
- 1 - 
 



- 2 - 
 



- 3 - 

 

  

 

 

 

CONEXÃO 

EDUCACIONAL 
Cognição e o Processo de Aprendizagem  

 

 

VOLUME VII 

 

 

 

 

 

 



- 4 - 

 

  



- 5 - 

BETIJANE SOARES DE BARROS (ORG.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONEXÃO 

EDUCACIONAL 
Cognição e o Processo de Aprendizagem  

 

 

VOLUME VII 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

    

Goiânia-GO 

2018 



- 6 - 

Direção Editorial 
 

Willames Frank da Silva Nascimento 
  

Comitê Científico Editorial 
 

Dr. Alberto Vivar Flores 
Universidade Federal de Alagoas | UFAL (Brasil) 

 

Drª. María Josefina Israel Semino 
Universidade Federal do Rio Grande | FURG (Brasil) 

 

Dr. Arivaldo Sezyshta 
Universidade Federal da Paraíba | UFPB (Brasil) 

 

Dr. Dante Ramaglia 
Universidad Nacional de Cuyo | UNCUYO (Argentina) 

 

Dr. Francisco Pereira Sousa 
Universidade Federal de Alagoas | UFAL (Brasil) 

 

Dr. Sirio Lopez Velasco 
Universidade Federal do Rio Grande | FURG(Brasil) 

 

Dr. Thierno Diop 
Université Cheikh Anta Diop de Dakar | (Senegal) 

 

Dr. Pablo Díaz Estevez 
Universidad De La República Uruguay | UDELAR (Uruguai) 

 

 

 

 



- 7 - 

SUMÁRIO 

 

 

CAPÍTULO I................................................................. 

PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO E O PAPEL DO 

PROFESSOR NO AMBIENTE ESCOLAR 

Adriana Cavalcante da Silva Lessa 

08 

  

CAPÍTULO II............................................................... 

MOTIVAÇÃO NO PROCESSO ENSINO-APREN-

DIZAGEM: NA VISÃO DO PSICOPEDAGOGO 

Celina Amorim da Silva 

22 

  

CAPÍTULO III.............................................................. 

DO DIAGNOSTICO A ACEITAÇÃO DA FAMÍLIA  

Marluce Ferreira de Carvalho 

Betijane Soares de Barros 

40 

  

CAPÍTULO IV.............................................................. 

PARA ALÉM DO LETRAMENTO DO AUTISTA 

Roselia Belo dos Santos 
 

62 

CAPÍTULO V................................................................ 

ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO: ENTES COM-

PLEMENTARES NO PROCESSO EDUCACIONAL 

José Jaédson de Almeida Silva 

 

75 

  



- 8 - 

 

 

Adriana Cavalcante da Silva Lessa1 

 

 

Este trabalho trás a importância do professor para o 

aluno no processo do ensino-aprendizagem e na construção 

de conhecimentos em crianças das séries iniciais da 

Educação Infantil e do Ensino Fundamental I, na faixa etária 

de 3 a 10 anos. 

A aprendizagem na maioria das vezes é um processo 

que requer muito a atenção do professor com seu aluno, e em 

que vários fatores, em interação, colaboram para o seu 

sucesso. Nesse processo, o professor é facilitador das 

interações fundamentais entre ele e as crianças e entre elas 

mesmas, nunca descartando seus conhecimentos prévios,  

sociocultural e cognitivo onde na maioria das vezes vão estar 

juntos. Essa interação social realiza-se através de trocas de 

ideias  entre os iguais, os que não são iguais e que tem no 

professor a supervisão e o cuidado do processo de ensino e 

aprendizagem. 

                                       
1 Mestranda em Ciências da Educação, Especialista em Psicopedagogia, 

Graduada em Letras, Professora da Rede Pública Municipal. 

Adrianacavalcante32@hotmail.com 
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Para que aja desenvolvimento da inteligência e 

aprendizagem, é necessário que o professor compreenda o 

próprio modo da criança se relacionar, se comunicar, agir, 

sentir, pensar e construir seus conhecimentos e conceitos. 

O pensamento de Piaget com relação a aprendizagem 

é provocada por  várias situações  e o desenvolvimento pode 

ser chamado de aprendizagem em que envolva todos os 

sentidos relacionados ao aluno. Para ele, o desenvolvimento 

cognitivo ocorre de forma igual para todas as crianças, mas 

isto não significa que todas tenham que ter o mesmo 

pensamento e a mesma aprendizagem diante do processo 

professor-aluno. 

A estrutura  cognitiva têm sua origem na maturação 

de cada criança, sua hereditariedade e também seus aspectos 

neurológicos e sensoriais e cognitivo, e essa maturação 

depende também dos estímulos ambientais em cada fase da 

vida. A aprendizagem é construída pelos sujeitos em uma 

relação de diálogo e interação com os conteúdos, sempre 

considerando as estruturas mentais e cognitivas do aluno. 

Na escola, o professor, para atingir a eficácia de sua 

atuação, precisa lançar propostas que respeitem essas 

particularidades, com o objetivo de atender às necessidades 

das crianças. A subjetividade está relacionada com a 

interdisciplinaridade e é através destas duas fontes que o 

professor deverá lançar as suas propostas, pois respeitar a 

criança em seu contexto e lhe proporcionar condições para 

construir sua interpretação de mundo e de uma educação 

renovada e através do professor. 
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Vygotsky destaca o desenvolvimento da criança 

como um processo passado por conflitos, sendo vivenciado 

na totalidade e não isoladamente, no fortalecimento da 

inteligência. Vygotsky vê esse desenvolvimento dentro de 

uma dimensão histórica, social e cultural, diferentemente da 

base racionalista do pensamento de Piaget.  

Refletindo sobre a aprendizagem, é necessário que o 

professor esteja sempre em busca de novidades para 

transmitir para o seu aluno, que busque sempre o interesse da 

criança através de um ambiente agradável, de jogos lúdicos 

e de uma didática renovada e construtiva  .O professor tem 

que sempre estar disposto a interagir com a criança e 

aprender junto  com ela no seu dia-a-dia, respeitando a 

individualidade e o espaço de cada uma. 

O professor é o transmissor entre seus alunos e os 

recursos de conhecimentos que leva para o seu aluno, é ele 

quem organiza o espaço e proporciona várias situações para 

que a criança assimile cada vez mais o conteúdo a ser 

estudado. É ao professor que cabe a responsabilidade de 

tornar-se única  as situações da aprendizagem, considerando 

todo o aprendizado que houve naquele momento de 

interação. 

Os professores precisam sempre levar em 

consideração a idade de seus alunos, os pensamentos, sua 

linguagem, o seu conhecimento, o ambiente em que ele vive 

e o seu desempenho no momento em que ele está estudado 
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determinado conteúdo, trazendo sempre para sua sala de aula  

a realidade dos seus alunos . 

O professor deve sempre está inovando a sua didática 

de ensino para que chame a atenção dos mesmos, pois é 

através do novo que resgatamos nossos alunos para a escola 

e para sala de aula. A cada momento em que estamos na sala 

de aula surgi algo novo e é esse novo que os nossos alunos 

ficam cada vez mais fascinados e é dai que surgi o 

crescimento e o desenvolvimento deles. As experiências 

vividas irão sempre contribuir para o seu cotidiano e seus 

aperfeiçoamentos tanto na vida escolar como na vida pessoal 

dos nossos alunos. 

No período do processo da construção de 

conhecimentos o professor deverá usar com seus alunos 

vários métodos de linguagem que leva a interagir em seu 

ambiente e com outras pessoas. A cada etapa surgi novas 

descobertas pois a criança passa por várias fases e é através 

de cada uma destas que  elas vão aprimorando os seus 

conceitos e seus conhecimentos. 

O planejamento deve ser estimulador tanto para o 

professor como para o aluno, pois é através dos conteúdos 

que o professor vai conseguir estimular o seu aluno para o 

dia-a-dia. 

A criança é um ser verdadeiro e social, que já tem a 

sua capacidade de pensar, de amar e que no decorrer de cada 

fase  vai aprimorando cada vez mais, através do ambiente em 

que vive e das pessoas com quem se comunicam e se 

relacionam.   
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Embora o papel da realidade social na 

formação do sujeito individual seja uma 

ideia ampla aceita (e óbvia), controvérsia e 

ambiguidades surgem quando a natureza 

deste papel e a gênese dos processos 

individuais são conceituadas. As 

abordagens deste problema envolvem 

elaborações teóricas que tendem a 

privilegiar ou o funcionamento 

intraindividual  ou interindividual. 

(SMOLKA et al., 1995) 

  

É através do contexto social que o sujeito torna-se 

uma pessoa  critica  levando em consideração a 

individualidade de cada um, pois a cada momento em que 

estamos na sala de aula, nós estamos preparando os nossos 

alunos para ser uma pessoa crítica, pesquisadora e que esteja 

sempre em busca do novo. 

A criança que aprende é aquela que está sempre em 

busca do novo, ela sempre vai está disposta a interpretar a 

aprender e a compreender   o seu amigo de sala, o conteúdo 

estudado, enfim é dessa criança que estamos em busca para 

que construa e reconstrua o novo através da pesquisa e da 

interação junto com o meio em que vive. 

Um ambiente agradável para que o aluno possa ser 

alfabetizado é aquele que possamos ter vários instrumentos 

como, por exemplo: uma sala de aula grande e arejada, livros 

de história para que a criança aprenda a gostar de ler, mesmo 

que ainda ela esteja no processo de ser alfabetizado, pois é 

através do lúdico, que ela vai descobrir algo novo e vai se 

apaixonar cada vez mais pela leitura, pela escrita, enfim até 

mesmo pelos conteúdos que elas irão estudar e aprender no 
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decorrer da viva escolar. É também através da  pesquisa, da 

leitura que teremos alunos críticos e inovadores no futuro. 

A equipe pedagógica deve sempre está disposta a 

trabalhar com seus alunos as dificuldades de cada um e tentar 

solucionar o problema da melhor maneira possível, 

respeitando a fase de cada criança sem querer ultrapassá-la. 

A equipe pedagógica deverá sempre está perto do seu aluno 

para que possa compreendê-lo melhor, pois cada um tem a 

sua individualidade que deverá ser respeitada no decorrer de 

toda a sua vida. 

A escola tem uma grande responsabilidade que é a de 

cuidar e a de educar e a principal que é de ensinar aos seus 

alunos, não só o de transmitir conteúdo, mais de ensinar 

valores, mostrando para o seu aluno a importância de 

respeitar o próximo e aceitar cada um do jeito que cada um 

é. A escola tem a responsabilidade de ampliar o nível de 

conhecimento de seu aluno tanto cultural e social, pois os 

nossos alunos passam a maior parte de sua vida na escola. 

O professor é um profissional de muita importância 

na vida de seus alunos, pois é com o professor que eles 

aprendem a dar o primeiro passo na sua vida escolar, é na 

escola que eles irão aprender a escrever, a ler e a respeitar a 

individualidade de cada um. O professor é a ferramenta 

principal que transmiti conhecimentos para seus alunos, pois 

o professor termina sendo um espelho e exemplo para os seus 

alunos. 

 

Muitas pessoas ainda entendem o processo 

ensino-aprendizagem de forma estática. Ou 

seja, de um lado existe o professor que 

ensina, transmite informações; do outro lado 
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está o aluno, que escuta e deve esforçar-se 

para aprender. As crianças sempre 

enfrentam uma série de restrições: não 

podem falar  palavrões, ver certos 

programas de televisão, ficar até tarde 

jogando no computador, sair à noite 

etc.(PILETTI, 2013) 

 

Já não existe mais essa do professor ensinar e o aluno 

aprender, pois os dois são sabedores de conhecimentos, na 

verdade o professor sabe mais do que o aluno, mais o aluno 

também tem algo que o professor possa aproveitar no seu dia 

-a-dia, na verdade é a troca de informações e de 

conhecimentos, cada um no seu nível. 

 

 

Ao falarmos em processo de ensino aprendizagem, 

pode ocorrer de adotarmos uma descrição idealizada, que 

tende a considerar isoladamente os atores sociais envolvidos 

sem se dar conta do aspecto fundamental que dá sentido ao 

que acontece em sala de aula, permitindo que o trabalho 

docente seja realizado e que a aprendizagem aconteça. A 

prática pedagógica do professor é de suma importância para 

o processo de aprendizagem do aluno. 

 

[...] na vivência do espírito de parceria, de 

integração entre teoria e prática, conteúdo 

e realidade, objetividade e subjetividade, 

ensino e avaliação, reflexão e ação, dentre 

muitos dos múltiplos fatores interagentes 

do processo pedagógico (LUCK, 

1999,p.54). 
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A escrita e a leitura não dá garantia ao aluno 

interpretar  e produzir o seu próprio texto. É através da leitura 

e da escrita que o professor irá estimular o seu aluno a gostar 

de interpretar, de ler, de escrever, é através de um trabalho 

pedagógico mais amplo que levará o professor a respeitar 

vários níveis  da leitura e da escrita.   

A linguagem compreende a leitura  e a escrita no 

ambiente em que vive, através do mediador professor-aluno. 

 

Para aprender a ler, portanto, é preciso 

interagir com a diversidade de textos 

escritos, testemunhar a utilização que os 

leitores fazem deles e participar de atos de 

leitura de fato: é preciso negociar o 

conhecimento que já se tem e o que é 

apresentado pelo texto, o que está atrás e 

diante dos olhos, recebendo incentivos e 

ajuda do leitor experiente (PCNS, 1997, 

vol.2, p.56 

 

Para que a criança possa gostar de ler é necessário 

que o professor também goste de ler para que o mesmo possa 

estimular o seu aluno, trazendo para a sala de aula recursos 

que o auxilie na hora da leitura. 

 

 

O professor deve usar a interdisciplinaridade para 

facilitar a aprendizagem do aluno, pois a cada dia torna-se 

mais fácil a aprendizagem do aluno se o professor na sua aula 

envolver varias disciplinas com determinado conteúdo, pois 

o aluno vai aprender sem que ele mesmo perceba. A 

interdisciplinaridade veio para ajudar e não para prejudicar, 
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o professor ele tem que está apto para ajudar o seu aluno de 

várias maneiras, caso seja na Matemática, Português, 

História, Geografia e outras mais. 

 

O objetivo da interdisciplinaridade é, 

portanto, o de promover a superação da 

visão restrita de mundo e a compreensão da 

complexidade da realidade, ao mesmo 

tempo resgatando a centralidade do homem 

na realidade e na produção do 

conhecimento, de modo a permitir, ao 

mesmo tempo, uma melhor compreensão da 

realidade e do homem como o ser 

determinante e determinado (LUCK, 1999, 

p.60). 

 

 

É de suma importância que o professor tenha com seu 

aluno uma relação amigável e prazerosa, no sentido em que 

o professor respeite a individualidade de cada um. É 

necessário compreender o âmbito que abrange a relação 

professor-aluno no cotidiano escolar. 

 

Certa vez, ouvi um professor falar: 

“ Na sala de aula, eu me limito a ensinar; me 

relaciono com os alunos apenas fora da 

classe”... Esse comentário reflete sobe o fato 

de que nem sempre pensamos na classe, de 

maneira consciente e refletida, em termos de 

relação com os alunos. Na sala de aula 

pensamos, de maneira espontânea, em 

termos didáticos (o que e como vamos 

explicar, o que vamos perguntar etc.). 

Sabemos que é bom ou desejável manter 

uma boa relação com os alunos na classe; 
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outra coisa é pensar na classe como lugar de 

relação, lugar onde inevitavelmente nos 

relacionamos com os alunos.( MORALES 

PEDRO, 1999, p.09) 

 

Entrar nas características do professor ideal para uma 

sala de aula, nos afastaria do tema que estamos tratando, mas 

o bom professor é aquele que trata o seu aluno de maneira 

amorosa, agradável e que leve aos seus alunos o prazer de 

estar na escola e na sala de aula todos os dias .Entretanto, 

nesse contexto da relação professor-aluno na sala de aula, 

convém dizer algo. “Follmam(1994) recolhe de outros 

autores uma série de personagens identificados como 

mestres influentes e inspiradores: Aristóteles, Platão, 

Sêneca, Jesus de Nazaré, Inácio de Loyola, Huxley ..”.Esta 

lista é muito heterogênea, mas destaca a influência que pode 

ser exercida por uma só pessoa.      

 

 

De uma forma geral o professor é ele quem orienta  o 

seu aluno para a vida, pois cabe a ele apoiar e conscientizar 

o seu aluno nos momentos de tomar decisões e de ter uma 

certa autonomia perante as suas opiniões tanto pessoais, 

como na hora dos seus erros e acertos na vida escolar, para 

nós professores é importante que o aluno tenha uma certa 

autonomia perante os seus erros e acertos isso mostra que ele 

está crescendo diante as suas atitudes. 

 

Apoiar a autonomia do aluno relaciona-se 

com a margem de liberdade que lhe é 

concebida nas atividades de aprendizado, 
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com a ausência de pressão, de prêmios 

externos. Relaciona-se também com a 

capacidade do professor de fomentar a 

motivação interna e criar um clima de paz 

no trabalho. ( MORALES PEDRO, 1999, P. 

57. 

 

 

 

É necessário dar novo sentido ao papel do professor. 

Enquanto transmissor de conhecimentos e saberes. Mas para 

isso, a cultura escolar precisa levar em consideração a 

constituição do desejo, abrir espaço para o aluno e 

professores. Relacionar esse tema com a nossa atualidade, 

principalmente a subjetividade de cada um. 

 

Partindo do princípio de que o sujeito e a 

subjetividade emergem na obra de 

Vygotsky, a questão a fazer é como o sujeito 

e a subjetividade aparecem na construção 

teórica do autor. Para a leitura subtextual 

serão analisados dois conceitos 

fundamentais da obra de Vygotsky e que 

apresentam permanência nos seus escritos: a 

noção de consciência e a noção da relação 

constitutiva eu-outro. Essas duas questões 

estão presentes desde o primeiro instante de 

sua entrada na psicologia até a interrupção 

de seu trabalho.(MOLON, Susana Inês, 

Psicologia Social. Subjetividade e 

construção do sujeito em Vygotsky. P.81) 

 

O professor precisa olhar para si, como o responsável 

por futuras transformações na docência, frente à falta de 

interesse dos alunos. Pois depende também do professor que 
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o aluno transforme-se no futuro em um aluno criativo e 

pesquisador.  

 

A prática pedagógica do professor 

compromissado com o processo implica:[...] 

na vivência do espírito de parceria, de 

integração entre teoria e prática, conteúdo e 

realidade, objetividade e subjetividade, 

ensino e avaliação, reflexão e ação, dentre 

muitos dos múltiplos fatores interagentes do 

processo pedagógico (LUCK, 1999,p.54). 
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Para que a aprendizagem faça parte da vida das 

crianças é necessário que o conhecimento seja construído 

junto professor e aluno e  não transmitido  de uma forma  em 

que a criança não sinta prazer de aprender. 

A escola deve ser sempre um ambiente agradável e 

aconchegante, que respeita os níveis de desenvolvimento dos 

alunos e conhecimento dos  seus alunos. 

 Um professor que gosta do que faz se preocupa com 

seus conteúdos que será transmitido para os seus alunos  e 

busca formas inovadoras e abrangentes para que transforme 

o seu ensino em aprendizagem junto com  seus alunos. Para 

isso, a pedagogia de projetos interdisciplinares vem 

mostrando a cada dia a importância de ser trabalhada com o 

aluno. 

Também a interação social é fator fundamental na 

participação coletiva de construção de conhecimentos e a 

criação individual e coletiva de cada aluno. O professor deve 

tornar a sua aula em um ambiente agradável, prazerosa, para 

que a aprendizagem ocorra de uma forma espontânea. 
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Celina Amorim da Silva3 

 

 

Segundo Bock (2003, p. 56) “Motivação (do latim 

movere, mover) designa em psicologia, em outras ciências 

humanas a condição do organismo que influencia a direção 

(orientação para um objetivo) do comportamento”. 

O estudo da motivação comporta a busca de 

princípios que nos auxiliem a compreender, por que seres 

humanos e animais em determinadas situações específicas 

escolhem, iniciam e mantém determinadas ações. 

Assim, motivação é um construtor e se refere ao 

direcionamento momentâneo do pensamento, da atenção, da 

ação a um objetivo visto pelo individuo como positivo. Esse 

direcionamento ativa o comportamento e englobam 

                                       
2Trabalho apresentado ao Centro de Estudos Superior Arcanjo Mikael de 

Arapiraca (CESAMA), em parceria com a Central de Ensino e 

Aprendizagem de Alagoas (CEAP), como requisito parcial para obtenção 

de nota da disciplina de Sociologia da Educação. Sob Orientação da Profª 

Nezilda do Nascimento Silva Pauferro. 
3Graduada em Letras (UNOPAR, 2010). Especialista em Psicopedagogia 

Clínica e Institucional (Cesama, 2011). Mestranda em Ciências da 

Educação (UNASUR). anilecmiroma@hotmail.com 
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conceitos tão diversos como anseio, desejo, vontade, esforço, 

sonho, esperança entre outros. 

Sendo que o principal objetivo da educação é o de 

levar o aluno com certo nível inicial a atingir um 

determinado nível final. Se conseguir fazer com que o aluno 

passe de um nível para outro, então terá registrado um 

processo de aprendizagem. 

Didaticamente, a motivação é um processo de 

incentivação que se destina a despertar os impulsos no cerne 

do indivíduo, impulsionando-o a participar das atividades 

escolares. “Motivar é inclinar o educando ao aprendizado. 

No contexto escolar, a motivação tem finalidade de 

estabelecer conexões entre disciplina e o aprendizado, o 

professor e o aluno” (BOSSA, 2005, p. 106). 

Contudo, ao psicopedagogo compete considerar o 

aluno e aproximar as causas de aprendizagem, procurando 

conhecê-lo em seus potenciais construtivos e em suas 

dificuldades, encaminhando-o, por meio de um relatório, 

quando imprescindível, para outros profissionais 

(psicólogos, fonoaudiólogos, neurologistas, entre outros), 

“(...) que conseguem diagnóstico especializado e exames 

complementares com o intuito de beneficiar o 

desenvolvimento da potencialização humana no processo de 

aquisição do saber”. (LIMA, 2004, p. 125). 

Com base nessas informações sobre a motivação, 

surge a seguinte indagação: Como o psicopedagogo pode 

motivar os alunos no processo de ensino-aprendizagem? 

Objetivo geral deste trabalho é Apresentar a 

importância da motivação inserida no processo de ensino-

aprendizagem na visão do psicopedagogo. Tendo como 
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objetivos específicos Mostrar o papel do Psicopedagogo na 

instituição escolar; Demonstrar como os alunos podem ser 

motivados para melhor assimilar o ensino e aprendizagem; 

e, Expor os principais métodos utilizados pelo 

psicopedagogo para motivar os alunos em prol do melhor 

desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem. 

A escolha deste tema surgiu devido à necessidade de 

expor sobre motivação no processo de ensino-aprendizagem 

na visão do psicopedagogo, relatando que o processo de 

aprendizagem é pessoal, sendo resultado de construção e 

experiências passadas que influenciam as aprendizagens 

futuras. 

Dessa forma a aprendizagem numa perspectiva 

cognitivo-construtivista é como uma construção pessoal 

resultante de um processo experimental, interior à pessoa e 

que se manifesta por uma modificação de comportamento. 

Este trabalho segue uma sequência lógica dada por 

um breve resumo, seguido desta introdução, e 

posteriormente um desenvolvimento no qual trás uma 

fundamentação teórica evidenciando as ideias que a 

literatura traz, uma metodologia, descrevendo os métodos e 

técnicas usados no decorrer da pesquisa, e enfim serão 

apresentadas as considerações finais, seguidas das 

referências. 
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Para iniciar uma discussão sobre a motivação no 

processo de ensino-aprendizagem na visão do 

psicopedagogo, é necessário expor as ideias de estudiosos 

que dedicaram parte ou todos os seus estudos a este tema, 

sabemos que a motivação é a chave do sucesso. 

A motivação pode ser entendida como um processo 

e, como tal, é aquilo que suscita ou incita uma conduta, que 

sustenta uma atividade progressiva, que canaliza essa 

atividade para um dado sentido. 

De modo mais específico a autora Bock (2003, p. 

121), alega que “A motivação está bem incluída o ambiente 

que estimula o organismo e que oferece o objeto de 

satisfação. E, por fim, na motivação está incluindo o objeto 

que aparece como a possibilidade de satisfação da 

necessidade”. 

Então, podemos definir a motivação como geradora 

da satisfação humana, motivamos uma pessoa quando 

afirmamos a ela que esta pode ser capaz de fazer algo que 

deseje muito, que pode superar os seus limites, o desejo de 

alcançar o inalcançado gera bem estar e conforto, o sujeito 

passa a ficar na expectativa de vitória. 

A mesma autora, Bock (2003, p. 120) destaca que ”a 

motivação continua sendo um complexo tema para a 

psicologia e, particularmente, para as teorias de 

aprendizagem e ensino”. Nesse contexto, a motivação é um 
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fator que deve ser equacionado no contexto da educação, 

ciência e tecnologia, tendo grande importância na análise do 

processo educativo. 

É difícil ainda definir um padrão de ações e reações 

para a motivação, até porque existe ainda a possibilidade de 

mesmo motivado o individuo não alcançar o objetivo final, e 

nesse caso, qual será a reação do individuo motivado? E qual 

conduta deve tomar o agente motivador? 

Outra possibilidade é a rejeição da motivação, 

algumas pessoas precisam de tratamento e acompanhamento 

psicológico, pois estão tão afetadas que não conseguem 

assimilar os incentivos como benéficos. 

Segundo Negrine (2007, p. 75), 

 

Uma compreensão da motivação como força 

atrativa não pode deixar de levar em conta 

as preferências individuais, uma vez que 

diferentes pessoas vêm diferentes objetivos 

como mais ou menos desejáveis. Um 

mesmo objetivo pode ser buscado por 

diferentes pessoas por diferentes razões: 

uma deseja mostrar seu desempenho, outra 

anseia ter influência sobre outras pessoas 

(poder), etc. (NEGRINE, 2007, p.75) 

 

Negrine mostra claramente que é preciso se 

preocupar de modo específico com a motivação, uma única 

turma pode ser motivada da mesma forma se esta for 

homogênea, é possível termos turmas homogêneas? 

Sabemos que isso é uma utopia, ao menos um dos integrantes 

terá uma visão distinta dos demais, e nesse sentido é preciso 

que tenhamos um diagnóstico da turma, uma sondagem 
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individual, para que seja possível traçar estratégias que 

viabilizem alcançar o maior número de pessoas. 

O autor Vygotsky (2004, p. 101) diz ainda que, 

 

O pensamento propriamente dito é gerado 

pela motivação, isto é, por nossos desejos e 

necessidades, nossos interesses e emoções. 

Por trás de cada pensamento há uma 

tendência afetivo-volitiva. Uma 

compreensão plena e verdadeira do 

pensamento de outrem só possível quando 

entendemos sua base afetivo-volutiva. 

(VYGOTSKY, 2004, p. 101) 

 

Assim, a motivação consiste em apresentar a alguém 

estímulos e incentivos que lhe favoreçam determinado tipo 

de conduta. Em sentido didático, consiste em oferecer ao 

aluno os estímulos e incentivos apropriados para tornar a 

aprendizagem mais eficaz. Essa é a base para um bom 

relacionamento em sala de aula, e para que exista 

verdadeiramente o aprendizado. 

A relação professor x aluno se torna muito importante 

nesse momento, pois pode ser determinante do sucesso ou 

fracasso da aprendizagem deste. O educador precisa 

conhecer seu aluno, para saber como agir. O psicopedagogo 

na qualidade de coordenador ele realiza uma sondagem na 

turma juntamente com o professor e o ajuda a diagnosticar 

as necessidades, deficiências e facilidades dos alunos. 

Este profissional, precisa atuar tanto com os alunos 

quanto com o professor, pois o educador muitas vezes tem 

dificuldade em lidar com alguns alunos, e não consegue 

alcançar, encontrar a técnica certa de trabalhar com eles, o 
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psicopedagogo, através da avaliação vai sugerir ao educador 

novos métodos e técnicas de aprendizagem, assim como, 

quando necessário irá conversar com o aluno e iniciar o 

processo de motivação individualmente. 

 De acordo com Paín (2006, p. 83), “a aprendizagem 

ocorre na intimidade do sujeito, o processo de construção 

do conhecimento dá-se na diversidade e na qualidade das 

suas interações”. Assim, a ação educativa da escola deve 

propiciar ao aluno oportunidades para que esse seja induzido 

a um esforço intencional, visando resultados esperados e 

compreendidos. 

Podemos em linhas gerais compreender ainda que 

para que a aprendizagem aconteça é necessário que o sujeito 

deseje aprender, pois se ocorre dentro dele, ele precisa 

querer, esse é um dos fatores que tornam a motivação, no 

âmbito educativo, tão importante, pois o educador precisa 

suscitar no educando o desejo de aprender. 

A aprendizagem não acontece sozinha, nem tão 

pouco está pronta e acabada, como em uma receita de bolo, 

é preciso muito trabalho pedagógico para que esta aconteça 

com êxito e com qualidade, aluno e professor precisam ter 

como objetivo geral a apreensão do que está sendo 

trabalhado. 

Vygotsky (2004, p. 62), “Acompanhando o 

crescimento da criança, nota-se novo momento de se 

construir a motivação. Uma forma de exemplificar este 

processo na psicologia infantil ocorre por meio da análise 

das competências adquiridas”. 

Assim, nos dias atuais, é preciso investir no 

conhecimento prévio do indivíduo, pois com os avanços 
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tecnológicos se faz possível trabalhar uma aula diferenciada 

com base no que na bagagem trazida pelo aluno, além disso, 

ocorre a motivação também, pois este fica animado em poder 

participar, em ser ele quem está contribuindo e construindo 

o conhecimento de forma coletiva. Focada na aprendizagem 

significativa, ao mesmo tempo, em que ao utilizarmos as 

múltiplas linguagens, nós estaremos desenvolvendo as 

diferentes inteligências dos alunos.  

Confirmando o que foi dito por Vygotsky, a 

motivação deve receber especial atenção e ser mais 

considerada pelas pessoas que mantêm contato com as 

crianças, realçando a importância desta esfera em seu 

desenvolvimento. “A motivação é energia para 

aprendizagem, o convívio social, os afetos, o exercício das 

capacidades gerais do cérebro, da superação, da 

participação, da conquista, da defesa, entre outros”. 

(BOSSA, 2005, p. 91). 

Em consonância com Bossa, Lima (2004, p.92) 

apresenta que 

 

A criança, por estar em formação, apresenta 

um quadro de motivação adaptado a esta 

teoria, sendo necessários que os 

responsáveis compreendam os estímulos 

que a motivam ao aprendizado, devendo 

ainda entender que o seu comportamento 

pode variar de acordo com o meio em que 

vive. (LIMA, 2004, p.92). 

 

A motivação é acionada através desta combinação 

entre a predisposição e a adequação do meio em que se vive. 

Dessa forma, percebe-se que a motivação deve ser 
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considerada pelos professores de forma cuidadosa, 

procurando mobilizar as capacidades e potencialidades dos 

alunos a este nível. 

A influência dos pais no desenvolvimento da 

personalidade da criança é incontestável, já que há tempos 

vem sendo objeto de discussões, estudos e teorias. Mas o 

professor exerce função não menos importante do que a dos 

pais no desenvolvimento da criança. 

A criança vai lentamente lutando pela liberdade de 

sua consciência individual desde a mais tenra infância e, 

nessa luta, a escola exerce um papel fundamental por ser o 

primeiro ambiente que a crina encontra fora da família. Neste 

ambiente é inevitável que os companheiros substituam os 

irmãos, o professor o pai e a professora a mãe. 

O professor deverá estar consciente deste papel em 

especial no contexto motivacional, incentivando e 

encorajando-o a encarar a vida e experimentar novas 

oportunidades. Deverá entender que sua tarefa não é apenas 

inserir na cabeça das crianças um número crescente de 

ensinamentos e sim, antes de tudo, exercer certa influência 

sobre a personalidade, como um todo. 

A atuação do professor sobre a personalidade da 

criança é, em alguns casos, mais importante do que as 

atividades curriculares. Visto desta maneira, o professor é a 

ponte mais importante da passagem do mundo infantil para 

o mundo adulto, pois juntos com os pais, os professores são 

responsáveis pelo encorajamento ao crescimento e 

independência das crianças. 

Ouvimos muitas vezes que o adolescente está 

destinado para o mundo e não para permanecer agarrado a 
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seus pais. O professor tem ai o cerne de sua função social, 

porém como personalidade e não como um mero transmissor 

de conhecimento. A tarefa é difícil, por isso o professor deve 

estar preparado psicologicamente para exercer plenamente 

suas funções com responsabilidade e harmonia. 

Nesse sentido o psicopedagogo tem como uma de 

suas principais funções, auxiliar tais educadores a exercerem 

suas funções quando estes estiverem inseguros, em especial 

quando se tratarem de determinados alunos que tenham 

problemas mais significativos com o contexto motivacional. 

Motivar um aluno nem sempre é uma tarefa fácil, 

como comumente é imaginado, se o professor estiver 

psicologicamente sadio e entender sua função no mundo vai 

além de simplesmente encher as cabeças das crianças com 

matérias e mais matérias, certamente iremos ter crianças, 

jovens e adultos mais saudáveis, ou melhor, vamos ter 

adultos de verdade, preocupados consigo mesmos e com os 

outros, respeitando-se mutuamente e ao seu meio ambiente. 

No sentido de formação psicológica do adulto está 

vinculada a educação psicológica do professor, se os 

professores se preocupassem com sua própria educação 

psicológica o benefício seria revertido indiretamente na 

educação da criança. A educação do adulto referida acima 

está ligada diretamente ao seu autoconhecimento e este se dá 

com a análise profunda de seus sentimentos como medos, 

temores, incertezas, raiva entre outros. 

Não podemos varrer sentimentos que nos perturbem 

para baixo do tapete, pois cedo ou tarde esta “sujeira” 

acumulada invadirá nossas vidas nos momentos menos 

adequados. Existe a possibilidade de nós mesmos estarmos 
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analisando nossos sentimentos, ou contarmos com amigos e 

parentes para nos ajudar, o educador também precisa ser 

motivado, precisa de motivação para acreditar que ele é 

capaz, é necessário que haja envolvimento emocional e 

motivacional tanto para o educador quanto para o educando. 

Uma ferramenta importante para a conquista da 

confiança do aluno e iniciar um processo de motivação é 

através do lúdico, que possibilita a integração com o sentir, 

que por sua vez instiga a construção do pensamento, do 

modo como a pessoa constrói sua aprendizagem ao longo de 

sua vida. O educador que compreende o valor do lúdico e 

integra-o às suas atividades pedagógicas, proporcionará ao 

educando um ensino de qualidade que satisfaça suas 

necessidades, tornando seu trabalho mais motivador, 

prazeroso e significativo. 

O lúdico na vida da criança é considerado o melhor 

instrumento de desenvolvimento, seja no cognitivo, motor, 

social e afetivo. O jogo está na base da criatividade 

dramática, da experimentação, da aprendizagem, da cultura, 

do viver em sociedade. É através do jogo que o indivíduo se 

apossa do seu contexto social e do seu meio e começa a 

explorar as suas capacidades funcionais. 

O jogo e a brincadeira aproximam os indivíduos entre 

si, diverte e são atividades significativamente influentes para 

estimular a vida das pessoas, em todas as faixas etárias, em 

sociedade. Mas, especialmente o jogo e a brincadeira com 

crianças e jovens é uma atividade essencialmente construtiva 

e de valorização, sua essência encontra-se nos primórdios da 

humanidade, contribuindo nas relações interpessoais e 

intrapessoais, na criatividade e autoestima do educando. 
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O lúdico apresenta valores específicos para todas as 

fases da vida humana. Assim, na idade infantil e na 

adolescência a finalidade é essencialmente pedagógica. 

Estudos demonstram que através de atividades lúdicas, o 

educando explora muito mais sua criatividade, descobrem 

seus limites, melhora sua autoestima e conduta no processo 

de ensino e aprendizagem.  

Assim, podemos compreender que o lúdico é uma 

importante saída para conquistar a confiança do educando e 

ajudá-lo a se desenvolver, o fato dele ser incentivado a 

participar das brincadeiras, de aprender a perder e vencer, e 

entender que o mais importante é participar e o que pode ser 

apreendido, já é uma grande vitória. 

 

 

Este estudo foi realizado através de uma pesquisa 

bibliográfica, relatando sobre a motivação no processo de 

ensino-aprendizagem na visão do psicopedagogo, 

elaborando uma pesquisa qualitativa, buscando solucionar a 

problemática levantada. 

Destacando que a motivação deve receber especial 

atenção e ser mais bem considerada pelas pessoas que 

mantêm contato com as crianças, realçando a importância 

desta esfera em seu desenvolvimento. 

Desse modo, a motivação é energia para a 

aprendizagem, o convívio social, os afetos, o exercício das 

capacidades gerais de cérebro, da superação, da participação, 

da conquista, da defesa, entre outros. 
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A luz desta pesquisa foram os seguintes autores e 

suas respectivas obras: BOCK — Psicologias: uma 

introdução ao estudo de Psicologia; BOSSA — A 

Psipedagogia no Brasil: contribuições a partir da prática; 

LIMA — Inversão de valores no Contexto Escolar o Aluno 

dá a Palavra Final; NEGRINE — Aprendizagem e 

Desenvolvimento Infantil; PAÍN — Diagnóstico e 

Tratamento dos Problemas de Aprendizagem. 

Esses autores em suas obras discorrem sobre a 

motivação e em especial no contexto educacional, objeto de 

estudo neste artigo, assim, servirão de suporte no decorrer 

deste. 

 

 

O processo de ensino-aprendizagem é dependete de 

um conjunto de agentes, não somente do educador ou não 

somente do educando, existem outros afluentes como 

ambiente, motivação, recursos e outros. 

A aprendizagem ocorre dentro do sujeito, mas é 

preciso que seja conduzida até ele, ninguém imagina que irá 

aprender algo e de uma hora pra outra estará sabendo, por 

isso é chamado de processo. 

Com este trabalho bibliográfico, foi possível 

compreender que a motivação educacional é muito 

importante para que a aprendizagem aconteça, assim como é 

importante a participação do profissional psicopedagogo 

acompanhando este processo. 

O psicopedagogo atua com professores, alunos e 

pais/responsáveis de alunos, a família precisa acompanhar o 
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desenvolvimento do sujeito, para que este se sinta mais 

confiante, quantas crianças têm um déficit de motivação, 

carinho e atenção em casa e não conseguem reagir 

positivamente a estes sentimentos na escola. 

Quantos educadores já se sentiram fracassados por 

não conseguirem alcançar a aprendizagem nessas crianças? 

Não basta apenas técnicas pedagógicas para lidar com essas 

situações, a psicologia junto com a pedagogia consegue de 

forma mais simplificada compreender, diagnosticar e porque 

não solucionar essas deficiências. 

Assim, é possível afirmar que a motivação é parte 

integrante da aprendizagem, é um dos responsáveis pela 

apreensão dos conteúdos e desenvolvimento cognitivo do 

sujeito. 
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A motivação é, portanto, o processo que mobiliza o 

organismo para a ação, a partir de uma relação estabelecida 

entre o ambiente, a necessidade e o objeto de satisfação. Isso 

significa que, na base da motivação, está sempre um 

organismo que apresenta uma necessidade, um desejo, uma 

intenção, um interesse, uma vontade ou uma predisposição 

para agir. 

Dessa forma, motivar passa a ser também, um 

trabalho de atrair, encantar, prender a atenção, seduzir o 

aluno utilizando o que a criança gosta de fazer como forma 

de engajá-la no ensino. 

Entretanto, a motivação é um processo que se dá no 

interior do sujeito, estando, entretanto, intimamente ligado às 

relações de troca que o mesmo estabelece com o meio, 

principalmente, seus professores e colegas. Nas situações 

escolares, o interesse é indispensável para que o aluno tenha 

motivos de ação no sentido de apropriar-se do conhecimento. 

Cabe aos educadores proporcionar situações de 

interação tais, que despertem no educando motivação para 

interação com o objeto do conhecimento, com seus colegas 

e com os próprios professores. 

A relação professor/aluno é importante para a 

aprendizagem, essa interação depende do método, dos 

instrumentos pedagógicos e também da comunicação entre 

ambos. 

O interesse do aluno, que também favorece o 

aprendizado, está vinculado, em grande parte, à postura e 
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metodologia do professor. É fundamental que os 

profissionais da educação estejam atentos para esse aspecto, 

pois o aluno desinteressado aumenta o esforço dos 

professores. 

O ensino só tem sentido quando implica na 

aprendizagem, por isso é necessário conhecer como o 

professor ensina e entender como o aluno aprende, só assim 

o processo educativo poderá acontecer e o aluno conseguirá 

aprender a pensar, a sentir e a agir. 

No entanto, não há aprendizagem sem motivação, 

assim um aluno está motivado quando sente necessidade de 

aprender o que está sendo tratado. Por meio dessa 

necessidade, o aluno se dedica às tarefas inerentes até se 

sentir satisfeito. 

Para motivar o aluno o educador precisa ser 

atencioso, dinâmico, entusiasta, otimista, precisa clarificar as 

dúvidas que surgirem no decorrer da aula, acompanhar de 

perto as atividades diárias, como também ter planejamento, 

esta é parte essencial para a prática educativa. 

No ambiente escolar, a motivação é um dos fatores 

favoráveis ao aprendizado e a falta da mesma deixa uma 

brecha para a passividade, para a indisciplina, além de 

dificultar o desenvolvimento da aula e desconcentrar os 

demais alunos. 

Sendo que a motivação cobre uma grande variedade 

de aspectos comportamentais. A diversidade de interesses 

percebida entre os indivíduos permite aceitar, de forma 

razoavelmente clara, que as pessoas não fazem as mesmas 

coisas pelas mesmas razões. É dentro dessa diversidade que 

se encontra a mais importante fonte de informações a 
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respeito desse fenômeno que mostra até aspectos paradoxais. 

Quando se fala de motivação humana, parece inapropriado 

que uma simples regra geral seja o recurso suficiente do qual 

se possa lançar mão, para se conseguir uma abrangente e 

mais precisa explicação sobre as verdadeiras razões que 

levam as pessoas a agirem. 

A medida que essas necessidades são satisfeitas, a 

motivação direciona-se para outra necessidade e passa a 

dominar o comportamento da pessoa. 

A criança se sente motivada a executar muitas tarefas 

em virtude do reconhecimento e impressões daqueles com 

quem convive, na tentativa de demonstrar a sua evolução e 

as conquistas que realiza. Os bons motivos serão sempre a 

chave para o desenvolvimento natural da criança, além de 

gerar harmonia entre os elementos internos e externos, parte 

de nossa própria natureza humana. 

Pais ou cuidadores, educadores e especialistas que 

lidam com crianças podem levar em conta a construção 

motivacional na infância, antevendo as suas decorrências 

futuras, tais como a autopercepção e o hábito de desenvolver 

a motivação intrínseca, reduzindo a necessidade de buscar 

motivação extrínseca para a realização de alguma tarefa. 

.Portanto, a motivação determina o fazer, tornando-

se o elemento chave para os resultados de várias propostas 

de vida, e, em particular, a obtenção da qualidade nos 

programas de excelência que muitas organizações objetivam 

introduzir, e, ainda mais difícil, conseguir a sua manutenção.  
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Betijane Soares de Barros 

 

 

A família tem sido objeto de pesquisas conduzidas no 

campo da Psicologia, Sociologia e Pedagogia, portanto, 

pode-se dizer que os problemas nos membros da família 

foram abordados de diferentes ângulos de grande 

importância, são relevantes, humanistas e possuem uma 

teoria precisa, mas ainda são insuficientes para aprofundar a 

análise e a compreensão dos domicílios em que há crianças 

com deficiência. 

Nesse sentido e a partir do contexto internacional que 

revela aspectos significativos da realidade da família em 

casos de adolescentes surdos, também daqueles que enfocam 

a educação, são de interesse para a pesquisa aos pais do 

construtivismo; a partir da teoria do apego em famílias com 

crianças pequenas que possuem diversas deficiências e 

também, os indicadores que desde a década de 1980 a 

literatura internacional propõe a estudar domicílios com 

membros com algum tipo de deficiência são considerados 

(SANTOS et al, 2010). 
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Existe a conclusão de que a família desempenha um 

papel fundamental na educação das crianças e jovens, 

influências começam a partir da chegada ao mundo deste 

pequeno ser e por isso eles percebem um determinado modo 

de vida, que é expresso em atividades e comportamentos 

específicos. A família torna-se assim a primeira escola da 

criança, daí a importância de aprofundar o estudo, 

principalmente quando se trata de quem tem filhos com 

algum tipo de deficiência (TORRES, 2005). 

Consequentemente, a subestimação na família, 

negligência emocional, socialização limitada, ao longo do 

déficit auditivo, que pode ser o fator causal prejudicial menos 

neste contexto, pode causar um efeito negativo na formação 

da personalidade da criança às demandas socioeducacionais 

do meio ambiente (LIMA et al, 2010). 

A partir de diferentes concepções, estuda-se esse 

processo educativo, que é essencialmente um processo 

comunicativo. Na educação de pessoas surdas, existem 

várias tendências pedagógicas que revelam, basicamente, os 

diferentes métodos de comunicação utilizados ao longo da 

história, embora não haja consenso nas posições de 

psicólogos, pedagogos, médicos, linguistas e outros 

especialistas (DEMETRIO, 2005). 

O problema da comunicação, como base da educação 

junto com a atividade, é muito controverso devido à 

complexidade que decorre dos estereótipos culturais 

presentes nesses casos e não por causa das causas intrínsecas 

do defeito em questão. No entanto, o papel de liderança da 

família nesse processo sempre foi considerado. A análise da 

função educativa familiar e do trabalho de educação para a 
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família tem sido, é e será algo primordial a ser levado em 

conta, independentemente do modelo educacional 

desenvolvido. 

Tem sido demonstrado que famílias com crianças 

surdas têm limitações para assumir uma posição ativa em 

relação à educação de seus filhos. Os pais ficam confusos 

com o fato, não conhecem as implicações do déficit em toda 

sua magnitude, nem o possível prognóstico, falsas 

expectativas são criadas, atitudes superprotetoras aparecem 

eles imitam o desenvolvimento da independência e, em 

alguns casos, recusam-se a deixar a criança aprender a língua 

de sinais, exigindo-os além de seus meios. No contexto 

cubano, o conhecimento dos processos que ocorrem ainda 

não foi suficientemente estudado e as características 

particulares do modo de vida dessas famílias, de suas 

atividades e relações sociais e intrafamiliares, em como 

ocorre a relação afetiva entre pais e filhos na presença de 

barreiras existentes na comunicação, premissas essenciais 

para o funcionamento educacional em essas casas 

(DEMETRIO, 2005).  

Tampouco a relação das famílias com a comunidade 

surda é bem conhecida, na qual são produzidos processos que 

os identificam como membros de uma comunidade 

sociolinguística diferente, uma vez que compartilham modos 

muito específicos de socialização, formas e estilos. As 

considerações acima definem o objetivo deste trabalho 

visando: caracterizar famílias com crianças surdas, 

considerando as peculiaridades dos processos sociais e 

familiares que ocorrem ao seu redor. 
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Para ajudar a saber como uma criança com esse tipo 

de deficiência é, é importante começar com sua definição. 

Existem várias definições: 

Define-se perda ou déficit auditivo como qualquer 

alteração tanto no órgão auditivo quanto na via auditiva. 

- Surdez: privação ou diminuição significativa da 

capacidade de ouvir. 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) define 

"surdos" como qualquer pessoa cuja acuidade auditiva 

impede de aprender a sua própria língua, continuar a usar os 

ensinamentos básicos e participar de atividades normais de 

sua idade. Sua audição não é funcional para a vida cotidiana 

(SANTOS et al, 2010). 

Os termos surdez, perda auditiva ou deficiência 

auditiva são usados como sinônimos, mas a verdade é que 

existem tipos e graus de surdez ou perda auditiva. 

Deve-se distinguir dois tipos de surdez: 

- Hipoacúsias: quando a perda auditiva é menor ou 

igual a 70 - 75 dB. 

- Surdos: quando a perda auditiva é maior que 70 - 75 

dB. 

 

 

É conveniente conhecer este órgão clinicamente, sua 

constituição e funções para que ele nos permita entender a 

importância da audição correta para o desenvolvimento 

cognitivo e a aquisição adequada da linguagem. Além disso, 
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esta seção nos esclarece a compreensão dos tipos de perda 

auditiva que ocorrem de acordo com a área do ouvido onde 

a lesão está localizada, cujos tipos são discutidos na seção 

seguinte (TORRES, 2005). 

O ouvido é, sem dúvida, uma sensação que nos dá 

relacionamento à distância, comunicação e sociabilidade, 

porque este sentido nos permite ser informado da realidade 

que nos rodeia é um senso de sobrevivência, sem dúvida, o 

sentido de alerta e o senso de comunicação. 

 

1. A orelha é formada por: Orelha externa: 

formada pelo pavilhão auditivo e pelo canal 

auditivo. Desenvolve-se entre a 4ª semana e o 

7º mês de gestação. Ele tem uma função de 

receptor, isto é, captura as ondas sonoras que 

são transmitidas pelo ar. 

2. Orelha média: formada pela membrana 

timpânica e pela cadeia ossicular (martelo, 

bigorna e estribo). A membrana timpânica 

tem uma função receptora para converter, isto 

é, transformar a energia acústica (onda) em 

energia mecânica. E a cavidade timpânica tem 

função amplificadora, em que a intensidade 

do som é multiplicada por até 60 vezes mais. 

É formado entre a 4ª semana e o 8º mês. 

3. Orelha interna: formada pela janela oval ou 

redonda, inserida no osso temporal, que dá 

acesso a uma cavidade que tem como sua 

parte mais importante a cóclea ou o caracol. 

Isto tem cerca de 20000 células ciliadas, que 
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são responsáveis por fazer a segunda 

transformação da energia mecânica em 

energia som eletroquímico, o qual é, 

finalmente, transmitido para o cérebro como 

um impulso nervoso através do oitavo nervo 

craniano. 

 

É formado entre a 3ª semana e a décima semana. 

 

 

Pode-se considerar critérios diferentes ao classificar 

os diferentes tipos de perda auditiva ou surdez (LIMA et al, 

2010). 

- De acordo Com as causas; 

- De acordo com a localização da lesão; 

- Dependendo do grau de perda auditiva; 

- De acordo com a idade de início da surdez; 

- De acordo com o ponto de vista educacional. 

Dependendo das causas da surdez, pode-se encontrar 

dois tipos diferentes: 

- Surdez hereditária: constituem aproximadamente 

30 a 50%, embora não seja fácil de determinar, porque a 

maioria delas são surdez recessiva, o gene que causa não é 

dominante. 

Exemplos: consanguinidade dos pais, antecedentes 

de surdez endógena em parentes, etc. 

- Surdez adquirida: é mais provável que esteja 

associada a outras lesões ou problemas, como infecções, 

rubéola, incompatibilidade de RH, anóxia neonatal, etc. 
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Existem diferentes maneiras de classificar a surdez, 

dependendo do parâmetro que destaca-se: Classificação 

qualitativa ou de acordo com a localização da lesão: 

- Transmissão ou surdez condutiva: a área lesada é o 

ouvido externo ou médio, o que impede ou dificulta a 

transmissão de ondas sonoras para o ouvido interno. O 

ouvido externo pode ser danificado como um resultado de 

otite, malformações ou mesmo a ausência do pavilhão 

auricular, e no ouvido médio pode ser devido a trauma 

causando a perfuração da membrana timpânica, por 

anormalidades nos ossículos ou defeitos genéticos 

(SANTOS et al, 2010). 

Não são graves ou duradouras e podem ser tratadas 

clinicamente ou cirurgicamente, produzem alterações na 

quantidade, mas não na qualidade da audição (LIMA et al, 

2010). 

- Surdez sensorial ou sensorioneural: a área lesada é 

o ouvido interno ou a via auditiva. Ocorre nos casos em que 

as células capilares do ouvido interno, ou os nervos que o 

fornecem, estão danificadas. A origem pode ser devido a 

intoxicações, infecções genéticas, como meningite, ou 

alterações vasculares e linfáticas do ouvido interno. Essa 

perda auditiva pode variar de perdas leves a profundas. Eles 

frequentemente afetam a capacidade da pessoa de ouvir 

certas frequências mais do que outras, de modo que ele ouve 

o som distorcido, mesmo que ele use um aparelho auditivo 

amplificador. No entanto, atualmente, os principais 

benefícios tecnológicos de aparelhos auditivos digitais são 

capazes de amplificar as frequências única má onda 

inversamente distorcida para a pessoa surda perceber o som, 
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tanto quanto possível como aconteceria com uma pessoa 

audição. 

Eles produzem alterações na quantidade e qualidade 

da audição, e são geralmente permanentes e até recentemente 

não podiam ser tratados cirurgicamente. 

- Surdez misto: São casos em que as células capilares 

do ouvido interno ou os nervos que os alimentam estão 

danificados. Essa perda auditiva pode variar de perdas leves 

a profundas. Eles frequentemente afetam a capacidade da 

pessoa de ouvir certas frequências mais do que outras, de 

modo que ele ouve o som distorcido, mesmo que ele use um 

aparelho auditivo amplificador. No entanto, atualmente, os 

principais benefícios tecnológicos de aparelhos auditivos 

digitais são capazes de amplificar as frequências única má 

onda inversamente distorcida para a pessoa surda perceber o 

som, tanto quanto possível como aconteceria com uma 

pessoa audição. O tratamento deriva de cada um dos tipos de 

surdez mencionados acima (LIMA et al, 2010). 

- Surdez Central: que se refere única e exclusiva-

mente a lesões nos centros auditivos do cérebro. 

Classificação quantitativa ou de acordo com o grau 

de perda auditiva (TORRES, 2005): 

- Perda de luz: entre 20 e 40 dB. 

- Perda moderada: entre 40 - 60 dB. 

- Perda grave: entre 60 - 90 dB. 

- Perda profunda: maior que 90 dB. 

De acordo com o momento da aquisição da surdez: 

O momento em que a deficiência auditiva aparece é 

determinante para o desenvolvimento da linguagem do 
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indivíduo, para o qual dois grupos podem ser 

distinguidos(TORRES, 2005): 

- Prelocutivas: se a deficiência ocorreu antes de 

adquirir a linguagem oral (antes de 2 anos). 

- Perilocutivos: se a deficiência ocorreu enquanto a 

linguagem oral foi adquirida (2-3 anos). 

- Pós-lingual: se a deficiência ocorreu após a 

aquisição da linguagem oral (após 3 anos). 

Do ponto de vista educacional, uma classificação 

mais ampla é feita (SANTOS et al, 2010): 

- Crianças com deficiência auditiva: elas apresentam 

dificuldades auditivas, mas seu grau de perda não impede 

que elas adquiram a linguagem oral por meio da via auditiva. 

Eles precisarão da ajuda de aparelhos auditivos, e terão 

dificuldades na articulação e na estruturação da linguagem, 

por isso é importante a intervenção do professor especialista 

em audição e linguagem. 

- Surdos profundos: apresentam maiores perdas 

auditivas, o que dificulta a aquisição da linguagem oral por 

meio do caminho auditivo, mesmo com a ajuda de 

amplificadores ou próteses. 

 

 

O distúrbio que constitui a surdez não causa, de fato, 

uma psicologia particular no indivíduo afetado. Esta 

desordem privação sensorial impõe na medida em que 

diminui as vias de acesso a aquisições, diminuiu origem 

estímulos externos e centros de interesses relacionados com 
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estes e altera as condições de exercício de várias funções 

mentais. 

Há duas variantes particularmente importantes a 

serem consideradas: a perda auditiva e a data do início da 

surdez. O impacto psicológico irá variar de acordo com a 

criança, é encontrada luz afetada ou surdez profunda e como 

este é congênita, muito cedo ou tarde (só as crianças que 

adquirem a surdez após 4 ou 5 anos, continuam normalmente 

usando a linguagem) (LIMA et al, 2010). 

O comprometimento auditivo afeta o 

desenvolvimento de um conjunto de habilidades e hábitos 

em relação à aquisição e conservação da linguagem. Isso 

também não favorece o desenvolvimento harmonioso da 

personalidade. Entretanto, existem diferenças 

interindividuais, de modo que o manejo da linguagem e da 

comunicação são muito diferentes de uma criança surda para 

outra (SANTOS et al, 2010). 

Estudos comparativos entre crianças surdas e 

ouvintes permitem estabelecer as relações existentes entre 

linguagem e pensamento e enfatizam o importante papel que 

a linguagem desempenha no desenvolvimento psicológico 

da criança. 

Graças à linguagem, pode-se expressar: sentimentos, 

emoções e pensamentos. A linguagem organiza a clareza dos 

pensamentos ordenando-os gramaticalmente, sintaticamente 

e logicamente; o que nos permite uma maior compreensão e 

expressão de conceitos com diferentes níveis de abstração 

(LIMA et al, 2010). A linguagem formaliza e agrupa 

liberdades e proibições sociais que constituem o código 

moral do indivíduo. 
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Falta de audição inibe o desenvolvimento emocional 

— comportamento social, ser constrangido a expressar suas 

ideias e sentimentos e compreensão de seu ambiente, porque 

a informação que percebe o ambiente em torno deles em 

todos os momentos é menor (DEMETRIO, 2005). 

É inevitável que a surdez isole e isole a pessoa da 

realidade em que está imersa. Essa falta de comunicação 

geralmente leva a um sentimento de solidão. Tudo isso leva 

a acentuar mais o desejo de comunicação social que cada 

pessoa possui. É muito comum, por exemplo, interromper 

conversas para serem informadas sobre o que estão falando. 

 

 

Os psiquiatras não se interessaram pela surdez até 

depois de alguns anos, quando viram essa ajuda necessária. 

Os psiquiatras abordaram esse problema em serviços 

ambulatoriais ou em hospitais psiquiátricos. Mesmo em 

alguns países, serviços especializados para surdos foram 

criados (DEMETRIO, 2005). 

No geral, existem poucos estudos sobre problemas 

psiquiátricos em crianças surdas. Pelo contrário, as 

investigações são muito mais numerosas em relação a 

adolescentes e adultos. Partindo deste ponto de vista, é 

interessante estudar o que acontece no primeiro e abordar o 

que este último revela na forma de catamese. 

Descasamentos entre crianças surdas entre 6% e 

15,4%, e os problemas mais comuns são chamados 
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transtornos primários e comportamentais são distúrbios anti-

sociais menos frequentes, psicose infantil e problemas 

neuróticos. No geral, não há ligações causais claras entre a 

surdez e o tipo de transtornos psiquiátricos. Do ponto de vista 

da anamnese, a vizinhança ou fatores adjacentes 

desempenham um papel importante (DEMETRIO, 2005). 

A frequência de fatores etiológicos, como a rubéola 

materna, prematuridade, incompatibilidade de Rh, 

meningite, etc. Pode-se supor que a quantidade de 

deficiência mental entre os surdos é maior do que na 

população em geral. Portanto, deve-se levar em conta não 

apenas as lesões cerebrais, mas também os distúrbios 

associados. O diagnóstico de atraso corre o risco, 

frequentemente, de ser muito longo, o atraso e o déficit 

podem estar relacionados ao problema da surdez-linguagem 

e às dificuldades envolvidas na experiência. Destaca-se 

também a dificuldade em distinguir, em um momento de 

evolução uma deficiência mental e psicotizado origem 

orgânica de um tipo de síndrome psicótica evolui para 

déficit. 

A síndrome do autismo: 

A síndrome do autismo é menos frequente em 

crianças surdas do que em crianças ouvintes. Parece, no 

entanto, que há uma reação de abstinência, embora 

relativamente frequente, nos surdos. O diagnóstico é muitas 

vezes difícil, pois há também a dificuldade de realizar um 

exame audiométrico em crianças autistas ouvintes. O 

diagnóstico de esquizofrenia é muito difícil de estabelecer 

em surdos e às vezes é questionado com muita facilidade, 
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devido à sua clara tendência ao isolamento (DEMETRIO, 

2005). 

Estados depressivos: 

Pode-se imaginar que o filho surdo, por sua falta de 

comunicação e isolamento do mundo dos ouvintes, seja um 

indivíduo triste e, se não, deprimente. Talvez se tenha uma 

projeção do que poderia ser para as pessoas audíveis, essa 

separação social. O aspecto depressivo não é raro nos surdos, 

mas em geral eles são raros (DEMETRIO, 2005). Por outro 

lado, insiste-se em não-frequência e possibilidade de 

neuróticos e particularmente de síndromes neurose 

obsessiva, esclarecendo que surdos, as tensões são 

descarregadas por manobras intrapsíquicos ao invés de ação. 

Distúrbios de caráter e comportamento (TORRES, 

2005), em geral, é acordado quando se trata de descrever os 

comportamentos particulares de crianças e adultos surdos: 

impulsividade, reações agressivas, explosividade. Alguns os 

descrevem como traços especiais da personalidade surda, 

outros os classificam como quadro de transtornos psíquicos. 

 

 

Problemas de atenção: 

O ouvinte, apesar de ser absorvido em determinada 

atividade, recebe, através da audiência, informações sobre as 

mudanças que ocorrem ao seu redor (captação de segundo 

plano). O surdo não tem essa fonte de informação, então ele 

interrompe sua atividade para controlar visualmente o 

ambiente. Ele está ciente de todos os estímulos que estão ao 

seu redor, como forma de estar em contato com o meio 
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ambiente. A criança surda nas aulas, observa o mesmo 

comportamento, e é considerada com problemas de atenção, 

embora como qualquer criança também possa apresentá-las, 

embora não seja a mais frequente (SOUZA, 1986). 

Imaturidade devido à limitação de experiências: 

Toda criança é enriquecida pelo que acontece ao seu 

redor, através de sons, vozes, diálogos, conversas familiares, 

etc. Como o surdo é isolado em seu ambiente, apresenta uma 

maior experiência e cultura. Quando ele não tem audição, ele 

não será capaz de dominar a realidade como alguém que 

ouve. 

Certo Grau de Concretismo: 

A criança surda é naturalmente observadora, e é 

muito difícil inferir do que não é observável e implica um 

grau de abstração, como a passagem do tempo. Alguns 

adolescentes com déficits auditivos têm um grau de 

imaturidade em relação à aceitação de seus erros, sua 

capacidade de analisar suas dificuldades de interação que são 

a base de sua família e comportamento social (SOUZA, 

1986). 

Afetividade acentuada: 

Em geral, o surdo apresenta uma afetividade 

marcante, devido à sua situação de dependência, isolamento, 

dificuldade de comunicação e relações sociais em que a sua 

falta de audição o coloca. Ele tem uma necessidade maior de 

amor, amizade, apreciação e consideração. Uma 

sensibilidade marcada ao atrito com o ambiente que o rodeia, 

é mais vulnerável às emoções, por isso é mais 

frequentemente afetado pela intensidade. 
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Um aspecto do som é sua capacidade de provocar e 

transmitir emoções. Através do tom e volume da voz 

informa-se e reconhece-se a raiva e o afeto. Aprende-se que 

a falta de concordância entre tom e conteúdo pode significar 

sarcasmo ou emoções encobertas: o tom da raiva é diferente 

daquele usado para ternura e amor. A relação do som com as 

emoções é, sem dúvida, uma parte importante do vínculo 

entre o filho e sua mãe. Isso é capturado e aprendido desde 

os primeiros meses de idade. 

Do ponto de vista do desenvolvimento emocional, a 

falta de audição interfere nas condições de proximidade e na 

capacidade de identificar claramente os sentimentos. 

Maior dependência: 

É na comunicação onde sua grande dependência é 

revelada. O interlocutor deve falar mais devagar, ser 

colocado com a luz na frente, vocalizar bem, etc. É por isso 

que dependerá da vontade e paciência do orador. Isso para 

alguns pode ser irritante, ainda mais se o falante fala em um 

plano de superioridade. Permanentemente, a falta de 

compreensão da mensagem força-o a solicitar sua repetição. 

Às vezes, será necessário um intermediário quando você 

precisar fazer uma ligação ou atender uma chamada, quando 

os tons do interlocutor o impedem de entender o significado 

completo da mensagem. 

Agressividade: 

Tende a qualificar os surdos como uma pessoa 

agressiva, na realidade, esse é um dos muitos 

comportamentos que o indivíduo pode apresentar, que se 

desenvolverão em relação ao maior ou menor grau de 

hostilidade e harmonia que ele tem em seu ambiente. Neste 
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caso, a agressão não se refere a agredir fisicamente o outro, 

mas sim à brusquidão de seus jogos e/ou sua maneira de 

contatar outras pessoas. Agressividade no surdo é acentuada 

por ter de canalizá-la através de gestos ou linguagem 

corporal, falta a capacidade oral da limitação. Sobre o nível 

de comunicação irá levá-lo em muitas situações, não 

compreender e não ser entendido, produzindo frustrações. 

Portanto, comportamentos mostram irritabilidade, retirada, 

agressividade (CANESQUI, 2007). 

Sentimento de inferioridade: as contribuições de 

entrega audição, especialmente o aspecto da comunicação 

oral, são valorizados ou sobrevalorizada pela pessoa surda 

que carece neste sentido; confrontada com o ouvinte, torna 

mais fácil desenvolver um sentimento de inferioridade, pois 

é aí que a dependência de estabelecer um relacionamento 

comunicativo se torna mais evidente. Acrescenta-se a isso 

que ele está exposto, como qualquer um, a não ter 

oportunidade de ser apreciado por outras habilidades que 

possui (CANESQUI, 2007). Outro aspecto que às vezes leva 

ao desenvolvimento de sentimentos de inferioridade são os 

problemas derivados de não capturar fundo e a falta de sinal 

de aviso, indicado acima.  

Finalmente, é importante enfatizar que os surdos 

podem ter um comportamento psicológico normal ou normal 

como ouvinte. No mesmo grau em que o ouvinte tem 

patologias psicológicas, os surdos também podem tê-los. 
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As relações da criança surda com seus pais são os 

fatores determinantes para sua evolução psicológica. 

Portanto, a existência de distúrbios nessas relações não é 

incomum: aceitar que uma criança sofre de um tipo de déficit 

leva um tempo de processamento, uma situação que varia de 

uma família para outra, de uma pessoa para outra (SOUZA, 

1986). Por isso, é importante notar a força, a perseverança 

deve resolver os pais, pois isso irá facilitar ou dificultar o 

desenvolvimento emocional-social da criança para qualificar 

o caso de uma criança com perda auditiva, resultante de pais 

de ansiedade sentem que para desenvolver a linguagem oral, 

esquecendo suas outras necessidades quando criança. Talvez 

seja por isso que é muito importante ambos os pais manter e 

apoiar o seu equilíbrio emocional mútuo, porque o seu filho 

precisa de ambos para ir concretizando e aposentando de 

relacionamento social e secundários emocional. Atitudes às 

vezes de superprotetores ou equilíbrio ambivalente, alguns 

pais se juntam em uma indulgência que leva ao derrotismo 

(SOUZA, 1986). O pai frequentemente está ausente ou 

inibido. É necessário ajudar os pais a dramatizar a situação e 

reiniciar a comunicação dentro do ambiente familiar, de 

modo que algumas relações perturbadas sejam modificadas. 

O pai, não se excluindo, deve permitir o estabelecimento de 

relações triangulares. Aqui pode-se enfatizar a importância 

da orientação dos pais. Os problemas também são diferentes, 

dependendo se a criança surda tem irmãos ou não e se é surda 

ou surda, sendo um dos objetivos prioritários a formação e a 

informação dos pais, que fazem parte da equipe de educação. 
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A ciência lida com a educação que ocorre dentro da 

família, que é chamada de educação intrafamiliar; como é 

considerado o que dirige a escola aos pais e aos outros 

adultos significativos da família, chamados de educação para 

a família. Deve-se desenvolver atitudes e convicções, 

estimular interesses e consolidar motivos, a fim de alcançar 

a integração dos pais em uma concepção construtiva dos 

deficientes e de suas possibilidades na sociedade 

(CANESQUI, 2007). 

Também foi implantado desde a primeira metade da 

literatura de orientação do século XX, que disseminou as 

contribuições de diferentes escolas psicológicas com o 

propósito de uma melhor educação intrafamiliar apoiada. O 

essencial não é exclusivamente nas modalidades utilizadas, 

mas no sentido que a relação escola-família tem e o papel 

que a sociedade atribui a cada agente educativo na formação 

de crianças e adolescentes. 

As famílias em geral requerem diretrizes precisas que 

incluam uma série de conhecimentos e ajuda concreta sobre 

o que fazer com as crianças, como, quando e por que, para 

que a orientação familiar seja direcionada à busca de 

possibilidades e perspectivas e não só para a implantação 

mecânica de métodos e estilos de operação de gerações 

anteriores (CANESQUI, 2007). 

O objetivo é promover a criação de mecanismos de 

funcionamento adequados que contribuam para o 

crescimento da família como instituição social, sem 
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subestimar os padrões de comportamento estabelecidos pela 

família de origem. 

O aconselhamento familiar é um processo 

multidisciplinar de apoio, de natureza sistemática visando a 

satisfação das necessidades de cada um dos membros da 

família. Na concepção elaborada para esta pesquisa, assume-

se que todas as famílias necessitam de uma educação que 

leve a um melhor preparo para cuidar de crianças surdas e, 

em caso de disfunção familiar, afetar as relações 

intrafamiliares ou apresentar dificuldades emocionais, então 

é necessária orientação familiar. 

Resolver esse problema requer, antes de tudo, 

conhecer os complexos processos que ocorrem em famílias 

com crianças surdas, motivo pelo qual devem ser 

aprofundadas em sua caracterização.  
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A análise dos antecedentes e da produção teórica 

atual sobre a família com crianças com deficiência permitiu 

revelar a essência do funcionamento familiar dos domicílios 

com crianças surdas e estabelecer as bases científicas para 

sua orientação educacional. 

A sociedade atual mantém e gera preconceitos em 

torno de pessoas com deficiência, para que as famílias 

tenham que enfrentar de diferentes maneiras essas situações 

do cotidiano social. Os pais mais vulneráveis manifestam 

disfunção, muitos deixam de realizar educação e atenção às 

necessidades emocionais de seus filhos, que geralmente têm 

dificuldades de socialização e comunicação limitadas. 

Portanto, esse problema exige maior atenção à pedagogia e 

outras ciências sociais, uma vez que requer uma abordagem 

interdisciplinar. 

Muitas vezes os pais são dominados pela culpa, 

duelos mal resolvidos, superproteção ou falta de atenção a 

vários aspectos da educação infantil, bem como 

preocupações sobre a comunidade surda, que está causando 

um distanciamento de seus filhos quando eles são 

desenvolvidos em uma comunidade sociolinguística 

diferente. Educadores e outros especialistas não estão bem 

preparados para atender às exigências psicológicas e 

educacionais desses lares, para ajudá-los de maneira 

personalizada a enfrentar preconceitos e melhorar o 

funcionamento educacional da família. 
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Roselia Belo dos Santos5 

 

 

 O tema do Letramento de pessoas portadoras da 

Síndrome do Autismo, ultimamente tornou-se objeto de 

várias pesquisas, principalmente no meio acadêmico. O 

autismo é classificado como sendo um Transtorno Global do 

Desenvolvimento — TGD — atípico da inteiração social, da 

comunicação e da presença de um repertório marcadamente 

restrito de interesses e atividades das pessoas portadoras do 

autismo. 

 Ou seja, esses indivíduos apresentam 

comprometimento nas áreas da comunicação, 

comportamento e interação social.  Disso decorre que, o 

aluno com autismo possua certas limitações no seu processo 

de ensino e de aprendizagem.  

                                       
4 Trabalho apresentado ao Centro de Estudos Superior Arcanjo Mikael 

de Arapiraca (CESAMA) em parceria com a Central de Ensino e 

Aprendizado de Alagoas (CEAP), como requisito para obtenção de nota 

na disciplina de Educação e Letramento.  
5 2Graduada em Letras (UFAL, l992). Especialista em Psicopedagogia 

Clínico e Institucional (CEAP, 2013).  

E-mail: Iasdbrasilnovo.roselia@hotmail.com 
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 Isto não significa dizer que o aluno com autismo não 

possa aprender, quando lhes são oferecidas as oportunidades 

para que esse processo se efetive. Por isso se faz necessário 

que o profissional que for trabalhar com esses alunos tenha 

previamente certo conhecimento sobre o autismo e 

adaptação curricular. 

 De acordo com Nilsson algumas estratégias são 

necessárias, entre elas o autor destaca: 

 

Programação diária individual, um sistema 

de trabalho individual, atividades adaptadas 

individual-mente para o trabalho indepen-

dente, obrigações diárias apresentadas 

visualmente, atividades recreativas e ativi-

dades motoras, dando suporte adicional com 

a orientação visual do modo como a sala é 

mobiliada e usada. (NILSSON, 2003, p. 26). 

 

Nesse sentido o MEC aponta para a educação 

especial propostas que visam promover o desenvolvimento e 

a aprendizagem dos alunos portadores de necessidades 

educacionais especiais, tendo como referência a elaboração 

do Projeto Político Pedagógico — PPP e a implementação de 

práticas pedagógicas inclusivas no sistema escolar.  

Orienta também as instituições de ensino a “adoção 

de currículos abertos e propostas curriculares 

diversificadas”, em lugar de uma concepção uniforme e 

homogeneizadora de currículos, além de incluir professores 

especializados, serviços de apoio, para favorecer o processo 

de ensino e aprendizagem desses alunos com necessidades 

especiais.  
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Apesar dessas orientações alguns teóricos afirmam 

que uma pessoa portadora de autismo deve ser tratada como 

outro aluno qualquer, ou seja, a família é muito importante 

no processo de ensino. Para Suplino (2005) o educador deve 

ensinar com entusiasmo, o timbre de sua voz e a linguagem 

usada devem ser o mais natural possível. Enfatiza também 

que “as habilidades do aluno devem ser mais enfatizadas que 

suas fraquezas". 

 A partir dessas considerações, este estudo objetiva 

discutir a questão do letramento em pessoas portadoras da 

síndrome do autismo, no intuito de contribuir para dar 

suporte aos professores, pais, familiares e demais pessoas 

interessadas na temática do assunto. 

 Dessa forma nortearemos o estudo mediante as 

literaturas produzidas nos últimos onze anos. Busca-se com 

esse trabalho compreender e abordar mesmo que 

parcialmente os dispositivos capazes de letrar entre os 

portadores do autismo aqueles que tenham capacidades 

neurobiológicas de aprender. A saber que, mesmo entre os 

portadores de necessidades especiais a sociedade tende a 

privilegiar aqueles que dominam as técnicas de leitura, 

escrita e compreensão, pois isto lhes dará um pouco de 

independência e autonomia. 

 

 

 Segundo Soares, 2003, ‘’a palavra Letramento deriva 

do inglês Literacy que significa letra mais o sufixo cy que 

denota qualidade, condição, estado, fato de ser. ’’ Logo 

Literacy significa o novo estado daquele que aprende a ler e 
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a escrever em sua língua materna ou mesmo em outra língua 

estrangeira. O letramento tem o poder de modificar o 

indivíduo ou até mesmo o estatus quo  de um determinado 

grupo social que se apropriar das técnicas de leitura e de 

escrita. 

 O referido autor afirma que a palavra Letramento 

surgiu devido às transformações que vem ocorrendo na 

sociedade. Letramento não é apenas decodificar o que está 

escrito, é muito mais do que isto, é o uso que se faz da leitura 

e da escrita. A pessoa letrada muda o seu modo de ver o 

mundo,  de raciocinar e de reagir diante dos problemas da 

vida. Tornar-se letrada trás consequências linguísticas, 

cognitivas e sociais.  

 A alfabetização é o primeiro passo para o letramento 

e não o processo em si.  Uma pessoa pode ser alfabetizada, 

saber decodificar os signos linguísticos e não ser letrada, e o 

inverso também è verdadeiro. É necessário alfabetizar 

letrando, para que o indivíduo possa adquirir competências 

para usar a leitura e a escrita a seu favor, além de decodificar 

letras, deve ser capaz de captar significados, interpretar 

ideias, fazer comparações, entender a linguagem figurada, as 

relações complexas e ao escrever deve expressar-se de forma 

ordenada e coesa. 

 Para Cavalcanti (2015), “Letramento é um sentido 

amplo e multifacetado, pois o processo de letramento de um 

sujeito é inesgotável.”.  

 O autor supracitado afirma que é, 

no período da educação básica que são 

construídas algumas habilidades iniciais 

para o exercício da cidadania, como: o uso 

da linguagem, a articulação do 
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conhecimento interligando as ciências 

naturais, a matemática e  a tecnologia da 

informação a diversos campos do saber.  

( CAVALCANTI, 2005)  

 

 Assim compreende-se que, para que isso ocorra é 

necessário um  período longo de aprendizagem e requer 

também uma prática constante e efetiva   através de leituras 

significativas para o indivíduo. O letramento envolve o 

pensamento e a linguagem através do processo de leitura. 

 

 

 Leitores iniciantes colocam toda a sua atenção na 

decodificação do signo linguístico e só depois de adquirir 

essa habilidade é que se preocupa com a questão da 

compreensão e interpretação do texto escrito. Isso demanda 

muito tempo, mas fazendo uso constante da leitura  esse 

leitor passa a fazer a decodificação de forma automática.   No 

leitor proficiente essa desautomatização só acontece se 

aparecerem no texto falhas de impressão ou palavras com 

significados desconhecidos para ele. 

 A memória é a base de todo saber. É ela que permite 

ao ser humano acumular experiências para usar durante toda 

a vida. Ela deve ser estimulada para estabelecer ligações com 

o conhecimento prévio de origem linguística, textual e 

conhecimento de mundo. Antes de se introduzir um novo 

conhecimento o lado emocional do aprendente deve ser 

estimulado, pois esse estímulo ajuda o cérebro a fixar fatos, 

conceitos, procedimentos, a resolver problemas, raciocinar, 

expressar pensamentos e criar outras possibilidades. O 
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cérebro é capaz de captar, extrair, integrar, armazenar, 

combinar, elaborar, planificar, comunicar e transformar tudo 

isso em novos conhecimentos.  

 São as funções cognitivas do cérebro que permitem 

ao ser humano pensar com objetivos, mantê-los ativos na 

memória, executá-los para alcançar esses objetivos. Se o 

leitor não aprendeu um determinado assunto lido, é porque 

não encontrou nenhuma referência prévia sobre o conteúdo 

arquivada em sua memória que pudesse se transformar em 

um novo saber. A memória semântica (de longo prazo) é 

responsável pelo armazenamento do conhecimento.  

Para que o assunto faça sentido e haja aprendizagem 

e consequentemente o letramento “a memória busca 

conhecimentos prévios, se existem esses conhecimentos a 

compreensão se consolida, caso não haja conhecimento 

prévio do assunto à informação lida não se processa e não há 

compreensão” é o que diz Silveira (2005,p.36).  

 Dessa forma a compreensão e a interpretação do texto 

depende em grande parte das experiências vividas pelo leitor, 

é o que Silveira chama de “compreensão inferencial 

(implícita) que remete a uma informação que vai além do 

texto”. Silveira (2005,p.37). Só há verdadeiro letramento 

quando o conhecimento lido ou ensinado faz sentido para o 

aprendente e pode ser usado  em  diversas situações  do dia 

a dia. 

 Na Perspectiva psicolinguística o sucesso da 

compreensão do texto vai depender da atividade do leitor 

durante a leitura, ele deverá escolher entre muitas atividades 

aquela que for mais adequada ao texto e ao objetivo da 

leitura. Ele pode ler rápido  e em alguns momentos voltar a 
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ler um determinado segmento do texto, de acordo com o 

objetivo que propôs para o texto, a leitura pode servir para 

informar, instruir ou por puro lazer.  

 O letramento torna-se mais eficiente quando o leitor 

estabelece objetivos para a leitura, quando avalia seu 

comportamento durante a leitura, descobre incoerências e 

quando questiona aquilo que está lendo. A pessoa letrada 

entende os propósitos do autor com determinado texto, que 

pode ser o de informar, divertir, persuadir ou emocionar o 

leitor. 

 

 

 É público e notório que, o letramento não constitui-

se em um processo simples, ainda mais se levarmos em 

consideração este mesmo letramento para alunos 

considerados autistas, isto por que, eles possuem forma 

distintas de ver o mundo. Entretanto, em alguns casos, 

podem apresentar incríveis habilidades motoras, musicais, 

de memória e outras, que muitas vezes não estão de acordo 

com a sua idade cronológica.  

 De acordo com Gauderer deve-se aproveitar ao 

máximo as situações do dia a dia "transformando-as em 

oportunidades de ensino de forma a encorajar a criança a usar 

na prática os conhecimentos adquiridos” (1997, p.108).  

Além disso, as pessoas com autismo possuem um estilo 

cognitivo diferenciado. 

  Segundo essa linha de pensamento, Temple 

Grandin, autista, PhD e escritora, conceituada 
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profissionalmente em todo o mundo, ela relata que, é uma 

"pensadora visual" e que pensa por meio de imagens.  

 Para ela, a "generalização de conceitos" fez parte de 

seu aprendizado, pois algumas aprendizagens que são 

descoladas do seu dia-a-dia e não parecem fazer sentido e por 

isto não são incorporadas facilmente. De modo que, 

estabelecer relações com o universo de interesses é uma 

garantia de sucesso no processo de ensino e de 

aprendizagem. 

 Portanto, tornar o aluno autista letrado é sem sobra de 

dúvidas um grande  e imenso desafio para qualquer 

profissional, mas com abordagem metodológicas 

diferenciadas, paciência, compromisso com o direito de 

aprendizagem desse aluno, é possível. 

 Crianças com autismo aprendem melhor com uma 

rotina sequenciadas, as instruções deverão ser curtas, isto por 

que, os alunos autistas tem dificuldade em lembrar instruções 

verbais muito longas. Grande parte dos portadores da 

síndrome do autismo é visual, e aprende melhor observando 

imagens, e como indicam algumas pesquisas o computador 

é uma das ferramentas mais eficazes no processo de 

letramento de autista. Visto que o mesmo dispõe de vários 

recursos visuais que tornam atraentes os conteúdos, como 

por exemplo; os efeitos especiais, o som as imagens e as 

técnicas de animação, proporcionando comunicação e um 

melhor conhecimento de mundo, além do aprendente ficar, 

por mais tempo em contato com o conteúdo usado na 

aprendizagem do que em situações normais de aula.  

As atividades de letramento devem ser 

contextualizadas, ou seja, o que se pretende ensinar deve ter 
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relação com a realidade do aluno. Logo a proposta de se usar 

softwares na educação de autistas deve levar em 

consideração conteúdos significativos e a vida social dos 

indivíduos,  

No computador os lugares, os objetos, os animais, as 

paisagens e os personagens são representações da realidade. 

Características estas que devem contribuir para aumentar o 

conhecimento de mundo do autista. As atividades devem ser 

desenvolvidas a partir da rotina do autista como; casa, escola, 

igreja, praça, parque, praia e serão trabalhados elementos que 

fazem parte da rotina deles 

 Existem vários métodos educacionais para letrar os 

portadores da Síndrome do Autismo, porém o mais 

importante é aquele que proporciona o desenvolvimento 

adequado das potencialidades, levando em consideração a 

idade mental do autista, que ensine habilidades com funções 

lógicas e práticas, que lhe permita mais autonomia, incentive 

a sua independência, que o ajude a  interagir com o meio em 

que vive.  

 O autista precisa de aulas aprimoradas e aulas 

individualizadas, com um programa voltado para as suas 

dificuldades. Ele aprende melhor por associação, pela 

repetição, quando se parte do simples para o complexo, do 

concreto para o abstrato.  

 Deve-se incentivar o desenvolvimento de várias 

faculdades, além da intelectual, estimular constantemente as 

emoções positivas do autista, desenvolver estratégias que 

favoreçam o seu letramento e não apenas a sua alfabetização. 

As atividades devem ser diversificadas, estimulantes e 
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desafiadoras, devem despertar a curiosidade, a criatividade e 

o desejo de aprender. 

 As redes neurais que são responsáveis pela 

aprendizagem  diminui seu potencial após os sete anos de 

idade, então é muito importante que o autista comece seu 

processo de letramento muito cedo, ainda na educação 

infantil, para que através da aprendizagem interventiva sua 

rede neural possa se fortalecer com a aprendizagem.  

 O letramento é um processo biológico e cultural que 

permite ao ser  humano se apropriar de um produto da cultura 

como o texto escrito que tem importância na formação de 

estruturas do pensamento. Depois que a pessoa aprende a ler 

o seu funcionamento cerebral é alterado e quando aprende a 

escrever outras modificações acontecem.  

 Por vota dos nove ou dez anos a criança aprende a 

usar o raciocínio abstrato, é nessa idade que devem ser 

ensinados os padrões e as regras que permitirão reconhecer 

dados semelhantes. Depois dos treze ou quatorze anos a 

memória permite aprimorar as habilidades matemáticas, de 

leitura e escrita, pois podem ser resgatadas da memória 

automaticamente. O letramento desenvolve habilidades de 

analisar, interpretar e relacionar as informações recebidas 

que ajudarão a formar o cidadão consciente, agente e 

responsável. 

 Dessa forma fica evidenciado que as situações de 

aprendizagem e letramento que atuam desenvolvendo as 

habilidades de pensamento são de suma importância para o 

letramento de pessoas portadoras da síndrome do Autismo, 

isto, porque, além de possibilitar autonomia a esses 

indivíduos elas permitem-lhes desenvolver habilidades de 
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atenção, memória, abstração, comparação, diferenciação e 

julgamento. 
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A partir desse estudo ficou evidenciado que outros 

estudos e pesquisas ainda precisam ser feitas nessa área para 

ajudar a escola, família, sociedade a letrar com competência 

o autista, cujo saber deve ser resignificado e gravado em sua 

memória. Buscou-se com o mesmo mostrar que é 

perfeitamente possível o letramento de pessoas portadoras da 

Síndrome do Autismo desde que estejam preservadas áreas 

cerebrais responsáveis pela aprendizagem e que professores, 

família e amigos estejam preparados para intervir no 

processo de aprendizagem. 

Devendo-se estimular à formulação de novas ideias, 

que partindo dos conhecimentos prévios desenvolva as 

capacidades de: abstração, de articular conhecimentos e 

informações com outras áreas do saber e com situações 

práticas do dia a dia como: selecionar, sintetizar e avaliar 

para aplicá-las no cotidiano, nesse caso pode-se usar 

projetos, resolução de problemas, investigações, pesquisas, 

atividades práticas aliadas às teóricas.  

Além disso, os profissionais da educação, pais, 

família e amigos próximos do autista precisam saber intervir 

no processo de aprendizagem do autista. O letramento deve 

dar ao autista oportunidade de construir um futuro melhor, 

tornando-o um verdadeiro cidadão. 
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José Jaédson de Almeida Silva6 

 

 

Nosso objetivo de estudo parte do princípio de uma 

análise das práticas pedagógicas atuais, envolvendo o 

letramento no cotidiano escolar. Sabemos que a educação é 

um processo amplo e complexo que abrange diversos 

sujeitos e elementos em diferentes modalidades de 

aprendizagem, constituindo-se num processo contínuo de 

construção e superação dos desafios na busca pelo real 

aprender. É fundamental aos que atuam no meio pedagógico, 

conhecer a bagagem que cada sujeito cognitivo se constitui 

para compreender suas estruturas mentais e seu modo de 

reflexão, tentando evoluir de um quadro inferior e pouco 

consistente para elaborações mais trabalhadas e desafiadoras 

na busca pelo conhecimento.  

Esta construção implica numa inter-relação entre 

sujeitos, para que, num espaço de confiança, juntos possam 

recriar e ou ampliar o conhecimento já existente. 

                                       
6 E-mail: professorjaedson@gmail.com 
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Para que a aprendizagem seja promissora, se faz 

necessário que haja um vínculo fortalecido de confiança e de 

identificação na relação professor e aluno, visando o sucesso 

da busca pelo saber. O aluno deve mirar seu professor a um 

modelo ideal, do que pra ele significa o “ser professor”, 

sendo aquele que tem grandes conhecimentos e que 

possibilita que esse conhecimento possa fluir na relação 

entre eles.  

Quanto ao professor, deve haver para com seu aluno 

um trato de respeito, despido de todas as suas certezas, sem 

ostentar sua posição de “dono da verdade”, nem de 

onipotência, mostrando-se sempre aberto às curiosidades e 

às descobertas do aluno, numa relação horizontal, 

construindo acima de tudo um processo de trocas 

de conhecimentos e de entusiasmo pelas conquistas 

alcançadas no desenvolvimento da aprendizagem. De acordo 

com Fernández, “não aprendemos de qualquer um, 

aprendemos daquele a quem outorgamos confiança e direito 

de ensinar”. (1991, p.52). 

Na alfabetização, a ideologia de ler e escrever por 

saber apenas, por estar meramente alfabetizado, 

aponta para um índice quantitativo, diferente de quem 

realmente se beneficia deste conhecimento e o utiliza 

diariamente, tornando esse processo qualitativo e 

significativo. Alfabetizar, também é um processo político, 

que promove a cidadania e a autonomia, quando praticadas 

com lucidez, pois oferece aos indivíduos do meio as 

condições necessárias e as possibilidades de construírem sua 

bagagem de conhecimentos num contexto mais amplo, tendo 
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reflexo direto na complexidade das interações múltiplas que 

os ambientes, as pessoas e os objetos implicam.  

Nesse processo de aprendizagem, de descobertas e de 

relação entre professor e aluno, surge um ambiente propício 

para que se desenvolvam as técnicas do letramento, que se 

referem às práticas efetivas de leitura e escrita num plano 

social, pois uma pessoa letrada não é somente aquela que é 

capaz de decodificar a linguagem escrita, mas aquela que 

efetivamente faz uso desta tecnologia na vida social de uma 

maneira mais ampla. É este o sentido que a UNESCO 

buscava explicitar quando, no final da década de 70, 

desenvolvia o conceito de analfabetismo funcional (Ribeiro, 

2003). 

 

 

Em linhas diretas, podemos definir a Alfabetização 

como um processo complexo ligado à construção do 

conhecimento. Atualmente, este conceito está sendo 

desdobrado, aliando-se a outras áreas do conhecimento, seja 

por meios técnicos e informatizados, seja por meios 

tradicionais, os quais a remetem a sua origem, que 

fundamentalmente era aplicada para designar a aquisição da 

leitura e da escrita formal. 

O processo que envolve o ato de alfabetizar se 

constitui num conceito amplo, portanto, torna-se 

fundamental compreender as várias concepções que o 

envolvem. Diversos teóricos que analisaram este processo 

perceberam serem indispensáveis as abordagens sobre a 

mediação cultural do desenvolvimento, pensamento e 
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linguagem das teorias da evolução da escrita, tendo 

embasamento na Epistemologia Genética de Piaget, e de 

Paulo Freire sobre a educação cidadã e popular.  

Inicialmente, o ato de alfabetizar era considerado 

como um processo de decodificação, ou seja, que através de 

mecanismos repetitivos o aluno iria decorar os códigos, ou 

letras para simultaneamente ler e escrever. Esta ideia foi 

colocada em crise a partir das diversas pesquisas e 

investigações que vem ocorrendo nas últimas décadas 

na área da linguagem e no entendimento de como 

construímos o conhecimento. 

Atualmente, não há como se enxergar a alfabetização 

como algo desconexo do mundo, ela envolve um processo de 

construção de conhecimentos, carregando a pretensão de 

reconhecer os indivíduos como sujeitos autônomos, críticos 

na sociedade para se tornarem sujeitos ativos, possuidores de 

competências, capazes de transformar a sociedade, para que 

seja mais justa e igualitária e vivenciada com características 

de cidadania.  

Segundo Ferreiro e Teberosky: 

 

A posição que sustentamos reiteradamente é 

que o marco da teoria do desenvolvimento 

cognitivo de Piaget é apto para compreender 

os processos de apropriação de conheci-

mentos envolvidos na aprendizagem da 

lecto-escrita. Dizemos, apropriação do 

conhecimento, e não aprendizagem de uma 

técnica. Contudo o que essa apropriação 

significa aqui como em qualquer outro 

domínio da atividade cognitiva, é que se tem 

um processo ativo de reconstrução por parte 

do sujeito que não pode se apropriar 
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verdadeiramente de um conhecimento senão 

quando compreendeu seu modo de 

produção, quer dizer, quando o reconstituiu 

internamente. (1985, p. 275). 

 

O que se compreende é que cada sujeito deve 

reconstruir o processo de leitura e escrita percorrido pela 

humanidade de forma pessoal e original. Cada educando 

possui diferentes interações com o código escrito e, 

dependendo do seu uso social, a criança elabora hipóteses 

que juntamente com as experiências vivenciadas em seu dia 

a dia, enriquecem e constroem significativamente o processo 

de aprendizagem. É por isso que se enfatiza a importância de 

que as crianças entrem em contato com o uso social da leitura 

e da escrita, reconhecendo a função social da linguagem.  

A partir das experiências vivenciadas por cada 

indivíduo, o significado de uma palavra pode carregar 

sentidos diferentes a partir de uma situação que ela vivencia, 

a experiência individual é mais complexa do que a 

generalização que se apresenta nos signos. 

Neste processo de alfabetização, o alfabeti-

zando precisa ser ladeado por situações de conflitos 

singulares que para uns poderá ser essencial, enquanto outros 

o consideram desnecessário, pois não há uma linearidade e 

uma uniformidade nas vivências e na identidade de cada 

sujeito. 

A estas inquietações podemos agregar os estudos da 

Psicogênese da Língua Escrita de Emília Ferreiro 

(1985), que vieram estabelecer níveis progressivos para o 

desenvolvimento da escrita e que ajudam  melhor identificar 
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a etapa vivenciada por cada sujeito em determinado espaço 

de tempo.  

O professor que reconhece estes estudos bem como, 

se apropriou de forma reflexiva do seu processo de 

alfabetização vivido enquanto aluno, pode melhor 

acompanhar os estágios e as individualidades de seus 

alunos, pelo fato de ver em seus alunos a sua experiência 

replicando-se. Essa situação de atualização de experiências 

vividas é explicada pela Psicologia, que menciona o fato do 

sujeito comumente poder transferir para uma situação ativa 

o que viveu em situação passiva, de modo que boas 

experiências de aprendizagem revertem numa possível 

relação amistosa para o “aprender”, e também com o seu 

inverso.  

O processo de alfabetização depende também das 

experiências prévias de cada alfabetizando, que 

acontecem antes mesmo da educação escolar, através das 

atividades não formais que as crianças vivenciam e, assim, 

podem criar estratégias para tentar identificar, interpretar o 

que está no texto codificado pelas letras.  

De acordo com Freire e Macedo, “a alfabetização 

significa adquirir língua escrita através de um processo de 

construção do conhecimento, dentro de um contexto 

discursivo de interlocuções e interação, com uma visão 

crítica da realidade”. (1990, p. 17). 

Ferreiro aborda que “aprender a ler e a escrever, em 

uma sociedade letrada, tem o significado de apropriação de 

poder, de um instrumento que permite participar na 

sociedade como um cidadão pleno, e não como um cidadão 

visto pela metade”. (1990, p. 69).  
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Neste pensamento, Ferreiro enfatiza o processo de 

autoria e de identidade que a alfabetização traz e se opõem 

ao preconceito que enxergam os analfabetos, como sendo 

sujeitos constituídos como sem identidade, “sem plenitude”, 

tidos como submissos, incapazes, à mercê da sociedade, sem 

condições de participar desta conquista comunicativa. 

Na concepção de Teberosky e Cardoso, “criar 

situações de aprendizagem significativas, partindo do nível 

conceitual real de cada criança, de seus conhecimentos, com 

o objetivo de que seja a própria criança quem elabore e 

desenvolva seu projeto, quem planifique e regule sua 

atividade”. (1993, p. 234).  

Cada alfabetizando torna-se protagonista de sua 

construção, mas ao alfabetizador é dado o papel não de 

simples coadjuvante, porém de alguém que deve possuir 

competência para cumprir a tarefa de planejar, inventar 

situações e atividades a fim de que haja aprendizagem. 

Dessa forma, o processo de alfabetização vai se 

concretizando e se formando pelas situações reais formadas 

e pelas tentativas que o aluno faz para acertar, cometendo 

falhas construtivas, melhorando cada vez mais sua forma de 

pensar, escrever e ler, com o auxílio da intervenção docente, 

num espaço social e colaborativo. 

 A conquista da alfabetização é, portanto, mediada 

por hipóteses que revelam o constante processo de 

reformulação de cada uma das descobertas discentes. 
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O termo letramento com o sentido atual surgiu em 

meados dos anos 80 com intuito de nomear práticas 

interativas e sócio discursivas de leitura e de escrita mais 

complexas que as práticas tradicionais e mecânicas de ler e 

escrever, advindas da aprendizagem do sistema escrito.  

Para Soares (2003), letrar, assume um papel mais 

amplo que o de alfabetizar, ou seja, letrar é ensinar a ler e a 

escrever a partir de um contexto em que a escrita e a leitura 

tenham sentido e façam parte da vida do aluno em suas 

práticas sociais.  

No Brasil, afirma Soares (2004, p. 4), a discussão 

sobre letramento surgiu enraizada no conceito de 

alfabetização, o que acarreta, via de regra, a uma inadequada 

fusão dos dois processos.  

Embora sejam fenômenos diferentes, ou seja, uma 

coisa é aprender o código (alfabetização), outra coisa é 

possuir habilidade de usá-lo (letramento), eles não devem ser 

tratados de forma dicotômica.  

Vejamos o que nos diz Soares (2004) sobre o tema: 

 

Dissociar alfabetização e letramento é um 

equívoco porque, no quadro das atuais 

concepções psicológicas, linguísticas e 

psicolinguísticas de leitura e escrita, a 

entrada da criança (e também do adulto 

analfabeto) no mundo da escrita ocorre 

simultaneamente por esses dois processos: 

pela aquisição do sistema convencional de 

escrita — a alfabetização — e pelo desen-

volvimento de habilidades de uso desse 

sistema em atividades de leitura e escrita, 



- 83 - 

nas práticas sociais que envolvem a língua 

escrita — o letramento. Não são processos 

independentes, mas interdependentes, e 

indissociáveis: a alfabetização desenvolve-

se por meio de práticas sociais de leitura e 

de escrita, isto é, através de atividades de 

letramento, e este, por sua vez, só se pode 

desenvolver por meio da aprendizagem das 

relações fonema–grafema, isto é, em 

dependência da alfabetização. (SOARES, 

2004, p. 10). 

 

O Letramento é a condição de quem assume conhecer 

e aprender o mundo letrado. Para Soares, “Letramento é, 

pois, o resultado da ação de ensinar ou aprender a ler e 

escrever: o estado ou a condição que adquire um grupo social 

ou um indivíduo como consequência de ter-se apropriado da 

escrita”. (2001, p.18). 

No Brasil, o termo letramento foi usado pela primeira 

vez em 1986, por Mary Kato, dois anos depois passou a ser 

um referencial nos discursos educacionais, tendo em vista 

novas perspectivas nas práticas sociais da leitura e escrita. 

Na busca da melhoria e da qualidade de ensino, visualiza-se 

diversos pontos de vista de diversos pesquisadores, com 

relação à alfabetização e letramento.  

Durante décadas houve a procura de um método, que 

criasse um vínculo entre professor e aluno numa relação de 

segurança, simplicidade e aprendizagem de forma mais 

eficiente, prazerosa e duradoura, essa metodologia proposta 

é fundamentada em uma contribuição para a inserção social 

das crianças e adolescentes como indivíduos participantes do 

processo pelo qual se compartilham decisões, que afetam a 

própria vida e da comunidade que habitam.  
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É fato que o nosso país possui um número 

significativo de indivíduos que não adquiriram o saber 

necessário para atender as exigências e adaptações de uma 

sociedade letrada, onde é importante aprender estratégias e 

habilidades para resolver problemas em diferentes contextos, 

utilizando os conhecimentos disponíveis para enfrentar 

situações novas e inesperadas na construção da 

aprendizagem dos alunos, como também no domínio do 

sistema de escrita alfabética.  

De acordo com Marta Kohl de Oliveira:  

 

A escola é, assim, um lugar social onde o 

contato com o sistema de escrita e com a 

ciência enquanto modalidade de construção 

de conhecimento se dá de forma sistemática 

e intensa, potencializando os efeitos desses 

outros aspectos culturais sobre os modos de 

pensamento. Além disso, na escola o 

conhecimento em si é objeto privilegiado da 

ação dos sujeitos envolvidos, dependente-

mente das ligações desse conhecimento com 

a vida imediata e com a experiência concreta 

dos sujeitos. (OLIVEIRA, apud KLEIMAN, 

1995, p.156). 

 

A concepção acima, nos remete a uma reflexão sobre 

a mediação realizada na escola, que precisa ser sistemática, 

relacionada com as vivências dos educandos nos contextos 

que estão inseridos.  

Muitos são analfabetos funcionais, que conhecem 

simplesmente a decodificação da leitura e escrita, mas não a 

utiliza como função social. Da mesma maneira, podemos 
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identificar que um sujeito letrado é aquele que usa 

socialmente as práticas letradas em seu convívio, conforme 

as demandas e necessidades que vivencia. É aquele que se 

apropria desse mecanismo e o utiliza em seu cotidiano, para 

orientar-se de maneira autônoma. 

É essencial que o educador tenha comprometimento 

com o ser humano que pretende formar, pois é através de 

suas práxis que estará incutida a sociedade almejada. É 

fundamental aliar a prática dos ideais de transformação das 

desigualdades, a fim de que todos conquistem e formalizem 

seus conceitos, não apenas como forma de acesso a 

informação, mas em nível de conhecimento de fato, como 

verdadeiros cidadãos, conhecedores de seus reais direitos e 

deveres perante a sociedade em que vive. 

 

 

A aprendizagem qualitativa exige do indivíduo que 

ele saiba ler e escrever exercendo as funções sociais, com um 

olhar crítico e um pensamento reflexivo. A alfabetização 

como um ato repetitivo consiste em concordar com a 

sociedade excludente, não permitindo a autonomia e a 

respectiva humanização imprescindível para que cada sujeito 

sinta-se um cidadão em toda sua plenitude.  

Magda Soares aponta que:  

 

Alfabetização e letramento são, pois, 

processos distintos, de natureza essen-

cialmente diferente; entretanto, são 

interdependentes e mesmo indissociá-

veis.  A alfabetização — a aquisição da 

tecnologia da escrita — não precede nem é 
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pré-requisito para o letramento, isto é, para 

a participação em práticas sociais de escrita, 

tanto assim que analfabetos podem ter certo 

nível de letramento: não tendo adquirido a 

tecnologia da escrita, além disso, na 

concepção psicogenética de alfabetização 

que vigora atualmente, a tecnologia da 

escrita é aprendida não, como em 

concepções anteriores, com textos 

artificialmente para a aquisição das 

“técnicas” de leitura e de escrita, mas 

através de atividades de letramento, isto é, 

de leitura e produção de textos reais, de 

práticas sociais de leitura e de escrita. 

(SOARES, apud RIBEIRO, 2003, p.92). 

 

Então, podemos afirmar que um sujeito alfabetizado, 

pode não ser um sujeito letrado, por ter sua alfabetização 

construída num processo sem significado e reflexão.  

Atualmente, é preciso se compreender a alfabetização 

como um processo que se inicia muito antes do ingresso dos 

sujeitos na escola e não tem limite para terminar, pois no 

decorrer da vida continuamente estaremos nos alfabetizando. 

A alfabetização e o letramento são processos 

complementares, inter-relacionados, sendo que um facilita a 

aquisição e a importância do outro. Quanto mais entendemos 

a função social da linguagem, no uso da leitura e da escrita 

melhor será nosso nível de letramento. 

De acordo com Ribeiro, “Letramento — procura 

compreender a leitura e a escrita como práticas sociais 

complexas, desvendando sua diversidade, suas dimensões 

políticas e implicações ideológicas”. (2003, p.12). 

A sala de aula é um espaço de diversidade, cada 

sujeito traz seu repertório, sua bagagem cognitiva, e como 
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alfabetizar é uma tarefa complexa com níveis diferenciados, 

nada melhor que oportunizar a interação e a riqueza das 

desigualdades, relacionando saberes entre professores e 

alunos. 
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No decorrer de nossa prática observamos que o 

letramento vai além de vários métodos para se alfabetizar, 

pois este, não se detém a meras técnicas de alfabetização, ele 

é o norteador que dar significado ao que se ler e se escreve. 

Por isso, em nossa sociedade atual alfabetizar letrando é 

essencial, em âmbito escolar, formando seres letrados em 

diversos ambientes e etapas da vida.   

A aprendizagem não é feita de certezas, mas de 

inquietações, de crises e dúvidas que nos projetam às novas 

descobertas. Nesta constatação, observamos que na atuação 

do professor é necessário que seja incorporada como 

característica essencial, a atenção para cada sujeito.  

Observando atentamente os processos de ensino-

aprendizagem identificamos sua evolução ou algumas 

dificuldades presentes. Reconstruir a leitura e a escrita a 

partir do mundo vivenciado, gera um agradável vínculo 

através de práticas reais, contextualizadas e significativas, 

acreditando que todos tem possibilidades de aprimoramento 

e dependemos uns dos outros para a constituição de uma 

sociedade mais humana. 
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