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Não te deixes destruir...  
Ajuntando novas pedras e construindo novos 

poemas. Recria tua vida, sempre, sempre.  
Remove pedras e planta roseiras e faz doces. 

Recomeça... 
 

(CORA CORALINA apud CASA, 2011-a)   



 

 

RESUMO 

Esta pesquisa, intitulada Dificuldades de Leitura e Escrita no Ensino Fundamental: 

Mediação Psicopedagógica, teve como objetivo apresentar subsídios teóricos e 

práticos para formação e atuação de psicopedagogos como mediadores de leitura e 

escrita. O método empregado para a pesquisa e escritas foi o bibliográfico, através do 

qual pesquisamos autores relevantes que escrevem sobre o tema, aprofundando-se 

a questão teórica da importância da leitura e da escrita no Ensino Fundamental e como 

se dá este processo, da medicação das dificuldades nessa aprendizagem e da 

importância da formação de psicopedagogos como mediadores de leitura e escrita. 

Após essa etapa, pesquisamos atividades práticas que podem ser usadas no 

atendimento psicopedagógico para potencializar o processo de aquisição de leitura e 

escrita dos alunos. Por fim, concluímos a importância dessa mediação e do preparo 

do psicopedagogo, tanto teórico quanto prático, para bem fazer a mediação de leitura 

e escrita para alunos do Ensino Fundamental, podendo, a partir da leitura desta 

pesquisa, criar outras atividades além das que elencamos, conforme as necessidades 

específicas dos alunos que atender.  

 

Palavras-Chave: Psicopedagogia. Mediação. Leitura. Escrita. 

  



 

 

ABSTRACT  

This research, entitled Difficulties of Reading and Writing in Elementary School: 

Psychopedagogical Mediation, had as objective to present theoretical and practical 

subsidies for the formation and performance of psychopedagogues as mediators of 

reading and writing. The method used for research and writing was the bibliography, 

through which we search for relevant authors who write on the subject, deepening the 

theoretical question of the importance of reading and writing in Elementary School and 

how this process occurs, the medication of the difficulties in this learning and the 

importance of the formation of psychopedagogues as mediators of reading and writing. 

After this step, we investigated practical activities that can be used in psycho-

pedagogic care to enhance the students' reading and writing acquisition process. 

Finally, we conclude the importance of this mediation and the preparation of the 

psychopedagogue, both theoretical and practical, to do well the mediation of reading 

and writing for elementary school students, being able, from reading this research, to 

create other activities than those we list, according to the specific needs of the students 

that attend. 

Keywords: Psychopedagogy. Mediation. Reading. Writing. 

  



 

 

LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1 - Os quatro períodos do processo evolutivo.                                                       12                                                                            

Figura 2 - Níveis de escrita conforme a Psicogênese da Língua Escrita.                  15 
  



 

 

SUMÁRIO 

 

1 Introdução ................................................................................................................ 9 

2 Referencial Teórico ..................................... ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO.0 

2.1  A Teoria Psicogenética de 

Piaget........................................................................Erro! Indicador não definido.0 

2.2 A Psicogênese da Língua Escrita de Ferreiro e 

Teberosky..................................Erro! Indicador não definido.1 

2.3 A Importância da Leitura e da Escrita para os Alunos do Ensino 
Fundamental...............................................................................................................15 
3 Mediação de Dificuldades de Leitura e Escrita de Alunos do Ensino 
Fundamental...............................................................................................................E
RRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO.7 

4 Sugestões de Atividades Práticas para a Mediação de Leitura e Escrita no 
Atendimento Psicopedagógico .................................................................................. 24 

Considerações Finais ..................................... ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO.7 

Referências ............................................................................................................... 28 

 

 



10 

 

INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho tem por objetivo apresentar subsídios teóricos e 

práticos para atuação aos psicopedagogos na mediação das dificuldades de leitura e 

escrita dos alunos no Ensino Fundamental. No dia a dia do Psicopedagogo que for 

trabalhar com esses alunos é de suma importância que o profissional tenha 

conhecimento das principais dificuldades relacionadas à aquisição da leitura e da 

escrita, bem como saiba auxiliar o aluno a transpor tais dificuldades através de 

atividades práticas das quais os psicopedagogos possam fazer uso para potencializar 

o processo de aquisição de leitura e escrita dos alunos, e é isso que este trabalho 

apresenta. 

A pesquisa sobre o tema Mediação Psicopedagógica nas dificuldades de 

leitura e escrita no Ensino Fundamental busca contribuir com o preparo dos 

psicopedagogos para trabalharem a leitura e escrita no atendimento aos alunos do 

Ensino Fundamental, trazendo aporte teórico e prático, que permitem reflexão do 

psicopedagogo sobre o nível em que cada aluno se encontra, como aprende e 

possibilidades de atuação para facilitar que este aluno progrida em seus processos 

de leitura e escrita rumo à alfabetização  

Esta pesquisa é um TCC bibliográfico, realizado a partir de uma revisão 

teórica de autores relevantes e atualizados que discutem o tema em questão. 

Os capítulos que compõe a pesquisa são: Capítulo 1 - Referencial Teórico; 

Capítulo 2 - Mediação de Dificuldades de Leitura e Escrita de Alunos do Ensino 

Fundamental; Capítulo 3 - Sugestões de Atividades Práticas para a Mediação de 

Leitura e Escrita no Atendimento Psicopedagógico. 

Assim, esperamos poder contribuir com aprofundamento teórico e prático 

para o atendimento psicopedagógico, ampliando as possibilidades de 

desenvolvimento dos alunos em leitura e escrita. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 A Teoria Psicogenética de Piaget 

 
Piaget, ao elaborar a Teoria Psicogenética, pesquisou e buscou evidenciar 

as mudanças qualitativas nos diferentes estágios de inteligência pelos quais a criança 

passa, desde o nascimento até a adolescência.  A base de sua teoria está na busca 

de como é possível a criança alcançar o conhecimento científico necessário na fase 

adulta de acordo com suas condições genéticas desde bebê, procurando 

compreender os mecanismos mentais que o sujeito utiliza nas diferentes etapas da 

vida para compreender o mundo. 

Assim, de acordo com a Teoria Psicogenética, o conhecimento é construído 

pelo sujeito ao longo de sua vida, como resultado de sua interação com o objeto, ou 

seja, além da inteligência herdada, é preciso que o sujeito tenha condições de 

interação para que suas estruturas cognitivas possam ser aprimoradas. 

Para Piaget (1984), não era possível que os professores ignorassem o 

fracasso da tentativa de ensino formal. Segundo ele, deveriam “falar à criança na sua 

linguagem antes de lhe impor uma outra já pronta e por demais abstrata, e sobretudo 

levar a criança a reinventar aquilo que é capaz ao invés de se limitar a ouvir e repetir” 

(p. 17).    

O autor considera que o processo evolutivo da espécie humana ocorre em 

quatro distintos períodos, divididos conforme as diferentes faixas etárias ao longo do 

desenvolvimento humano. Quais sejam: 

 1º período: Sensório-motor (0 a 2 anos) 

 2º período: Pré-operatório (2 a 7 anos) 

 3º período: Operações concretas (7 a 11 ou 12 anos) 

 4º período: Operações formais (11 ou 12 anos em diante) 

Assim, cada uma dessas fases tem um modo diferente de organização 

mental, que caracteriza as diferentes maneiras do indivíduo relacionar-se com seu 

meio. Vejamos, abaixo:  

Esquema dos quatro períodos do processo evolutivo de Piaget: 
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Figura 1 – Os quatro períodos do processo evolutivo. 

 
FONTE:  ALMEIDA, Thiago. Piaget e a teoria psicogenética. Disponível em  
http://www.thiagodealmeida.com.br/site/cursos-online/. Acessado em 22 de maio de 2018.  

 

2.2 A Psicogênese da Língua Escrita de Ferreiro e Teberosky 

 

As ideologias de Piaget, que explicitam o fato de o conhecimento não 

nascer pronto, nem mesmo ser transmitido, mas ser construído pelo sujeito, formaram 

a base da teoria de Emília Ferreiro e Ana Teberosky, em 1980. Pesquisadoras e 

estudiosas da teoria de Piaget, publicaram sua teoria intitulada “Psicogênese da 

Língua Escrita”, a qual questiona o fracasso escolar e busca entender como são 

elaborados os pensamentos que levam à aprendizagem da leitura e da escrita. Assim, 

as estudiosas, tal qual Piaget, acreditam que o sujeito reage aos estímulos que recebe 

no seu meio, o que lhe permitirá a construção do conhecimento.  

As autoras, no livro Psicogênese da Língua Escrita, apresentam os níveis 

de leitura e escrita correspondente à idade cronológica a fim de mensurar cada nível 

em que as crianças de sua pesquisa se encontravam, vale ressaltar que cada criança 

apresenta maturidade diferenciada. 

https://www.buzzero.com/cursos-online-de-ciencias-humanas/cursos-de-psicologia/curso-online-piaget-e-a-teoria-psicogenetica_24244?a=thiago-almeida&keep=true
http://www.thiagodealmeida.com.br/site/cursos-online/
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Para Ferreiro e Teberosky (1991), a evolução da escrita é marcada por 

cinco níveis, que levarão o aprendiz a se tornar alfabético, os quais descrevemos e 

suas principais características:  

Nível 1 - Pré-silábico: É quando a criança começa a utilizar as letras ou 

mesmo números para escrever uma palavra. Nesta fase, já percebeu a função das 

letras e usa muito a letra A, ou usa as letras do seu nome trocando a ordem: 

 

Neste nível, escrever é reproduzir os traços típicos da escrita que a criança 
identifica como a forma básica da mesma. Se esta forma básica é a escrita 
de imprensa, teremos grafismos separados entre si, compostos de linhas 
curvas e respostas ou de combinações entre ambas. Se a forma básica é a 
cursiva, teremos grafismos ligados entre si com uma linha ondulada como 
forma de base, na qual se inserem curvas fechadas ou semi-fechadas 
(FERREIRO, 1991, p.193). 

 

Nível 2 - Silábico sem valor sonoro: Aqui a criança coloca a quantidade de 

letras conforme as sílabas da palavra, não se importando com o som. Nesta fase, é 

importante observar o modo como ela lê o que acabou de escrever: 

 

[...] no curso do desenvolvimento, a criança pode ter tido a oportunidade de 
adquirir certos modelos estáveis de escrita, certas formas fixas que é capaz 
de reproduzir na ausência do modelo. Destas formas fixas, o nome próprio é 
o mais importante. (FERREIRO, 1991, p.204) 

 

Nível 3 - Silábico com valor sonoro: Nesta etapa, a criança começa a 

perceber que cada letra tem um som, e passa a usá-las de modo proposital.  

 

Este nível é caracterizado pela tentativa de dar um valor sonoro a cada umas 
das letras que compõe uma escrita. Nesta tentativa a criança passa por um 
período da maior importância evolutiva: cada letra vale por uma silaba 
(FERREIRO, 1991, p.209). 
 

Neste nível, surge a ‘hipótese silábica’. Segundo Ferreiro (1991, p.209) com 

a hipótese silábica a criança dá um salto qualitativo com respeito aos níveis 

precedentes:  

[...] a criança supera a etapa da correspondência global entre a forma escrita 
e a expressão oral atribuída, para passar a uma correspondência entre partes 
do texto (cada letra) e partes da expressão oral (recorte silábico do nome); 
mas, além disso, pela primeira vez a criança trabalha claramente com a 
hipótese de que a escrita representa partes sonoras da fala.  A hipótese 
silábica pode aparecer tanto com grafias ainda distantes das formas das 
letras como com grafias bem diferenciadas. Neste último caso, as letras 
podem ou não ser utilizadas com um valor sonoro estável. (FERREIRO, 1991, 
p.209). 
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Nível 4 - Silábico alfabético: Nesta fase, a criança inicia o processo de 

entender que necessita de duas ou mais letras para formar o som certo da sílaba que 

deseja escrever, mas não usa em todas: 

 

A criança abandona a hipótese silábica e descobre a necessidade de fazer 
uma análise que vá ‘mais além’ da sílaba pelo conflito entre a hipótese 
silábica e a exigência de quantidade mínima de granas (ambas exigências 
puramente internas, no sentido de serem hipóteses originais da criança) e o 
conflito entre as formas gráficas que o meio lhe propõe e a leitura dessas 
formas em termos de hipótese silábica (conflito entre uma exigência interna 
e uma realidade exterior ao próprio sujeito). (FERREIRO, 1991, p.214). 

 

                Nível 5 - Alfabético: Finalmente, nesta etapa a criança já sabe escrever e 

ler, mas ainda apresenta pequenos "erros ortográficos" como trocar: E por I; G por J; 

C por K; S por Z; CH por x; etc., de modo que seguirá sempre aprimorando sua escrita 

e leitura no decorrer dos anos escolares: 

 

[...] a criança já franqueou a ‘barreira do código’; compreendeu que cada um 
dos caracteres da escrita corresponde a valores sonoros menores a sílaba e 
realiza sistematicamente uma análise sonora dos fonemas das palavras que 
vai escrever [...] a partir desse momento, a criança se defrontará com as 
dificuldades próprias da ortografia, mas não terá problemas de escrita, no 
sentido estrito. (FERREIRO, 1991, p.219). 

 

Quadro-resumo dos níveis de escrita conforme a Psicogênese da Língua 

Escrita: 
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Figura 2 – Níveis de escrita conforme a Psicogênese da Língua Escrita. 

 

 
 
FONTE: SILVEIRA, Anne Cunha. Hipóteses da Psicogênese da língua escrita segundo Emília 
Ferreiro. Disponível em: https://www.soescola.com/2017/04/hipoteses-psicogenese-lingua-escrita-
segundo-emilia-ferreiro.html. Acessado em 06 de junho de 2018. 

 

Assim, o aluno, dentro de uma ótica construtivista, deveria ser visto como 

um sujeito que busca ativamente a construção de seu próprio conhecimento, ou, nas 

palavras de Piaget, 

 

[...] o sujeito cognoscente, o sujeito que busca adquirir conhecimento, o 
sujeito que a teoria de Piaget nos ensinou a descobrir. O que quer isto dizer? 
O sujeito que conhecemos através da teoria de Piaget é aquele que procura 
ativamente compreender o mundo que o rodeia e trata de resolver as 
interrogações que este mundo provoca. Não é um sujeito o qual espera que 
alguém que possui um conhecimento o transmita a ele por um ato de 
benevolência. (FERREIRO; TEBEROSKY, 1991, p. 29). 
 
 

É importante salientar que na ótica construtivista o sujeito é o centro de 

todos os processos e evolução de aprendizagem, de modo que “a obtenção de 

conhecimento é um resultado da própria atividade do sujeito, isto significa que o ponto 

de partida de toda aprendizagem é o próprio sujeito” (FERREIRO & TEBEROSKY, 

1991, p. 29). 

Ferreiro e Teberosky relataram os “erros construtivos” e afirmaram que: 

 
 
Na teoria de Piaget, o conhecimento objetivo aparece como uma aquisição, 
e não como um dado inicial. O caminho em direção a este conhecimento 

https://www.soescola.com/2017/04/hipoteses-psicogenese-lingua-escrita-segundo-emilia-ferreiro.html
https://www.soescola.com/2017/04/hipoteses-psicogenese-lingua-escrita-segundo-emilia-ferreiro.html
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objetivo não é linear: não nos aproximamos dele passo a passo, juntando 
peças de conhecimento umas sobre as outras, mas sim através de grandes 
reestruturações globais, algumas das quais são “errôneas” (no que se refere 
ao ponto final); porém, “construtivas” (na medida em que permitem aceder a 
ele). Esta noção de erros construtivos é essencial [...] para uma psicologia 
piagetiana, é chave o poder distinguir entre os erros aqueles que constituem 
pré-requisitos necessários para a obtenção da resposta correta (1999, p.33).  

 
 

Destacamos, assim, que pautados na teoria Psicogenética de Piaget, e na 

Psicogênese da Língua Escrita, de Ferreiro e Teberosky, as quais se complementam, 

os Psicopedagogos podem ter bons aportes para sua prática, de modo a 

compreenderem os erros das crianças como etapa importante na evolução da escrita, 

bem como refletirem sobre suas práticas e, deste modo, oferecerem atividades que 

contribuam para a evolução processo de aprendizagem da leitura e da escrita. 

 

2.3 A importância da leitura e da escrita para os alunos do Ensino Fundamental 

 
A aprendizagem, descoberta e aprimoramento da leitura e da escrita 

podem ser algumas das mais satisfatórias experiências do aluno, seja ele criança ou 

adulto, tenha alguma necessidade educativa especial ou não.  É através da leitura e 

da escrita que a pessoa passa a pertencer a um novo mundo social, pessoal, e   

educacional. Ter acesso a textos, livros, atividades escolares escritas e da vida 

pessoal de forma mais independente é algo que contribui para a autoestima do aluno, 

da pessoa.  

O professor precisa pensar a importância de bem desenvolver em sala de 

aula a leitura e a escrita, de acordo com as necessidades dos alunos, bem como 

evidencia o quanto o meio social, aquilo que a escola, o professor e os colegas 

conseguem proporcionar a cada aluno, tendo real significado a eles, poderá fazer 

diferença positiva em seu progresso em leitura e escrita. 

Segundo o modelo bioecológico de Bonfrenbrenner (1998), o 

desenvolvimento humano tem lugar [...] através de processos de interação recíproca 

e cada vez mais complexa entre um organismo humano biopsicológico ativo, 

evolvente, e as pessoas, objetos e símbolos em seu ambiente externo imediato 

(BRONFENBRENNER; MORRIS, 1998, p. 994).   

O modelo bioecológico de Bronfenbrenner propõe que o “desenvolvimento 

humano seja estudado através da interação sinérgica de quatro núcleos inter-

relacionados: o processo, a pessoa, o contexto e o tempo” (NARVAZ; KOLLER, 2011). 
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Assim, podemos dizer que tanto Bronfenbrenner quanto Vygotsky apontam a 

importância do ambiente, da interação, da questão social da aprendizagem, da 

especificidade de cada criança para o processo de aprendizagem e desenvolvimento 

humano. 

Ainda, podemos pensar que um aluno que está encontrando dificuldades 

para este aprendizado e recebe uma qualificada atenção do professor, pode saná-las 

com mais facilidade e, certamente, os resultados dessa aprendizagem serão 

percebidos através de melhorias e progressões, como um todo, no seu 

desenvolvimento.  

Assim, ultrapassadas as barreiras, ele terá um novo mundo a desfrutar e 

se perceberá instigado a cada vez mais aprender e se aprimorar na leitura, na escrita 

e em outros obstáculos educacionais e pessoais, já que superar dificuldades em uma 

área nos fortalece para a busca da superação em outras áreas também. 

Igualmente, podemos pensar que o fato de o aluno descobrir e ampliar o 

interesse e as habilidades em leitura e escrita influenciará positivamente seus 

resultados em diversas atividades escolares e pessoais, já que tal desenvolvimento 

aprimorará as competências necessárias a outros campos dos estudos ou disciplinas, 

à interação social e a seu desenvolvimento como pessoa. 

De acordo com Vygotsky (1999, p. 128): 

 

[...]o aprendizado de uma matéria influencia o desenvolvimento das funções 
superiores para além dos limites dessa matéria específica; as principais 
funções psíquicas envolvidas no estudo de várias matérias são 
interdependentes – suas bases comuns são a consciência e o domínio 
deliberado, as contribuições principais dos anos escolares. A partir dessas 
descobertas, conclui-se que todas as matérias escolares básicas atuam como 
uma disciplina formal, cada uma facilitando o aprendizado das outras; as 
funções psicológicas por elas estimuladas se desenvolvem ao longo de um 
processo complexo. 

 

Ou seja, na medida em que um aluno recebe os estímulos mais adequados 

às suas necessidades intelectuais e psicomotoras para o aprendizado da leitura e da 

escrita, por exemplo, seu progresso refletirá no aproveitamento de outras disciplinas, 

pois todas as outras, de alguma forma, perpassam o ler, o escrever, o interpretar, o 

descrever. 

De acordo com Neves (2000, p. 17), “A sala de aula é lugar de criação de 

um vínculo com a leitura, pela inserção do aluno na tradição do conhecimento”. Em 

continuidade a esse assunto, afirma: 
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[...] se nós, professores de todas as áreas, proporcionarmos a nossos alunos 
oportunidades para que escrevam muito para dizer coisas significativas para 
leitores a quem querem informar, convencer, persuadir, comover, eles 
acabarão descobrindo que escrever não é aquela trabalheira inútil de 
preencher 25 linhas, de copiar livro didático e pedaços de enciclopédia. 
Nossos alunos descobrirão que são capazes de escrever para dizer a sua 
palavra, para falar deles, de sua gente, para contar a sua história, para falar 
de suas necessidades, anseios, de seus projetos e acabarão por descobrir 
que são gente, que têm o que dizer, que têm história, que têm necessidades, 
anseios, que têm o direito a satisfazer suas necessidades, a fazer projetos, 
que podem aspirar a uma vida melhor, enfim. 

 

Desse modo, o autor nos deixa claro quão importante é o trabalho 

consciente em relação à leitura e escrita a ser proporcionado e mediado por todos os 

professores aos alunos, que possibilite a criação de textos com intencionalidade, com 

motivação, que possam fazer a diferença de fato em suas vidas, e que, certamente, 

resultarão em maior sucesso escolar, por consequência. 
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3 MEDIAÇÃO DE DIFICULDADES DE LEITURA E ESCRITA PARA ALUNOS DO 

ENSINO FUNDAMENTAL 

 

Em sua dissertação de mestrado, ao abordar a influência das emoções na 

aquisição e aprimoramento da leitura e da escrita, Ramos (2014, p. 32) aponta que:  

 
Alguns estudos atuais têm se dedicado às emoções e aos sentimentos 
também como aspectos que influenciam as aquisições intelectuais, como 
bem destaca Damásio (2004), ao afirmar que toda experiência de nossa vida 
é acompanhada por algum grau de emoção, especialmente em relação a 
problemas sociais e pessoais importantes. Já existe uma percepção no 
sentido de que eles influenciam no quanto e como se aprende e, 
respectivamente, nas ações do ser humano. Assim, a cognição está 
diretamente ligada à emoção, de modo que sem trabalhar esta, dificilmente 
atingiremos a parte cognitiva que permeia toda a educação. 

 

Henri Wallon (1995), ao discutir o conceito de afetividade e sua relação com 

o desenvolvimento, afirma que “a vida afetiva se constitui a partir de um intenso 

processo de sensibilização”. Segundo o autor, muito precocemente a criança sente-

se atraída pelas pessoas que a rodeiam, tornando-se sensível aos pequenos indícios 

da disponibilidade do outro em relação a si própria. Assim, evidenciamos que o 

educador, bem como o psicopedagogo, ao promover um contágio emocional positivo 

com o aluno contribui para seu bom desempenho cognitivo e, portanto, facilita a 

aprendizagem. 

Conforme Asensio et al. (2006, p. 23): 

 
Nos últimos anos, se tem tido conhecimento, inclusive através de publicações 
que chegaram ao grande público, de trabalhos de alguns cientistas sobre a 
dinâmica da mente emocional e sua influência no comportamento humano. 
Frutos de que esse interesse, mais que renovado, inédito, da ciência atual 
pelas emoções tem sido, por exemplo, a determinação de alguns dos circuitos 
nervosos envolvidos nelas, entendendo como esses organizam a dinâmica 
corporal que leva a certos estados afetivos ou o modo como as emoções 
influenciam a cognição e o comportamento.    

 

O desenvolvimento da leitura e da escrita podem ser afetados diretamente 

pela questão emocional do aluno, do ambiente que a ele se proporciona, do professor 

e sua forma de ensinar e propor desafios. Assim, de acordo com Ramos (2014, p. 32):  

 

A leitura e a escrita passam por esses processos, e pode-se dizer que a parte 
emocional se reflete diretamente nos hábitos de ler e escrever, nas 
habilidades para tal, na motivação em fazê-los, no gosto desenvolvido, isso 
desde os primeiros anos escolares até a graduação e, inclusive, para além 
disso. Ou seja, é preciso que o educador tenha posse dessas informações 
para possibilitar um desenvolvimento amplo de seus educandos. [...] Leitura 
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e escrita são fruto de experimentação, vivência e construção de cada um, 
conforme, além das habilidades, as oportunidades de desenvolvimento, de 
experimentação positiva, de perceber no professor incentivo com paixão e 
verdade, porque ler e escrever faz parte de sua vida também.  
 
 

Conforme Asensio et al. (2006, p. 145): 

 

A conclusão pedagógica é evidente: o enriquecimento da inteligência 
emocional, a competência na gestão emocional, pelo menos em períodos 
evolutivos, onde a maturidade está se formando pode enriquecer a 
compreensão dos acontecimentos que dão conteúdo às programações 
cognitivas, com protocolos de experiência para incorporar riqueza emocional. 

 

Desse modo, o autor nos evidencia o quanto o desenvolvimento da 

inteligência emocional, enriquecer a área da emoção atinge positivamente a lado 

cognitivo do aluno em formação.  

Corroborando com isso, Ramos (2014, p. 33) afirma:  

 

Assim, não é suficiente uma escola ter bibliotecas, dar espaço para que o 
aluno tenho contato com os livros, e possibilitar momentos de escrita, o como 
tudo isso será feito tem suas implicações, que tanto podem ser positivas 
quanto negativas, desde o início dos anos escolares.  
 

Conforme Asensio et al (2006), é justamente a dificuldade com algum 

conhecimento que dificultará seu aperfeiçoamento nele, trará insegurança e bloqueará 

o prazer que poderia ser proporcionado durante sua execução. Isso se encaixa 

perfeitamente no que se refere à leitura e à escrita. 

Esse aluno, leitor/escritor, mesmo que somente na sala de aula, se tiver 

aptidões a desenvolver em leitura e escrita e não encontrar um professor que o 

viabilize, passará a desenvolver cada vez mais um mal-estar com relação ao assunto, 

preferindo tomar distância dos livros e da escrita de textos a sofrer sozinho sem 

conseguir resolver.  

De acordo com Ramos (2014, p. 38): 

 

A questão da leitura e da escrita é subjetiva também, pode envolver mal-
estar, como aqui mencionamos, e bem-estar, que seria o ideal para seu bom 
desenvolvimento, e é preciso um professor sensível a tudo isso e esclarecido 
a respeito para que possa auxiliar seu aluno a trilhar um caminho mais 
tranquilo no aprimoramento do ler e escrever. 
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Sobre isso, conforme Mosquera e Stobäus (apud ENRICONE, 2006, p. 

103): 

 

O desenvolvimento cognitivo [...] está intrinsecamente conectado às 
dimensões afetivas e sociais da personalidade humana. Por isto pensamos 
que é de importância máxima o reconhecimento da afetividade e 
subjetividade, através das manifestações em autoimagem e autoestima, 

repercutindo também na autorrelização.   

 

Assim, evidenciamos que o afetivo está intrinsecamente ligado à aquisição 

da leitura e da escrita, mas ultrapassa os conceitos básicos do ensinar, transferindo-

se a um patamar que acreditamos mais elevado, uma vez que a afetividade em sala 

de aula pode render bons frutos ao alcance dos objetivos do professor. 

Conforme Mosquera (1978, p. 91):  

 
A dimensão afetiva, deste modo, abre uma das perspectivas mais 
importantes para compreender a pessoa do professor. O homem não é aquilo 
que representa ser, mas aquilo que ele realmente é, ou que no mínimo, aceita 
ser, a verdade de sua verdade, a congruência da sua incongruência.  

 

E, acreditamos, um professor que tenha sua afetividade bem trabalhada e 

desenvolvida, conseguirá ser afetivo com seus alunos também, independente do grau 

de ensino, marcando positivamente o discente pela’ vida afora. 

Na obra a Formação Social da Mente (Vygotsky, 1999), há um capítulo que 

aborda o desenvolvimento da percepção e da atenção, através do qual o autor mostra 

que a linguagem e a percepção estão ligadas desde os estágios iniciais de 

desenvolvimento: 

 

 A percepção é parte de um sistema dinâmico de comportamento; por isso, a 
relação entre as transformações dos processos perceptivos e as 
transformações em outras atividades intelectuais é de fundamental 
importância. (VYGOTSKY, 1999, p. 44) 

 
 

Para o autor, a percepção de objetos reais surge muito cedo no indivíduo, 

ressaltando que o termo percepção é visto como um mundo de sentido além das cores 

e formas, algo que já consolidado. 

Para Vygotsky:  

 

[...] a distância entre o nível de desenvolvimento real, que se costuma 
determinar através da solução independente de problemas, e o nível de 
desenvolvimento potencial, determinado através da solução de problemas 
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sob a orientação de um adulto ou em colaboração com companheiros mais 
capazes (VYGOTSKY, 1989, p. 97) 
 

 

Ainda conforme Vygotsky (1989), na relação entre desenvolvimento e 

aprendizado, apenas o aprendizado adequadamente organizado alcança o 

desenvolvimento mental e põe em movimento vários processos de desenvolvimento 

que, de outra forma, seriam impossíveis de acontecer. 

Assim, o educador se põe na condição de mediador da aprendizagem do 

aluno, despertando diversos processos internos de desenvolvimento, que ocorrem 

somente quando a criança interage com pessoas em seu ambiente e em cooperação 

com seus companheiros. Uma vez internalizados, esses processos tornam-se parte 

das aquisições do desenvolvimento independente da criança.  

A essa teoria, Vygotsky intitulada Zona de Desenvolvimento Proximal 

(ZDP), que seria a região em que estão as habilidades ainda em desenvolvimento 

pelo sujeito. Portanto, é aqui, através da interação social, que o professor pode 

estimular as trocas de saberes e interações, através das experiências vivenciadas em 

leitura e escrita em sala de aula com colegas e professor.  

Para isso, é necessário oferecer atividades que despertem nos alunos a 

conexão entre a escrita como uma extensão e representação da linguagem, 

passando, assim, a ter mais sentido e objetivo o ler e escrever, associados à 

compreensão do uso social que a língua pode oferecer:  

 

A falta de compreensão da função da escrita como representação da 
linguagem é outra característica comum em quem tem deficiência intelectual. 
Essa imaturidade do sistema neurológico pede estratégias que servem para 
a criança desenvolver a capacidade de relacionar o falado com o escrito. Para 
ajudar, o professor deve enaltecer o uso social da língua e usar ilustrações e 
fichas de leitura. (RODRIGUES, 2009) 

 

Assim, o uso das ilustrações e fichas nos estudos da linguagem têm como 

objetivo facilitar a relação das imagens aos textos, despertando maior interesse do 

aluno, que teria mais subsídios para perceber uma função social da língua, 

desenvolvendo, dessa forma, sua Zona de Desenvolvimento Proximal (ZDP) e 

contribuindo para seu amadurecimento em relação à leitura e à escrita, bem como ao 

uso e papel social da língua.  

Segundo Emília Ferreiro: 
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A aprendizagem da leitura e da escrita não se dá espontaneamente; ao 
contrário, exige uma ação deliberada do professor e, portanto, uma 
qualificação de quem ensina. Exige planejamento e decisões a respeito do 
tipo, frequência, diversidade, sequência das atividades de aprendizagem. 
(FERREIRO, 2011)  

 

Isso nos deixa claro que é preciso que os educadores busquem sempre 

atualizar-se, ter conhecimento das teorias de como se dá a aprendizagem de leitura e 

escrita, dos caminhos percorridos pelos alunos, para poder oferecer uma interação 

que faça a diferença, pois não será inerente ao aluno.  

Conforme SCORZONI (2017, p. 23): 

 

[...] hoje sabemos que existe uma série de fatores que podem desencadear 
as dificuldades de aprendizagem, tais como: a) Fatores orgânicos: saúde 
física deficiente, falta de integridade neurológica (sistema nervoso doentio), 
alimentação inadequada etc. b) Fatores psicológicos: inibição, fantasia, 
ansiedade, angústia, inadequação à realidade, sentimento generalizado de 
rejeição etc. c) Fatores socioculturais: contexto familiar, estimulação que a 
criança recebeu desde os primeiros dias de vida, a influência dos meios de 

comunicação, etc. 

 

Ferreiro e Teberosky (1991), em sua teoria sobre a aprendizagem, 

intitulada Psicogênese da Língua Escrita, investigaram como as crianças constroem 

suas hipóteses sobre a escrita e vão evoluindo ao passar pelas diferentes fases dessa 

aquisição. 

Com isso, a partir de seus estudos, a alfabetização começa a ser pensada 
em outra perspectiva; sugere-se que a língua escrita deve ser entendida 
como um sistema de representação da linguagem, opondo-se à ideia que a 
considera como mera codificação e decodificação linguística. [...]. Dessa 
maneira, com base em Ferreiro (2011), supera-se a concepção da linguagem 
como algo puramente mecânico, haja vista que sempre há um sujeito que 
pensa e constrói interpretações, de modo a agir sobre o real para reconstrui-
lo. (SCORZONI (2017, p. 11).  

 

Assim, a teoria da Psicogênese da Língua Escrita busca entender de que 

maneira a criança aprende, entender este processo, para, então, se fazer mudanças 

significativas nas práticas pedagógicas de letramento, que vem a ser a busca pela 

compreensão da linguagem e sua função social, enquanto que a alfabetização se 

detém mais a conhecer e identificar letras e palavras, sabendo escrevê-las. 

 

[...] alfabetização e letramento são palavras-chave, pois é por meio dos 
métodos aos quais elas remetem que o sujeito se apropria da língua escrita 
e de suas funções sociais, se inserindo como cidadão em um mundo letrado 
SCORZONI (2017, p. 11) 
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Magda Soares, (2009), disse que “os professores precisam compreender 

como se dá o processo. Não podemos deixar que as crianças passem por este 

processo sem ajuda, para isso elas estão na escola. ”  Uma das possibilidades 

eficazes que ela apontou para ajudar nesta transição dos processos é a associação 

da Teoria da Psicogênese da Língua Escrita à da Zona de Desenvolvimento Pessoal 

(ZDP), de Vygostky, de modo que uma complementaria a outra. Não deixar a criança 

atravessar sozinha a problemática que os estágios da alfabetização na perspectiva 

psicogenética, lhe apresentarão, mas fazer uso da ZDP como modo de interação 

social e evolução de aprendizagem. 

De acordo com Teberosky (2018), "se não há patologia, maus-tratos 

familiares ou algo parecido as crianças aprendem rapidamente”. Assim, ao 

psicopedagogo, antes de iniciar algum trabalho de mediação com as crianças que 

apresentam dificuldades de aprendizagem em leitura e escrita, precisa avaliar, junto 

aos professores e demais profissionais necessários, essas questões que podem 

influenciar a aprendizagem, para, então, pensar atividades que possam contribuir para 

o desenvolvimento da leitura e da escrita dos alunos.   

A autora alertou, também, que: 

 
“[...] quando a escola acredita que a alfabetização se dá em etapas e primeiro 
ensina as letras e os sons e mais tarde induz à compreensão do texto, faz o 
processo errado. Se há separação entre ler e dar sentido, fica difícil depois 
para juntar os dois” (TEBEROSKY, 2018).  

 
Portanto, é importante que tanto professores como psicopedagogos 

reflitam sobre como, de fato, está sendo apresentado o mundo da leitura e escrita aos 

alunos, para, então, poder criar um plano de mediação às dificuldades por eles 

apresentadas. 

As salas de aula, de estudos e as escolas como um todo precisam respirar 

um ambiente alfabetizador, que vem a ser, segundo Teberosky (2018): 

 

Aquele em que há uma cultura letrada, com livros, textos digitais ou em papel, 
um mundo de escritos que circulam socialmente. A comunidade que usa a 
todo momento esses escritos, que faz circular as ideias que eles contêm, é 
chamada alfabetizadora.  

 

Esse pode ser um bom termômetro para educadores e psicopedagogos 

refletirem o quanto sua escola está proporcionando de ambiente alfabetizador para 
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seus alunos, e o que pode ser melhorado neste sentido para que diversos tipos de 

textos escritos circulem socialmente pela escola, das mais variadas formas possíveis. 

Corroborando com isso, afirma Teberosky (2018): 

 

Cada vez menos a sociedade auxilia a alfabetização por não promover 
situações públicas em que seja possível a circulação de escritos, debates, 
discussões e reuniões em que todos sintam necessidade e vontade de usar 
a palavra. 

 

É consenso dos pesquisadores o fato de que quanto mais acesso aos 

escritos, quanto mais a escrita e a leitura fizerem para da vida das crianças, desde a 

mais tenra idade, melhor será seu desempenho na aprendizagem.  

Segundo FERREIRO (1991, p. 204): “ [...] desempenhos díspares 

apresentados por crianças de classes sociais diferentes na alfabetização não revelam 

capacidades desiguais, mas o acesso maior ou menor a textos lidos e escritos desde 

os primeiros anos de vida.  

Por outro lado, ressaltamos que os métodos tradicionais também podem 

ser uma das causas de dificuldades na alfabetização, pois insistem em introduzir os 

alunos à leitura com palavras aparentemente simples e sonoras (como babá, bebê, 

papa), mas que, do ponto de vista da assimilação das crianças, não se ligam a nada. 

Assim, se adia o contato da criança com a organização da escrita para quando ela já 

for capaz de ler as palavras isoladas, perdendo-se uma oportunidade enriquecedora 

de aprendizagem desde o começo. 

Pensando na alfabetização pela perspectiva psicogenética, Teberotsky, 

Colomer (2002) afirmam que “as hipóteses que as crianças desenvolvem constituem 

respostas a verdadeiros problemas conceituais, semelhantes aos que os seres 

humanos se colocaram ao longo da história da escrita”, de modo que suas hipóteses 

vão se renovando, de acordo com as experiências que tiverem e as construções que 

delas nascerem.  

Assim, um modo eficaz de mediar as dificuldades dos alunos em leitura e 

escrita é o professor sondar o que os alunos já sabem, quais hipóteses têm sobre a 

língua escrita e o que ainda precisam percorrer até compreender o sistema e estar 

alfabetizados. Tais ações permitem ao professor organizar intervenções adequadas 

às necessidades da turma, atingindo a todos os educandos, com atividades medianas 

e desafiadoras aos alunos, não sendo nem tão fáceis, nem tão difíceis. 
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Investigar e entender as estruturas percorridas pelos alunos em sua 

construção do conhecimento é o que vai permitir ao educador e ao psicopedagogo em 

suas interações oferecer atividades que proporcionem às crianças criar e recriar 

hipóteses para evoluir no processo de leitura e escrita. 
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4   SUGESTÕES DE ATIVIDADES PRÁTICAS PARA A MEDIAÇÃO DE LEITURA E 

ESCRITA NO ATENDIMENTO PSICOPEDAGÓGICO 

 

O Atendimento Psicopedagógico para mediação de leitura e escrita é 

permeado de diferentes desafios, de acordo com as características, necessidades e 

dificuldades de cada aluno. De modo que o psicopedagogo precisará encontrar 

maneiras diferentes e específicas de abordar e mediar a leitura e a escrita para que 

seus alunos progridam em seus processos de aprendizagem.  

Nossa intenção é apresentar possibilidades práticas para a atuação do 

Psicopedagogo. Assim, traremos atividades que facilitem o ensino e a mediação da 

leitura e da escrita nos atendimentos psicopedagógicos, buscando possibilidades que 

contribuam para a progressão dos alunos neste sentido. 

De acordo com Magda Soares (1985), é preciso trabalhar com os alunos 

consciência fonológica, a qual se desenvolve através de parlendas, rimas. 

A língua é som. Isso é consciência fonológica. Quando falamos, 

segmentamos os sons, sílabas, há consciência linguística. Quando a criança fala, não 

está falando apenas de alguma coisa, mas de algo que tem som, e isso é preciso 

deixar claro a ela, através de atividades que facilitem tal percepção.  

Conforme Soares (1985), auxiliam nesse processo atividades que levam a 

criança a perceber que na sílaba há mais de um som, através do confrontamento de 

palavras no aspecto sonoro com o linguístico. Ex.: MATA/MAPA – 

BONECA/SONECA. 

Teberotsky (2018), ao abordar as atividades práticas para o professor 

mediar a leitura e a escrita, afirma que:  

 

Formar grupos menores para as crianças terem mais oportunidade de falar e 
ler para elas são estratégias fundamentais! É preciso compartilhar com a 
turma as características dos personagens, comentar e fazer com que todos 
falem sobre a história, pedir aos pequenos para recordar o enredo, elaborar 
questões e deixar que eles exponham as dúvidas. Se nos 200 dias letivos o 
professor das primeiras séries trabalhar um livro por semana, a classe terá 
tido contato com 35 ou 40 obras ao final de um ano. 
 
 

Assim, se o professor, bem como o psicopedagogo explorarem todas essas 

possibilidades com afinco, poderão perceber progressos significativos em seus 

alunos, além de que são atividades que permitem o crescimento independentemente 

do nível em que se encontre o educando, pois um ambiente que fomente todo este 
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contato com livros, leitura, escrita, só tem a contribuir com o desenvolvimento e 

aprendizagem. 

Kishimoto et al. (2011) sugere que os jogos e materiais destinados ao 

letramento e à alfabetização devem estar no cotidiano das práticas pedagógicas das 

escolas:  

 

[...] crachás de nomes, bingo (letras do nome, letras, letra inicial das palavras, 
objetos de cozinha, números), jogo de linguagem – chamado bate-bate 
alfabeto – em que letras formam pares (minúsculas/maiúsculas, 
imprensa/cursiva), percurso do alfabeto, loto para leitura, jogo do alfabeto no 
pátio, desafio das figuras (escrita com letras móveis), [...] dominó, uno, jogos 
de cartas, parlendas, jogo de percurso, jogo do número no pátio, jogos de 
palitos, entre outros (KISHIMOTO et al., 2011, p. 197). 

 
 

Sobre os jogos, salientamos que o educador/psicopedagogo precisa ter um 

olhar observador que permita adaptar a ideia central do jogo escolhido para que 

atenda aos seus objetivos para a turma; usar cores forte e vibrantes, que tornem o 

jogo atrativo, bem como aproveitar materiais, sucatas ou aqueles de fácil aquisição, 

facilitando o divertimento e a aprendizagem.  

A escrita está presente na vida das crianças através dos diversos 

portadores de texto: rótulos de produtos, livros, embalagens, outdoor, jornais, revistas 

e, possibilita a construção da sua compreensão sobre a escrita. De acordo com esses 

pressupostos, cabe ao professor propor desafios e criar espaços para que a criança 

construa suas hipóteses sobre a escrita. É importante apresentar às crianças os 

diversos suportes de linguagem escrita, em particular os livros e os diversos gêneros 

textuais, bem como incentivar as práticas de leitura e produção de texto. 

Conforme Solé (1998, p. 63), nas salas de aula organizadas como 

ambientes alfabetizadores, onde existem cantinhos de leitura, diversos gêneros 

textuais, e momentos de produção oral, “os professores terão muitas oportunidades, 

não só de ensinar a ler e a escrever, mas de observar os progressos e as dificuldades 

dos estudantes, o que facilitará o ajuste progressivo de sua intervenção”. 

Outra sugestão de abordagem ao psicopedagogo para mediação de leitura 

e escrita seria uma oficina de leitura, através da qual poderia atender grupos de 

alunos, e, mediante atividades de sondagem, poderia oferecer audição de histórias, 

desenhos, leitura e escrita de palavras e frases das histórias ouvidas, e então, após 

essas experiências com o grupo, identificar e oferecer atividades para desenvolver os 

diferentes níveis em que o grupo se encontrar. 
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Assim, a oficina de leitura tanto poderia ser um instrumento facilitador para 

o despertar do desejo para ouvir histórias, aprender, ler e escrever, deixar fluir o 

conhecimento mais livremente, com gosto, bem como um modo de trabalhar e facilitar 

a progressão da criança para o próximo nível de escrita. 

Rosilene Vieira (2013), pedagoga e psicopedagoga com ampla experiência 

em atendimento psicopedagógico, publicou em seu site: 

https://psicopedagogiaearteterapiacognoart.wordpress.com/ artigos interessantes a 

respeito do tema. Em um deles, intitulado Distúrbios do Aprendizado da Leitura e da 

Escrita, nos especifica que os problemas de aprendizagem de leitura e escrita podem 

ter relação com distúrbios visuais ou auditivos, para os quais o psicopedagogo precisa 

estar atento nos atendimentos.  

O fato de o psicopedagogo estar atento a esses possíveis distúrbios é muito 

importante tanto para diagnóstico, bem como para encaminhamento aos profissionais 

que se fizerem necessários, como fonoaudiólogo, oftalmologista, 

otorrinolaringologista, neurologista, entre outros. 

Em outro artigo, intitulado Atividades para Dificuldade de Leitura e Escrita 

– Psicopedagogia, Viera nos apresenta vários exercícios psicopedagógicos para 

trabalhar tais dificuldades, como leitura com gravador, obstáculos na leitura, loto 

leitura, me encontre, escrita nas costas, semelhanças, lente de aumento, pulos 

inteligentes, perguntas e respostas, música confusa, entre outros de percepção tátil e 

olfativa. 

Para todos os exercícios há a descrição sobre os materiais necessários, 

bem como seus objetivos, o que trabalha no aluno, os procedimentos e como pode 

facilitar o professor a mediar os alunos para que possam progredir em sua 

aprendizagem. Os detalhes podem ser consultados diretamente no material, que 

consta em nossa bibliografia. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O objetivo do presente trabalho de pesquisa foi apresentar subsídios 

teóricos e práticos para formação e atuação de psicopedagogos como mediadores de 

leitura e escrita.  

Através das leituras teóricas e de casos práticos para a elaboração deste 

trabalho, ao trazermos a Psicogenética, de Piaget, a Teoria Psicogenética, de Ferreiro 

e Teberosky, as pesquisas de Vygostky na área, bem como vários outros teóricos e 

pesquisadores a respeito da importância da leitura e de escrita para o 

desenvolvimento humano, procuramos contribuir com o aprofundamento teórico e 

prático do psicopedagogo para a mediação de leitura e escrita. 

Assim, ao apresentarmos a importância da leitura e da escrita, da mediação 

das dificuldades de leitura e escrita por parte dos psicopedagogos e trazer atividades 

práticas que auxiliem nesta mediação da leitura e da escrita, acreditamos que 

podemos contribuir, de alguma forma, com aprofundamento teórico sobre o assunto e 

ideias práticas, que podem ser postas em uso pelos psicopedagogos, e, 

possivelmente, a partir destas, que aqui apresentamos, bem como da mescla destas 

com outras que os psicopedagogos já façam uso, possam criar outras, que melhor se 

adaptem ao perfil dos seus alunos e de suas necessidades específicas.  

Nosso intuito é que os alunos recebam uma boa mediação na 

aprendizagem da leitura e da escrita, que lhes possibilite diferentes modos de pensar, 

sentir-se sujeitos da aprendizagem, fazerem conexões e progredirem em sua 

aprendizagem, assim, além do caráter social, pessoal e inclusivo que a leitura e a 

escrita têm na vida de um aluno,  com certeza contribuirão, ainda, para seu melhor 

desempenho e aproveitamento na vida escolar em geral, e em todas as áreas de 

estudo, haja vista a leitura e a escrita também desenvolverem habilidades de 

compreensão, raciocínio, expressão, desenvoltura, habilidades que contribuem para 

a aprendizagem como um todo.  Assim, o trabalho do psicopedagogo pode atingir 

mais ampla a positivamente a trajetória do aluno. 
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