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RESUMO 

 
Este artigo tem por objetivo abordar as concepções de leitura que orientam a intervenção psicopedagógica no tocante 
às dificuldades de compreensão leitora, traçando um paralelo com pedagogos e alunos e consequentemente fazendo 
uma reflexão sobre o motivo de alguns alunos fracassarem. Parte-se do pressuposto de que um aluno está com 
dificuldades de aprendizagem quando não consegue com sucesso ou não tem potencial normal ou superior para 
aprender. A leitura é a essência do processo de apreender certos tipos de informação contidos em um suporte, que 
são transmitidos por códigos e símbolos para sua compreensão. A leitura conta basicamente com um processo de 
reapresentação. A aprendizagem é o processo por meio do qual o sujeito interage com meio em que vive, 
considerando a influência da família, da escola e da sociedade. A aprendizagem é o objeto central de estudo da 
Psicopedagogia. A Psicopedagogia apresenta proposta de trabalho para a superação das dificuldades de leitura. O 
psicopedagogo identifica as dificuldades e os transtornos que impedem o estudante de assimilar o conteúdo 
explorado na escola e analisa o comportamento do aluno, observando como ele aprende. Esse profissional ainda 
promove intervenção em caso de fracasso ou evasão escolar, mas, para isso conta, com o apoio de testes próprios da 
área. É por meio deles que o psicopedagogo detecta os problemas de aprendizagem. Seu uso constitui um processo 
que permite ao profissional investigar, levantar hipóteses provisórias que serão confirmadas ao longo do processo, 
recorrendo, para isso, a conhecimentos práticos e teóricos. Esta metodologia de trabalho, portanto, será a base que 
dará suporte ao psicopedagogo para fazer a intervenção correta e possíveis encaminhamentos, caso necessário. O 
presente estudo desenvolveu como, enfoque os achados de Rubinstein (2002), Fernandez (1991), Vigotsky (1991), 
Solé (2001), Colomer e Camps (2002), Vieira (2004), entre outros. Como resultado, fica claro que é de interesse da 
Psicopedagogia compreender como ocorre o processo de aprendizagem e tratar possíveis dificuldades que ocorrem 
durante o processo de ensinar e aprender.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Dificuldades de aprendizagem. Literatura. Intervenção Psicopedagógica. Educação. 

 
 

ABSTRACT 
 

This article aims to address the conceptions of reading that guide psychopedagogical intervention regarding reading 
comprehension difficulties, drawing a parallel with pedagogues and students and consequently reflecting on why some students 
fail. It is assumed that a student has learning difficulties when he cannot successfully or does not have normal or superior potential 
to learn. Reading is the essence of the process of apprehending certain types of information contained in a support, which are 
transmitted by codes and symbols for your understanding. Reading basically relies on a resubmission process. Learning is the 
process through which the subject interacts with the environment in which he lives, considering the influence of the family, school 
and society. Learning is the central object of study in Psychopedagogy. Psychopedagogy presents a work proposal to overcome 
reading difficulties. The psychopedagogist identifies the difficulties and disorders that prevent the student from assimilating the 
content explored at school and analyzes the student's behavior, observing how he learns. This professional still promotes 
intervention in case of school failure or dropout, but, for that, he/she counts on the support of tests specific to the area. It is 
through them that the psychopedagogist detects learning problems. Its use is a process that allows the professional to investigate, 
raise provisional hypotheses that will be confirmed throughout the process, using practical and theoretical knowledge. This work 
methodology, therefore, will be the basis that will support the psychopedagogist to make the correct intervention and possible 
referrals, if necessary. The present study developed how to focus the findings of Rubinstein (2002), Fernandez (1991), Vigotsky 
(1991), Solé (2001), Colomer and Camps (2002), Vieira (2004), among others. As a result, it is clear that it is in the interest of 
Psychopedagogy to understand how the learning process takes place and to deal with possible difficulties that occur during the 
teaching and learning process. 
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INTRODUÇÃO 
 

A iniciativa desse artigo parte, então, do desejo 

de compreender, a partir da perspectiva da 

psicopedagogia, com se dá o processo de aprendizagem 

da leitura. O capitulo I, Art. 1° do Código de Ética da 

Associação Brasileira de Psicopedagogia (ABPp) nos 

mostra que a “Psicopedagogia é um campo de atuação 

em Educação e Saúde que ocupa o processo de 

aprendizagem considerado o sujeito, a família, a escola, 

a sociedade e o contexto sócio-histórico, utilizando 

procedimentos próprios fundamentos em diferentes 

referenciais teóricos”. 

 Nesse sentido, será estudado o trabalho do 

psicopedagogo junto ao processo de ensino-

aprendizagem da leitura, considerando o modo como a 

teoria subsidia a prática na elaboração de atividades 

com fins de promoção da leitura, já que a dificuldade 

dos alunos nessa área é matéria de atenção, 

independentemente do gênero textual estudado, da 

série em que o aluno se encontra e, até mesmo, da 

dedicação do professor.  

 O que se entende por leitura? Quanto daquilo 

que se entende ser o ato de ler se manifesta em 

atividades que efetivam o fazer pedagógico? O que 

psicopedagogo pode fazer para favorecer a 

aprendizagem da leitura? 

 Perguntas como essas foram ocorrendo à 

medida que se aprofundavam as pesquisas, por meio de 

livros e artigos; acompanhando o grande número de 

trabalhos já publicados com o referido tema.  

 Entende-se que o desafio que se impõe na 

educação pressupõe que haja avanços na busca de 

alternativas, estratégias e habilidades para enfrentar 

melhor a realidade de nosso educando; não há como 

negar que as dificuldades de leitura estão fortemente 

associadas ao trabalho docente, razão pela qual 

precisamos continuar a discutir o assunto na tentativa 

de compreender porque, apesar de tantos esforços 

nesse sentido, as escolas não conseguem melhorar seus 

índices.  

 Não é de hoje, também, que se sabe alunos 

com deficiências de leitura acabam sendo prejudicados 

nas demais áreas do conhecimento e que é preciso 

investir constantemente nesse processo de 

aprendizagem que, na verdade, acompanha o aluno 

desde a formação inicial até a educação superior. A 

escola tem um papel muito importante nessa questão 

de desenvolvimento na aprendizagem da leitura; não só 

ela, mas também a família. No entanto, é o professor 

quem executa com destaque tal missão. É dele que são 

cobrados o empenho e a dedicação na busca de 

melhorar os índices educacionais e tem sido cada vez 

mais frequente a exigência de que esse profissional seja 

também um pesquisador de sua prática.  

No ensino de língua portuguesa, encontra-se o 

constante desafio de levar o aluno a ampliar sua 

compreensão de texto. A prática, entretanto, não é tão 

simples como pode parecer à primeira vista, sobretudo 

porque toda boa prática se ancora em uma sólida 

teoria, ao menos em tese. Nos dias de hoje, dentro de 

uma perspectiva de educação na qual lidamos cada vez 

mais com um número crescente de informações, o 

letramento se apresenta como necessidade imperiosa 

para inúmeras e constantes práticas de interação social; 

a escola, que tem como função social preparar para a 

sociedade de informação, que aí está, não pode 

continuar repetindo um discurso “bonito” enquanto sua 

prática não vai além do modo como já estudavam 

nossos antigos professores.  

Assim, as concepções de leitura conhecidas 

pelos professores poderão esclarecer em que medidas 

auxiliam na elaboração de práticas interventivas que 

minimizem as dificuldades de compreensão leitora, a 

fim de discutir ainda até que ponto a prática reflete o 

conhecimento que o professor possui sobre o assunto. 

Nessa perspectiva, o professor deve então munir-se de 

um aparato teórico que valide seu processo de 

ensino/aprendizagem frente às novidades que se 
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impõem. Acredita-se que o professor deva ser capaz de, 

frente a uma escolha teórica, elaborar atividades de 

intervenção psicopedagógico em consonância com 

aquilo que acredita-se o processo de ler.  

Para tanto, pretende-se elaborar uma reflexão 

que caminhe no sentido de verificar se o que sestá 

entendendo por leitura é o que orienta a prática 

pedagógica, sobretudo a interventiva, quando 

diagnosticada uma dificuldade de leitura. Tenta-se 

responder às seguintes indagações a partir de um olhar 

psicopedagógico: 

a) Quais as concepções de leitura adotadas por 

professores de língua portuguesa do ensino 

fundamental? 

b) Até que ponto a teoria sobre a leitura é considerada 

por esses professores na elaboração de atividades de 

leitura?  

c) Como psicopedagogo que trabalha na escola pode 

contribuir para a prática pedagógica da equipe?  

Quanto a metodologia, trata-se de um estudo 

descritivo com abordagem qualitativa que utiliza revisão 

bibliográfica. Quanto à organização estrutural e para 

dar conta dos objetivos traçados, este artigo tratará do 

processo de aquisição da leitura, de letramento, do 

fazer pedagógico e da práxis psicopedagógica escolar. A 

base teórica se estabeleceu principalmente a partir de 

alguns autores como Rubinstein (2002), Fernandez 

(1991), Vigotsky (1991) e Solé (2001), Colomer e Camps 

(2002) dentre outros. 

 

CONCEPÇÕES DE LEITURA 

 

 A leitura é essência do processo de 

aprendizagem sistemática na escola. De acordo com 

Colomer (2002, p.29) a leitura é “a capacidade de 

entender um texto escrito, mas o significado de um 

texto não está na soma de significados das palavras que 

o compõem, nem coincide somente com o que se 

chama de significado literal do texto”. Portanto, durante 

a leitura de uma mensagem escrita, o leitor deve 

racionar e inferir de forma continua captando 

significados que não aparecem diretamente no texto, os 

especialistas afirmam que o texto proporciona apenas 

uma das fontes críticos as de informação. É preciso que 

o restante provenha dos conhecimentos prévios do 

leitor.  

 Assim, ler é mais do que um simples ato de 

decodificar; É antes de tudo ator de raciocino. 

  

DEFINIÇÕES DE LEITURA 

 

 Pode-se entender em Colomer e Camps (2002) 

que ler é o processor que se segue para obter 

informação da língua escrita, do mesmo modo que 

“escutar” é o que faz para obter informação da língua 

oral. Segundo essas autoras, o primeiro passo desse 

processo inicia-se com a captação de determinados 

estímulos mediante os sentidos, que pode ser uma 

música, palavras escritas em um papel, luz de um 

semáforo etc. Tudo isso em estreita relação com as 

intenções do sujeito que seleciona automaticamente os 

estímulos que lhe interessa perceber.  

 As diferenças entre os códigos oral e escrito da 

língua supõem também a necessidade de um ensino 

que não se baseie na decifração literal de textos 

escritos. Tradicionalmente, a escola transmitiu a ideia 

de que ler é oralizar qualquer tipo de texto escrito, 

unidade após unidade, sem jamais descolar-se dele tão 

rapidamente quanto possível sem cometer equívocos.  

 Ler é, então, explorar a escrita. A criança 

aprender a falar primeiramente porque, a partir de uma 

situação que a envolve, atribui sentido a uma 

mensagem, desprezando boa parte dos elementos 

expressos, atribuindo sentido aos signos que ela 

considera mais significativos. O mesmo processo ocorre 

quando a criança explora a escrita para atribuir-lhe 

sentido. Na modalidade oral é obrigatória a pronúncia 

das palavras na ordem em que se apresentam. Não se 

podem pular elementos desconhecidos, nem, retroagir, 
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para palavras já lidas, cujo significado só foi esclarecido 

mais adiante. 

 Portanto, aprender a ler é, primeiro adivinhar, 

e depois, cada vez mais acertar. Ler é tratar com os 

olhos uma linguagem feita para os olhos ao passo que a 

oralização é a atividade que permite constituir uma 

cadeia oral a partir do escrito.  

 Vários autores são unanimes em admitirem 

que para que a leitura ocorra, é necessária tanto a 

decodificação quanto a compreensão. O primeiro se dá 

com maior intensidade no início da alfabetização, 

quando as crianças precisam conhecer o código 

linguístico. O segundo, a internalização do leitor, varia 

aos poucos, dependendo dos conhecimentos 

armazenados e dos propósitos de leitura (SCLIAR-

CABRAL, 2003).  

 Segundo soares (2003, p. 72), “letramento não 

é simplesmente um conjunto de habilidades individuais 

e sim, como sedo um conjunto de práticas sociais 

ligadas à leitura e à escrita em que os indivíduos se 

envolvem em seu contexto social”. 

 

Kleiman (1995, p. 20) confirma 
claramente o pensamento de Soares 
quando diz que, pode-se afimar que a 
escola, a mais importante das agências de 
letramento, preocupa-se, se não com o 
aletramento, pratica social, mas com 
apensas um tipo de prática de letramento, 
a alfabetização, o processo de aquisição 
de códigos (alfabético, numérico), 
processo geralmente percebido em 
termos de uma competência necessária 
para o sucesso e promoção da escola.  

 
 

 Já outras agências de letramento, como a 

família, a igreja, a rua como lugar de trabalho, mostram 

orientações de letramento muito diferentes. 

  

DIFICULDADES DE LEITURA 

 

 Segundo Colomer e Camps (2002) a 

aprendizagem tradicional da língua escrita sustenta-se 

em três pressupostos básicos, os quais determinam sua 

ideia do que é a língua escrita, do que é ler e do que é 

ensinar. A autora entende que a relação entre língua 

oral e a língua escrita é a de uma simples tradução dos 

signos gráficos aos signos orais, que a leitura é um 

processo centrado no texto, por meio do qual o leitor 

deve extrair o significado segundo um sistema de 

oralização de suas unidades linguísticas para atribuir-

lhe, posteriormente, o significado que se vai 

construindo por um processos ascendente.  

 A autora parte de uma teoria pedagógica que 

conhece a aprendizagem como a recepção passiva do 

saber do professor por parte do aluno. Segunda ela, as 

dificuldades de aprendizagem de leitura nem sempre 

estão concentradas na escola, sendo oriundas dos 

problemas sociais, familiares e individuais.  

 O professor, muitas vezes não sabe lidar com 

essa questão e não está preparado para absorver e 

resolvê-la, embora ler seja a base de quase todas as 

atividades que se realizam na escola, e a concepção de 

leitura enquanto ao compreensivo seja aceita por todos 

e seja fácil constatar que as atividades de leitura na 

escola não ensinam entender os textos.  

 Um caso muito frequente que corrobora essa 

constatação é trazido por Cagliari (1997), para quem o 

bloqueio que se produz em alguns alunos em séries 

iniciais quando já fizeram a primeira aprendizagem de 

leitura e tem de enfrentar, sozinhos, a leitura de textos 

muitos mais concretos, no sentido de pertencerem à 

vida cotidiana, do que aqueles selecionados pela escola 

enquanto a atenção estava centrada na descoberta da 

língua escrita.  

 Agir assim contribui para que, inclusive, os 

alunos possam se permitir ser envolvidos e 

responsabilizados nas tarefas de avaliação, na medida 

em que se permite analisar as dificuldades encontradas, 

podem ser objetivas e externas a ele. Se o professor e 

ele consideram juntos o problema podem chegar a 

descobrir as dificuldades de um texto mal construído ou 
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com características que requerem habilidades que o 

aluno ainda não adquiriu. 

 Por esses motivos, a escola precisa de uma 

reflexão muito mais séria sobre isso. Ela precisa 

entender o que é a leitura; só então será fácil e frutífero 

escolher alguns métodos eficazes nos dias atuais.  

 Segundo Bossa (2007) o trabalho a partir da 

instituição escolar cumpre uma importante função 

social: a de socializar os conhecimentos disponíveis, 

promover o desenvolvimento cognitivo e a construção 

de regras de conduta, dentro de um projeto social mais 

amplos. A escola, afinal, é responsável por grande parte 

da aprendizagem do ser humano.  

 É possível provocar nos professores e nos pais 

uma tomada de consciência sobre o que é leitura, a 

partir de uma determinada prática pedagógica adotada, 

executada, para, quem sabe, minimizar as falsas noções 

que continuam sendo utilizadas como referências para a 

ação educativa escolar e familiar. 

 Na visão de Pain (1986, p.58), “a dificuldades 

para aprender como um sintoma cumpre uma função 

positiva tão integrativa como o aprender”. Na 

concepção da autora, tais fatores seriam orgânicos, que 

dizem respeito ao funcionamento dos órgãos dos 

sentidos, os específicos, que seriam dificuldades do 

próprio individuo, manifestadas na área da linguagem 

ou na organização espacial e temporal; os psicógenos, 

só quais distinguem dificuldades de aprendizagem 

decorrentes de sintoma ou de uma inibição, 

considerando que “aprender”, por exemplo, seria 

inconsciente, enquanto que inibição seria uma retração 

intelectual do ego e, por fim; os fatores ambientais, só 

quais relacionam às condições objetivas ambientais que 

podem favorecer, ou não, à aprendizagem.  

 Assim, na visão dessa autora, é perceptível que 

são vários os fatores que incidem na aprendizagem do 

aluno, e o principal fator a favorecer ou não favorecer o 

aprendizado, é o fator ambiental, ou seja, o modo como 

o professor interage com o aluno e o conforto ou 

desconforto do ambiente. 

 Nesse sentido, para Cagliari (1997) e Pain 

(1986), a rigidez na sala de aula para as crianças com 

dificuldades de aprendizagem é fatal. Para progredirem, 

segundo os autores, as crianças devem ser encorajadas 

a trabalhar ao seu próprio modo, possibilitando que 

ajam partindo de suas experiências, para que possam 

constituir de forma segura e independente o seu 

processo de aprendizagem. Os autores acreditam que, 

se essas crianças forem colocadas com um professor 

inflexível sobre tarefas e teste, ou que usa materiais e 

métodos inapropriados às suas necessidades, estes 

serão propensos a um fracasso escolar.  

 Landim (2005), seguindo, ainda, essa 

abordagem dos aspectos educativos e cognitivo, cita os 

autores José e Coelho (2002), os quais ressaltam que as 

crianças que não conseguem acompanhar o currículo 

estabelecido pela escola, fracassam no processo de 

aprendizagem passando a ser classificada como 

deficientes mentais, emocionalmente perturbadas ou 

simplesmente rotuladas como alunos fracos.  

 Para esses autores, existem diversas maneiras 

de se avaliar a compreensão leitora; porém uma das 

mais simples e comumente utilizada por professores, é 

solicitar à criança, após esta realizar a leitura de um 

texto, que conte o que aconteceu. Para que haja 

compreensão leitora, alguns, de maneira geral 

observam que as trocas relacionadas à discriminação 

auditiva, são mais perceptíveis pelo professor; quando a 

criança realiza a escrita de palavras, por ocasião da 

realização da leitura, nem sempre estas confusões são 

percebidas.  

 As dificuldades de leitura também podem estar 

ligadas às dificuldades de discriminação visual, o que 

não implica afirmar que a criança seja portadora de um 

déficit visual. Apesar de uma boa visão ser 

imprescindível para uma discriminação visual eficiente, 

ela depende de outros fatores além da boa visão.  

 Strick e Smith (2001 apud LADIM, 2005) 

entendem que também o ambiente doméstico exerce 

um importante papel para determinar se qualquer 
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criança aprende bem ou mal, para o autor, as crianças 

que recebem um incentivo carinhosos durante toda a 

vida tendem a ter atitudes positivas, tanto sobre a 

aprendizagem quanto sobre si mesmas.  

 O sistema familiar junto com a psicopedagogia 

pode se organizar em torno do apoio, proteção, 

acompanhamento e socialização de seus membros; o 

terapeuta por consequência se une a família para juntos 

traçar um paralelo não para educa-la ou socializa-la, 

mas para restaurar ou modificar o seu funcionamento, 

para que possa desempenhar melhor suas tarefas. 

 

CONCEPÇÕES DE INTERVENÇÃO PSICOPEDAGÓGICA 

 

 Fala-se de intervenção com uma interferência 

que um profissional, tanto o educador, quanto o 

psicopedagogo realiza sobre o processo de 

aprendizagem ou aprendizagem do sujeito, o qual pode 

estar apresentando problemas de aprendizagem.  

 Entende-se que na intervenção o procedimento 

adotado interfere no processo, com o objetivo de 

compreendê-lo, explicitá-lo ou corrigi-lo. Introduzir 

novos elementos para o sujeito, pensar poderá levar à 

quebra de um padrão anterior de relacionamento com o 

mundo. 

 É possível exemplificar intervenções 

psicopedagógicas com uma fala, um assinalamento, 

uma interpretação que o psicopedagogo realiza na 

escola em crianças com transtorno de déficit de 

atenção, com a finalidade de desvelar um padrão de 

relacionamento, uma relação com o mundo e, portanto, 

com o conhecimento.  

 Pode-se considerar que um dos objetivos da 

psicopedagogia é, segundo Rubinstein (2002), a 

intervenção, no sentido de colocar-se no meio, de fazer 

a medição entre a criança e seus objetos de 

conhecimentos. 

 Parte-se do pressuposto segundo de que as 

causas do não aprender podem ser diversas e, em vista 

disso, admitidos não ser tarefa fácil para os educadores 

compreenderem essa pluricausalidade; talvez por isso 

seja comum constatar que as escolas rotulem e 

condenam determinados grupos de alunos à repetência 

ou à multirrepentencia, como também os classificam 

por meio de funções adjetivas do tipo “sem solução e 

vítimas de uma desigualdade social”.  

 Nesses casos, sugere-se que a postura do 

professor, preferencialmente junto com o 

psicopedagogo, seja a de organizar turmas para o 

trabalho em grupo, juntando alunos que aprendem com 

facilidade e alunos que apresentam dificuldades de 

aprendizagem, pois as crianças que entendem suas 

linguagens podem agir como sendo professores uns dos 

outros.  

 Há autores, como Fernandez (1991) que 

propõem, inclusive, guia para uma escuta 

psicopedagógica, o qual orienta a escutar, olhar, deter-

se nas fraturas do discurso, observar e relacionar com o 

que aconteceu previamente à fratura, descobrir o 

esquema de ação subjacente, ou seja, buscar a 

repetição dos esquemas de ação, e interpretar a 

operação mais do que o conteúdo.  

 A Psicopedagogia utiliza os termos 

“ensinamentos e aprendentes” para denominar o par 

educativo que comumente conhecemos por professor. 

Pensa-se que, para a psicopedagogia, esses papeis 

alternem-se o tempo inteiro. No processo de ensino-

aprendizagem visto pela psicopedagogia se aprende 

sobre nós, sobre a forma de ensinar, quem que o outro 

nos serve de espelho.  

 Todo professor quer que os alunos acertem 

sempre, mas deve-se adquiri um novo olhar sobre erro 

na aprendizagem; estuda-se que o erro é um indicador 

de como o aluno está pensando e como compreendeu o 

que foi ensinado. Analisa-se com mais cuidado os erros 

dos alunos, pode-se elaborar a reformulação e práticas 

docentes de modo que eles fiquem perto da 

necessidade dos alunos e atender dificuldades que o 

mesmo apresenta.  
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 É muito importante que o professor reflita 

sobre as causas do fracasso escolar não para se culpar, 

mas para se responsabilizar. Responsabilizar-se significa 

abraçar a causa e procurar alternativas para solucionar 

o problema. Procura-se então compreender como 

ocorre o conhecimento, os que interferem na 

aprendizagem, seus diferentes estágios, e as diferentes 

teorias que podem transformar o trabalho do professor 

em processo cientifico e assim ele percorrerá o caminho 

prática-teoria-prática.  

 É muito importante também que o professor, 

em conjunto com a equipe da escola e a intervenção do 

psicopedagogo, reflitam sobre a estrutura curricular que 

está sendo oferecida e sua compatibilidade com a 

estrutura cognitiva, afetiva e social do aluno, para 

Vigotsky (1991, p.33) “todos os seres humanos são 

capazes de aprender, mas é necessário que adaptemos 

nossa forma de ensinar”. 

 Condemarin e Blomquist (1989, p. 59) 

acrescentam ainda que: 

 

Há necessidade de positiva disposição 
emociona e interesse pelas crianças com 
dificuldades; habilidade para organizar, 
adaptar ou criar matérias e aplicar 
conhecimentos teóricos às necessidades 
da criança e seu problema; capacidade de 
estabelecer uma relação positiva com os 
pais, a fim de obter sua colaboração na 
solução das dificuldades da criança. 

 
 

 Acredita-se que é de grande importância e 

muito positivo o vínculo afetivo com as crianças e os 

pais destas, pois percebemos o interesse e o prazer que 

elas e seus pais sentem e demonstram para nós 

educadores quando nos dedicamos com afeto, interesse 

e disposição para solucionar as dificuldades e os 

problemas que interferem nas crianças. Com isso, há 

mais colaboração e participação das crianças quanto 

dos pais.  

 

SUGESTÕES DE PRÁTICAS INTERVENTIVAS 

 Vieira (2004) cita que inúmeros 

questionamentos abordam como a intervenção deve ser 

feita. É fato que a maioria das dificuldades de 

decodificação são atribuídas às dificuldades na 

aquisição do código fonológico, dessa forma, é 

interessante que a intervenção seja feita de modo a 

procurar melhorar, também, o reconhecimento da 

estrutura fonológica das palavras, na tentativa de que 

atuem como auxiliares no processo de atenuação das 

dificuldades de leitura. 

 Para Vieira (2004), ainda que a intervenções 

deva acontecer de maneira a fornecer ao aprendente 

possibilidades para que ele se passe a planejar a sua 

própria tarefa de leitura, ele deve buscar o controle 

daquilo que lê, baseando-se, para tanto, e tornar 

decisões uteis para que seus objetivos sejam 

alcançados.   

 Recorrendo a Solé (1998, p. 73-74), verifica-se 

que ela formula alguns questionamentos que deveriam 

ser levantados educador, para que fossem 

desenvolvidos pelos leitores em busca da leitura 

compreensiva. Esse questionamento compreende os 

seguintes itens: compreender os propósitos implícitos e 

explícitos da leitura.  

 

Equivaleria a responder às perguntas: 
porque / para que tenho que lê-lo; ativar 
e aportar à leitura os conhecimentos 
prévios relevantes para o conteúdo em 
questão. O que sei sobre o conteúdo do 
texto? O que sei sobre os conteúdos afins 
que possam ser uteis para mim? Que 
outras coisas sei que possam me ajudar: 
sobre o autor, o gênero, o tipo de texto 
[...]? dirigir a tenção ao fundamental, em 
detrimento do que pode parecer trivial 
[...] qual é a informação essencial 
proporcionada pelo texto e necessária 
para conseguir meu objetivo de leitura? 
Que informações considerar pouco 
relevantes, ´por sua redundância, eu 
detalhe, por serem pouco pertinentes 
para o proposito que persigo? Avaliar a 
consequência interna do conteúdo 
expressado pelo texto e sua 
compatibilidade com o conhecimento 
prévio e com o “sentido comum”. Esse 
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texto tem sentido? As ideias expressadas 
no mesmo têm coerência? É discrepante 
com o que penso, embora siga uma 
estrutura de argumentação logica? 
Entende-se que quer exprimir? Que 
dificuldades apresenta? comprovar 
continuamente se a compreensão ocorre 
mediante a revisão e a recapitulação 
periódica e a auto-interrogação. Que se 
pretendia explicar neste parágrafo-
subtítulo, capitulo? Qual é a ideia 
fundamental que extraio daqui? Posso 
reconstruir o fio dos argumentos exposto? 
Posso reconstruir as ideias contidas nos 
principais pontos? Tenho uma 
compreensão adequada dos menos? 
elaborar e provar inferência de diversos 
tipos, como interpretações, hipóteses, 
previsões e conclusões. Qual poderá ser o 
final deste romance? Que sugeriria para 
resolver o problema exposto aqui? Qual 
poderia ser por hipótese o significado 
desta palavra que me é desconhecida? 
Que pode acontecer com este 
personagem? 

 
 

 Para a referida autora tais colocações exaltam 

a necessidade da existência de um leitor que seja 

estimulado a desenvolver seu papel ativamente, tanto 

antes de iniciar a leitura propriamente dita, quanto 

durante e depois.  

 É preciso que haja uma intervenção direita do 

professor ou psicopedagogo, no intuito de auxiliar o 

educando a que ele consiga, conjuntamente, visto que 

haverá o compartilhamento da compreensão tida pelo 

professor com seu aluno. 

 O educador será responsável por selecionar os 

conteúdos para os quais os aprendentes têm 

maturidade para compreender, além de, 

paulatinamente, ir ampliando o nível de dificuldade das 

atividades apresentadas. Assim, embora o aluno seja 

protagonista, o professor também desempenhará um 

papel de destaque. Ela acrescenta que é importante 

interiorizar o que foi ensinado ao aluno, e isto ajuda no 

nível intelectual do mesmo (SOLÉ, 1989). 

 A intervenção psicopedagogia na visão de Solé 

(1998, p 422), “deve estar centrada na tarefa de 

potencializar a capacidade de aprender do aluno, na 

medida e, que isso repercutirá positivamente em seu 

desenvolvimento”. Além disso, qualquer que seja a 

capacidade de ensinar da escola e de seus 

componentes, bem como a de aprender, de seus 

alunos”. Sobre isso, Collins e Smith (1980 apud VIEIRA, 

2004) evidencia a necessidade de que o próprio 

professor sirva de exemplo para seus alunos, ou seja, é 

adequado que ele próprio professor sirva de exemplo 

para seus alunos, ou seja, é adequado que ele próprio 

leia em voz alta para a turma e vá chamando a atenção 

para as dificuldades encontradas bem como os meios de 

soluciona-las. Dessa forma, estaria sendo dada uma 

demonstração de como deve acontecer a leitura.  

 O mais importante é enfatizar a ideia de que as 

estratégias de leitura, bem como o seu bom 

desenvolvimento, não apresentam começo, meio e fim 

rígidos; ao contrário, é um processo de 

complementação. Para ler bem, são necessários os 

conhecimentos já trazidos pelos alunos, alem daqueles 

ora construídos e, ainda que continuarão a se formar, 

visto que o ser humano está continuamente 

aprendendo. 

 Patto (1993) faz algumas sugestões para o 

trabalho com os alunos portadores de dificuldades de 

aprendizagem, na perspectiva da Psicopedagogia.  

 Organizar as turmas para o trabalho em grupo, 

juntando alunos que aprendem com facilidade e alunos 

que apresentam dificuldades também pode ser uma 

boa alternativa, pois as crianças e os adolescentes 

“falam a mesma língua” e podem funcionar como 

professores uns dos outros. 

É importante que o professor reflita sobre as 

causas do fracasso escolar não para se culpar, mas para 

se responsabilizar. Responsabilizar-se, significa abraçar 

a causa e procurar alternativas para solucionar o 

problema. Não podemos nos satisfazer com 

aprendizagens parciais. Procurar compreender como 

ocorre o conhecimento, os fatores que interferem na 

aprendizagem, seus diferentes estágios, e as diferentes 

teorias que podem transformar o trabalho do professor 
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em processo cientifico e assim ele percorrerá o caminho 

prática-teoria-prática. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Este artigo teve como objetivo principal 

verificar se havia correlação entre o conceito de leitura 

e de intervenção pedagógica, por meio da análise 

psicopedagógica e da reflexão sobre esse tema.  

 O intuito da intervenção da psicopedagogia é 

ajudar o estudante a tornar-se autônomo diante de seus 

conhecimentos, com pesquisas e trabalhos em grupo, 

culminando com a primazia da leitura e seus 

conhecimentos. A metodologia de trabalho da 

psicopedagogia permite que professores busquem ter 

um olhar analítico diante do desenvolvimento da sua 

pratica pedagógica, de maneira a contribuir com o 

desempenho da aprendizagem dos alunos. 

A intervenção da psicopedagogia na leitura 

comtempla as seguintes abordagens: responsabilidade 

social da educação escolar, no contexto da sociedade 

brasileira é um dos principais interesse e preocupações 

ao realizar mais uma pesquisa sobre o tema leitura e 

suas dificuldades, especialmente nas séries iniciais do 

Ensino Fundamental em escolas. Como resultado, fica 

claro que é do interesse da Psicopedagogia 

compreender como ocorre o processo de aprendizagem 

e tratar possíveis dificuldades que ocorrem durante o 

processo de ensinar e aprender. Podem ser constatadas 

definições teóricas e com a certeza de que muito ainda 

há por ser pesquisado nesse assunto; acredita-se que 

será necessário investir um pouco mais nessa temática, 

observando prática e abordagem teórica e, até que 

ponto que essas, caminhando juntas, fazem a diferença 

no aprendizado do aluno. Conclui-se que a prática 

psicopedagógica é uma ferramenta que contribui na 

aquisição dos conhecimentos que são elaborados no 

processo de ensinar e aprender, proporcionando ao 

aluno uma maneira gratificante e prazerosa para 

acontece aprendizagens, autonomia e emancipação.  
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