantemente 

em busca do conhecimento, para alcançar ferramentas capazes de auxiliar nosso 

fazer pedagógico, mudando nossa prática, pois o nosso papel é ser mediador do 

processo que fará dos alunos seres reflexivos, críticos, construtores e reconstrutores 

de seu próprio conhecimento. Para alfabetizar uma criança devemos considerar o 

que ela traz consigo que são os conhecimentos adquiridos desde o dia em que 

nasceu; a criança quando chega à escola ela já possui uma história de vida, já 

                                                           

4 Para apresentar os dados utilizaremos nomes fictícios, pois optamos por preservar a identidade dos 
profissionais em nosso trabalho. 



 

 

possui saberes que foram construídos com seus familiares, amigos e na região onde 

mora.  

Também pudemos perceber, por meio da participação docente, que a alfabetização 

pode acontecer a partir de brincadeiras, jogos lúdicos, músicas, histórias tanto na 

escola, como fora dela, ou seja, quando a criança chega dentro de uma escola ela já 

possui uma visão de mundo, uma percepção do que acontece em sua volta, e que o 

trabalho como educador é instigar essas crianças ao máximo para que elas possam 

ter um bom aproveitamento. 

E com isso vêm os métodos, as estratégias, os conhecimentos e as habilidades. 

Desse modo, apresentamos a seguinte pergunta aos sujeitos participantes: Qual 

método utilizado em suas aulas no período de alfabetização? E encontramos 

diversos exemplos, tais como: método silábico, fônico, e diversas estratégias como 

o uso de textos, poemas, músicas, jogos lúdicos, brincadeiras e interação. Souza  

et al (2010?, p.3) afirmam que: 

Perdeu-se a noção de como alfabetizar, deturpou-se a forma de 
alfabetização, pela crença de que métodos e teorias trabalham 
separadamente. Antigamente só trabalhavam métodos prontos e não 
havia uma reflexão teórica. Hoje, o que acontece é o contrário: têm-se 
belas teorias e não se criam métodos adequados para aplicá-las. O que 
nós, professores, temos de nos atentar é para a falta de fundamentação 
teórica em nosso fazer pedagógico. Precisamos saber que para mudar a 
realidade atual, diminuir e até mesmo sanar, a longo prazo, esse fracasso 
será necessário compreendermos que a alfabetização não é só o 
processo de ler e escrever, mas é saber interpretar o que se leu, é 
compreender as entrelinhas, é saber expor seus pensamentos. 

 

O que a autora quis expressar é que no passado a alfabetização era ensinada de 

forma tradicional e o educador utilizava o método de transmissão dos conteúdos aos 

seus alunos e com isso muitos docentes não se atentam para compreender que a 

criança apresentará dificuldades antes de entender o real sentido da leitura e da 

escrita fazendo parte de um mundo social. Neste contexto o conceito de 

alfabetização é apenas o reconhecimento de letras e sua decodificação. 

Na entrevista é válido destacar que em praticamente quase todas essas respostas 

foi observado que não é o professor quem decide individualmente o que ele vai 



 

 

utilizar para alfabetizar, mas também a partir do diagnóstico dos conhecimentos 

prévios dos alunos. Destacamos a resposta de uma professora: 

[PROFESSOR A] “Dentro de cada metodologia existem mais métodos infinitas 

possibilidades de como ensinar. Seja o método sintético analítico ou construtivista. 

Não me apego a um único método, mas aperfeiçoou de acordo com a necessidade 

da turma”.  

Se o aluno possui alguma dificuldade com determinado método ou estratégia para 

se alfabetizar, o professor pode propor um diagnóstico e rever seus conceitos para 

trabalhar com o aluno de forma diferenciada, para que assim ele não perca seu 

rendimento no processo de ensino. 

Em nossa entrevista também perguntamos como são exploradas as estratégias e 

habilidades dos alunos. E entre como resposta obtivemos: atividades desafiadoras, 

o estímulo pelo gosto da leitura, a exploração da oralidade, avaliações 

diagnósticas, observando o retorno das atividades, transformar todos os espaços 

da escola em ambiente de aprendizagem.  

O que podemos analisar com isso é que, cabe a nós professores explorar em 

nossas crianças o que há de melhor, aproveitar cada espaço, cada momento e 

oportunidade para ensiná-los. Mesmo que em nossas escolas faltem recursos, não 

devemos nos prender a isso, vamos criar nossos próprios recursos, vamos deixar 

que o aluno possa protagonizar na sua aprendizagem, vamos deixar que eles 

falem, se expressem, tirem suas dúvidas e conclusões, e ir junto com eles rumo ao 

conhecimento que eles procuram.  É notório que explorar as habilidades dos 

alunos é sair da nossa zona de conforto e nos jogar em vários mundos de ideias 

diferentes, várias percepções. É ensinar e aprender ao mesmo tempo, é ser 

professor, mas também é ser um amigo que está ali para pegar na mão e ajudar a 

chegar a um destino respeitando sempre seu tempo de aprender. 

Outro questionamento apresentado aos participantes foi: qual o maior desafio para 

um professor(a) alfabetizador(a)? Obtivemos respostas variadas, dentre elas: 

alunos faltosos, os diferentes ritmos das crianças, mas a resposta que foi mais 

citada foi relacionada a participação familiar, ou  melhor, a falta dela, 



 

 

principalmente quando há alunos que precisam de outros tipos de 

acompanhamento e a família não aceita, não compreende, e isso dificulta muito o 

trabalho do docente em sala de aula.  

Dentre tantos desafios, podemos dizer que esse é o que mais impede o aluno de 

ter um bom ensino, já que não é de hoje que notamos a família olhar a escola 

como um depósito, onde eles transferem para a escola o dever que é da família de 

ensinar os princípios básicos de um indivíduo que vive em uma sociedade como o 

caráter, o respeito, a ética, a moral, valores esquecidos que a escola muitas vezes 

tem que ensinar.  

Em nossa entrevista também buscamos saber quais os meios utilizados pelos 

educadores na didática para atrair o interesse dos alunos e as respostas mais 

citadas foram: o lúdico, nos jogos, nas brincadeiras, nas músicas, textos, histórias 

e também o protagonismo da criança neste momento de ensino.  

[PROFESSOR B] “A criança é incentivada a ser protagonista do seu aprendizado. 

Para isso é necessário não só planejar as ações para elas, mas com elas. Quando 

se sentem participantes, quando são ouvidas, o interesse no processo de ensino e 

aprendizagem se torna efetivo”. Segundo Sousa  et al (2010?), “O que precisamos 

ter claro é que a alfabetização precisa ser significativa, envolvente, os alunos 

precisam sentir-se como parte integrante do processo, onde seu cotidiano, suas 

histórias e idéias sejam valorizadas e incorporadas nas atividades realizadas.” 

Nesta fala podemos perceber que se podem usar infinitas maneiras para atrair o 

interesse do aluno, mas se nós não permitimos a participação ativa deles, não vai 

haver nada que possamos fazer para trazer o interesse deles para o que temos a 

ensinar, não é viável querer cativar a atenção da criança e não permitir que ela se 

expresse. 

Questionamos qual ou quais as dificuldades que são mais comuns entre os alunos 

na prática da leitura e da escrita e, como essas dificuldades são superadas. 

Obtivemos respostas diversas, desde a falta da participação da família até o 

elevado número de alunos em sala, a falta de recursos, o medo que os educandos 

têm de errar. As dificuldades são imensas e variadas, mas a fala de uma 

participante indicou que: 



 

 

[PROFESSOR C] “As maiores dificuldades estão além dos muros da escola, 

famílias desestruturadas, violência no meio social da criança, a falta de livros e 

materiais de leitura no ambiente familiar. Faço projetos de mala da leitura, 

empréstimo de livros e uma escuta ativa das crianças”.  

Percebemos que escutar o que a criança tem a dizer é uma das possibilidades 

para encontrar a solução, dar voz a nossos alunos é a chave de grande parte dos 

problemas, muitas vezes nos perguntamos o porquê do aluno ter tanta dificuldade, 

mas não perguntamos a eles o que mais o incomodam, quais são seus medos, e 

como eles se sentem, precisamos ter mais afetividade e afinidade com nossas 

crianças, sendo que um problema familiar provavelmente pode ser sanado no meio 

escolar. Segundo Santos et al (2016): 

Espera-se que uma criança seja alfabetizada ao frequentar os anos iniciais 
do ensino fundamental. Isso não depende exclusivamente de sua idade, 
mas sim de fatores importantes, que determinam a rapidez e a facilidade 
com que ela desenvolva a leitura e a escrita, por exemplo: a sua 
autoestima, o incentivo da família, do professor, os procedimentos didáticos 
e outros fatores(...). 

Inúmeros são os fatores que podem influenciar dentro deste processo como cita a 

autora que poderão dificultar a aprendizagem, desde como se sente a criança em 

relação a si mesma, do incentivo dos seus familiares e do professor até as 

metodologias que serão utilizadas. 

 

E para finalizar nossa entrevista e aproveitando o contexto atípico que estamos 

enfrentando a pandemia Covid-19, questionamos qual a maior dificuldade em 

alfabetizar de maneira remota em meio ao distanciamento social. E de modo geral 

tivemos muitas repostas dizendo que umas das dificuldades são:  

a) A falta de recursos (por parte da família) como internet, computador ou até 

mesmo um celular para ser utilizado no momento da interação virtual, pois a 

realidade que permeia alguns alunos é diferente da realidade de algumas pessoas 

que vivem no meio tecnológico, a carência de prática para utilizar esses recursos 

tanto por parte da família quanto por parte de professores também é um grande 

problema; 



 

 

b) A ausência de parceria e devolutiva da grande parte das famílias, tirando o fato 

de uma parte não ter o recurso para acessar, outras que possuem o recurso não 

faz a mediação necessária da interação do aluno com os professores; 

c) Não conseguir identificar qual a dificuldade do aluno no momento da 

aprendizagem pelo fato de não estar interagindo com ele pessoalmente, a 

distância dificulta muito o olhar do professor em relação ao que o aluno está 

passando.  

Ressaltamos também a fala de uma participante sobre o contexto da pandemia: 

[PROFESSOR C] “Esse contexto de pandemia veio nos mostrar que temos muito a 

aprender e ensinar. A presença do professor mediador no processo de 

alfabetização é imprescindível para a criança; não há nesse sentido mediação pela 

tecnologia em si, mas é necessário o outro para dar sentido ao processo”. 

Com isso compreendemos que o professor que se preocupa com o ensino dos 

seus alunos não fica parado no tempo, ele compreende que a qualquer momento o 

cenário da sociedade pode mudar da noite para o dia e temos que estar 

preparados para essas eventuais situações. A tecnologia está muito avançada e 

temos que usá-la ao nosso favor, isso permite que possamos nos reinventar e 

acompanhar nossas crianças como deve ser feito. 

Portanto com base em todas estas respostas que tivemos, vimos que o que mais 

se destacou foi o fato de que a falta da participação ativa da família é um grande 

problema, pois além de dificultar com que o aluno evolua em seu processo de 

ensino, a família esquece que a presença dela faz toda a diferença na resolução 

das problemáticas que aparecem durante o decorrer da educação de seus filhos.  

Outro fator que ficou bem claro é que se pode contar com várias estratégias e 

métodos para nos auxiliar no processo de alfabetização e de sempre lembrar que o 

educando é um indivíduo que precisa ser ouvido e, sobretudo compreendido, e 

nunca deve ser silenciado, sempre devemos levar a história de vida de cada um 

como uma bagagem de conhecimentos que eles trazem para dentro da escola. 

Além dos fatores que foram citados acima, percebemos que nós como 

professores/educadores não podemos ser estáticos, devemos estar atentos as 



 

 

mudanças ao nosso redor, perceber que precisamos evoluir a cada dia, e nunca 

ficar refém de uma única forma de ensinar, pois temos diversos alunos para 

partilhar conhecimentos e cada um deles tem sua própria maneira de entender o 

que lhe é passado. 

Voltando aos nossos objetivos iniciais podemos perceber que conseguimos atingir 

as expectativas propostas. Os motivos que geram as dificuldades de aprendizagem 

da leitura e escrita podem ser originados tanto dos Transtornos Globais do 

Desenvolvimento (TGD) e a não aceitação da família em buscar ajuda 

especializada, como também o aluno pode não ter nenhum tipo de transtorno, 

entretanto, a família não se faz presente nesse processo de ensino, já que a 

participação dela é muito importante no período da alfabetização, como também 

pode ser em relação à didática que o professor utiliza em suas aulas, métodos que 

são utilizados repetitivamente sem se preocupar se o aluno compreende ou não o 

que está sendo ensinado, não levar em consideração a bagagem de conhecimento 

que o aluno trás de suas vivências e não permitir o diálogo dentro de sala, ou seja, 

não ouvir o que o educando tem a dizer. 

Em relação como é iniciado o processo de alfabetização, com a entrevista que 

fizemos com os educadores foi possível perceber que há diversas maneiras de se 

fazer, como por exemplo, por meios de jogos, brincadeiras, apresentar diferentes 

tipos de textos, imagens, letras, mas o mais importante é saber que esse processo 

se inicia antes mesmo  da criança entrar na escola, já que ela vive cercada  por um 

mundo de linguagem verbal e escrita. Sobre o fato de como os professores lidam 

com essas dificuldades, notamos que é uma questão de observar o que o aluno 

precisa de ajuda e sair da zona de conforto para compreender e promover outros 

meios para que ele possa ter êxito no processo de ensino. 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente estudo originou-se pelo interesse em pesquisar e aprofundar um pouco 

mais sobre as dificuldades de aprendizagem que ocorrem no início do processo de 

alfabetização. Sendo elas vistas corriqueiramente como culpa do aluno, por baixo 

grau intelectual ou simplesmente por falta de empenho. Deseja-se que com essa 

pesquisa possam ser desmitificados esse tipo de pensamento, principalmente se ele 



 

 

partir de um educador, e sejam entendidos os motivos mais habituais que geram tais 

dificuldades, para serem estudados e conhecidos pelos profissionais da educação e 

até mesmo pelos familiares que não sabem como agir com as dificuldades 

enfrentadas pelo aluno.  

Por meio das entrevistas realizadas tivemos a oportunidade de aprender por 

intermédio das palavras dos profissionais da educação que é de suma importância 

ouvir o aluno, levar em consideração a bagagem que ele trás de suas vivências do 

exterior escolar, observar se a forma que planejamos a aula está sendo efetiva na 

aprendizagem do educando, não devemos nos prender a métodos prontos, visto que 

estamos em torno de pessoas com especificidades diversas.  

Com isso acreditamos que ao concluir nossa graduação teremos um olhar 

diferenciado dentro da sala de aula com o desejo de buscar novas metodologias de 

ensino e de incentivar à família a ser mais participativa na vida escolar de seus 

filhos. Concluímos que ser professor é ver o aluno e sua família com empatia e que 

essa profissão demanda estudos e engajamentos vitalícios. 
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