
A ALFABETIZAÇÃO E OS 

PROCESSOS DE LEITURA E 

ESCRITA 

- aula 2 -  



LER É MUITO MAIS QUE 

DECIFRAR CÓDIGOS. 

 A leitura vai depender: 
 

 Da história social e psicológica de cada leitor; 

 De suas expectativas e interesses;  

 Da situação em que o leitor se encontra enquanto 
lê; 

 Das relações que possui com outras formas de 
linguagem, o que pode levar a diferentes 
interpretações; 

 

E também: 
 Da presença de um professor preparado e 

motivado; 

 De uma metodologia adequada; e 

 De um espaço físico adequado 



 

: 
1) Processo sensorial ou fisiológico 

2) Processo mental ou psiológico 

1) Processo sensorial ou fisiológico 

Ocorre quando o indivíduo recebe os estímulos 

(símbolos gráficos) através da visão e os leva para os 

centros visuais do cérebro. 

Problemas: miopia, astigmatismo, estrabismo... 

Movimento errado dos olhos. 

2) Processo mental ou psicológico 

Ocorre quando o indivíduo percebe os símbolos gráficos 

de forma global e compreende seu significado. 

 



Etapas no desenvolvimento da 

leitura 

 ETAPA LOGOGRÁFICA: 

Palavra vista como desenho. O leitor tenta adivinhar o 
significado das palavras. 

 

 ETAPA ALFABÉTICA: 

Lê pela pronúncia sem entender o significado. Só faz a 
decodificação. 

 

 ETAPA ORTOGRÁFICA: 

Decodifica rápida e automaticamente apoiada em 
reconhecimento visual. 

 



Riscos para a não 

aprendizagem da leitura: 

  Dificuldade na compreensão e uso do 

princípio alfabético; 

 

 Dificuldade em transferir as aptidões da 

compreensão da língua falada para a 

escrita; 

 

 Ausência ou perda de uma motivação 

inicial para ler. 



Para que o indivíduo consiga ler e compreender o 

que está lendo, ele precisará: 

1) Conhecer a língua em que o texto está 

escrito; 

2) Dominar o código de escrita dessa língua; 

3) Fazer associações a partir de conhecimentos 

prévios; 

4) Conseguir fazer a transposição do que é falado 

para o que é escrito.  

Mas, muitas vezes as escolas querem adiantar a 

criança e a fazem “queimar etapas”.  

O desenvolvimento motor e intelectual é muito 

importante e precisa ser bem trabalhado na 

Educação Infantil através de atividades lúdicas,  



REQUISITOS PARA A ALFABETIZAÇÃO 

 - MATURIDADE MOTORA (coordenação motora 
fina e ampla) 

 

 - MATURIDADE INTELECTUAL (percepção visual, 
percepção auditiva, coordenação viso-motora, 
lateralidade, consciência fonológica, rapidez e 
precisão no acesso ao léxico-mental) 
 

 - DESENVOLVIMENTO DA LINGUAGEM ORAL 
 

 - INTERIORIZAÇÃO E DOMÍNIO DO ESQUEMA 
CORPORAL  

 



COMO A CRIANÇA APRENDE A 

LER E A ESCREVER? 
 Usando a linguagem e refletindo sobre ela. 

 Trabalhando com textos variados. 

 Conhecendo a função social da escrita (para 
que preciso ler e escrever?) 

 Conhecendo o significado das palavras em 
contextos diferentes. 

 Convivendo com várias atividades de 
sistematização de unidades menores da escrita. 

 Conhecendo as letras em palavras diferentes. 

 Através da interferência e questionamento do 
professor. 

 Quando encontra respostas aos seus 
questionamentos. 

 



 Identificar qual é o canal de comunicação do 

aluno é fundamental para que se estabeleça o 

diálogo cognitivo. 

 Todos nós temos três canais de comunicação:  

 - o VISUAL  

 - o AUDITIVO e  

 - o CINESTÉSICO 

 

QUAL A MELHOR FORMA DE 

TRABALHAR PARA QUE A 

APRENDIZAGEM ACONTEÇA? 



 Quem tem o canal visual mais desenvolvido          

necessita ver para aprender.  

 O professor normalmente utiliza recursos visuais                

em sua aula. O próprio ato de escrever na lousa 

é um recurso visual que dá subsídios ao aluno 

lembrar de  determinado assunto. 

 O próprio gestual do professor pode facilitar a 

comunicação com o aluno visual.  

 O indivíduo que tem este canal desenvolvido é 

sensível a todos os detalhes. 

O Canal Visual: 



 Quem tem o canal auditivo mais                        

desenvolvido necessita ouvir para aprender. 

 durante a maior parte do tempo de uma aula o 

professor utiliza a fala para se comunicar.  

 Enfatiza pontos positivos com entonações 

diversificadas da voz. 

 O aluno com este canal aflorado não precisa 

olhar para o professor para prestar atenção no 

que ele diz. 

O Canal auditivo: 



 Quem tem o canal cinestésico mais  

desenvolvido precisa sentir o seu corpo. 

 Precisa fazer para aprender.  

 Aprendizagem ligada à ação corporal.  

 O indivíduo que tem este canal aflorado 

não consegue se expressar sem 

movimentar o corpo e muito menos 

entender qualquer explicação sem 

movimentação corporal, pois somente ver 

e ouvir não são suficientes para que 

ocorra o processo cognitivo. 

O canal cinestésico: 



Hoje já se fala também do canal DIGITAL 

 Quem tem o canal digital mais desenvolvido,                      

ouve, entende e pergunta muito.  

 A criança digital precisa de informações e fatos. Tem 

diálogos internos profundos. Diante de ideias e 

programas, tenderão a buscar a lógica e descobrir “se 

fazem sentido” para eles.  

 Apresentam algumas características de outros sistemas 

representacionais.  

 Se mexem e conversam, e ao mesmo tempo, conversam 

consigo mesmo.  

 Não leem muito por longos períodos de tempo, sempre 

pensando no que farão no minuto seguinte. São 

organizados, mas precisam de informações detalhadas e 

instruções passo a passo. 

 



ETAPAS (HIPÓTESES) DO DESENVOLVIMENTO 

DO GRAFISMO  

1)Escrita indiferenciada 

2) Escrita diferenciada ou pré-silábica 

3) Escrita silábica 

4) Escrita silábico-alfabética 

5) Escrita alfabética 



ESCRITA 

INDIFERENCIADA 

Não há ainda a identificação de letras. Nessa 
fase a escrita reproduz traços que a criança 
identifica como a forma básica da 
representação gráfica. Podem parecer 
tentativas de correspondência figurativa 
entre a escrita e o objeto referido.  



ESCRITA DIFERENCIADA OU PRÉ-

SILÁBICA 

 A escrita já apresenta uma variedade de caracteres e 
uma quantidade mínima de letras. Ainda não existe 
compreensão, por parte da criança, de que existe 
uma relação entre a linguagem escrita e a linguagem 
oral.  

 Leitura global (percepção da palavra como um todo) 

 Há uma tentativa sistemática de criar uma 
diferenciação entre   os grafismos produzidos. 



ESCRITA SILÁBICA 

 Tentativa de 

relacionamento 

entre o contexto 

sonoro da 

linguagem e o 

registro gráfico. 

 Cada letra 

corresponde a 

uma sílaba 

falada. 

 



ESCRITA SILÁBICO-ALFABÉTICA 

 Já há uma avaliação 

da palavra em 

relação às sílabas e 

fonemas. 

 Momento de 

transição entre a 

etapa anterior e a 

escrita alfabética. 



ESCRITA ALFABÉTICA 
 

 Todos os 
obstáculos 
conceituais para 
a compreensão da 
escrita já foram 
vencidos. 

 A criança faz uma 
análise sonora dos 
fonemas das 
palavras. 

 Cada fonema é 
representado por 
uma letra. 



Sala de aula que promove o 

letramento: 





Jogos para a aprendizagem 

da leitura: 




















