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RESUMO 

  
Este artigo tem como objetivo refletir sobre as contribuições do processo de aquisição da leitura e escrita 
nas séries inicias. Tendo como questão da pesquisa a seguinte problemática: Quais as contribuições e as 
implicações do processo de aquisição de leitura e escrita nos anos iniciais?. E como objetivo geral : 
Refletir sobre as contribuições do processo de aquisição da leitura e escrita nas séries inicias. 
Juntamente com os objetivos específicos: Refletir sobre o sentido e significado da aquisição da leitura e 
escrita nos anos iniciais, discorrer sobre como se dá o processo de aquisição da leitura e escrita nos 
anos iniciais, e analisar os desafios encontrados no processo de aquisição da leitura e escrita nos anos 
iniciais. A metodologia utilizada como fonte de pesquisa foi de cunho bibliográfico, básica, descritiva e 
estudos qualitativos. As reflexões se deram a partir dos pensamentos dos autores: Marisa Lajolo (1997), 
Paulo Freire(2003), Magda Soares (1998, 2013) e Emília Ferreiro (1996). As teorias discutidas nesse 
artigo vão ao encontro de diversas teses  que mostram a importância da leitura e escrita para a formação 
do educando. Sendo assim a construção deste trabalho proporciona um olhar pertinente frente a 
educação, e ao enriquecimento que o mesmo trás para os  estudantes e licenciados no curso de 
pedagogia. Com  os resultados das pesquisas que foram realizadas durante a construção desse artigo, 
conclui-se que o objetivo principal  de refletir sobre as contribuições do processo de aquisição da leitura e 
escrita nas séries inicias, foi alcançado, sendo possível compreender que a leitura e escrita é um 
processo  que começa desde a educação infantil. 
 
 
Palavras-Chave:  Educando. Leitura. Escrita. Aquisição. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

This article aims at reflect on the contributions of the acquisition process of reading and writing in the early 
grades. The main question that this article seeks to answer is: What are the contributions and the 
implications of the process of acquisition of reading and writing on early grade students?. The main 
objective: reflect on the contributions of the acquisition process of reading and writing in the early grades. 
Altogether with the specific objectives: Reflect over the meaning of acquisition of reading and writing on 
the early grades and analyze the challenges found on the acquisition process of reading and writing in the 
early grades. The methodology used as a research source was bibliographical, basic, descriptive and 
qualitative studies. The reflections were based on the thoughts of the authors: Marisa Lajolo (1997), Paulo 
Freire (2003), Magda Soares (1998, 2013) and Emília Ferreiro (1996). The theories discussed in this 
article are related to several theses that show the importance of reading and writing for the education of 
the student. Thus the construction of this work provides a pertinent look at education, and the enrichment 
that it brings back to students and graduates in the pedagogy course. Due to several researches done 
during the development of this article we were able to conclude that the main objective, of reflect over the 
contributions of the acquisition process of reading and writing in the early grades, was archived, making 
possible to comprehend that the process of reading and writing starts early during children education. 
 
 
Key Words: Education. Reading. Writing. Acquisition. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

SUMÁRIO 
 

 
 INTRODUÇÃO ......................................................................................... 6 
   

1 A IMPORTÂNCIA DA LEITURA E ESCRITA NA VIDA DA CRIANÇA ..... 8 
   

2 O PROCESSO DE AQUISIÇÃO DA LEITURA E ESCRITA NOS ANOS 
INICIAIS .................................................................................................... 

11 

   
3 OS DESAFIOS ENCONTRADOS NO PROCESSO DE AQUISIÇÃO DA 

LEITURA ESCRITA NOS ANOS INICIAIS ................................................ 
13 

   
4 METODOLOGIA ........................................................................................ 15 

   
 CONSIDERAÇÕES FINAIS ...................................................................... 16 
 REFERÊNCIAS ........................................................................................ 18 
 

 

 



6 
 

INTRODUÇÃO  

 

A leitura não é só um processo de decodificação de símbolos linguísticos, 

maneira pela qual a leitura passou a ser vista como uma prática totalmente desprovida 

de significados para o aluno-sujeito social-leitor. Para isto, cabe a escola dar acesso as 

obras e ensinar os chamados comportamentos “leitores”, entrar na aventura com os 

personagens, buscar textos semelhantes, conhecer mais sobre o autor, tudo pelo 

prazer que a leitura proporciona, um presente que idealmente começa na infância, mas 

também pode ser iniciado mais tarde, afinal, nunca é tarde para abrir o primeiro livro. 

De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNS), não se formam 

bons leitores oferecendo materiais de leitura empobrecidos, justamente no momento em 

que as crianças são iniciadas no mundo da escrita. “As pessoas aprendem a gostar de 

ler, quando de alguma forma a qualidade de suas vidas melhora com a leitura.”. (PCNS, 

2001,  p. 36). 

Todos os especialistas concordam que, num país como o Brasil a escola tem o 

papel fundamental para garantir o contato com os livros desde a primeira infância, 

manusear as obras e começar a conhecer e descobrir o mundo das letras, as salas de 

aula precisam dar suporte para a imaginação dos seus alunos, os contos são 

ferramentas importantes e encantadoras na vida deles. 

Já a escrita nos possibilita uma maior consciência sobre os fatos, e permite a 

organização do pensamento, ela foi se desenvolvendo e ganhando extrema relevância 

nas relações sociais, na difusão de ideias e informações. O gosto pela leitura faz com 

que as crianças tenham mais facilidade de se expressarem através da escrita, portanto 

sem o hábito de ler não há o hábito de escrever. 

          Diante dos fatos mencionados, houve a elaboração deste artigo com o tema: As 

contribuições e as implicações do processo de aquisição de leitura e escrita nos anos 

iniciais. Trabalho de  cunho bibliográfico, no qual os autores Lajolo (1997), Soares 

(2013), Ferreiro (1996) e Freire (2005), servirão como  suporte a pesquisa que terá a 

seguinte problemática: Quais as contribuições e as implicações do processo de 

aquisição de leitura e escrita nos anos iniciais? 
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Tendo como  objetivo geral: Refletir sobre as contribuições do processo de 

aquisição da leitura e escrita nas séries inicias. Juntamente com os objetivos 

específicos:  Refletir sobre o sentido e significado da aquisição da leitura e escrita nos 

anos iniciais, discorrer sobre como se dá o processo de aquisição da leitura e escrita 

nos anos iniciais, e analisar os desafios encontrados no processo de aquisição da 

leitura e escrita nos anos iniciais. Já a fundamentação teórica está subdividida em três 

respectivas incógnitas: Qual o sentido e significado da leitura e escrita nos anos 

iniciais? Como se dá o processo de aquisição da leitura e escrita nos anos iniciais? 

Quais os desafios encontrados no processo de aquisição da leitura e escrita nos anos 

iniciais?  

A importância de estudo ao tema escolhido, se dá pelo fato da leitura e escrita 

serem papéis fundamentais na vida do ser humano e por estarem presentes desde os 

primórdios da história humana. 

Os métodos utilizados para a elaboração deste artigo foram: pesquisa 

bibliográfica feita com intuito de levantar um conhecimento disponível sobre análises de 

teorias referentes ao tema. A pesquisa básica aumentou a investigação e 

principalmente o conhecimento sobre o assunto que discorreu-se. Na pesquisa 

descritiva a finalidade da mesma, se deu através de estudos e análises dos registros e 

a interpretação de materiais pesquisados e lidos. Já para a parte qualitativa considerou-

se aspectos investigativos que deram ênfase a criação de questões de pesquisas, que 

foram argumentadas  através das leituras que tiveram embasamentos de alguns 

teóricos como os já citados acima. 

A leitura deve fazer parte na vida do aluno de forma que venha contribuir para a 

formação escolar e social do discente, no qual os alunos tem o direito de aguçarem 

esse processo lentamente. A leitura e escrita são processos ativos desde a primeira 

infância, funcionam como base, o ato de ler e escrever devem ser motivados e 

prazerosos, não como um dever forçado, e sim como um elo de ligação para uma 

educação igualitária. 

Com isto pretende-se discorrer, que o ato de ler e escrever desempenham na 

vida da criança um papel fundamental para a sua formação. Considerando a realidade 

verificada de que todos os alunos não são iguais, tanto em suas capacidades, quanto 
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em motivações, modo de aprender, e compreendendo que mesmo diante de todas as 

dificuldades que os alunos apresentam, é preciso valorizar o processo de interação 

ensino-aprendizagem. 

 

1 A IMPORTÂNCIA DA LEITURA E ESCRITA NA VIDA DA CRIANÇA 

 

Desde que nascemos, aprendemos a interpretar gestos, palavras, imagens e até 

mesmo olhares, diante disso, é possível dizer que a criança  não chega em sala de aula 

como tábua rasa. Desde seu convívio familiar, ela já faz por si só sua leitura de mundo, 

a partir do momento em que a criança chega a escola ela passa pelo processo de 

alfabetização e suas práticas mútuas, que dependem sempre uma da outra e estão em 

constante  flexibilidade, visto que, ao conhecer novas palavras evoluem a oralidade e o 

seu cognitivo. 

A discussão em torno da importância da leitura nunca foi tão enfatizada quanto 

nos últimos anos, isso por que nunca se deu real valor que a função social que a 

mesma desempenha, fato este que só veio acontecer após a industrialização na 

década de 1920. O difícil acesso a leitura no Brasil é um fato histórico, deu início com a 

educação no século XVI com a chegada dos jesuítas que impulseram a catequização 

dos índios e a promoção de textos clássicos aos descendetes da elite. 

Em 1808 a família real portuguesa chegou ao Brasil permitindo a introdução de 

livros impressos como forma de atribuir materiais de leitura ao território brasileiro. A 

Revista Educação (2007) informa, que alguns anos mais tarde (1827) o Brasil já era 

independente de Portugal, foi regulamentada a Lei de instrução primária, a qual tinha 

objetivo de dar a escola a função de ensinar a ler e a escrever, operações matemáticas, 

geometria, e serviços domésticos para as meninas. Com a falta de matériais, as escolas 

ofereciam qualquer documento escrito para a leitura, a Bíblia Sagrada e a Constituição 

do Império eram ferramentas ultizadas como materiais para estudo. 

Apesar de algumas conquistas alcançadas pouca coisa mudou, faltavam livros, 

escolas, bibliotecas e professores, além disso o índice de analfabetismo atigia quase a 

totalidade da população, segundo o censo de 1872, 85% da população era de 
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analfabetos. A causa deste problema estava na precariedade de politicas educacionais 

eficientes que promovessem o avanço da rede escolar do Brasil. 

O gosto pela leitura faz com que as crianças tenham mais facilidade de se 

expressarem por meio da palavra escrita, portanto, sem o hábito de ler, não há o hábito 

de escrever. Sabe-se que o segredo da  alfabetização é a leitura, e escrever é 

decorrência deste conhecimento. Neste sentido, é necessário repensar que não se 

pode escrever para depois ler; é o inverso, primeiro o aluno se familiariza com os vários 

tipos de textos, lê, e depois  escreve. 

A criança é como “filtro”, ela absorve tudo que lhe é proporcionado, desta forma, 

é relevante que se ofereça de maneira seletiva uma base sólida, de sustentação para 

uma boa alfabetização, que exerça significativamente  na vida do  aluno. Segundo 

Ferreiro (1996): “O desenvolvimento da alfabetização, ocorre sem dúvidas, em um 

ambiente social. Mas as práticas sociais assim como as informações sociais, não são 

recebidas passivamente pelas crianças” (FERREIRO, 1996, p. 24). 

Atualmente, os docentes  têm definido o processo de alfabetizar como uma 

técnica, entretanto, nem sempre esses critérios são utilizados. A maioria dos 

professores ensinam da mesma forma como aprenderam quando eram alunos, e 

consequentemente não aceitam os erros que os discentes acabam cometendo,  

Ferreiro ainda defende, que de todos os grupos sociais as crianças são as mais fáceis 

de se alfabetizar, e estão sempre em processo de aprendizagem, enquanto os adultos 

já tem opiniões formadas.  

Soares (2013) em sua concepção de alfabetização enfatiza que:  

 

Em seu sentido pleno, o processo de alfabetização deve levar a 
aprendizagem não de uma mera tradução do oral para o escrito, e deste 
para aquele, mas a aprendizagem de uma peculiar e muitas vezes 
idiossincrática relação de fonemas-grafemas, de outro 17 código, que 
tem, em relação ao código oral,, especificidade morfológica e sintática, 
autonomia de recursos de articulação do texto e estratégias de 
expressão/compreensão (SOARES, 2013, p. 17). 
 
 

A partir desta perspectiva, surge uma questão fundamental para se alfabetizar, 

Soares enfatiza que, mais do que ler e escrever, o individuo relaciona-se com meio que 

em que vive, e que através das funções desempenhadas na sociedade, o sujeito ganha 



10 
 

autonomia para conquistas pessoais. A alfabetização não se restringe ao âmbito 

escolar, ou as quatro paredes da sala de aula. A leitura e a escrita desempenham um 

aprendizado maior: o de vida. 

O incentivo a leitura de livros e textos facilita e instiga  a imaginação da criança, 

o professor é o modelo que o aluno segue, portanto, um professor leitor irá formar 

alunos leitores também. Faz-se necessário que a escola busque resgatar o valor da 

leitura como ato de prazer e requisito para promoção social e cidadã de cada indivíduo. 

Levando em consideração que estas práticas da linguagem (leitura e escrita), não 

devem limitar-se somente dentro da sala de aula, mas sim além das quatro paredes 

A partir desta perspectiva, surge uma questão fundamental para se alfabetizar, 

mais do que ler e escrever o indivíduo relaciona-se com o meio em que vive, e que 

através das funções desempenhadas na sociedade, o sujeito ganha autonomia para 

consquistas pessoais. A alfabetização não se restrige ao âmbito escolar, a leitura e 

escrita desempenham um aprendizado bem maior: o de vida. 

Muito mais do que uma emaranhado de códigos e símbolos, a escrita alfabética 

tem o poder de transformar e mudar rotas, de tornar aulas monótonas e insignificantes, 

em um palco de experiências vivenciadas. Para pensar em educacão é necessário 

compreender a história da sociedade, sendo assim, no processo de leitura e escrita a 

escola deve estar informada sobre a realidade em que aquele aluno está inserido fora 

do espaço escolar.  

A escola é o ambiente no qual a criança tem a oportunidade de se desenvolver 

fisicamente e intelectualmente, pois é dentro da escola que a criança aprende a 

conviver e a respeitar as diferenças e  ampliar conhecimentos através do contato com a 

diversidade cultural, social e com uma variedade de materiais e recursos concretos, 

para fazer bom uso da leitura e da escrita, como: livros, gibis, cadernos, mural de 

leitura, revistas, jornais, dicionários, textos diversos, entre outros. Nesse contexto, a 

pedogogia deve ir muito além das quatro  paredes da sala de aula, pois, a partir do 

momento que a escola valoriza seus alunos de forma igualitária, certamente, os 

discentes  passam a acreditar  em si mesmo, no seu desempenho, no seu potencial e 

em seus sonhos. 
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2 O PROCESSO DE AQUISIÇÃO DA LEITURA E ESCRITA NOS ANOS INICIAIS 

 

Ao pensarmos sobre o processo de aquisição de leitura e escrita por crianças, 

logo nos reportamos a nossa própria escolarização. Muito mais do que um emaranhado 

de códigos e símbolos, a escrita alfabética, tem o poder de mudar rotas de elaborar 

novas histórias e resultados, de tornar aulas monótonas e insignificantes num palco de 

experiências vivenciadas. 

Já  sabemos  que o segredo da alfabetização é a leitura. Alfabetizar é, em sua 

essência, ensinar alguém a ler, ou seja, a compreender  a escrita. Escrever é uma  

ferramenta  desse conhecimento, e não o inverso. Na prática escolar, parte-se sempre 

do pressuposto de que o discente  já sabe decifrar a escrita. Lajolo (1997) afirma: 

 

Ninguém nasce sabendo: aprende-se a ler á medida que se vive. Se 
ler livros geralmente se aprende em bancos da escola, outras leituras, 
geralmente se aprende por ai, na chamada escola da vida: a leitura do 
voo das arribações que indicam a seca? como sabe quem lê Vidas 
Secas de Graciliano Ramos? Independente da aprendizagem formal e 
perfaz na interação cotidiana com o mundo das coisas e dos outros.( 
LAJOLO, 1997, p.07). 
 
 

A escola não é unicamente o espaço onde se desenvolve a leitura, ela se dá de 

duas formas: uma é através dos livros no qual se aprende na escola, o outro são nas 

práticas diárias. Partindo desse pressuposto, o termo alfabetizar não se limita apenas a 

quem vai a escola, mas sim aquele que aprende a fazer a leitura do meio em que está 

inserido. O trabalho de leitura com os diferentes tipos de gênero enriquecem a vida dos 

alunos, proporcionando o desenvolvimento da criatividade e imaginação.  

A alfabetização e letramento são processos distintos que se complementam, 

entretanto é impossivel desconsiderar a importância da aquisição de leitura e escrita da 

criança. Afinal, esse processo segundo essa linha de pensamento seria a prática 

indispensável para a formação social, maneira automatizada que consiste na 

decodificação de signos. 

Sendo assim, ler e escrever é a linguagem mais avaliada no âmbito escolar, 

fazendo-se fundamentais para a avaliação escolar, que são complementos de um 

sistema duplo de símbolos e interpretações. O âmbito escolar é o lugar  onde o primeiro 
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passo para leitura e escrita devem ser facilitado, aberto, mediado e prazeroso. Para 

formação de bons de leitores, a escola enquanto instituição de ensino, precisa oferecer 

materiais concretos, ricos e principalmente de boa qualidade. 

O processo de ensino e aprendizagem dos educandos, não devem limitar-se 

apenas aos livros didáticos que a escola proporciona costumeiramente, não que eles 

sejam menos importantes, mas infelizmente não são suficientes. Para isto, a cultura 

literária precisa ser introduzida nas escolas, na família e na sociedade como ferramenta 

de transformação do indivíduo. 

É através da leitura e escrita que o educando é atraído pelas grandes 

oportunidades e o livro pode oferecer, tanto na curiosidade, na descoberta, no 

aprimoramento da língua, e no deselvolvimento da capacidade de comunicação com o 

mundo. O professor é um dos principais agentes da promoção da leitura, e a sua 

função não é precisamente ensinair a ler, mas, sim criar condições para que a criança 

realize sua própria aprendizagem. Afirmando que cada um aprende no seu devido 

tempo e quem nenhuma criança chega a escola isenta de bagagens ou totalmente 

neutra. O que o educando traz de casa é imprenscindível para o seu crescimento, 

enfatizando a importância da família e da escola para que a leitura e a escrita sejam 

propósitos perduráveis na vida delas. 

O processo de construção da escrita, acontece através da leitura de mundo, 

esse período envolvendo a alfabetização não depende tão somente da escola, mas 

também é uma responsabilidade familiar. A participação da família se torna importante, 

pois a formação de crianças leitoras começam cedo, a família é a primeira instituição a 

evidenciar e desempenhar nessa formação, principalmente pelas crianças, que antes 

de entrarem na escola não dominam ainda os códigos linguísticos. A família contribui 

positivamente, estimulando e apoiando as crianças idependente do desempenho das 

mesmas. É na família que são estabelecidos os primeiros passos para uma boa 

conduta e interação do sujeito na sociedade.  

Embora seja de suma importância o conhecimento de teorias referentes ao 

ensino da leitura e da escrita, e o domínio de tais habilidades, isso não é suficiente. É 

necessário que haja sensibilidade de ver cada criança como única, merecendo respeito, 



13 
 

tendo cada conquista valorizada, e procurando entender as limitações e o ritmo de 

aprendizagem de cada uma. 

 

3 OS DESAFIOS ENCONTRADOS NO PROCESSO DE AQUISIÇÃO DA LEITURA 

ESCRITA NOS ANOS INICIAIS 

 

Quando a criança começa a ler, a primeira coisa é a identificação dos símbolos, 

letras, palavras e sons. Ao ter contato com as palavras, a criança começa a separar 

visualmente cada letrinha que forma aquela palavra e associa ao seu respectivo som, 

formando, então, um significado. A criança primeiramente precisa entender o que lê 

para depois compreender aquela palavra que leu. Já com  a  escrita ocorre o oposto, a 

criança tem que relacionar o som, o significado e a palavra no papel. Pode-se dizer que 

a diferença principal entre a leitura e escrita é que na leitura parte da informação visual, 

ou seja, da decodificação das letras que compõem as palavras, na escrita, reflete a 

palavra  falada. 

As dificuldades na aprendizagem, podem ocorrer em várias áreas do 

conhecimento. Há alunos com talento na arte, na dança, na música, no esporte ou  

outras habilidades e apresentam dificuldades na leitura e na escrita. Freire (2005) 

afirma que: 

 

Considera a alfabetização como a principal tarefa capaz de trazer para si 
mesmo e para os outros, um novo significado: Possivelmente seja este o 
sentido mais exato da alfabetização: Aprender a escrever sua vida, 
como autor e como testemunha de sua história, isto é, biografar-se 
existenciar-se, historizar-se (FREIRE, 2005, p. 8). 
 
 

Deste modo, na escola  encontramos várias crianças com dificuldades na  

aprendizagem, principalmente na leitura e escrita. Estas dificuldades são encaradas 

como problemas por muitos professores por não conseguirem resolver sozinhos esses 

conflitos encontrados no âmbito escolar, outras vezes, não sabem a quem recorrer. As 

dificuldades começam a surgir nos anos iniciais do Ensino Fundamental, e, se não 

forem detectadas, podem estender-se por muitos anos. O Ensino Fundamental inicia 

legalmente o processo de aquisição da alfabetização e do letramento.  
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No que se diz respeito as ordens pedagógicas, os métodos empregados no 

processo de ensino-aprendizagem da leitura e escrita, são muitas das vezes 

inadequados para o ensino, falta de estimulação pela escola, falta de percepção e 

desempenho do educador, relacionamento entre o professor e o aluno, a falta de 

domínio do conteúdo, são as causas para o fracasso escolar. Já os fatores 

socioculturais são determinados pela falta de estimulação familiar, desnutrição, privação 

da cultura  e  dificuldades de aprendizagem pelo sistema de ensino comum. 

A leitura e escrita são desafiadoras, tanto para o professor, quanto para o aluno, 

as dificuldades na aprendizagem são apresentadas e divididas entre: físico, social, 

cultural, intelectual e psicomotor. Desta maneira, é importante estimular a criança a 

descobrir a leitura e a escrita como fontes de emoção e conhecimento. É necessário 

que o professor como mediador dentro da sala de aula, conheça a realidade familiar 

dos alunos e faça verificação de que quais grupos cada aluno está inserido, para que 

desta forma seja possível conhecer melhor o processo evolutivo de cada criança, para 

que sejam trabalhadas as dificuldades apresentadas na leitura e escrita. 

Um grande problema na perspectiva da leitura e escrita no Brasil é a questão da 

interpretação, alguns alunos tem dificuldades em identificar informações que estão 

dentro e fora do texto. Este déficit se dá principalmente na disciplina de português, 

atigindo a matemática e história. Desta forma, é relevante lembrar que uma educação 

de boa qualidade, é necessária principalmente para ultrapassar a dificuldade da leitura 

para que assim o poder de interpretação seja algo facilitado. 

A aprendizagem é um desafio para muitas crianças do Ensino Fundamental, isso 

não significa que os alunos tenham deficiência de aprendizagem, mas sim pontos fortes 

e fracos, afinal cada educando possui uma habilidade e tempo de aprendizado  

diferenciado em relação ao outro. 

Muitas vezes a não aprendizagem na escola ocorre porque os métodos  de 

ensino não correspondem ao processo de desenvolvimento do aluno, não considera o 

seu desenvolvimento cultural ou, ainda, não considera a língua escrita como um 

sistema estruturado e complexo. 
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4 METODOLOGIA 

 

Para a elaboração deste trabalho, foram  utilizados o levantamento de questões 

de pesquisa bibliográfica básica, descritiva e estudos qualitativos, numa abordagem 

que se aprofundou no mundo dos significados interpretados pelo pesquisador. Fonseca 

(2002) em uma de suas escritas sobre pesquisa bibliográfica enfatiza que: 

 

A pesquisa bibliográfica é feita a partir do levantamento de referências 
teóricas já analisadas, e publicadas por meios escritos e eletrônicos, 
como livros, artigos científicos, páginas de web sites. Qualquer trabalho 
científico inicia-se com uma pesquisa bibliográfica, que permite ao 
pesquisador conhecer o que já se estudou sobre o assunto. Existem 
porém pesquisas científicas que se baseiam unicamente na pesquisa 
bibliográfica, procurando referências teóricas publicadas com o objetivo 
de recolher informações ou conhecimentos prévios sobre o problema a 
respeito do qual se procura a resposta (FONSECA, 2002, p. 32). 
 
 

Sendo assim, a pesquisa bibliográfica é fundamental para o levantamento de 

informações plausíveis para a construção do trabalho acadêmico como fonte de 

extensão de conhecimento. Os textos lidos e com os autores citados, Lajolo, Soares, 

Ferreiro e Freire,  é impossível realizar este trabalho mantendo-se neutros, na pesquisa 

de cunho bibliográfico existe uma troca constante entre o pesquisador e o texto. Este 

trabalho ativo de leitura e reflexão, possibilitou produzir conhecimento a respeito de um 

assunto pelo qual havia  várias interrogações. 

O embasamento desta pesquisa está fundamentada no estudo de grandes 

autores e teóricos que por meio de suas obras fomentaram discussões em torno do 

ensino da leitura e escrita nas séries iniciais do Ensino Fundamental. Foram também 

utilizadas pesquisas na Biblioteca Municipal José de Castro, localizada no centro da 

cidade de Miguel Calmon-Ba, a mesma promulgou o acesso aos acervos que 

estimularam a continuação do trabalho. 

As discussões sobre a ação escolar na orientação da aquisição da leitura e 

escrita enriqueceram e propiciaram a intermediação educativa, no esclarecimento de 

perguntas voltadas para práticas pautadas como base para um ensino transformador. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Percebe-se que há várias metodologias para ensinar escrever e ler. Alfabetizar é 

oferecer condições que capacitem a criança, entretanto, é possível compreender as 

práticas da leitura e escirta se apresentam no meio educacional e social como uma das 

maiores lacunas do ensino. Desse modo, é possível perceber  uma deficiência na 

aquisição desse processo que estão relacionadas a situações diversificadas, que vão 

da falta de planejamento, as atividades mal elaboradas, e até mesmo a falta de  recurso 

pedagógico. Desta forma, constata-se que o assunto ainda está entre os mais 

discutidos entre teóricos e principalmente no meio educacional pelo seu grau de 

importância  na formação do indivíduo. 

Para Alves (2004),  

 

Há escolas que são gaiolas e há escolas que são asas. 
Escolas que são gaiolas existem para que os pássaros desaprendam a 
arte do vôo. Pássaros engaiolados são pássaros sob controle. 
Engaiolados, o seu dono pode levá-los para onde quiser. Pássaros 
engaiolados sempre têm um dono. Deixaram de ser pássaros. Porque a 
essência dos pássaros é o vôo.  Escolas que são asas não amam 
pássaros engaiolados. O que elas amam são pássaros em vôo. Existem 
para dar aos pássaros coragem para voar. Ensinar o vôo, isso elas não 
podem fazer, porque o vôo já nasce dentro dos pássaros. O vôo não 
pode ser ensinado. Só pode ser encorajado. (ALVES, 2004, p. 29). 
 
 

Partindo desse pressuposto, a família, a escola e a sociedade são como 

pirâmides de sustentação e complemento para o constante aprendizado da criança. A  

leitura e a escrita devem ser encorajadas desde a primeira infância e aprimoradas como 

o passar do tempo, a escola que apoia e incentiva os voos que o aluno pode alcançar, 

são determinantes para o sucesso do mesmo. 

Com os resultados das pesquisas que foram realizadas durante a construção 

desse artigo, conclui-se que o objetivo principal de refletir sobre as contribuições do 

processo de aquisição da leitura e escrita nas séries inicias, foi alcançado, sendo 

possível compreender que a leitura e escrita são processos que começam desde a 

Educação Infantil até a fase adulta. Sendo assim, é necessário que a criança esteja em 



17 
 

contato com textos de diferentes gêneros, isso a possibilitará entender que o sistema 

da leitura  é o caminho essencial para a construção de valores e visão de mundo. 
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