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CAPÍTULO 1   
 

PENSAR O PROCESSO, NO TRABALHO DA 

ESCRITA E DA LEITURA NA ALFABETIZAÇÃO 

 

 

Cícero Silva Santos1 

 

INTRODUÇÃO 

 

 Este artigo trata o pensar no processo, do trabalho 

da escrita e da leitura na alfabetização, fundamentando a 

análise e reflexão sobre a questão teórica e metodológica da 

qual se insere na prática discente que ora apresenta, 

dificuldades na escrita e consequentemente na leitura. 

 A dinâmica no processo de ensino-apredizagem se 

configura como um dispositivo que sempre preocupou a 

educação, principalmente, o ato de lê e escrever.  

 Para atender o propósito do referido trabalho, torna-

se necessário entender a especificidade do referido assunto, 

analisar os reflexos culturais que a juventude enfrenta no 

espaço social e que, por sua vez, afeta o seu individual. 

 A finalidade de apresentar um assunto que aponte os 

pontos importantes que na sua maioria passam 

despercebidos no olhar do desenvolvimento educacional 

que são exigidos no currículo escolar. 

 O trabalho objetiva a importância no papel da escola 

para com a sociedade e a família, que juntos possa 

                                                 
1 E-mail: Professor-cicero@hotmail.com 

mailto:Professor-cicero@hotmail.com
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proporcionar condições favoráveis na efetivação da leitura e 

escrita que hoje necessita o indivíduo, para enfrentar os 

obstáculos que se apresenta no mundo globalizado, 

competitivo e desigual.   

 

1. A DINÂMICA NO TRABALHO DA ESCRITA E DA LEITURA 

 

 Os professores, e muito principalmente os 

professores primários, tem sido sempre apontados como um 

dos grupos profissionais de mais acentuadas tendências 

conservadoras. Tal conservadorismo que pode, em parte, 

ser explicado pela própria natureza de sua tarefa específica 

“transmitir as gerações mais jovens o acervo cultural das 

gerações mais velhas”, garantindo as condições de 

continuidade da vida social pode também, em parte, ter sua 

explicação no relativo descaso de nossos cursos de 

formação de professores em dar a seus alunos uma base 

filossociológica que lhes permita aprender o sentido 

profundo de sua missão.  

 A leitura nos propõe uma veracidade própria de um 

determinado assunto. É preciso questionar a validade do 

texto, discutir com outras pessoas, porque, às vezes a 

opinião de outras pessoas permite a descoberta de pontos 

importantes que passaram despercebidos durante a leitura, 

ou então acrescenta informações em alguns aspectos, 

bastante relevantes. Discutir também uma forma de melhor 

analisar e avaliar o que se lê. 

 Segundo Cafiero, (2010, pg. 86), na leitura, não age 

apenas decodificando, isto é, juntando letras, sílabas, 

palavras, frases, porque ler é muito mais importante do que 
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apenas decodificar. Ler é atribuir sentidos. E, ao 

compreender o texto como um todo coerente, o leitor pode 

ser capaz de refletir sobre ele, de criticá-lo, de saber como 

usá-lo em sua vida.  

 

O educador democrático não pode negar-se 

o dever de, sua prática docente, reforçar a 

capacidade crítica do educando, sua 

curiosidade, sua insubmissão. Uma de suas 

tarefas primordiais é trabalhar com os 

educandos a rigorosidade metódica com 

que devem se “aproximar” dos objetos 

cognoscíveis. E esta rigorosidade metódica 

não tem nada que ver com o discurso 

“bancário” meramente transferidor do 

perfil do objeto ou do conteúdo. É 

exatamente neste sentido que ensinar não 

se esgota no “tratamento” do objeto ou do 

conteúdo, superficialmente feito, mas se 

alonga à produção das condições em que 

aprender criticamente é possível. (FREIRE, 

2002, pg. 28).   

 

 As escolas, principalmente as escolas normais, em 

sua maioria tem-se preocupado até agora em ensinar aos 

jovens mais as disciplinas relacionadas com as técnicas 

didáticas, propriamente ditas, do que as disciplinas de 

fundamentação teórica da educação. A partir do 

pressuposto, surge uma indagação: como podemos 

realmente ajudar a criança a prosseguir no seu processo de 

construção do conhecimento concernente à escrita e a 

leitura. Sabe-se que, ao chegar à escola, muitas são suas 

indagações e incertezas. Sabe-se ainda que, como a leitura 

de mundo procede à leitura da palavra, ela já atribui 

significado ao que a rodeia e a si mesma. Como, então, 
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ampliar esse processo, oferecendo-lhe outros recursos para 

cada leitura. 

 Neste sentido é evidente que se aprende a ler, lendo; 

aprende-se a escrever escrevendo. A eficiência de uma boa 

leitura está, geralmente, relacionada com o ambiente. É 

preciso, por tanto, que o leitor proporcione condições 

ambientais favoráveis para efetuar sua leitura, de modo que 

se sinta fisicamente confortável para dedicar toda a sua 

atenção ao que lê. 

 

Percebe-se, assim, a importância do papel 

do educador, o mérito da paz com que viva 

a certeza de que faz parte de sua tarefa 

docente não apenas ensinar os conteúdos, 

mas também ensinar a pensar certo. Daí a 

impossibilidade de vir a tornar-se um 

professor crítico se, mecanicamente 

memorizador, é muito mais um repetidor 

cadenciado de frases e de ideias inertes do 

que um desafiador. (FREIRE, 2002, pg. 

29). 

 

 Conforme, pode-se perceber que trabalhar os textos, 

buscando a construção do sentido pela criança, é 

fundamental. É propor questões orais nesse sentido. É 

necessário ainda trabalhar as propriedades textuais do 

material trabalhado. É preciso estimular a criança a brincar 

de escrever, escritas essas que deverão ser valorizadas. Os 

erros e as hipóteses que não se confirmam deverão servir 

como oportunidades de reflexão sobre a língua escrita. O 

“erro” precisa ser trabalhado e não evitado, pois é normal e 

faz parte do processo de construção da escrita da criança. 
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 Outro aspecto a ser destacado é que os alunos se 

sentem fortemente motivados quando lhes oferecem 

suportes adequados para cada situação de escrita: papel de 

carta, papéis trabalhados artisticamente, cartolinas, papel 

fantasia, papel com recortes especiais. O professor também 

deve participar como escritor no desenvolvimento das 

situações didáticas, disposto a compartilhar com as crianças 

os problemas e as soluções envolvidas na escrita; como 

escritor, toma nota dos textos de seus alunos, como leitor, 

mostra as crianças os efeitos que seus textos produzem nele 

e dá sugestões para melhorá-los. E, ainda, propõe novos 

desafios para promover novos avanços e desenvolver a 

autonomia das crianças como escritoras. 

 Para um bom rendimento na leitura, devem ser 

evitados: má iluminação, agitação, posição de má 

acomodação do corpo e barulho. Esses são fatores que 

perturbam a concentração e conduzem à dispersão das 

ideias. Quando as condições ambientais não são favoráveis 

para a leitura, torna-se difícil captar o sentido do que se lê. 

Desse modo tais fatores deve-se ser evitado, pois, o leitor 

para que tenha um melhor entendimento na compreensão da 

leitura deverá sempre ter um lugar apropriado para tal 

processo.   

 

1.1 O processo de alfabetização  

 

 Segundo Rojo (2010, pg. 23), alfabetizar-se pode ser 

definido como a ação de se apropriar do alfabeto, da 

ortografia da língua que se fala. Isso quer dizer dominar um 

sistema bastante complexo de representações e de regras de 
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correspondência entre letras (grafemas) e sons da fala 

(fonemas) numa dada língua; em nosso caso, o Português 

do Brasil. 

 A alfabetização pode ser entendida como um 

processo de apropriação do conhecimento da língua escrita, 

em que o aluno, agradavelmente irá ampliar e rever suas 

formas de levar o mundo e representá-lo. Se tiver que se 

ensinar a forma ortográfica de palavras, para depois 

permitir que as crianças escrevam, usando somente as 

palavras aprendidas, isso ocasionará um bloqueio no uso da 

linguagem pela criança, com consequência séria para suas 

atividades. 

 

O professor que realmente ensina, quer 

dizer, que trabalha os conteúdos no quadro 

da rigorosidade do pensar certo, nega, 

como falsa, a fórmula farisaica do “faça o 

que mando e não que eu faço”. Quem pensa 

certo está cansado de saber que as palavras 

a que falta a corporeidade do exemplo 

pouco ou quase nada valem. Pensar certo é 

fazer certo. (FREIRE. 2002, pg. 38). 

 

 Diante disso, se percebe que o processo de 

alfabetização não se limita ao reconhecimento e à utilização 

de símbolos como simples tarefas de codificação e 

decodificação. Sendo a linguagem um instrumento de 

representação, é por ela que se expressa a visão de mundo 

daquele que fala, pois a criança desde o nascimento, lê o 

mundo e procura significado para as coisas. A criança 

chega, pois a escola plenamente estimulada a vivenciar a 

escrita, a descobrir o conteúdo dos livros, a decodificar as 
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mensagens, as propagandas, enfim, tudo que o mundo fértil 

e versátil pode lhes oferecer. 

 Subtende-se que quando a criança ingressa na 

escola, ocorre a princípio o desenvolvimento das atividades 

anteriormente citadas por parte dos professores, os quais 

tentam possibilitar o desenvolvimento da coordenação 

motora, estimulando assim a leitura através dos símbolos 

(figuras diversas, objetos), os quais são visualizados, 

facilitando a memorização e, ocasionando então, a 

ampliação do vocábulo, facilitando a aquisição da 

linguagem materna. 

 

1.2 A escrita 

 

 No Dicionário Aurélio escrita é representação de 

palavras ou ideias por sinais; escritura. Ato de escrever. 

Escrituração mercantil. O que constitui uma rotina. 

 Para Marcuschi, (2010, pg. 78), deve ser entendida 

como um processo de interlocução entre leitor-texto-autor 

que se caracteriza via gêneros textuais num contexto socio-

historicamente situado. Por essa razão, no ensino da 

elaboração textual, devem ser propostas situações que se 

reportem a práticas sociais e a gêneros textuais passíveis de 

serem reconstituídos, ainda que parcialmente, em sala de 

aula, tanto no que se refere à produção quanto no que se 

refere à recepção do texto escrito. Escrever na escola, 

portanto, deve ser visto como um ensaio ou mesmo uma 

prévia convincente do que será requerido dos jovens 

aprendizes no espaço social. 
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 Ainda de acordo com Marcuschi (2010 apud 

SCHNEUWLY, 1988 p.79), a explicitação das condições 

de produção textual forma a base a partir da qual devem e 

podem ser trabalhadas e ensinadas na escola as diferentes 

etapas do processo de produção, tais como o planejamento 

global do texto e as atividades de avaliação, revisão e 

reformulação. Ao planejar seu texto, o autor organiza o que 

deve ser priorizado e o que deve ser deixado de lado, 

mobilizando para tanto seus conhecimentos sobre o gênero 

textual, sobre o tema e sobre as demais condições de 

produção. Esse planejamento pode mudar no decorrer da 

escritura, o que envolve ações de revisão e reescrita, tendo 

em vista os propósitos comunicativos pretendidos. 

 O professor também precisa ter clareza de que tomar 

um conto, um bilhete, uma notícia, dentre outros gêneros 

possíveis, como objeto de ensino, requer um percurso 

pedagógico distinto, pois, mais do que levar o aluno a 

compreender os aspectos formais que organizam os gêneros 

textuais, é fundamental levá-lo a refletir sobre as práticas 

sociais em que os gêneros se inserem e os discursos e temas 

que neles circulam. 

 

1.3 A importância da escrita 

 

 Segundo Aranha, (1996, pg. 32), a invenção da 

escrita é um dos traços comum das civilizações, fato que 

não se dissocia do aparecimento do estado, pois a 

manutenção da máquina estatal supõe uma classe especial 

de funcionários capazes de exercer funções administrativas 

e legais cujo registro é imprescindível. 
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 Desde 3500 a.C. os egípcios fazem inscrições em 

hieróglifos (termo que literalmente significa “escrita 

sagrada”). Essa escrita é o início pictográfico, ou seja, 

representa figuras e não sons, como a nossa, e só 

posteriormente adquire características fonéticas. Composta 

por cerca de 600 sinais, o que a torna especialmente difícil, 

é utilizada pelos escribas, a minoria encarregada de exercer 

funções para o Estado e que, por isso, goza de condição 

privilegiada. 

 Além das inscrições nas pedras de túmulos e 

monumentos, os egípcios usam madeira e papiro para o 

registro das atas administrativas, da justiça e para anotações 

contábeis nas atividades do comércio. 

 Na Mesopotâmia, a escrita cuneiforme (inscrições 

em forma de cunhas) também é pictográfica. Mais tarde, 

porém, passam a serem usados os sinais fonéticos. 

Diferentemente, a China sempre manteve a escrita 

ideográfica, muito complicada e abstrata, em que os sinais 

gráficos representam ideias e não figuras. 

 

1.4 A leitura 

 

 No Dicionário Aurélio, leitura Ato, arte ou hábito de 

ler. Aquilo que se lê. Tec. Operação de percorrer, em meio 

físico, sequências de marcas codificadas que representam 

informações registradas, e reconvertê-las à forma anterior 

(como imagens, sons, dados para processamento). 

 

A leitura é uma prática social que envolve 

atitudes, gestos e habilidades que são 

mobilizados pelo leitor, tanto no ato de 
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leitura propriamente dito, como no que 

antecede a leitura e no que decorre dela. 

(BRASIL, Pró- Letramento, 2008, pg. 40). 

 

 A leitura é importante e possibilita o conhecimento 

e o uso de uma grande diversidade de gêneros textuais, e 

desenvolve habilidades de interpretação oral e escrita, 

essenciais para as avaliações nacionais e tudo que envolve 

no contexto da vida cotidiana. 

 Na argumentação de Cafiero, (2010, pg. 85), a 

leitura é um processo de muitas facetas diferentes; ações 

sistematicamente organizadas podem contribuir para que o 

aluno leia melhor. A leitura é um processo cognitivo, 

histórico, cultural e social de produção de sentidos. Na 

leitura, não age apenas decodificando, isto é, juntando 

letras, sílabas, palavras, frases, porque ler é muito mais do 

que apenas decodificar. Ler é atribuir sentidos. 

 A leitura é tão significativa que nos motiva ao 

aprendizado logo nos primeiros anos de nossas vidas. Sem 

a leitura o avanço no conhecimento científico torna-se 

impossível, pois nos detemos ao discurso dos outros. 

 Pode-se afirmar que a leitura constitui um fator 

decisivo, porque, através dela, temos a oportunidade de 

ampliar e aprofundar os estudos, visto que os textos 

formam uma fonte praticamente inesgotável de 

conhecimentos. 

Conforme Galliano (1986: 70), “não basta ser 

alfabetizado para realmente saber ler”. Há leitores que 

deixam os olhos passarem pelas palavras, enquanto sua 

mente voa por esferas distantes. Esses leem apenas com os 

olhos. Só percebem que não leram quando chega ao fim de 
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uma página, um CAPÍTULO ou um livro. Então devem 

recomeçar tudo de novo porque de fato não aprenderam a 

ler. É preciso ler, mas também é preciso saber ler. Não 

adianta orgulhar-se que leu um livro rapidamente em 

algumas dezenas de minutos, se ao terminar a leitura é 

incapaz de dizer sobre o que acabou de ler. 

A história da alfabetização no Brasil foi centrada na 

história dos métodos de alfabetização. Desde o final do 

século XIX, a dificuldade das crianças para aprender a ler e 

escrever, principalmente na escola publica, incitou debates 

e reflexões buscando explicar e resolver esses problemas. 

Conforme destaca Souza (2010, p. 15, apud Mortatti 

(1876-1994) a Proclamação da Republica como o momento 

em que a leitura e escrita passaram a ser objeto de estudo 

obrigatório e que práticas de leitura se apresentavam como 

ensináveis, necessitando apenas de profissionais 

especializados. 

A partir da década de 1880, se propunha o ensino da 

leitura através da palavra-ação. O chamado método João de 

Deus sistematizado. Na mesma época contrapondo o 

método João de Deus, se propôs o método sintético baseado 

na soletração e silabação que fundamentou a construção das 

primeiras cartilhas brasileiras. E, a partir de 1920, surge o 

método misto (analítico-sintético ou sintético-analítico), ou 

seja, cartilhas que misturam características dos dois 

métodos já mencionados.   
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CONCLUSÃO 

 

 Com base nos fundamentos teóricos, a pesquisa 

focalizou o processo que se discute há bastante tempo, o 

trabalho de escrita e da leitura que afeta grande parte dos 

alunos, especialmente na alfabetização.  

 Nos dias de hoje, é evidente que a escrita e a leitura 

é de grande importância e significativa, pois não podemos 

mais pensar numa sociedade composta de pessoas que não 

estejam aptas para criar e transcrever aquilo que pensa e 

representa na sociedade. O indivíduo deve ter na sua mente 

que a leitura além de estimular-nos motiva ao aprendizado 

na transcrição do desenvolvimento da escrita e avanços nos 

conhecimentos gerais.  

 Pode-se afirmar que a escrita como a leitura, tem 

grande relevância, já que se inserem no desenvolvimento 

intelectual do indivíduo, para as grandes descobertas e 

consequentemente as invenções que encarece na produção 

de tudo que a sociedade necessita para sua sobrevivência. 

 A leitura como a escrita são mecanismos que o 

indivíduo carrega para toda sua vida. E, para que se torne 

eficiente, eficaz e proveitosa, deve-se engajar e enfrentar 

todos os obstáculos junto aos seus educadores, pois só 

assim alcança os objetivos desejados do professor e 

consequentemente o sonho do aluno e todo aparato para a 

criação do aluno no enfrentamento da sociedade.      

 Sabe-se que não é uma tarefa fácil para o professor 

alfabetizar uma classe de alunos que na qual apresenta 

dificuldades diversas, principalmente quando a escola não 

dá suporte digo, não oferece melhoria no espaço físico 
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adequado para um bom funcionamento de ensino. Porém 

não é impossível que o educador consiga mesmo de forma 

precária alfabetiza-lo seguindo um método e treinar, para 

que o rendimento seja possível e prazeroso. 
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CAPÍTULO 2  
 

SABER, PENSAR E INTERVIR:  

TRANSMISSÃO DO CONHECIMENTO GERADO 

ALTERNATIVAS DE ENSINO E APRENDIZAGEM NO 

CONTEXTO ESCOLAR 

 

 

Elisângela Oliveira Tavares2 

 

INTRODUÇÃO 

 

A escola é um ambiente de aprendizagem com sua 

construção de conhecimento compartilhado entre aluno e 

professor. Pois envolve diversos aspectos entre ensinar e 

aprender e assim a troca de informações. De acordo com 

Péres Gomes (2000), a escola é um ambiente de 

aprendizagem onde há grande pluralidade cultural, mas que 

direciona a construção de significados compartilhados entre 

aluno e professor. 

A escola pela qual se busca é o desenvolvimento 

cultural e científico do cidadão, preparando os jovens para a 

vida, para o trabalha através da educação. As relações entre 

professor e aluno, os conteúdos não são estáticos, mas 

dinâmicos, pois se trata de atividades de ensino como um 

processo coordenado de ações docentes. Freire (1987). 

                                                 
2 E-mail: isadoraellen@gmail.com 
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Assim, a participação do aluno nas suas 

aprendizagens garantem a compreensão e a facilitação de 

novas aprendizagens ao ter-se um suporte básico na 

estrutura cognitiva prévia construída pelo sujeito. 

A compreensão do papel da educação no 

desenvolvimento dos seres humanos partilhado por Freire, 

baseado na preocupação com o desenvolvimento integral 

das pessoas, no enfoque construtivista, na importância do 

contexto social e na firme crença da natureza dos seres 

humanos. No construtivismo é dever do professor assegurar 

um ambiente dentro do qual os alunos possam reconhecer e 

refletir sobre suas próprias ideias, aceitar que outras pessoas 

expressem pontos de vista diferentes dos seus, mas válidos 

e avaliando suas ideias, desenvolver o respeito pelos outros 

e a capacidade de dialogar é um dos aspectos fundamental 

do pensamento Freireano (Taylor, 1993). Pois é importante 

para os alunos discutir ideias em suas aprendizagens, 

estimulando aos alunos a refletirem sobre suas próprias 

ideias, comparando no contexto escolar seus 

conhecimentos. É importante essa comparação e, assim 

ajudar os alunos reestruturarem suas ideias e compreensão, 

desenvolvendo sua capacidade de análise. Pois cabe ao 

professor provocar nos seus alunos o desenvolvimento de 

uma atitude crítica para que este reflita na sua atuação na 

sociedade. Assim a construção do conhecimento é um 

compromisso com o pensamento independente e o bem-

estar comum. 

Tais compromissos devem estar coerentemente 

presentes na conduta do professor para apoiar sua análise 

do contexto da sala de aula e sua capacidade de tomar 
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decisões coerentes. Como Freire (1977) diz, nós 

deveríamos não importantes ideias, mas recriá-las: Dessa 

forma, um ensino crítico não poderia ser entendido como 

receitar prontos a serem seguidos, mas como sugestões a 

serem examinados pelos professores. 

A partir desse momento o aluno é capaz de criar o 

conhecimento apreendido em diversos meios, isto é, torna-

se um sujeito capaz de construir seus próprios conceitos, 

pois propicia uma interação e constrói seu próprio caminho. 

O professor além de ser educador é transmissor de 

conhecimento, as relações entre ensinar e aprender com 

diversas trocas de informações. Tendo como foco uma 

visão educacional do conhecimento construído no processo 

ensino-aprendizagem.   

O processo ensino-aprendizagem compreende de 

forma criativa e independente nós várias situações escolares 

e na vida prática. Em um contexto onde há o estimulo e 

desenvolvimento de capacidades, resultarão um ambiente 

que prepara os jovens para a vida, para o trabalho e para a 

cidadania, através de uma educação geral, intelectual e 

profissional. 

Se a aprendizagem em sala de aula for uma 

experiência de sucesso, que o aluno constrói. O ambiente 

escolar pode contribuir o amor pela escola e a dedicação 

para os estudos. 

Freire aponta de forma ampla o que se espera da 

escola: 

 

Somente uma outra maneira de agir e de 

pensar pode levar mas a viver uma outra 

educação que não seja mais o monopólio 
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da instituição escolar e de seus 

professores, mas sem uma atividade 

permanente, assumida por todos os 

membros de cada comunidade da vida 

cotidiana de seus membros. (Freire, 1980, 

p.117). 

 

Portanto, o processo educativo é fenômeno social e 

cultural onde a reflexão sobre o saber, para a construção 

do conhecimento. 

Segundo Freire (1979), a ação docente é a base de 

uma boa formação escolar e contribui para a construção de 

uma sociedade pensante. Entretanto o professor deve 

assumir seu verdadeiro compromisso e encarar o caminho 

do aprender e ensinar, pois ensinar é uma 

responsabilidade que precisa ser trabalhada e 

desenvolvida.  

Cabe ao professor ensinar aos alunos a pensarem 

sobre o mundo, e a sociedade. A escola é uma preparação 

para a vida com o papel de preparar cidadãos do mundo.  

Pérez Gómez (2000), a escola é um ambiente de 

aprendizagem, onde há grande pluralidade cultural, mas 

que direciona a construção de significados compartilhados 

entre aluno e o professor. 

Piaget se propõe a estudar a gênese do 

conhecimento centrado na ação do sujeito, ou de como se 

dá o desenvolvimento de sua inteligência, essa última 

entendida não como a faculdade de saber, mas como um 

conjunto de estruturas mentais momentaneamente 

adaptadas toda inteligência é uma adaptação. Piaget 

(1982).  Em função disso, surge o questionamento sobre o 
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que é aprendizagem. Essa pergunta é respondida por ele, 

quando diferencia desenvolvimento e aprendizagem.  

 

Primeiro, eu gostaria de esclarecer, a 

diferença entre dois problemas, o 

problema do desenvolvimento é o da 

aprendizagem. (...) desenvolvimento é um 

processo que diz respeito á totalidade das 

estruturas de conhecimento. 

Aprendizagem apresenta o caso oposto. 

Em geral a aprendizagem é provocada 

por situações, provocada por psicólogos 

experimentais; ou por professores em 

relação a um tópico específico; ou por 

uma situação externa. Em geral, é 

provocada e não espontânea. Além disso, 

é um processo limitado-limitado a um 

problema único. Assim, eu penso que 

desenvolvimento explica aprendizagem, e 

essa opinião é contrária á opinião 

amplamente difundida de que o 

desenvolvimento é uma soma de 

experiências discretas de aprendizagem 

(Piaget, 1964, p.176). 

 

 Dessa forma, Piaget entende que o 

desenvolvimento é o processo essencial que dá suporte 

para cada nova experiência de aprendizagem. A 

aprendizagem ocorre com o desenvolvimento total. Para 

Piaget, o individuo assimila o estimulo é, após uma 

interação ativa, emite uma resposta, ou seja, o 

conhecimento adquirido não é devido a uma ação 

unilateral do meio (estimulo) sobe o sujeito, mas sim a 

uma interação nos dois sentidos: do estimulo sobre o 

sujeito e ao mesmo tempo do sujeito sobre o estimulo. Em 

sua obra aprendizagem e conhecimento Piaget (1974) ele 
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delineia de modo mais claro esses conceitos classificando 

e discutindo os diferentes modos de aquisição do 

conhecimento–percepção, compreensão imediata, 

aprendizagem no sentido restrito. Aprendizagem que 

corresponderia á maneira como a aprendizagem é 

entendida no senso comum, é definida por Piaget (1974), 

como aquela cujo resultado (conhecimento ou 

desempenho) é adquirido o desenvolvimento mental- 

quando ocorre a aprendizagem, é o próprio 

desenvolvimento. 

Essas ideias são resumidas por Piaget quando 

afirma: 

 

Encontramos assim (...) a distinção 

necessária entre a aprendizagem no 

sentido amplo e a aprendizagem no 

sentido restrito. O que é aprendido nada 

mais é do que o conjunto das 

diferenciações devido á acomodação, 

forte de novos esquemas em função da 

diversidade crescente dos conteúdos. Em 

compensação, o que não é aprendido é o 

funcionamento assimilador com suas 

exigências de equilibração entre a 

assimilação e a acomodação, fonte de 

coerência gradual dos esquemas e sua 

organização em formas de equilibração 

nos quais à discermos o esboço das 

classes com suas inclusões, suas 

intersecções e seus agrupamentos como 

sistemas de conjunto. Mas devido a essas 

interações entre assimilação e a 

equilibração constituem esse processo 

funcional de conjunto que podemos 

chamar de aprendizagem e que tende 
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confundir com o desenvolvimento. 

(Piaget, 1974, p.85-86). 

 

Saviani (2003) ao defender uma pedagogia crítico- 

social dos conteúdos na qual o professor e alunos se 

encontram numa relação social especifica- que é a relação 

de ensino- com objetivo de estudar os conhecimentos, a 

fim de construir e aprimorar novas elaborações do 

conhecimento a ponto que o ponto de partida da ação 

pedagógica não seria a preparação dos alunos cuja 

iniciativa é do professor nem atividade, que é de iniciativa 

dos alunos. Cabe o professor trabalhar não somente os 

conteúdos atuais em sala de aula, mas sim, também, 

resgatar conhecimentos mais amplos, para que os alunos 

possam interpretar suas experiências e suas aprendizagens 

na vida social. 

Por isso, como afirma Kramer (1989), para que 

essa função se efetive na pratica: 

 

[...] o trabalho pedagógico precisa se 

orientar por uma visão das crianças como 

seres sociais, individuais que vivem na 

sociedade, cidadãos isso exige que 

levemos em consideração suas diferentes 

características, não só em termos de 

historias de vida, mas também de classe 

social, etnia e sexo. Reconhecer as 

crianças como seres sociais que implica e 

não ignorar as diferenças. (Kramer, 1989, 

p.19). 

 

 É nesse sentido que devemos considera as 

experiências de cada aluno, para sua construção no 
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ambiente escolar e acolhedor fazendo que o aluno se sinta 

parte e aberto para novas aprendizagens.  

 Numa perspectiva mais ampla de investigações as 

ideias vigentes no período de seus estudos Vygotsky, 

(1982), aparece afirmando que o meio social é 

determinante do desenvolvimento humano e que isso 

acontece fundamentalmente pela aprendizagem da 

linguagem, que ocorre por imitação. 

   Segundo os parâmetros curriculares nacionais 

(2001), aos processos de ensino e aprendizagem traz a 

importância em que se referem como se devem entender 

as relações entre desenvolvimento e aprendizagem da 

relação interpessoal nesse processo, á relação e o papel da 

ação educativa e as situações de aprendizagem dos alunos 

em cada momento de sua escolaridade. 

 De acordo com Saviani (2003), através da qual se 

detectam questões que precisam ser resolvidas na prática 

social e conhecimento. 

 Vygotsky empreende um estudo original e 

profundo do desenvolvimento intelectual do homem, 

cujos demonstram ser o desenvolvimento das funções 

intelectuais um processo absolutamente único. Assim, do 

ponto de vista da aprendizagem, a importância dos 

estudos de Vygotsky é inquestionável, pois ele critica as 

teorias que separam a aprendizagem do desenvolvimento 

Giusta (1985), vários autores interpretam a obra de 

Vygotsky de formas diferentes. Alguns vêm nele o 

psicolinguista, outros o psicólogo, a fim de compreender 

as contribuições do pensamento vygotskyano para a 

educação é necessário que se faça uma breve consideração 



- 31 - 

acerca, dos fundamentos filosóficos e as suas ideias. Ele 

busca a base da teoria para explicar a formação da mente 

Vygotsky (1984). Na abordagem Vygotyana, o homem é 

visto como alguém que transforma e é transformado nas 

relações que acontecem em uma determinada cultura. 

 Para Vygotsky (1982), o sujeito é ativo, ele age 

sobre o meio. Para ele, não há a natureza humana, a 

essência humana. 

 Nas palavras de Tereza Cristina Rego (1999), ao 

descrever a teoria vygotyana: 

 

Nessa abordagem, o sujeito produto de 

conhecimento não é um meio receptáculo 

que absorve e contempla o real nem o 

portador de verdades de um plano real: 

pelo contrario, é um sujeito ativo que sua 

relação com o mundo, com seu objeto de 

estudo, reconstrói no seu pensamento este 

mundo. (Rego 1999, p.138). 

 

 A convicção de Piaget de que o desenvolvimento 

precede a aprendizagem, e por outro, a afirmação de 

Vygotsky de que a aprendizagem pode e deve anteceder o 

desenvolvimento. 

 Hatano ataca a rígida divisão entre construção 

individual e social do conhecimento ao enfatizar as 

vantagens da postura mais flexível. 

 

    O conhecimento é individualmente 

construído não é ignorar o papel das 

outras pessoas no processo de construção. 

Similarmente, enfatizar o papel das 

interações sociais ou com os objetos na 

construção do conhecimento não 
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desmerece a importância do 

conhecimento da orientação a ser dada 

pelo professor. (Hatano 1993, p.1633). 

 

 Dessa forma, reforça a importância do papel do 

professor e do contexto social na construção do 

conhecimento pelo aluno. No trabalho de Vygotsky, a 

dialítica da mudança é clara, as atividades na sala de aula 

são influenciadas pela sociedade, mas ao mesmo tempo, 

podem também influenciá-la. 

 Segundo Libâneo (1994) 

 

O trabalho docente é uma atividade de 

ensino-aprendizagem pelo processo de 

transmissão ativa dos conhecimentos, 

realizando na relação cognitiva entre 

aluno e as matérias de estudo. (Libâneo, 

1994, p.88) 

 

CONCLUSÃO 

 

  A construção do conhecimento, transformando a 

prática educativa proposta de ensino de qualidade voltada 

para formação dos alunos na sociedade, pois contribui 

para a constituição do aluno enquanto sujeitada sua 

própria ação, porque o concebe como um ser ativo diante 

do seu mundo. A ação pedagógica no processo de ensino 

consiste na pratica social, cabe ao educador mediar 

conhecimentos atuais, possibilitando o processo que os 

alunos tenham a capacidade de reelaborar o conhecimento 

e compreensão da pratica, permitindo o seu acesso critico 

a esses saberes e contribuindo para a atuação como no 

processo da sociedade e das suas praticas pedagógicas, de 
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ensino-aprendizagem, podendo contribuir com ideias para 

que as aulas se transformem na construção do 

conhecimento. 

    É necessário construir uma pratica educativa na 

construção e reflexão do conhecimento, é preciso através 

dos desafios do contexto que se vive olhar e perceber os 

obstáculos como possibilidade de construção do novo. 

Estimulando o aluno a não ser apenas um memorizador, 

mas uma pessoa que pensa, que tenha gosto pelo aprender, 

interpretar informações e que veja nas dúvidas umas 

oportunidade de aprendizagem. 

     A aprendizagem do aluno, ele tem a sensação de 

que construiu e descobriu na forma de pensar e agir. O 

aluno busca o conhecimento visto em aula e as 

informações que foram transmitidas, pois a aula é um 

processo de aprendizagem que exige dedicação e esforço 

de pensar. Pois auxilia o aluno na pré-educação do 

conhecimento, pois este constrói com a colaboração do 

professor e dos conteúdos, quando bem conduzida permite 

que perceba como os alunos como o processo de aprender, 

colocando- se a ênfase nas aulas. 

 Cabe ao professor ser criativo e transformador, 

está sempre inovando suas práticas pedagógicas de 

ensino-aprendizagem, podendo contribuir com ideias para 

que suas aulas sejam dinâmicas e criativas para sua 

construção do conhecimento. 
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CAPÍTULO 3 
 

O USO DO VIDEOGAME COMO PARTE 

INTEGRANTE DAS AULAS DE HISTÓRIA 

 

 

José Gicelmo Melo Albuquerque 

Gilvana Costa Rocha Paula 

Silvia Maria Paula Silva 

Anabela Cardoso Freitas 

Antônio Itamar dos Santos  

Maria Esteliane dos Santos Lima 

 

INTRODUÇÃO 

 

Uma maneira de ajudar a convencer mais 

professores a experimentar videogames é através da 

pedagogia, ao conectar elementos de projetos de 

videogames existentes com teorias de aprendizagem e 

instrução aceitas. 

A mesma abordagem também pode ser usada para 

justificar a aceitação de videogames como uma tecnologia, 

e digna de inclusão em programas de formação de 

professores. 

A proposta desse trabalho é apresentar como o 

design de videogames já existentes coincide com duas das 

mais importantes teorias de aprendizagem: Condições de 

aprendizagem de Gagné e a Teoria das Inteligências 

Múltiplas de Gardner.  
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Se essas teorias têm ou não encontrado seu caminho 

para ambientes escolares convencionais, pelo menos seria 

possível assumir que os professores certificados para 

ensinar são pelo menos familiarizados com as teorias de 

Gagné e Gardner.  

Através da pedagogia, um caso convincente pode 

ser feito para a aplicabilidade de videogames para 

aprendizagem. O game designer e CCO da Sony Online 

Entertainment, Ralph Koster, sugeriu que os videogames 

são realmente sobre aprendizagem. Sem esforço bons 

videogames podem ser mostrados para caber em várias 

abordagens amplamente conhecidas e bem aceitas. 

A pedagogia relacionada a videogames é sólida, mas 

muitas vezes não reconhecida: bons videogames já possuem 

os principais componentes necessários para atender às 

necessidades de instrução delineadas por Gagné e Gardner.  

As Inteligências Múltiplas de Howard Gardner 

fornecem uma classificação um pouco mais acessível, 

baseada em interações sociais e cultura, enquanto a teoria 

de Robert Gagné foca em construções cognitivas. Embora 

haja um grau razoável de sobreposição entre a abordagem 

de Gagné e a de Gardner, ainda existem distinções 

suficientes para garantir tratamento separado. 

 

1. TEORIA DE GAGNÉ 

 

A teoria de Gagné estipula que existem vários tipos 

ou níveis diferentes de aprendizagem, implicando que cada 

tipo também requer uma abordagem diferente para a 

instrução. Bons videogames já fazem isso. Os projetistas de 
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videogames empregam múltiplas abordagens para ajudar e 

desafiar os jogadores. Segundo Carvalho (2006, p.77-90): 

 

“Um plano instrucional pode gerar tanto 

estímulos ambientais apropriados quanto 

interações sociais e, assim, provocar 

mudanças nas estruturas e operações 

cognitivas do aprendiz” (CARVALHO, 

2006, pp.77-90). 

 

Cada uma das cinco categorias de aprendizagem de 

Gagné é bem suportada na maioria dos bons videogames. A 

figura a seguir mostra essas cinco categorias. 

 

Figura 1 – Cinco categorias de aprendizagem de Gagné 

Fonte: Elaborado com base em Carvalho (2006) 
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 Essas cinco categorias de aprendizado estão 

incorporadas nos conhecidos “Nove Eventos de Instrução 

de Gagné”.  Estes eventos pretendem fornecer as condições 

necessárias para a aprendizagem, e para a seleção 

apropriada de mídia. Os bons videogames praticamente 

contêm todos os critérios listados. Como em toda boa 

instrução, os nove eventos não precisam ser distintos, 

tarefas separadamente identificáveis, pois muitas vezes os 

elementos de um “evento” podem ser combinados ou 

entrelaçados com outros. Isso também vale para outras 

tecnologias instrucionais bem aceitas, como aprendizagem 

baseada em metas e contar estórias.  

Os nove eventos de Gagné aplicados a videogames 

são apresentados na figura a seguir. 
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Figura 2 – Nove eventos de instrução de Gagné aplicados a 

videogames 

Fonte: Elaborado com base em Aarseth (2006). 

 

2. TEORIA DAS MÚLTIPLAS INTELIGÊNCIAS DE GARDNER 

 

De acordo com muitos pesquisadores, a Teoria das 

Inteligências Múltiplas de Gardner é um dos mais 

significativos desenvolvimentos em teorias de 

aprendizagem do final do século XX. A base desta teoria é 

que todos nós empregamos diferentes estratégias de 

aprendizagem, e que estas estratégias se relacionam com 

forças e capacidades internas que podem ser classificadas 

em oito categorias que Gardner chamou de "inteligências": 
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As oito formas primárias de inteligência propostas por 

Gardner são apresentadas a seguir. 

 

Figura 3 – Oito formas primárias de inteligência de 

Gardner 

 
Fonte: Elaborado com base em Gardner (1994) 

 

A implicação dessa teoria é que a aprendizagem 

pode se tornar mais eficaz se nos concentrarmos e 

desenvolvermos instrução para estas inteligências. De um 

modo geral, a avaliação deve incluir mais de uma 

"inteligência", como cada um é mais do que simplesmente 

um domínio de conteúdo; é também uma modalidade de 

aprendizado. Diferenças culturais desempenham um papel 

fundamental, pois cada cultura tende a valorizar e enfatizar 

algumas dessas inteligências. 
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Conectar as ideias de Gardner ao design dos 

videogames é particularmente fácil, já que em quase todos 

os jogos de sucesso cada uma dessas formas é abordada, 

proporcionando aos jogadores uma experiência 

particularmente rica, onde cada jogador tem uma 

oportunidade para tirar proveito de seus próprios pontos 

fortes. 

 

2.1 Linguística 

 

Inteligência linguística coincide bem com a 

informação verbal de Gagné e o que é dito lá também se 

aplica aqui. Os jogos geralmente incluem elementos de 

escrita e fala para o jogo, bem como para direção e ajuda. 

 

2.2 Musical 

 

Praticamente todos os jogos incluem som para 

melhorar o jogo - há efeitos sonoros, tanto diegéticos e não 

diegéticos, bem como música para definir o humor ou 

fornecer feedback sobre os estados do jogo. Em alguns 

casos, partituras musicais para jogos são tão sofisticadas 

quanto para filmes. Sons são usados como feedback e 

reforço, bem como para efeito e prazer. 

 

2.3 Lógica-matemática 

 

A estratégia é um dos elementos-chave em jogo - até 

que ponto a inteligência é exercida depende muito do 

gênero e do jogo específico jogado. Jogos de quebra-cabeça 



- 43 - 

dependem fortemente de inteligências lógicas e 

matemáticas para vencer. O tipo de gerenciamento de 

jogos, como O Zoo Tycoon também envolve dependência e 

maior desenvolvimento dessa inteligência, pois é 

praticamente impossível gerenciar bem o zoológico sem a 

capacidade de planejar e manipular um conjunto complexo 

de recursos.  

Jogos mais simples, como o Pikmin, ainda exigem 

contagem e aritmética. Mover um objeto geralmente requer 

um número mínimo de Pikmin e até mesmo jogadores 

muito jovens aprendem rapidamente a fazer cálculos 

simples para obter o número ideal de Pikmin na posição 

para concluir uma tarefa. 

 

2.4 Espacial 

 

Os jogos são, obviamente, altamente visuais, 

proporcionando um rico e colorido ambiente de 2 ou 3 

dimensões, que é sempre pelo menos parcialmente sob o 

controle do jogador em termos do que é visível. É bastante 

comum, por exemplo, ser mostrada simultaneamente pontos 

de vista de primeira e terceira pessoa, que não apenas 

exploram a inteligência espacial da pessoa, mas ao mesmo 

tempo ativamente ajudam os jogadores a aprenderem a usar 

essas visualizações em seu jogo. 

 

2.5 Corpo-cinestésica 

 

Embora os jogos ainda não possam colocar seus 

jogadores fisicamente no jogo, a maioria dos jogos exige 
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que os jogadores "se coloquem" virtualmente no jogo de 

uma forma ou de outra e todos envolvem movimentos e 

ações que, no mínimo, são realizados através de 

movimentos físicos das mãos dos jogadores (observar os 

jogadores rapidamente confirma que realmente há mais 

movimentos da mão). 

Existem, é claro, inúmeros jogos que são 

especificamente projetados para envolverem atividades 

físicas leves a pesadas, como Dance Dance Revolution, e, 

em menor extensão, jogos como Donkey Konga. Apesar do 

fato de esses jogos serem comercializados como atração 

“Kinesthetic Intelligence”, eles ainda fornecem estimulação 

musical, visual e linguística, bem como requisitos para 

raciocínio lógico e estratégias. 

 

2.6 Intrapessoal 

 

A estratégia é um dos elementos-chave em jogo, 

forçando os jogadores a descobrir e praticar o que se pode 

fazer, o que se quer fazer, como alguém reage às coisas, 

quais coisas evitar e quais coisas gravitar. Muitos jogos 

apresentam cenários que envolvem dilemas éticos e têm 

temas morais (ou imorais). 

 

2.7 Interpessoal 

 

Muitos dos jogos mais populares incluem modos 

multiplayer, muitos online que permitem jogar 

maciçamente. Até mesmo jogos single player incluem 

vários NPCs (personagens não jogáveis) e muitas vezes 
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exigem diferentes graus de competição e cooperação, a fim 

de vencer. 

 

2.8 Naturalista 

 

Jogos com temas naturalistas são comuns - se 

incluem puramente flora e fauna realistas, puramente 

fantásticas ou uma combinação dos dois. Claramente, jogos 

como o Zoo Tycoon, invoca a inteligência natural de uma 

pessoa para poder identificar vários requisitos animais para 

alojamento e cuidados.  

Além disso, qualquer jogo que crie um mundo com 

geografia e uma variedade de habitantes exigem 

classificação, bem como habilidades naturalísticas e 

entendimentos. Mais uma vez, até mesmo um jogo como o 

Pikmin inclui vários tipos distintos de Pikmin, cada um 

com suas próprias forças e fraquezas. 

 

CONCLUSÃO 

 

Conforme apresentado nesse trabalho, os 

videogames se constituem em uma poderosa ferramenta de 

apoio pedagógico, podendo contribuir em diferentes 

aspectos da aprendizagem. 

Ainda assim, existe grande resistência por parte dos 

docentes em sua adoção, que argumentam necessitarem de 

evidências de sua eficiência antes da sua aplicação nas salas 

de aula. 

Como foi demonstrado, os videogames abrangem os 

princípios da teoria de Gagné e da Teoria das Múltiplas 
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Inteligências de Gardner. Embora nem todos os jogos 

incorporem todo tipo de inteligência, a maioria deles 

incorpora a maior parte, e sempre é possível encontrar um 

jogo específico que favoreça uma ou outra. 

A percepção do potencial de contribuição dos 

videogames para o ensino pode significar uma mudança 

real nas atitudes das instituições para o uso de jogos para 

aprendizagem. O estabelecimento de uma conexão clara 

entre as melhores práticas em design de jogos e teorias 

atuais de aprendizagem é mais uma estratégia que pode ser 

adotada para apoiar o uso de jogos como ferramentas 

valiosas para a aprendizagem.  

Os jogos são tecnologia pedagogicamente sólida que 

abordam raciocínio, ressonância, redescrição 

representacional e resistências. Esta conexão precisa ser 

explicitada, tanto para o benefício dos professores 

atualmente em sala de aula quanto para o benefício dos 

acadêmicos que, em última análise, criam os programas e 

currículos que são usados para treinar as próximas gerações 

de professores. 
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CAPÍTULO 4  

 

PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO:  

O PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

NAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR3. 

 

 

José Marcos da Silva Oliveira4 

 

INTRODUÇÃO 

 

Na atualidade a incorporação da psicologia no 

campo da educação brasileira associada com a ampliação 

do Ensino Fundamental tem gerado de certa forma 

questionamento entre os professores dos anos iniciais do 

Ensino Fundamental. Porém muitas dessas dúvidas se 

referem à compreensão e a proposta da psicologia nas 

aulas de Educação Física escolar. 

Com a realização deste artigo busca-se identificar o 

processo de ensino e aprendizagem nas aulas de Educação 

Física. Propondo assim promover uma análise e um debate 

                                                 
3 Trabalho apresentado ao Centro de Ensino e Aprendizado de Alagoas – 

CEAP, como requisito final para a obtenção do titulo do Curso de Mestrado em 

Ciências da Educação: Formação, Interdisciplinaridade e Subjetividade pela 

Universidad Autónoma del Sur –UNASUR. 
4 Especialista em Gestão Ambiental pela Faculdade de Tecnologia e Ciências – 

FTC, 2012. Licenciado em Ciências Biológicas pela Faculdade Formação de 

Professores de Belo Jardim – FABEJA, 2004. Licenciado em Educação Física 

pela Universidade Aberta do Brasil- UaB / UnB,2013. E-mail: 

jmarcos.s@hotmail.com. 
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teórico sobre o tema, buscando dessa forma, perceber 

como os professores veem a Educação Física no âmbito 

escolar.  

Neste contexto observa-se que a prática da 

Educação Física no âmbito escolar oportuniza ao aluno 

assimilar os conhecimentos e conteúdos trabalhados, 

assim como os momentos de competição como forma de 

crescimento pessoal, propondo a valorização, a 

cooperação e noções de sociabilidade. Por tanto a fim de 

compreender o processo de aprendizagem nas aulas de 

Educação Física escolar é preciso discorrer um pouco do 

papel social e de subjetivação da escola. Buscando assim 

enxergar o espaço escolar como centro formador e gerador 

de relações de poder e de produção da subjetividade 

humana.  

No entanto a escola pode ser vista como um lugar 

em que as palavras e as ações de cada aluno se inscrevem, 

desde a desorganização, em novas organizações, do saber, 

do conhecimento e do querer. Assim compreende-se que o 

sujeito que aprende expressa a subjetividade dos diferentes 

espaços sociais em que se percorre no processo do 

aprender.  

A presente pesquisa foi desenvolvida a partir de 

estudos bibliográficos, com intuito de possibilitar as 

atividades na realização no embasamento teórico. Visando 

revelar experiências vivenciadas, procurando retratar a 

realidade de forma completa, dentro de uma linguagem 

que possibilite a compreensão da temática apresentada de 

forma, mas acessível. 
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Neste contexto conclui-se que a sala de aula não é 

simplesmente um espaço relacionado estreitamente com os 

processos de ensinar e aprender, pois nela surgem 

elementos constituintes de todas as atividades ali 

desenvolvidas, além de elementos de sentido e 

significação oriundos de outros ambientes e experiências 

sociais, tanto dos alunos quanto dos professores.  

 

1.1. Compreendendo e conceituando o processo de 

aprendizagem 

 

Como é comum em toda a abordagem conceitual 

começarei analisando a definição de aprendizagem, pois, 

como se sabe podemos identificar diferentes conceitos, 

sendo que algumas enfatizam apenas aspectos centrados 

em sua própria teoria. Porém, é notório que de modo geral 

todas as teorias concordam quanto o significado e 

importância da aprendizagem o que o coloco dentro da 

universalidade para a necessária adaptação humana. 

Assim, pode-se afirmar que o ser humano nasce 

potencialmente inclinado a aprender, porem necessita de 

estímulos do meio interno e externo para que ocorra de 

fato o aprendizado. Neste sentido há aprendizados que 

podem ser considerados natos, ou seja, o individuo 

desenvolve por se só, como por exemplo, o ato de 

aprender a falar, a andar, necessitando apenas que ele 

passe pelo processo de maturação física, psicológica e 

social.  

Partindo deste principio podemos então 

compreender o processo de aprendizagem de forma 
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sintética, ou seja, a maneira como os seres adquirem novos 

conhecimentos, e assim desenvolvem competências e 

mudam o comportamento. Porém, para muitos estudiosos o 

processo ensino-aprendizagem é considerado como o objeto 

fundamental do estudo científico da aprendizagem e do ensino.  

Portanto a aprendizagem é uma mudança 

relativamente durável do comportamento humano, de uma 

forma mais ou menos sistemática, que pode ser adquirida 

pela experiência vivenciada e até mesmo através do ato de 

observar e pela prática motivada.  

Algumas pesquisas realizadas nos afirmam que 

aprendizagem é um processo integrado que estimula uma 

transformação qualitativa na estrutura mental do individuo 

que aprende. Essa transformação ocorre através da 

alteração de conduta, seja por condicionamento operante 

ou até mesmo pela experiência, de uma forma 

razoavelmente permanente. Assim as informações 

recebidas podem ser absorvidas por meio de métodos de 

ensino ou pela aquisição de hábitos adquiridos.  

Diante do exposto, pode-se considerar que a 

capacidade de aprender está presente em todos os 

indivíduos, porem vale ressaltar que para alguns ocorre 

uma relativa dificuldade de assimilação e manutenção de 

seu conhecimento, ligando o processo de absorção daquilo 

que se quer aprender. Assim, entende-se que o processo de 

aprendizagem é desencadeado a partir da motivação, onde 

o mesmo se dá no interior do indivíduo, estando, 

entretanto, intimamente ligado às relações e interações que 

o individuo desenvolve em seu meio social. 
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1.2- A psicologia e o processo de aprendizagem  

 

O processo de aprendizagem envolve uma 

integração de fatores contextuais e internos do aluno que 

podem tanto proporcionar como afetar de forma negativa o 

processo de aprender. Neste sentido o processo de 

aprender é bastante complexo, pelo fato de envolver 

diversos fatores: variáveis cognitivas, afetivas, sociais, 

econômicas e até mesmo políticas. Assim como o 

processo de ensinar envolve, inúmeras variáveis, assim 

pode-se considerar a aprendizagem como uma construção 

permanente do conhecimento. 

Portanto, isto se configura pelo fato de que muitas 

das práticas educacionais já consolidadas serem 

estabelecidas, ao tomar como base as concepções 

estruturadas nas várias teorias psicológicas. Neste 

contexto conhecer a psicologia e sua explicação sobre o 

desenvolvimento psicológico do ser humano, assim como 

as várias formas de explicação sobre o processo de 

aprendizagem, é uma condição prévia para que o professor 

possa embasar suas propostas e metodologias 

pedagógicas. 

Diante disto a psicologia no processo da 

aprendizagem contribui em vários aspectos de interação 

entre o professor e aluno. Nesse sentido pode-se perceber 

que o professor pode se apropriar de algum conhecimento 

psicológico para que possa atender da melhor forma as 

necessidades de seus alunos, fazendo com que os mesmos 

aprendam de acordo com que lhe são repassados. Isso 
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significa afirmar que ensinar nada mais é do que repassar 

o que se aprende. 

 

2. O PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO E 

APRENDIZAGEM NA CONCEPÇAO DE VIGOTSKIANA 

 

Diversos estudos realizados por Vygotsky (1991) 

enfatizam a natureza social do processo do 

desenvolvimento psicológico, afirmado assim que o 

sujeito se constitui nas relações sociais. Embaso nesta 

afirmativa o autor supera a dicotomia entre o social e o 

individual, caracterizando a ideia presente nos 

pensamentos filosóficos e psicológicos de sua época.  

Segundo Pino (2000) as contribuições de Vygotsky 

para a psicologia se devem justamente á compreensão de 

que o desenvolvimento psicológico é um processo 

histórico onde se considera o psiquismo de natureza 

cultural. Assim de acordo com a perspectiva histórico-

cultural, o desenvolvimento está inteiramente ligado ao 

processo de mudanças e de transformações que ocorrem 

na vida do sujeito ao longo de sua vida. Isso significa 

compreender que tal desenvolvimento é identificado de 

forma entrelaçada às práticas culturais e educativas, 

inserido, então, necessariamente o processo de 

aprendizagem. 

Nesta perspectiva, pode-se considerar que o 

sujeito, ao nascer, ainda não está “pronto” e que o mesmo 

será aquilo em que se transformará a partir de suas 

interações sociais. Assim, é possível compreender que a 

aprendizagem precede o desenvolvimento.  Assim nesse 
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aspecto, se faz necessário pontuamos o papel primordial 

do professor como mediador do conhecimento, uma vez 

que, ao interagir com o aluno, o auxilia a internalizar, 

paulatinamente, o que vai se ensinado e consequentemente 

o que vai se construído nessa relação.  

Dessa maneira pode-se considerar que o processo 

de desenvolvimento ocorre do social para o individual, ou 

seja, em dois patamares distintos embora intrinsecamente 

relacionados. Porém, suas etapas devem ser 

compreendidas levando em consideração os aspectos 

histórico-sociais e o lugar onde as pessoas se encontram.  

Isso nos leva a perceber o desenvolvimento em 

duas vertentes diferentes referentes ao ritmo do 

desenvolvimento e da aprendizagem perante a diversidade 

social, cultural e econômica dos sujeitos. O 

desenvolvimento orgânico é regido por forças naturais e o 

desenvolvimento cultural, que define a especificidade 

humana, emerge da progressiva inserção da criança nas 

práticas sociais do seu meio cultural com auxílio da 

mediação do outro (Pino, 2005).  

Embasado no exposto essa perspectiva afirma, 

portanto, grande importância ao papel da escola e do 

professor como mediador. Desta forma, a aprendizagem é 

concebida como um processo de construção 

compartilhada, uma construção social, na qual o papel do 

professor não varia, ou seja, é o de sempre promover o 

desenvolvimento potencial do aluno com intuito de levá-lo 

por meio da aprendizagem a um desenvolvimento real. 

Com base nos estudo de Vygotsky, ressaltamos que 

só a boa aprendizagem promove o desenvolvimento e que 
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o bom ensino é aquele que apresenta uma orientação 

prospectiva, ou seja, dirigida ao que o aluno ainda não é 

capaz de fazer sozinho, mas já é capaz de fazer com 

auxílio de outro mais experiente. O bom ensino é o que 

relaciona os conceitos científicos aos conceitos 

espontâneos e auxilia o educando a internalizar os 

conceitos científicos em um movimento espiralado, no 

qual vai aprendendo novos conceitos e, por conseguinte, 

se desenvolvendo.  

 

3. O PROFESSOR COMO MEDIADOR NO PROCESSO DE 

ENSINO-APRENDIZAGEM 

 

Na atualidade o mundo está mudando de forma 

muito acelerada sem precedentes na evolução histórica da 

humanidade. Além do mais junto a essa mudança surge o 

processo de globalização, ou seja, o surgimento de novas 

tecnologias que contribuem significativamente para que 

ocorram tais mudanças, também, na Educação, o que 

possibilita de certa forma a interação professor/ aluno de 

uma forma mais dinâmica.  

Ao abordarmos sobre o papel do professor se faz 

necessário pensarmos em uma mudança na concepção de 

escola e dos processos de ensinar e aprender na Educação 

Física o que se torna inevitável ressaltar sobre a 

importância do professor nesse processo, como agente 

protagonista neste referido processo. Neste sentido quando 

falamos sobre a construção do conhecimento do professor 

reflexivo, é preciso observar e ao mesmo tempo considerar 

que as experiências pessoais e profissionais tem influência 
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na atuação do professor, o que também implica sobre sua 

concepção pedagógica.  

Dentro deste contexto, uma contribuição 

importante para o âmbito da construção do conhecimento 

é a visão Vygotskiana, que propõe que o pensamento e a 

ação sejam estudados de forma integrada, através da 

investigação do processo de pensamento do professor e 

suas formas de conceber e desenvolver o ensino. 

Para Pérez Gómez (2000), a função do professor é 

facilitar o surgimento do contexto de compreensão comum 

por meio do processo de construção dialética desse espaço 

de conhecimento compartilhado que se dá pela interação, 

na escola e de suas próprias representações, possibilitando 

negociações que são capazes de promover o 

enriquecimento mútuo entre professor e aluno. Isso se 

consolida como um fórum de trocas simbólicas e culturais 

em que a aula deve se transformar e provocar reflexão 

sobre as próprias trocas e suas consequências para o 

conhecimento e para a ação educativa. 

Isso significa afirmar que o professor deve levar 

o aluno ao incentivo, de forma que proporcione o mesmo a 

participar, dialogar, refletir e experimentar juntamente aos 

demais alunos um movimento de reconstrução do 

conhecimento, do ensinar e do aprender através do 

movimento humano. Dessa forma é papel do professor 

ouvir os alunos e aprender a fazer da escola um lugar no 

qual seja possível ouvi-los, só assim a aula poderá se 

constituir num ambiente de ensino e aprendizagem 

significativa, tanto para o professor quanto para o aluno. 
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Diante do exposto podemos considerar o professor 

enquanto profissional reflexivo que deve estimular e ao 

mesmo tempo desafiar seus alunos na construção de uma 

relação dialética com os objetos e meio, com intuito de 

promover a construção de seu conhecimento a partir das 

necessidades vividas socialmente. Porém vale ressaltar 

que esse processo de construção de aprendizagem se 

efetiva na medida em que se desenvolve a capacidade 

reflexiva do aluno, quando se reflete sobre o saber e suas 

relações no cotidiano da prática educativa. 

 

Um dos objetivos de qualquer bom 

profissional consiste em ser cada vez mais 

competente em seu ofício. Geralmente se 

consegue esta melhoria profissional 

mediante o conhecimento e a experiência: o 

conhecimento das variáveis que intervêm 

na prática e a experiência para dominá-las. 

(Zabala, 1998, p.13). 

 

Dentro desta perspectiva do processo de 

construção da aprendizagem e de desenvolvimento 

compartilhado dos conhecimentos, o papel do professor de 

Educação Física é o de proporcionar aos alunos o 

conhecimento da cultura do movimento humano, 

relacionando seus diversos contextos e especificidades. 

 

3.1 Professor/Aluno no processo ensino-aprendizagem 

 

Ao abordar o processo de aprendizagem é 

importante considerar a relação entre professor/aluno, 

associado à dinâmica estabelecida pelo professor em sala 
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de aula, enfatizando dessa forma a sua capacidade de 

ouvir, refletir, discutir o nível de compreensão dos 

mesmos e da criação das pontes existente entre o seu 

conhecimento e o dos alunos. 

De acordo com Pérez Gomes (2000) a função do 

professor é ser o facilitador, buscando a compreensão 

comum no processo de construção do conhecimento 

compartilhado, que se dá somente pela interação. A aula 

deve se transformar e provocar a reflexão sobre as próprias 

ações, suas consequências para o conhecimento e para a 

ação educativa. 

 

É o modo de agir do professor em sala de 

aula, mais do que suas características de 

personalidade que colabora para uma 

adequada aprendizagem dos alunos; 

fundamenta-se numa determinada 

concepção do papel do professor, que por 

sua vez reflete valores e padrões da 

sociedade. (Abreu & Masseto, 1990, 

p.115). 

 

Sendo assim, a participação dos alunos nas aulas é 

de suma importância, pois estará expressando seus 

conhecimentos, preocupações, interesses, desejos e 

vivências de movimento podendo assim, participar de 

forma ativa e crítica na construção e reconstrução de sua 

cultura de movimento e do grupo em que vive. (GÓMEZ, 

2000). 

Nesse contexto, entende-se que professor assim 

como todos os membros da escola, uma vez que se faz 

necessária à participação também da família, neste 
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processo de aprendizagem. Porem neste processo vale 

ressaltar que o professor compreenda que o aluno não é 

um sujeito somente receptor dos conhecimentos, uma vez 

que o mesmo possui o conhecimento prévio. 

Rey (1995) defende a ideia de que a relação 

professor-aluno é afetada pelas ideias que um tem do outro 

e até mesmo as representações mútuas entre os mesmos. A 

interação professor-aluno não pode ser reduzida ao 

processo cognitivo de construção de conhecimento, pois se 

envolve também nas dimensões afetivas e motivacionais. 

Isso significa compreender que o professor não 

deve apenas transmite uma informação ou simplesmente 

formaliza perguntas, mas também ouve os alunos. Deve 

dar-lhes atenção e cuidar para que aprendam a expressar-

se, a expor opiniões e dar respostas. Pois são as respostas e 

as opiniões dos alunos mostrarão como eles estão reagindo 

à atuação do professor. 

Diante do exposto podemos então compreender 

que a relação professor-aluno não deve ser uma relação de 

imposição ou submissão, mas sim, uma relação de 

cooperação, de respeito em busca do crescimento. Neste 

sentido se faz necessário que o aluno seja considerado 

como um sujeito interativo e ativo no seu processo de 

construção de conhecimento. Por sua vez o professor 

deverá assumir seu papel, uma vez que o mesmo é visto 

como um indivíduo mais experiente. Por essa razão é 

competência do professor considerar que o aluno já possui 

uma bagagem cultural e intelectual, para a construção de 

sua aprendizagem. 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Aluno
http://pt.wikipedia.org/wiki/Professor
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4. O PAPEL DO PROFESSOR NO PROCESSO DE ENSINO-

APRENDIZAGEM 

 

Nas aulas de Educação Física escolar se faz 

necessário que a aprendizagem garanta ao aluno o acesso 

ao conhecimento prático e conceitual. Neste sentido é 

importante frisar que os objetivos da Educação Física não 

são os mesmos do esporte, da dança, etc., o objetivo da 

Educação Física escolar é dar oportunidade a todos os 

alunos para que desenvolvam suas potencialidades, 

tornando-o um ser humano autônomo, crítico, organizado, 

sabendo respeitar aos outros e ser respeitado (PCN’s 

1997). 

Diante disto é preciso que o professor de Educação 

Física, busque desenvolver atividades que possam 

contribuir de forma significativa com o processo de 

aprendizagem do aluno, dando a ele as condições 

necessárias para a sua formação enquanto cidadão. 

 

É papel do professor a transmissão de 

conhecimentos que possibilitem ao aluno 

entender a dinâmica da sociedade, bem 

como se apropriar de informações 

cientificas das diferentes áreas de 

conhecimento, com intuito de avaliar e 

validar a necessidade dos mesmos. 

(CERPM – EF, 2004. p.17). 

 

Assim fica evidente que o professor não é detentor 

do conhecimento, mas um profissional responsável pelo 

processo de mediação do conhecimento e o aluno, 

possibilitando ao aluno a compreensão da dinâmica da 
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sociedade, bem como se apropriar de informações por ela 

transmitidas nas diversas áreas do conhecimento.  

Por tanto, quando o processo de ensino 

aprendizagem se dá de forma orientada, sendo necessária a 

intervenção do professor, permiti que alunos trabalhem 

com diversas formas de conhecimentos. Dessa forma a 

intervenção do professor é de suma importância para esse 

processo, proporcionando aos alunos situações de 

interação social, ampliando sua capacidade de 

apropriação dos conceitos de códigos sociais e de 

linguagens por meio da expressão e comunicação. 

 

O papel do professor nas atividades deve 

ser o de provocar e desafiar a participação 

coletiva, contribuindo com o 

conhecimento dos alunos, com atividades 

que vão auxiliando no aprendizado e no 

desenvolvimento das habilidades e 

competências dos seus alunos e com isso 

os professores aprenderam com alunos. 

(Santos, 1998. p. 52), 

 

Neste contexto surgi à necessidade do professor 

está sempre em sintonia com o domínio do conteúdo em 

sala de aula, pois ele deve sempre que necessário realizar 

sua função de mediador do conhecimento com o intuito de 

possibilitar a formação do aluno. Assim a atuação do 

professor é fundamental considerando que é dele o papel 

de viabilizar estratégias, assim como estruturar o caminho 

para a aquisição da construção do saber de seus alunos. 

Diante do exposto, pode-se considerar que a prática 

pedagógica do professor deve ir além das vivencias físico-

motoras, pois deve proporcionar uma ação dialógica 
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crítica que possa contribuir de forma significativa com a 

ampliação da visão de mundo do aluno, proporcionando 

instrumentos que possibilitem a sua formação enquanto 

cidadão. 

 

5. A INTERAÇÃO SOCIAL COMO ELEMENTO DE 

CONSTRUÇÃO DA APRENDIZAGEM 

 

A atual sociedade sistematiza seus conhecimentos 

através da escola, por considerar que o espaço escolar é 

dos um dos locais de construção da ideologia humana e ao 

mesmo tempo pode ser reproduzida ou combatida se 

necessário. Além do mais a escola é um espaço para onde 

converge a diversidade das categorias sociais 

representativas da realidade, que possibilita ao ser humano 

apropriar-se do conhecimento acumulado e ao mesmo 

tempo se constituir como sujeito de transformação das 

relações sociais. 

Neste contexto a interação do ser humano com a 

sociedade pode ser compreendida como elemento 

fundamental no processo de aprendizagem do individuo, 

pois é neste processo no qual as relações estabelecidas são 

a síntese da formação do próprio ser humano. Mesmo 

considerando que o processo de interação social ocorre na 

família, na escola e na comunidade, pois é na escola que 

deve ocorrer à transmissão do saber, permitindo assim a 

construção ou ampliação da consciência do ser humano. 

Na concepção de Fontana (1996), o espaço da sala 

de aula exige que o professor promova as interações entre 

alunos, uma vez que o trabalho em grupo permite, com o 



- 64 - 

reconhecimento do outro e o de si mesmo, atingir níveis 

de desenvolvimento que só são possíveis na relação 

dialógica. 

Assim o professor tem um significativo papel, pois 

é sua a responsabilidade de propor mediações 

fundamentais ao aluno no contexto escolar que, 

apropriadas, determinam novas relações com a realidade. 

Isso significa afirmar que o contexto escolar produz e 

reproduz as diferenças sociais, podendo ser 

intencionalmente provocada ou até mesmo por falta de 

compreensão das relações entre a escola e a o meio social 

do individuo.  

As mediações intencionais promovidas pelo 

professor na sala de aula devem trabalhar com a 

heterogeneidade e o respeito à mesma, contribuindo para o 

crescimento coletivo, ao incrementar a troca (Fontana, 

1994). O aluno precisa aprender a conviver com a 

diferença sem segregar, crescendo com o conflito e o 

intercâmbio, tornando-se um ser humano com suas 

múltiplas dimensões trabalhado na totalidade (Oliveira, 

1984). 

Diante do exposto se faz necessário que o professor 

assim como os demais profissionais da educação precisa 

ampliar sua compreensão a respeito da temática abordada, 

e que a escola enquanto instituição possa proporcionar 

diversas interações para o aluno em diferentes níveis de 

desenvolvimento, objetivando de forma que todas tenham 

acesso aos elementos fundamentais para o 

desenvolvimento do seu psiquismo. 
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6. DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM NO PROCESSO 

ENSINO E APRENDIZAGEM 

 

Ao abordar esta temática, podemos tecer uma serie 

de reflexões, a partir de diferentes linhas de pesquisa que 

sustentam a teoria e a pratica nessa área de conhecimento. 

Esses conhecimentos ajudam a compreender as 

articulações que podem acontecer entre ensinar e aprender, 

ou seja, as constantes trocas envolvendo o aluno, o objeto 

de conhecimento e professor. Neste contexto para 

aprender, a criança nasce com um aparato biológico, uma 

estrutura interna herdada que vai se desenvolvendo a partir 

de diferentes aprendizagens. As interações constantes 

entre o sujeito e o meio, vão modificando suas estruturas 

internas e novas aprendizagens vão sendo realizadas. 

Na atualidade é observável que diversos 

professores enfrentam uma avalanche de modificações que 

os deixam inseguro. Além das mudanças pedagógicas, 

percebem-se as dificuldades na sua pratica ao lidar com 

alunos que apresentam certas dificuldades de 

aprendizagem ou alteração de seu comportamento. Mas 

para que o professor possa colaborar com a construção de 

novos saberes, é necessário conhecer os motivos que 

originam tais dificuldades, buscando assim rever o 

cotidiano e refletir criticamente a realidade, e logo 

identificar tais fatores envolvidos nesse processo. 

Porém, vale ressaltar que existem fatores que 

prejudicam o processo de ensino aprendizagem: crianças 

que são indisciplinadas, pais que ameaçam os filhos, 

levando os mesmos não se lembrar do que estudou 
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cognitivo, afetivo e social. Assim as dificuldades na 

aprendizagem podem ser advindas de uma desestrutura no 

processo educacional ao longo da história pessoal do 

individuo, tornando-se necessário um resgate neste 

processo, alertando os professores e os pais sobre a 

incompreensão de problemas como, por exemplo, a leitura 

e escrita.  

Portanto o estudo sobre a dificuldade de 

aprendizagem é abrangente e necessita de estudo e 

aproximação entre os diferentes profissionais da educação 

e também da área da saúde, a fim de agregar esforços, 

buscando a prática reflexiva. 

Na ação pedagógica diante da diversidade o 

professor recebe em sua sala de aula diferentes alunos e a 

partir de suas experiências de vida, de suas relações 

anteriores, de sua formação profissional e de sua prática 

pedagógica, constrói sentidos que retratam sua forma de 

ser e agir, enfim, suas concepções. Fatores estes que 

influenciam as práticas pedagógicas e as relações em sala 

de aula, interferindo no processo ensino aprendizagem, no 

sucesso e no fracasso escolar.  

 

CONCLUSÃO 

 

Ao finalizamos esse estudo acreditando que as 

conclusões a que chegamos mostra que há necessidade de 

mais estudos dessa natureza, com o objetivo de conhecer e 

ao mesmo tempo compreender o processo de ensino e 

aprendizagem nas aulas de Educação Física escolar.  



- 67 - 

Neste sentido para melhor compreender essa 

realidade, foi realizada esta pesquisa, almejando assim um 

objetivo satisfatório, ou seja, foi possível compreender 

através deste estudo identificar o modo como ocorre o 

processo de ensino e aprendizagem nas aulas de Educação 

Física. Assim podemos considerar que o trabalho na área 

de Educação Física escolar tem ao longo dos anos 

derrubado paradigmas, entre o que se ensina e o que se 

ensinava na disciplina e principalmente sobre a 

importância da Educação Física no contexto escolar.  

Neste contexto foi possível identificar a instituição 

escolar como um espaço onde deve ocorrer a integração da 

criança na sociedade, além da família. Além do mais, é 

também um componente capaz de contribuir para o bom 

desenvolvimento de uma socialização adequada da 

criança, por meio da interação de grupo, de forma que 

possibilite o seu relacionamento com o meio, promovendo 

assim a sua formação enquanto cidadão.  

Foi possível também perceber a importância do 

papel do professor no processo de ensino e aprendizagem. 

Neste sentido o professor assim como escola deve 

esforçar-se para a aprendizagem ser significativa para o 

aluno. Dessa forma todos envolvidos neste processo 

ganham: a escola, a família e, principalmente, a criança.  

Diante do exposto, esta pesquisa revela, 

significativamente, que não é possível desenvolver um 

processo educacional de fato verdadeiro, com qualidade, 

esquecendo ou até mesmo fingindo a presença dos 

problemas de dificuldades de aprendizagem de cada aluno. 

Portanto não se pode fazer de conta. É neste contexto que 
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a escola precisa traçar caminhos junto à sociedade, 

contando também com a atuação de outros atores 

envolvidos neste processo de construção de ensino e 

aprendizagem. 

Por fim, latente a tudo que foi citado neste 

trabalho, está a nossa iniciativa de trazer para a discussão 

toda essa temática acerca da psicologia e o processo de 

aprendizagem, colocando no cerne da questão as 

dificuldades neste referido processo e consequentemente, 

um ensino que prepare o aluno para a vida em sociedade.  
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CAPÍTULO 5  
 

ESCOLA REFLEXIVA – ENSINO E APRENDIZAGEM 

 

 

Jussiara Maria Santos Lima5 

 

INTRODUÇÃO 

 

A escola reflexiva vê nos problemas motivo de 

crescimento, pois toda busca gera a aprendizagem. Está 

construída a partir da pesquisa-ação, pois como nos apontou 

Isabel Alarcão “uma escola reflexiva é uma comunidade de 

aprendizagem e um local onde se produz conhecimento 

sobre educação” (2004, p.38). Tendo a pesquisa-ação como 

característica a contribuição para a mudança, a escola 

reflexiva traz dentro de suas veias profissionais condições 

de gerir sua própria ação e dialogar constantemente com 

ela, pois tem como finalidade a educação. 

A base da escola reflexiva é a formação em serviço, 

visto que a avaliação constante das práticas conduz ao 

aprendizado. 

Essa escola precisa ser gerida por um corpo 

reflexivo: a equipe pedagógica. Dizemos “equipe 

pedagógica” apropriando-nos de uma nomenclatura 

utilizada por Laude Brandenburg (2003), que considera o 

serviço pedagógico estendido a várias pessoas: diretor, 

vice-diretor, coordenadores de curso, supervisores e 

                                                 
5 E-mail: jussi_arasantos@hotmail.com 
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orientadores, nomenclatura essa contrária a Teoria Geral da 

Administração. Essa equipe tem a função de gerir de forma 

participativa, cooperativa e educativa. 

Educativa é a equipe que transpõe o conhecimento 

teórico para a prática de forma contextualizada, tendo a 

realidade enquanto problematizadora, vendo a si e os 

coautores da gestão em diálogo e aprendizado contínuo. 

Age dentro de uma liderança compartilhada, percebendo a 

cultura organizacional enquanto elemento educativo e é 

gerida por todos, representada por um. 

Essa escola reflexiva é baseada na inclusão, pois 

traz para si todo o corpo de alunos e professores num 

movimento de conhecer-se e se fazer conhecer, respeitando 

as individualidades, vivências e limitações. 

Portanto, gerir essa escola reflexiva é considerar a 

experiência, utilizar-se da observação, conceptualização, 

generalização e experimentação na ação. É considerar a 

escola em desenvolvimento e aprendizado, é estar integrada 

às pessoas e processos. É ter no centro não somente o 

aluno, mas todo o elemento humano. 

 

1. O QUE É UMA ESCOLA REFLEXIVA? 

 

Uma escola reflexiva nunca está “verdadeiramente 

feita”, encontra-se sempre em construção - pensa sobre si 

própria e suas ações e sobre as ações de seus 

conformadores (alunos, professores, gestores, corpo de 

funcionários, comunidade local e social). 
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O preceito gerador de reflexão traz em sua 

organização os princípios de liberdade, os ideais de 

solidariedade humana e a ação democrática. 

 A escola torna-se aberta, pensante e crítica, abre-se 

para questionamentos relacionados ao que se deseja 

construir hoje para a escola e para a sociedade de forma 

geral. Pautados no envolvimento pedagógico e nas relações 

com o currículo e com o conhecimento, a escola reflexiva 

torna-se formadora e transformadora, pensante e 

qualificante, reflexiva e atuante e, acima de tudo, avaliativa. 

Nesse sentido, a escola reflexiva destaca a ação de 

“aprender a aprender”. E o espaço escolar passa a valorizar 

a ação intelectual, a curiosidade em construir o saber 

através de experimentações das práticas-pedagógicas, 

estabelecendo sentido real ao conhecimento científico, 

desafiando, assim, os sentidos que esbarram em alguns 

pontos da existência do sujeito – crer, querer, saber, 

aprender, refletir, fazer e avaliar. 

 

2. A RELAÇÃO ENTRE O PROFESSOR REFLEXIVO E A 

ESCOLA REFLEXIVA 

 

O professor não pode agir isoladamente na sua 

escola. É neste local, o seu local de trabalho, que ele, com 

os outros, seus colegas, constrói a profissionalidade 

docente. Mas se a vida dos professores tem o seu contexto 

próprio, a escola, esta tem de ser organizada de modo a 

criar condições de reflexividade individuais e coletivas. 

Vou ainda mais longe. A escola tem de se pensar a si 
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própria, na sua missão e no modo como se organizar para 

cumprir. Tem, também ela, de ser reflexiva. 

Mas o que é a escola? Uma comunidade educativa, 

um grupo social constituído por alunos, professores e 

funcionários e fortes ligações à comunidade envolvente 

através dos pais e dos representantes do poder municipal. A 

ideia do professor reflexivo, que reflete em situação e 

constrói conhecimento a partir do pensamento sobre a sua 

prática, é perfeitamente transponível para a comunidade 

educativa que é a escola. 

Se a capacidade reflexiva é inata no ser humano, ela 

necessita de contextos que favoreçam o seu 

desenvolvimento, contextos de liberdade e 

responsabilidade. É repetidamente afirmado, nos estudos 

em que o fator da reflexão é tido em consideração, a 

dificuldade que os participantes revelam em pôr em ação os 

mecanismos reflexivos, sejam eles crianças, adolescentes 

ou adultos. É preciso vencer inércias, é preciso vontade e 

persistência. É preciso fazer um esforço grande para passar 

do nível meramente descritivo ou narrativo para o nível em 

que se buscam interpretações articuladas e justificadas e 

sistematizações cognitivas. 

 

3. PAPEL DO ALUNO NA ESCOLA REFLEXIVA 

 

Numa “sociedade que aprende e se desenvolve”, 

como a caracterizou Tavares (1996), ser aluno é ser 

aprendente. Em constante interação com as oportunidades 

que o mundo lhe oferece. Mais do que isso: é aprender a ser 

aprendente ao longo da vida. O aluno tem de se assumir 
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como um ser (mente num corpo com alma) que observa o 

mundo e se observa a si, se questiona e procura atribuir 

sentido aos objetos, aos acontecimentos e às interações. 

Tem de se convencer de que tem de ir à procura do saber. 

Busca ajuda nos livros, nas discussões, nas conversas, no 

pensamento, no professor. Confia no professor a quem a 

sociedade entrega a missão de orientar nessa caminhada. 

Mas é ele que tem de descobrir o prazer de ser uma mente 

ativa e não meramente receptiva. 

O aluno é o principal contemplado, pois a escola 

reflexiva adota a política de inclusão, visando à 

democratização do ensino, à acessibilidade de permanência 

e o aproveitamento de estudo, promovendo a qualidade da 

aprendizagem, valorizando o conhecimento de mundo, 

preocupando-se com todos os alunos e com a integração 

com a comunidade e com o mundo, tendo como 

organização ser acessível a todos. 

Alguns norteadores envolvem essa visão reflexiva – 

aprender a aprender, valores essenciais para a vida, ética, 

respeito, solidariedade, coletividade, trabalho, 

compromisso, humanização, reflexão e visão crítica sobre a 

escola e suas ações e sobre as ações de seus conformadores. 

 

CONCLUSÃO 

 

A escola reflexiva não é telecomandada do exterior. 

É autogerida. Tem o seu projeto próprio, construído com a 

colaboração dos seus membros. Sabe para onde quer ir e 

avalia-se permanentemente na sua caminhada. 

Contextualiza-se na comunidade que serve e com esta 
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interage. Acredita nos seus professores, cuja capacidade de 

pensamento e de ação sempre fomenta. Envolve os alunos 

na construção de uma escola cada vez melhor. Não esquece 

o contributo dos pais e de toda a comunidade. Considera-se 

uma instituição em desenvolvimento e em aprendizagem.  
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CAPÍTULO 6 
 

DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM:  

PROBLEMAS PSICOMOTORES6 

 

 

Márcia Maria da Silva7 

Missrail Costa de Oliveira8 

 

INTRODUÇÃO 

 

  A aprendizagem é um processo de aquisição de 

informação e de padrões de comportamento, que se reflete 

no aumento do repertório de competências e em que a 

modificação do comportamento resulta da prática e da 

experiência (Barros, Pereira & Goes, 2008; Godinho, 

Barreiros, Melo & Mendes, 2002).  

Esta constitui um elemento fundamental no 

desenvolvimento humano, em que aprender implica a 

retenção do que é adquirido pela prática e repetição 

(Godinho, Barreiros, Melo & Mendes, 2002). Fonseca 

(2001) refere que aprender envolve a focagem da atenção 
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para captar o máximo de informação a partir dos estímulos 

presentes; a formulação e planificação de estratégias para 

lidar com as tarefas; a monitorização do desempenho até 

atingir os objetivos; o exame da informação disponível; a 

aplicação de procedimentos para resolver problemas e a 

verificação da sua aplicabilidade.  

O mesmo autor identifica as fases envolvidas na 

resolução de problemas: fase de input (receber e interpretar 

dados para elaborar procedimentos para lidar com o 

problema); fase de integração e de planificação (criar 

operações e processos inerentes ao problema em causa); e 

fase de output (adquirir competências para solucionar o 

problema) (Fonseca, 2001). A aprendizagem envolve então 

processos de atenção, codificação, planificação e de 

expressão, e também a aplicação de estratégias de 

integração e midiatização sociocultural (Fonseca, 2001).  

Campanudo (2009) refere que as crianças podem 

revelar dificuldades em vários tipos de aprendizagem, 

nomeadamente na aprendizagem escolar ou acadêmica, 

envolvendo a aprendizagem simbólica ou verbal, onde se 

incluem a leitura, a escrita e a matemática; ou na 

aprendizagem psicossocial ou psicomotora, de caráter não 

simbólico ou não verbal, manifestando-se nas dificuldades 

em aprender a orientar-se no espaço, a desenhar, em 

atividades desportivas ou na interação com os pares. 

Considerando o atrás exposto, o objetivo do presente artigo 

prende-se com uma revisão bibliográfica de temáticas 

relacionadas com as Dificuldades de Aprendizagem e a 

Psicomotricidade. No entanto, importa desde já esclarecer 

que, as dificuldades de aprendizagem podem ser analisadas 
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sob diversas perspectivas, o que se expressa por uma 

grande diversidade de nomenclaturas. As dificuldades de 

aprendizagem num sentido geral resultam de fatores 

exteriores ao indivíduo ou inerentes a ele, derivando de 

situações adversas à aprendizagem como stress, deficiência, 

déficit sensorial, abandono escolar, baixa condição 

socioeconômica, etc. (Cruz, 2009; Rebelo, 1993).  

Por outro lado, as dificuldades de aprendizagem 

específicas situam-se ao nível cognitivo e neurológico 

(Cruz, 2009; Rebelo, 1993), sendo que estas afetam 

diretamente a aprendizagem. Devido à escassez de literatura 

sobre as dificuldades de aprendizagem gerais, esta 

investigação bibliográfica incidirá nas dificuldades de 

aprendizagem específicas. Assim, desenvolver-se-á 

primeiramente o tema das Dificuldades de Aprendizagem, 

nomeadamente definição, implicações e as características 

das crianças com dificuldades de aprendizagem, bem como 

as implicações das dificuldades de aprendizagem em cada 

uma das componentes acadêmicas: leitura, escrita e 

matemática. Em seguida, apresenta-se a definição e 

caracterização da Psicomotricidade, do desenvolvimento 

psicomotor e dos fatores psicomotores da estruturação 

espaço-temporal, da praxia global e da praxia fina.  

Por fim, procura-se evidenciar ligações entre a 

psicomotricidade e as dificuldades de aprendizagem, bem 

como a importância da psicomotricidade relativamente às 

dificuldades de aprendizagem. Finalmente, nas conclusões 

focar-se-ão os pontos mais relevantes da investigação 

bibliográfica sobre os temas abordados. 
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1. DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM 

 

É importante começar por contextualizar a 

aprendizagem, para que melhor se possam compreender as 

dificuldades de aprendizagem. A aprendizagem visa uma 

disponibilidade adaptativa a situações futuras, através da 

adaptação a acontecimentos novos e imprevisíveis 

(Fonseca, 1984). Esta não depende só dos estímulos 

apropriados, mas também de uma condição interior própria 

do organismo, ou seja, da sua motivação para aprender 

(Fonseca, 1984). Assim, a aprendizagem reflete os 

processos de assimilação e conservação do conhecimento, 

sendo o ser humano capaz de escolher uma hipótese, 

comparar várias alternativas de atingir um fim, elaborar 

planos, executando-os e avaliando os seus resultados, 

planificar antecipadamente as suas ações, organizando 

sequencialmente o seu comportamento para atingir um 

objetivo (Fonseca, 1984).  

Toda a aprendizagem coloca em jogo a conservação 

e armazenamento da experiência anterior, sendo da 

memória dessas experiências anteriores que surge a noção 

de controlo da ação, evitando o processo arbitrário e 

espontâneo de tentativas e erros (Fonseca, 1984). A 

memória é a base do raciocínio, armazenando e 

preservando a informação, possibilitando a sua chamada e 

rechamada, tornando possível combiná-la, organizá-la e 

integrá-la com novas informações, para a sua consolidação, 

retenção e compreensão (Fonseca, 1984). Esta associa as 

funções de recepção com as funções de expressão, 
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possibilitando o armazenamento, a compreensão, a 

integração e a formulação (Fonseca, 1984). 

Qualquer aprendizagem não simbólica ou simbólica 

envolve uma complexa estrutura de processos, na medida 

em que reúne uma organização articulada e integrada de 

processos de atenção e vigilância, de processos de 

integração e retenção, de processamentos sequenciais e 

simultâneos de dados multimodais e de procedimentos de 

planificação e expressão da informação (Fonseca, 2001). A 

aprendizagem é uma função do cérebro, resultante de 

complexas operações neurofisiológicas e neuropsicológicas, 

que se combinam e organizam, integrando estímulos e 

respostas, assimilações e acomodações, sendo o cérebro 

responsável pelas aprendizagens no seu todo, funcional e 

estrutural (Fonseca, 1984). 

Para Fonseca (2005), a aprendizagem integra quatro 

componentes cognitivas essenciais: o input (informação dos 

sentidos visual, auditivo e táctilo-quinestésico), a cognição 

(processos de atenção, memória, integração, processamento 

simultâneo e sequencial, compreensão, planificação e auto-

regulação), o output (ações como falar, desenhar, ler, 

escrever, contar ou resolver problemas) e a 

retroalimentação (repetir, organizar, controlar, realizar). 

Considerando o cérebro como o órgão da atividade mental, 

este desempenha um papel primordial na aprendizagem. 

Luria (s/d, in Fonseca, 1984; 1992; 2001) estudou as 

relações entre o cérebro e o comportamento, tendo 

considerado que o cérebro humano se divide em três 

unidades funcionais básicas, cada uma delas com uma 
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função específica na atividade mental humana, que serão 

seguidamente descritas.  

Na 1ª unidade funcional, de alerta e atenção, onde 

estão incluídos o tronco cerebral, o cerebelo, a substância 

reticulada, os sistemas vestibular e proprioceptivo e o 

sistema límbico, garante o tônus adequado às funções de 

atenção e vigilância, e o controlo da informação 

proprioceptiva (Fonseca, 1984, 2001).  

A 2ª unidade funcional integra os processos de 

recepção, integração, codificação e processamento 

sensorial, que ocorrem nas partes posteriores dos 

hemisférios cerebrais, onde se localizam as áreas 

associativas corticais dos lobos occipital (visão), temporal 

(audição) e parietal (táctilo-quinestésico) (Fonseca, 1992), 

garantindo as funções receptivas e de armazenamento da 

informação exteroceptiva e proprioceptiva, a que 

correspondem as funções elementares do processo 

cognitivo (Fonseca, 1984, 2001).  

A 3ª unidade funcional, de execução motora, 

planificação e avaliação, incluem as partes anteriores dos 

hemisférios cerebrais, mais especificamente o neocórtex 

(Fonseca, 1992). Esta garante a programação, regulação e 

controlo das ações humanas e também as funções eferentes 

que possibilitam a execução dos comportamentos de acordo 

com objetivos conscientizados (Fonseca, 1984, 2001). Estas 

unidades podem atuar no sentido ascendente, da recepção 

da informação para o input, ou no sentido descendente, da 

expressão da informação para o output, sendo fundamentais 

em todas as manifestações comportamentais (Fonseca, 

1984). A aprendizagem exige um conjunto de requisitos 
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mínimos, traduzidos por uma totalidade funcional 

neuropsicológica, sem os quais podem surgir problemas na 

aprendizagem (Fonseca, 1984).  

Estes problemas criam obstáculos que se podem 

prolongar ao longo da vida e interferir com o aprender a 

falar, a ler, escrever, raciocinar e resolver problemas 

matemáticos, sendo que cada criança apresenta um perfil de 

aprendizagem próprio, com uma combinação única de áreas 

fortes (talentos) e áreas fracas (vulnerabilidades) (Fonseca, 

2005). Quando uma criança apresenta problemas no 

processo de aprendizagem quando entra para a escola, estes 

podem acabar por se transformar em dificuldades de 

aprendizagem, que afetarão o rendimento escolar da 

criança. Assim, importa abordar as dificuldades de 

aprendizagem no que concerne à sua definição e 

implicações.  

Para Nielsen (1999, pág. 64), a expressão 

dificuldades de aprendizagem reporta para “uma 

perturbação que interfere com a capacidade para guardar, 

reter, processar ou produzir informação”. Assim, as 

dificuldades de aprendizagem podem ser consideradas 

desordens neurológicas que interferem com a recepção, 

integração ou expressão da informação, sendo 

caracterizadas por uma acentuada discrepância entre o 

potencial e a prestação escolar da criança (Correia & 

Martins, 1999, in Melo, Ribeiro & Martins, 2007). Nesta 

designação de dificuldades de aprendizagem podem 

englobar-se várias desordens, que se expressam em 

dificuldades na aquisição, compreensão e utilização da 

informação ligada aos processos cognitivos associados à 
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linguagem, como a fala, a leitura e a escrita, aos processos 

mentais de raciocínio e cálculo, e aos processos ligados a 

aptidões sociais (Melo, Ribeiro & Martins, 2007).De 

acordo com o DSM-IV (APA, 1996), nas perturbações da 

aprendizagem o rendimento individual em provas de 

leitura, escrita ou aritmética é substancialmente inferior ao 

que é esperado para a idade, nível de escolaridade e nível 

intelectual, sendo que estes problemas interferem com o 

rendimento escolar e atividades do quotidiano em que as 

competências de leitura, escrita ou aritmética estão 

diretamente implicadas.  

As crianças com dificuldades de aprendizagem 

apresentam um potencial intelectual dentro ou acima da 

média, sem perturbações auditivas ou visuais, estão 

motivadas para aprender e inseridas num processo 

educativo que se revela eficaz para a maioria (Fonseca, 

2005). No entanto, podem apresentar dificuldades em 

diferentes tipos de aprendizagem: (I) simbólica ou verbal, 

em competências escolares ou acadêmicas, como ler, 

escrever e contar; ou (II) não simbólica ou não verbal, em 

competências psicossociais ou psicomotoras, como 

orientar-se no espaço, desenhar ou interagir socialmente 

com o outro (Fonseca, 2005).  

De acordo com Komar (2001) existem três níveis de 

comprometimento das aprendizagens escolares: nos 

sistemas funcionais com participação periférica; nos 

sistemas funcionais com participação de estruturas 

cerebrais subcorticais; e nos níveis corticais de ambos os 

hemisférios cerebrais. As dificuldades de aprendizagem 

podem resultar da combinação de déficits de processamento 
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fonológico, visual ou auditivo, com consequências ao nível 

da rechamada ou da recuperação de dados de informação, 

que se tornam lentas e pouco automatizadas. Estes déficits 

podem expressar-se em dificuldades na aquisição da leitura, 

da escrita, do ditado, da resolução de problemas, entre 

outros (Fonseca, 2005). 

 Fonseca e Oliveira (2009) sugerem que sem as 

funções cognitivas podem surgir diversos problemas no 

processo de aprendizagem: não há acesso ou assimilação do 

conhecimento, não se desenvolvem as capacidades de 

reconhecimento e discernimento, não se desenvolvem 

conceitos, não existe formulação de ideias, não há a 

rechamada e recuperação de dados que possibilitem a 

nomeação e identificação de experiências, não se produzem 

processos de resolução de problemas, não se fazem 

inferências ou se retiram conclusões, não se discriminam e 

identificam regras, não se operam generalizações e 

transferências de conhecimentos para novas situações, não 

se faz uma análise coerente de situações problema, não se 

faz a reflexão. Todas estas dificuldades podem conduzir a 

um comportamento impulsivo, sem planificação, 

incoerente, fragmentado e inadaptado que pode acarretar 

dificuldades no aproveitamento acadêmico e no 

relacionamento social (Fonseca & Oliveira, 2009).  

Recordando as unidades funcionais do cérebro 

sugeridas por Luria, anteriormente apresentadas, Fonseca 

(2001) refere que podem surgir desordens nestas unidades, 

com diferentes implicações ao nível da aprendizagem. Se 

ocorrerem na 1ª unidade podem refletir-se em problemas de 

atenção, hipo ou hiperatividade, que se verificam em 
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crianças com dificuldades de aprendizagem (Fonseca, 

2001).  

Na 2ª unidade, interferem com a natureza sequencial 

da análise, causando desordens no processamento ou 

reconhecimento de informação, levando à omissão ou 

distorção de dados (Fonseca, 2001). Já as desordens na 3ª 

unidade podem causar problemas na planificação das ações 

e na resolução de problemas (Fonseca, 2001). Jansky & 

Hirsch (1972), Lerner (2003) e Fonseca (2004), referidos 

por Fonseca (2005) salientam alguns fatores importantes a 

ter em atenção durante o primeiro ano de escolaridade, 

como: desinteresse e desmotivação nas tarefas escolares; 

dificuldade em aprender palavras novas e em identificar ou 

nomear rapidamente letras e sílabas; dificuldades com os 

sons das letras; dificuldades grafomotoras; memória fraca; 

dificuldades psicomotoras; desorganização sistemática dos 

materiais. Os mesmos autores identificam como fatores de 

preocupação no 2º ano do ensino básico: leitura hesitante e 

lenta, dificuldade em resumir textos e em identificar as 

personagens, locais e eventos na narrativa de uma história; 

repetições, confusões e bloqueios frequentes no 

processamento da informação; adições, omissões, 

substituições e inversões de letras e fragmentação silábica 

de palavras; poucas estratégias de abordagem, 

discriminação e análise de palavras; dificuldade em 

reconhecer a localização de fonemas nas palavras; 

dificuldade em desenvolver conclusões; dificuldade no 

ditado de palavras e pseudopalavras; dificuldade em 

recuperar detalhes do texto.  
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Relativamente ao final do 4º ano do ensino básico, 

estes autores destacam a continuidade destes fatores, em 

conjunto com problemas de comportamento e falta de 

motivação na escola; baixa autoestima e pouca resistência à 

frustração; desorganização; fraco aproveitamento escolar; 

dificuldades nas funções de atenção, processamento e 

planificação.  

Os sinais de alerta referidos por estes autores 

reportam para algumas características que podem ser 

identificadas em crianças com dificuldades de 

aprendizagem, que serão explicitadas no capítulo seguinte. 

  

2. CARACTERÍSTICAS DAS CRIANÇAS COM DIFICULDADES 

DE APRENDIZAGEM 

 

As crianças com dificuldades de aprendizagem 

podem manifestar uma combinação de habilidades e 

dificuldades que afetam o processo de aprendizagem. As 

dificuldades de aprendizagem podem surgir em áreas como: 

atenção voluntária e concentração; velocidade de 

processamento simultâneo e sequencial da informação 

visual, auditiva e táctilo-cinestésica; discriminação, análise 

e síntese perceptiva; memória a curto prazo; cognição; 

expressão verbal; e psicomotricidade (Fonseca, 2005). 

Estas crianças podem ter dificuldades na aquisição de 

algumas competências, podendo adquirir outras 

rapidamente (Nielsen, 1999).  

Este autor refere ainda que uma criança com 

dificuldades de aprendizagem apresenta um perfil de 

aquisição de competências irregular, com progressões e 
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regressões. Binder e Michaelis (2006) referem que as 

crianças com dificuldades de aprendizagem revelam 

problemas na apreensão e processamento da compreensão 

de impressões sensoriais, dificuldade em reconhecer 

estruturas espaciais e em orientar-se no espaço, e em 

identificar as diferenças de orientação de letras ou números 

semelhantes. Na sua prática, Araujo e Cuozzo (2003) 

identificaram algumas características comuns nas crianças 

com dificuldades de aprendizagem: alterações e 

dificuldades perceptivas; dificuldades na habilidade manual 

e alterações da escrita, com desajustes Tônico-postural nas 

atividades gráficas; problemas na organização espaço-

temporal; capacidade criativa limitada e dificuldade em 

expressar as suas ideias; problemas afetivos, como baixa 

tolerância à frustração, dificuldade em esperar pela vez, 

baixa autoestima e dificuldades em controlar a 

agressividade.  

Assim, é possível identificar alguns indícios em 

crianças com dificuldades de aprendizagem, tais como: 

dificuldades na manipulação de tesouras e lápis, distração e 

hiperatividade, impulsividade, problemas de coordenação, 

baixa tolerância à frustração, dificuldades na resolução de 

problemas e em desenvolver raciocínios, falta de 

competências de organização, dificuldade numa ou mais 

áreas acadêmicas, baixa autoestima, desmoralização, 

difíceis nas aptidões sociais, dificuldade em iniciar e 

terminar tarefas e um desempenho irregular, difíceis na 

memória auditiva e visual sequencial, dificuldades na 

coordenação visomotora (APA, 1996; Nielsen, 1999). 

Bannatyne (1971, in Fonseca, 1984) refere que as 



- 89 - 

características associadas às dificuldades de aprendizagem 

podem dever-se a diversos fatores emocionais (reação, 

ansiedade, falta de motivação, distratibilidade), fatores 

viso-espacial (constância da forma, análise seletiva, 

memória, reversibilidade espacial), fatores auditivos 

(memória, tolerância de ruídos, completamento, 

discriminação), fatores motores (equilíbrio, fala, mãos e 

dedos, olhos, hiperatividade, lentidão) e fatores conceptuais 

(generalização, indução, dedução, relatividade).  

Este autor identifica também algumas características 

das crianças com dificuldades de aprendizagem: problemas 

de discriminação auditiva de vogais; inadequada sequência 

fonema-grafema; fraca associação auditiva e pobre 

completamento auditivo; problemas na linguagem falada; 

problemas de maturação nas funções da linguagem; pouca 

eficiência viso-espacial; problemas de lateralidade; inversão 

de imagens e de letras; inconstância configuracional e 

direcional; dificuldades em associar fatores verbais e 

conceitos direcionais; dificuldades na integração auditivo-

visual-motora (ditado); fraco autoconceito.  

Fonseca (1984) sugere que as crianças com 

dificuldades de aprendizagem podem apresentar várias 

problemáticas: problemas psicomotores (apresentando um 

perfil psicomotor dispráxico, com movimentos exagerados, 

rígidos e descontrolados); problemas emocionais (sinais de 

instabilidade emocional e insegurança, fraca tolerância à 

frustração); problemas de atenção (dificuldade em focar e 

fixar a atenção e na seleção de estímulos, com alterações e 

flutuações na atenção seletiva e na sua duração e extensão); 

problemas cognitivos; problemas perceptivos (dificuldade 
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em identificar, discriminar e interpretar os estímulos 

auditivos e visuais, o que interfere nas aprendizagens 

simbólicas); problemas de memória (problemas na 

memorização, conservação, consolidação, retenção, 

rechamada da informação anterior); problemas 

psicolinguísticos (problemas nos processos 

psicolinguísticos receptivos, integrativos e expressivos); 

problemas de comportamento. Seguidamente serão 

desenvolvidos alguns destes processos. 

Costa (2008) identifica alguns fatores ligados à 

psicomotricidade que são comuns em crianças com 

dificuldades de aprendizagem: problemas de orientação 

espacial, dificuldades ao nível da imagem corporal e da 

estruturação espaço-temporal. As crianças com dificuldades 

de aprendizagem podem manifestar problemas 

psicomotores como: dificuldades de controle tônico, como 

hipo ou hipertonicidade, paratonias; problemas no 

equilíbrio, nomeadamente problemas de controlo vestibular 

e proprioceptivo, dificuldades na imobilidade e 

reequilibrações abruptas; dificuldades na noção do corpo; 

problemas ao nível da estruturação espaço-temporal, como 

problemas na memória a curto prazo visual e auditiva; 

dificuldades na coordenação de movimentos, com dispraxia 

global e fina, dismetria, problemas de dextralidade 

(Fonseca, 1984).  

Outros sintomas psicomotores identificados em 

crianças com dificuldades de aprendizagem são: uma noção 

do esquema corporal insuficiente; uma organização da 

lateralidade confusa; uma estruturação e organização do 

espaço e do tempo com falta de referenciais; uma noção do 
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ritmo alterada; coordenações motoras imaturas, em especial 

a grafomotricidade e a coordenação visomotora; 

dificuldades nos equilíbrios e do controlo postural; uma 

autoestima baixa; perturbações emocionais e efetivas 

(Costa, 2008). Ao nível das dificuldades emocionais, as 

crianças com dificuldades de aprendizagem podem 

experimentar sentimentos de exclusão, de rejeição, de 

perseguição, de insucesso, tendo um autoconceito frágil. A 

repetição de situações de insucesso pode levar à criação de 

resistências e fobias em relação às tarefas educacionais 

(Fonseca, 1984).  

Podem também evidenciar sinais de impulsividade e 

falta de controlo, falta de discernimento e de percepção 

social, sem planificação de condutas, têm dificuldade na 

antecipação das consequências dos seus comportamentos 

(Fonseca, 1984). Ao nível dos processos cognitivos, as 

crianças com dificuldades de aprendizagem apresentam 

dificuldades na aprendizagem dos processos simbólicos da 

fala, leitura, escrita, aritmética, independentemente de lhes 

terem sido proporcionadas as condições adequadas de 

desenvolvimento, manifestando uma discrepância no seu 

potencial de aprendizagem (Fonseca, 1984). Ao nível da 

percepção visual podem também verificar-se dificuldades 

ao nível da discriminação visual (problemas em reconhecer 

semelhanças e diferenças de formas, cores, tamanhos, 

letras, números); da figura-fundo (problemas de atenção 

seletiva e focagem, não identificando figuras sobrepostas); 

da constância da forma (problemas em reconhecer uma 

forma, independentemente de variações da posição, 

tamanho ou cor); na rotação de formas no espaço 
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(dificuldade em identificar as mesmas formas invertidas ou 

rodadas no espaço); de associação e integração visual 

(problemas de organização da informação visual e na 

associação imagem-palavra); de coordenação visomotora 

(problemas em coordenar a visão com os movimentos do 

corpo ou da mão na manipulação de objetos) (Fonseca, 

1984).  

Ao nível dos problemas de memória, estas crianças 

podem apresentar dificuldades de memorização visual 

(relação entre o todo e as partes mal organizada, com 

problemas no armazenamento da informação, dificuldade 

no reconhecimento de símbolos, dificuldades na 

sequencialização visual) e de memorização auditiva 

(dificuldade em compreender e lembrar instruções e 

direções, dificuldade em processar, categorizar e classificar 

a informação, dificuldades semânticas e de sintaxe, 

inadequada utilização da linguagem com dificuldade na 

construção de frases e em lembrar-se espontaneamente de 

palavras) (Fonseca, 1984). A presença de sistemas de 

memória passivos, desregulados, esporádicos e episódicos 

de retenção de informação são característicos de crianças 

com dificuldades de aprendizagem (Fonseca, 2001).  

Os processos psicolinguísticos podem ser divididos 

em receptivos (auditivos e visuais), integrativos (retenção, 

compreensão e associação) e expressivos (rechamada, 

programação verbal, oral, motora) (Fonseca, 1984). Os 

sinais evidenciados pelas crianças com dificuldades de 

aprendizagem nestes processos são: problemas na 

compreensão do significado de palavras e frases; problemas 

em seguir e executar direções ou instruções; problemas de 
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memória auditiva e de sequência temporal, simbólica e não 

simbólica; vocabulário restrito e limitado; frases 

incompletas e mal estruturadas; dificuldades na rechamada 

de informação, problemas na organização lógica e de 

ocorrências; dificuldades na formulação e ordenação das 

ideias; problemas na articulação e repetição de frases 

(Fonseca, 1984).  

As crianças com dificuldades de aprendizagem 

podem apresentar problemas ao nível da recepção auditiva 

(dificuldades na atenção crítica e discriminativa de 

significações), da associação auditiva (dificuldade em 

selecionar situações convencionais e analogias verbais), de 

completamento gramatical (dificuldades em completar 

frases, por desconhecimento das regras gramaticais) e da 

memória auditiva sequencial (Fonseca, 1984). As crianças 

com dificuldades de aprendizagem podem manifestar 

dificuldade em identificar e explorar imagens, tendo 

dificuldade na identificação de semelhanças entre imagens 

e em descrevê-las, bem como na resolução de problemas, 

onde a estratégia, o raciocínio dedutivo e indutivo, a 

seleção e organização de dados são importantes para 

encontrar soluções (Fonseca, 1984).  

Com um raciocínio desorganizado e sem 

inferências, estas crianças podem ter também dificuldade 

em sistematizar e planificar tarefas e em estabelecer 

prioridades (Fonseca, 1984). 
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CONCLUSÃO 

 

A educação não se deve cingir ao fornecimento de 

grandes quantidades de informação (Fonseca, 1984, 2001), 

uma vez que a exposição à informação não é suficiente para 

desenvolver as capacidades de pensar e de aprender 

(Fonseca, 2001). O sucesso pressupõe a superação de 

obstáculos, o que melhora a motivação para a aprendizagem 

(Fonseca, 1984). O insucesso escolar pode ser sinônimo de 

insucesso social, uma vez que problemas nas aquisições 

escolares podem acarretar complicações na participação na 

sociedade, podendo derivar de vários problemas, que têm 

por base a não satisfação das necessidades reais das 

crianças (Fonseca, 1984).  

Este deve ser analisado em termos construtivos, a 

fim de evitar a humilhação, sendo que a criança deve 

experimentar o erro sem interiorizar um sentimento de 

auto-desvalorização (Fonseca, 1984). A fim de identificar 

precocemente as dificuldades de aprendizagem, deve-se ter 

em atenção alguns aspectos do comportamento, 

nomeadamente a compreensão auditiva (seguir instruções, 

reter pequenas histórias e rimas, perceber a significação de 

palavras e frase), a linguagem falada (vocabulário, estrutura 

gramatical, formulação de ideias, contar histórias), a 

orientação espacial (percepção figura-fundo, constância da 

forma, posição e relação de espaço, controle visual-motor, 

copiar grafismos e figuras geométricas), a psicomotricidade 

(equilíbrio, imitação de gestos, estruturação rítmica, 

coordenação óculo-manual e óculo-pedal) e o 

comportamento social e emocional (cooperação, atenção, 
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responsabilidade, integração no grupo, complemento de 

tarefas, discernimento, compreensão de situações novas) 

(Fonseca, 1984). 

Como se pode constatar pela análise da literatura, a 

psicomotricidade pode desempenhar um papel importante 

relativamente às dificuldades de aprendizagem, uma vez 

que são vários os indícios de dificuldades de aprendizagem 

que se podem observar no movimento e postura corporal, o 

que pode ajudar a identificar precocemente as dificuldades 

de aprendizagem. Vários autores (Costa, 2008; Fonseca, 

1999; 1984; Fonseca & Oliveira, 2009; Komar, 2001) 

identificam indícios de dificuldades psicomotoras com 

implicações na aprendizagem. Crianças com dificuldades 

de aprendizagem podem apresentar perturbações ao nível 

do equilíbrio, da praxia e grafomotricidade, da lateralização 

e da noção do corpo, da estruturação do espaço e do tempo. 

Estas dificuldades expressam-se na postura hipertônica ou 

hipotônica das crianças com dificuldades de aprendizagem, 

com hesitações e bloqueios no movimento, dispraxia e 

dismetria, entre outras dificuldades já evidenciadas.  

Sendo que a psicomotricidade fornece bases 

motoras, cognitivas, afetivas e emocionais que podem 

facilitar as aprendizagens acadêmicas, torna-se importante 

ter em atenção os sinais de dispraxia, uma vez que podem 

ser indicadores de possíveis dificuldades de aprendizagem. 

Assim, pode ser importante desenvolver programas não só 

de identificação de sinais dispráxicos, mas também utilizar 

a psicomotricidade como forma de prevenção e 

minimização das consequências das dificuldades de 
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aprendizagem no rendimento e adaptação escolar das 

crianças que manifestem essas dificuldades. 
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CAPÍTULO 7 
 

DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM:  

ABORDAGEM PSÍQUICO-COGNITIVA9 

 

 

Maria Myrian Vieira10
  

 

INTRODUÇÃO 

 

Este artigo realizado através de revisão de literatura 

objetiva entender as dificuldades de aprendizagem (DAS), 

que devem ser trabalhadas e acompanhadas como uma 

realidade que cada vez mais afeta o fazer educacional, 

entendê-las em suas especificidades, assim como o olhar e 

postura dos atores envolvidos nesse entendimento. Teóricos 

como Rotta, Scoz, Visca, Sternberg, Gregorengo, entre 

outros defendem que ao discente com DAS precisam ser 

oferecidas outras atividades que não aquela que o impede 

de avançar, que o papel da escola, da educação e da 

aprendizagem é extremamente decisivo na formação da 

identidade desse sujeito. A orientação à organização do 

planejamento pedagógico e mudança na postura da 

                                                 
9 Artigo orientado pela Prof. Doutora Betijane Soares de Barros. 
10 Graduada em Letras: Português/Inglês (Autarquia Superior de 

Arcoverde, 1983), Especialização em: Mídias em Educação (UFAL, 

2010), Inspeção Escolar Literatura (Faculdade Pio Décimo, 2010) e 

Literatura Brasileira (UFPB, 1997), mestra em Ciências da Educação 

pela UNIVERSIDAD INTERAMERICANA.  Assunção – Paraguai – 
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metodologia são apontadas como intervenções que 

possibilitam ao discente com DAS desenvolver outras 

potencialidades e incluí-los à vida escolar, otimizando o 

acesso ao conhecimento.  

Dificuldades de aprendizagem são limitações 

apresentadas pelo discente, ao responder de forma lenta, ou 

não responder a construção do conhecimento, através do 

processo de aprendizagem que lhe é apresentado. As 

estatísticas de evasão e reprovação evidenciam a urgência 

de entender essas dificuldades e acompanhá-las por parte 

dos atores que convivem com o discente, e provocar o ente 

público para que garanta profissionais diversos para a 

demanda que as escolas necessitam. Somente profissionais 

especializados como psicólogos, psicopedagogos, médicos, 

terapeutas ocupacionais têm competências para diagnosticar 

as DAS, ao educador compete detectar a dificuldade, 

acompanhar o discente e orientar à família. Quando os 

profissionais forem colocados ao trabalho conjunto com a 

escola, à proporção de atendimento a melhoria acentuar-se-

á na queda dos índices de evasão e reprovação.  

O discente com DAS vai perdendo a autoestima, o 

que ocasiona sua evasão e/ou reprovação, quando não se 

excluindo do processo escolar.  Filho (2012, p. 52) ressalta 

que “a educação não é uma preparação para a vida, é a vida 

mesmo”. Assim, a não aprendizagem se apresenta na vida 

do cotidiano escolar do discente e comprometendo-a, se não 

forem diagnosticadas as causas dessa não aprendizagem. 

São diversos os problemas que comprometem a 

aprendizagem, podendo se entrelaçar, convergindo no 
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desempenho do discente. Santos (2005, p. 8) destaca que há 

duas condições que influenciam a aprendizagem:  

 

Condições externas e internas. 

A condição externa refere-se aos estímulos 

que o sujeito recebe do meio, estímulos que 

constituem legítimas influências 

socioculturais, iminentes à construção da 

aprendizagem. Já as condições internas se 

dividem em três planos inter-relacionados: 

o primeiro faz referência ao corpo, como 

estrutura neurofisiológica que se usa para 

aprender; o segundo, refere-se as condições 

cognitivas da aprendizagem – estruturas 

orgânicas capazes de organizar os 

estímulos do conhecimento; e o terceiro, 

está ligado à dinâmica do comportamento – 

o afeto ou mudança do comportamento. 

 

No primeiro momento para entender o que é 

dificuldade de aprendizagem, procuramos entender o que é 

aprendizagem, entendê-la como processo “profundamente 

social”;  saber as inquietações dos docentes, a postura 

da escola frente aos desafios das DAS e as possibilidades 

que o planejamento pedagógico e a metodologia podem 

proporcionar   o desenvolvimento ao discente de outras 

potencialidades que ele possui. Depois, destacamos 

segundo Rotta, que as DAS é um processo que necessita de 

equipe multidisciplinar e interdisciplinar. No terceiro 

momento, focamos o processo cognitivo como uma 

condição interna colocada por Santos, Rotta e outros. Eixo 

estudado pela Psicologia, que “sem desconsiderar o papel 

do cérebro foca significados, se pautando como os 
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indivíduos percebem, interpretam e utilizam o 

conhecimento adquirido”.  (LEMOS, 2012, p. 50).  

 

1. DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM: UM OLHAR PARA O 

PROCESSO PEDAGÓGICO 

 

A aprendizagem é um processo que nos acompanha 

desde o nascimento, efetivando-se na aquisição de 

habilidades e na afetividade, assim é a aprendizagem a 

capacidade de tornarmo-nos aptos a construção do 

conhecimento, desenvolvendo competências que nos 

tronam capazes de responder aos desafios diários e atender 

às necessidades de uma convivência humanizada. O ato de 

aprender, conforme Rotta (2006, p. 13) “se torna não só um 

diferencial como uma necessidade.” Essa necessidade de 

aprendizagem passou a inquietar as autoridades a partir do 

final do século XIX. Santos (2005, p. 8) destaca que 

“aprender implica, além de uma estrutura psíquica 

objetivamente-lógico e intelectual, outra subjetiva-

simbólico e carregada de desejo. A dimensão afetiva 

compõe um todo orgânico com a cognição.”.  

Como processo que acompanha o indivíduo, a 

aprendizagem entrelaça-se com as dimensões apresentadas 

por Santos. Inquieta-nos saber o que ocorre na vida de um 

sujeito (criança, adolescente, adulto) que esse processo é 

comprometido de alguma forma. É no decorrer do processo 

escolar que essa realidade torna-se visível, pois o discente 

não responde de forma esperada para sua idade e nível de 

escolaridade à aprendizagem. Às vezes passa a ser rotulado 

como incapaz de aprender, como quem não quer nada ou 
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que apresenta alguma incapacidade. Essa postura ocorre, 

porque os professores às vezes, desconhecem as 

dificuldades de aprendizagem (DAS), bem como a escola 

que não prioriza o planejamento pedagógico e a 

metodologia como ferramentas que possibilitam uma 

aprendizagem adequada às mudanças e aos desafios. Isso só 

agrava o problema, provocando mais baixa-estima no 

discente, levando a evasão e/ou reprovação, pois o mesmo 

diante das dificuldades passa a assimilá-las e acreditar ser 

realmente incapaz de aprender. Scoz (2006, p. 26) frisa que: 

 

Se entendermos a aprendizagem como 

processo profundamente social, que deve 

focalizar formas emergentes de aprender, 

então se trata mais de propor uma estrutura 

programada, muitas vezes mecanizada e 

restritas às dificuldades. Trata-se, sem, de 

apostar nas capacidades das crianças, 

propondo um tipo de trabalho que 

considere mais suas qualidades que seus 

defeitos. 

 

Processo profundamente social: é neste contexto que 

os discentes com dificuldades de aprendizagem  (DAS) 

vivem, que as mudanças e problemas fluem e inquietam; se 

o docente limitar-se apenas a vivência de sala de aula, sem 

a concepção de buscar formas emergentes de aprender e 

ensinar requeridos pelas exigências do contexto atual e pela 

problematização que ocorre na sala de aula, não 

promovendo a interação entre profissionais e alargar o olhar 

às limitações do discente, contribuirá assim para a exclusão 

deste no processo de aprendizagem e da vida acadêmica. 

Visca (1991, p. 15) destaca que:  
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É comum observar como sujeitos que têm 

alcançado o mesmo nível intelectual, fazem 

uso semelhante da sua afetividade, por 

pertencerem a diferentes culturas, meios 

sociais, ou grupos familiares, apresentam 

tematizações significativamente distintas. 

Isso deriva simplesmente do fato de que 

cada contexto oferece diferentes crenças, 

conhecimentos, atitudes, habilidades. 

 

Através deste destaque de Visca, o docente tem uma 

pista: o entendimento para focar o contexto social do 

discente com DAS é permitir-se conhecê-lo para motivá-lo, 

entender suas dificuldades, encaminhá-lo e envolvê-lo na 

construção do conhecimento apostando em potenciais 

dormentes que este possui, oportunizando-o avançar. Demo 

(1993, p. 109) destaca que “saber pensar é, ao mesmo 

tempo, a capacidade de dominar e renovar informação, e de 

decidir o que fazer com ela. Não se contentar e apropriar-se 

do conhecimento, porque faz dele estratégia do 

questionamento. Une saber e mudar.” Quando o docente 

permite-se conhecer o contexto ele age na dicotomia 

apresentada por Demo: “une saber e mudar”. As 

fragilidades precisam ser percebidas, oportunizando o 

emergir das potencialidades dormentes, é o caminho que o 

discente precisa. “O sucesso na vida requer as mesmas 

formas para todos [...], tirar o máximo das potencialidades e 

encontrar maneiras de corrigir as fragilidades e lidar com 

elas” (STERNBERG, GREGORENGO, 2003, p. 219). Os 

parâmetros curriculares preconizam: 
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Cabe ao professor a tarefa de individualizar 

as situações de aprendizagem oferecendo às 

crianças, considerando suas capacidades 

afetivas, emocionais, sociais e cognitivas, 

assim como o conhecimento que possuem 

dos mais diferentes assuntos e origens 

socioculturais diversas. Isso significa que o 

professor deve planejar e oferecer uma 

gama variada de experiências que 

respondam as demandas do grupo e as 

individualidades de cada criança. 

(BRASIL, 1998, p. 32). 

  

Pedagogia, didática e psicologia juntas para a 

priorização da ação docente determinada pelos parâmetros 

curriculares. Demo (1993, p. 87) diz que “pedagogia é a 

oficina da gestação do sujeito. E didática é o processo de 

motivação do saber pensar”. E a “Psicologia, sem 

desconsiderar o papel do cérebro, foca os significados, se 

pautando em evidências diretas para explicar como os 

indivíduos percebem, interpretam e utilizam o 

conhecimento adquirido” (LEMOS, 2012, p. 50). 

Árdua tarefa do docente frente as DAS. É seu olhar 

de intervenção que possibilita a interação dos sujeitos 

envolvidos: discente / escola / família. Gonçalves, (2013, p. 

7) enfatiza: “é importante a participação direta dos 

profissionais na elaboração e reelaboração do saber e do 

acelerado desenvolvimento tecnológico por que passa a 

sociedade.”  A interação de profissionais no 

desenvolvimento do discente que apresenta DAS é de 

relevância extrema.  Queluz (1999, p. 28-29) diz:  

 

É necessário que haja um trabalho coletivo 

que propicie, a partir do diálogo com a 
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atividade na construção, reconstrução do 

conhecimento, o confronto entre pontos de 

vista diferenciados e a partir daí uma 

competência, tanto profissional quanto da 

escola. 

 

 Diante da complexidade que o docente enfrenta, às 

vezes silencia diante das fragilidades e teme pelas 

descobertas, pelo novo e pelos desafios. Gonçalves (2013, 

p. 7) declara que “a melhor maneira de construir a 

competência pedagógica é possuir a instrumentalização 

para viver, conviver com as mudanças nos contextos 

educacional e social. Para que o educador esteja atento para 

segurança, insegurança, certeza, incerteza, equilíbrio, 

desequilíbrio na construção do novo.” Esse novo é o que se 

apresenta no contexto educacional, que inquieta o docente 

frente as DAS. 

 Sampaio (2011, p. 35) ressalta: “não é somente o 

aluno que sai prejudicado nessa relação conturbada, o 

professor apresenta sintomas que interferem no seu 

equilíbrio.” Referindo-se a problematização de qualidade de 

vida do professor, Cury (2003, p. 63) diz: “[...] tenham 

paciência com seus alunos. Eles não têm culpa dessa 

agressividade, alucinação e agitação em sala de aula. Eles 

são vítimas. Detrás dos piores alunos há um mundo a ser 

descoberto, explorado.” As estatísticas apontam para a 

necessidade de um olhar para a profissão docente:  

 

De acordo com as pesquisas do instituto da 

inteligência, 92% estão com três ou mais 

sintomas de estresse e 41% com dez ou 

mais. É um número altíssimo, indicando 

que quase a metade dos professores não 
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deveria estar em sala de aula, mas em 

clínica ante estresse (CURY, 2003, p. 62). 

 Educadores como NÓVOA destacam os avanços do 

século XXI e apontam que as estruturas da educação ainda 

estão no século XIX. Sampaio (2011, p. 61) destaca que “é 

imprescindível que o professor seja alguém capaz de não 

apenas transmitir conhecimentos mas também de construir 

com a criança este conhecimento, transmitindo valores e 

emoções.” Tendo essa capacidade apontada por Sampaio o 

professor busca ir além. 

 

Quando surgem as dificuldades de 

aprendizagem, raramente, em primeiro 

momento, a escola assume algum tipo de 

responsabilidade. Em geral, não considera a 

possibilidade de uma adequação do 

currículo do sistema de avaliação, na 

metodologia, falha no vínculo professor-

aluno, ou uma falha na comunicação entre 

os membros da escola (SAMPAIO, 2011, 

p. 61). 

 

 Entende-se que a escola precisa avançar e ampliar 

sua visão para os avanços do século XXI. As DAS 

permeiam o chão da escola, necessário se faz que esta as 

entenda e enfrente os desafios de ter discentes com 

limitações, trabalhe com a inclusão motivando-os e 

desafiando-os para desenvolver outros potencias. “O aluno 

deve ser ativo em sua aprendizagem, mas cabe ao professor, 

propor, orientar e oferecer condições para que ele exerça 

suas potencialidades. Para isso, deve conhecê-lo bem, assim 

como o contexto em que vive e a relação dele com a 
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natureza do tema a ser aprendido (NOVA ESCOLA, 2012, 

p. 54).” 

 

1.1 Dificuldades de aprendizagem: abordagem multi e 

interdisciplinar 

 

 Sabemos da relevância do tema. As pesquisas 

mostram os expressivos números negativos do fracasso 

escolar e a preocupação de especialistas do mundo inteiro 

que têm se dedicado ao estudo do mesmo. ROTTA (2007, 

p. 116) pontua que: pediatras, neurologistas, 

psicopedagogos, psicólogos, fonoaudiólogos, assistentes 

sociais, filósofos, entre outros, dedicam-se ao estudo das 

dificuldades de aprendizagem.” Ela acrescenta que o ato de 

aprender se passa no SNC (sistema nervoso central), é lá 

que ocorrem as modificações funcionais e condutais. A 

partir daí há uma complexa rede de funções, desde a carga 

genética do indivíduo associada ao seu meio social. A 

desorganização que impede a aprendizagem estabelece-se 

na rede de funções e desarmoniza o processo do ato de 

aprender, impedindo o discente de avançar. 

 

(...) rede de funções sensitivo-sensorial, 

motora-práxica, controlada pelo afeto e 

pela cognição, deve ainda ser associada à 

função do cérebro na coordenação, não só 

das funções perceptivas e motoras, mas 

também as funções cognitivas do ato e 

aprender. As alterações funcionais e 

neuroquímicas envolvidas produzem 

modificações mais ou menos permanentes 

no SNC, e a isto, se chama aprendizagem. 

Portanto, o ato de aprender é um ato de 
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plasticidade cerebral, modulado por fatores 

intrínsecos (genéticos) e extrínsecos 

(experiências) Pode-se dizer que 

dificuldades para a aprendizagem são o 

resultado de alguma falha intrínseca ou 

extrínsecas desse processo” (ROTTA, 

2007, p. 117). 

 

Ela considera que diante dos números: 15% a 20% 

na primeira série chegando a 50% de escolares com 

dificuldades em vários países. Encontramo-nos diante de 

uma “calamidade pública”.  Ela destaca os fatores abaixo 

como desencadeadores dessa calamidade. São eles: 

 

 FATORES RELACIONADOS 

COM A ESCOLA: condições físicas, 

condições pedagógicas, condições do corpo 

docente. 

 
 FATORES RELACIONADOS 

COM A FAMÍLIA: escolaridade dos pais, 

hábito de leitura, condições socioculturais. 

 
 FATORES RELACIONADOS 

COMA CRIANÇA: deve-se distinguir 

problemas físicos, os transtornos 

psiquiátricos, a deficiência mental e as 

patologias neurológicas (ROTTA,2007, p. 

117). 

 

Neste contexto, há a necessidade de uma equipe 

multi e interdisciplinar para atender a criança, defende a 

professora e neuropediatra. “Para que se possa atender s a 

criança como um ser global, e não dividida em pequenas 

situações que serão, cada uma, avaliada e tratada ao mesmo 

tempo e de forma isolada” (ROTTA, 2007, p.120). Ela 
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lembra ainda que os profissionais envolvidos precisam 

entender que “não só a criança que está com dificuldades, 

mas também a família com sua autoestima abalada ao 

perceber o fracasso do filho.”. 

Almeida, comentando a plasticidade cerebral, 

segundo Wallon, focando também a influência do meio, 

diz: 

 

A relação complementar e recíproca entre 

os fatores orgânicos e socioculturais está 

presente em todas as análises de Waloon. 

Para ele, a criança nasce com um 

equipamento biológico, mas vai se 

constituir no meio social, que tanto pode 

favorecer seu desenvolvimento como tolhê-

lo.  (2012, p.54)                                    

 

 Tanto os fatores que determinam as DAS como os 

profissionais que delas tratam têm uma relação 

complementar e recíproca. A doutora em Psicologia Escolar 

Montavanini questionada pela revista Nova escola quanto 

ao fracasso escolar, perguntada se não é interessante à 

escola voltar o olhar para si e rever as práticas pedagógicas, 

ela responde com a metáfora do avião, colocada pelo 

psicanalista Leopoldo Mosé: “em caso despressurização da 

cabine coloque primeiro a máscara em você e depois ajude 

a pessoa ao lado.” E conclui: “quer dizer, se o educador não 

perceber primeiro o que é responsabilidade dele, vai morrer 

sem ar e a criança ao lado dele também sucumbirá sem 

auxílio algum”. Papadopoulos focando os problemas da 

educação para o século XXI destaca: 
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A luta contra o fracasso escolar deve ser 

acompanhada de toda série de medidas 

visando assegurar um ensino de uma 

formação aos diferentes grupos de alunos. 

{...} deveriam ter acesso a todas as 

possiblidades de formação que valorizem 

suas aptidões e lhes permitam participar 

melhor da vida da sociedade. (2005, p.31). 

 

 Ocorrendo a interdisciplinaridade e 

multidisciplinaridade, essa série de medidas que assegure 

ao discente a melhoria e acompanhamento torna-se possível 

e o foco irá além das estratégias e da metodologia, o olhar e 

o transitar em equipe é um viés facilitador que permite 

soluções. Além de focar as estratégias e metodologias e 

atividades diferenciadas, há uma interação   em busca de 

novas soluções.  Madruga (1996, p. 71) acrescenta três 

condições como pistas para a equipe: 

 

1) Os novos materiais que serão aprendidos 

devem ser potencialmente significativos, ou 

seja, suficientemente substanciais e não-

arbitrários, para poderem ser relacionados 

com as ideias relevantes que o sujeito 

possui. 

2) A estrutura cognitiva prévia do 

indivíduo deve possuir nas necessárias 

ideias relevantes, para que possam ser 

relacionadas com os novos conhecimentos. 

3) O sujeito deve manifestar disposição 

significativa para aprendizagem, o que 

estabelece a exigência de uma atitude ativa 

e a importância dos fatores da atenção e 

motivação. 
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 Estas condições se inter-relacionam com as 

condições apontadas por Santos (internas e externas) e por 

Rotta (intrínsecas e extrínsecas), norteando assim o olhar da 

equipe para o diagnóstico das DAS, para o trabalho 

planejado, e para uma aprendizagem significativa. 

 

2. A COGNIÇÃO E S DIFICULDADES DO ATO DE APRENDER: 

ASPECCTOS DISSOCIÁVEIS. 

 

Somos um todo: corpo, mente, intelecto, espírito. 

Desde o nascimento a trajetória humana é viver, agir, 

interagir na sociedade, de forma que o ato de aprender se 

torna indispensável. Castanho (2011, p.15) diz que: 

“aprender é um processo fundamental na sobrevivência do 

homem e em sua adaptação ao meio circundante.” Esse 

processo engloba vários aspectos que dão ao indivíduo 

visibilidades, conforme desenvolvimento etário, físico, 

escolar e de aprendizagem contínua de vida. São eles: 

psicomotor, emocional, cognitivo, de memória, 

psicolinguístico, de percepção, de atenção, comportamental, 

motivacional. Quando não ocorre a aprendizagem, há um 

déficit em um desses aspectos, mas que deve estar 

associados aos outros. Rotta (2006, p. 19) frisa que: “é 

importante ter em mente que a dificuldade de 

aprendizagem, não é necessariamente uma situação 

isolada.” E acrescenta que “no processo intelectual há uma 

estreita relação dos aspectos intelectuais e afetivos com os 

aspectos motores e com as experiências corporais da 

criança.” (2006, p. 16) 
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Como ato de aquisição de conhecimento o 

desenvolvimento cognitivo para Piaget (1996, p. 106) é 

“como uma sucessão de estágios e subestágios 

caracterizados pela forma especial em que os esquemas –de 

ação e conceptuais se organizam, combinam entre si 

formando estruturas.” Essa organização e combinação 

proporcionam ao indivíduo o seu desenvolvimento integral. 

Para Ferreira (2006, p .446) “na aprendizagem os processos 

cognitivos e emocionais se cruzam, sendo que o domínio 

emocional quase sempre dirige o crescimento exitoso das 

capacidades cognitivas.” Coll e Eduard (l996, p. 106) 

apontam três estágios para esse desenvolvimento cognitivo: 

 

Um estágio sensório-motor, que vai do 

nascimento até dezoito anos/vinte e quatro 

meses, aproximadamente, e que culmina 

com a construção da primeira estrutura 

intelectual: o grupo dos deslocamentos; um 

estágio de inteligência representativa 

conceptual, que vai dos dois anos até dez 

nos/onze anos, aproximadamente, e que 

culmina com a construção das estruturas 

operatórias concretas; finalmente, um 

estágio de operações formais, que 

desemboca na construção das estruturas 

própria do raciocínio hipotético-dedutivo, 

até os quinze anos/dezesseis nos. 

 

Nesse viés de estágios, esquemas e estruturas 

apontados pelos teóricos se desenvolve     o ser humano em 

sua integridade, como um todo. Há aspectos que o educador 

não tem domínio pela sua formação acadêmica, efetiva-se 

assim a importância da interdisciplinaridade e 

multidisciplinaridade. Ferreira (2006, p. 447) pontua que 
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“podemos imaginar o desenvolvimento cognitivo como um 

cenário onde vários fachos de luz (cada função psíquica 

cognitiva e afetiva) se entrelaçam, um se mesclando ao 

outro. Quando um facho se apaga ou tremula, o todo se 

modifica, quebrando a harmonia do panorama.”. 

Os especialistas Macedo, Marques, Almeida e Silva, 

comentando os teóricos Piaget, Wallon e Vygotsky (2012, 

p. 51, 52, 53, 55), apresentam conclusões neurocientíficas a 

respeito de alguns aspectos.  A EMOÇÃO para PIAGET: 

“ele valoriza o termo afetividade em vez de emoção e diz 

que ela influencia positivamente ou negativamente os 

processos de aprendizagem, acelerando ou atrasando o 

desenvolvimento intelectual.” Para ele a MOTIVAÇÃO é: 

 

A procura por respostas quando a pessoa 

está diante de uma situação que ainda não 

consegue resolver. A aprendizagem ocorre 

entre o que ela abre e o que meio físico 

oferece. Sem desafios não há porque buscar 

soluções, por outro lado, se a questão for 

distante do que se sabe, não são possíveis 

novas sínteses. 

 

Referindo-se a ATENÇÃO Piaget diz: “prestamos 

atenção porque entendamos, ou seja, porque o que está 

sendo apresentado tem significado, e representa uma 

novidade. Se não há desafio e se for possível estabelecer 

uma relação entre esse elemento novo e que já se sabe, a 

atenção é despertada.” 

Referindo-se- à MEMÓRIA, Wallon diz: 

 

Somos seres integrados: afetividade, 

cognição e movimento. Portanto, 
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informação e acontecimento que nos 

afetam fazem sentido para nós, ficam 

retidos na memória com mais facilidade. 

Como construção de sentido passa pela 

afetividade, é difícil reter algo novo quando 

ele não nos afeta. 

 

Nosso cérebro se modifica no decorrer de nossa 

existência (plasticidade cerebral), para Vygotsky: “a 

cognição se constitui pelas experiências sociais, e a 

importância do ambiente nesse enfoque é fundamental. À 

medida que aprende - a criança e seu cérebro - se 

desenvolvem.” Portanto, na abordagem cognitiva, o 

indivíduo deve ser visto como um todo, alguém capaz, 

mesmo com déficit em algum aspecto, que sempre se 

entrelaça a outros, pode desenvolver a criatividade e 

destacar-se com outras potencialidades, sua realidade 

circundante não pode ser ignorada, seus pontos positivos 

devem ser ressaltados, os negativos ressignificados, 

favorecendo-o à aprendizagem, trabalhando-o como um 

todo: psíquico-cognitivo e afetivo. 

 

CONCLUSÃO 

 

A importância do tema é desafiante para o contexto 

da segunda década do século XXI, a qual apresenta 

mudanças extremas em todos os aspectos da vida, 

principalmente nos avanços tecnológicos crescentes em 

todos os instantes. Há também uma vasta literatura, desde 

Piaget aos contemporâneos que se inquietam com os 

índices negativos e debruçam-se sobre a problemática, pois 
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os números denunciam a gravidade da situação, cada vez 

mais crescente. 

A criança com DAS é afetada pelas condições 

psíquico-sociais, necessitando de um olhar humanizado 

para as suas limitações, atividades diferenciadas que 

possibilitem o emergir de outras potencialidades, bem como 

a mudança da postura do professor e da escola. É 

indispensável trabalho multi e interdisciplinar. Sampaio 

(2011, p. 91) ressalta que: “os problemas de aprendizagem 

podem ser apresentados em razão de uma metodologia 

inadequada, método de alfabetização inadequado, privação 

cultural e econômica, má formação do docente, falta de 

planejamento das atividades, desconhecimento da realidade 

cognitiva ado aluno.” Esses pontos pautados por Sampaio 

devem ser avaliados pela equipe, com o intuito de articular 

paradigmas novos e direcionar estratégias que revertam os 

índices negativos de seu contexto. 

 É inegável a relevância do problema, bem como o 

desconhecimento das DAS por alguns profissionais da 

educação. Esse desconhecimento gera os rótulos: aluno 

incapaz, que não quer nada, não tem jeito, não acompanha, 

já está reprovado. Na realidade, diante destes rótulos falta 

postura humanizada, o olhar afetivo, o conhecimento da 

literatura que trata dos problemas e avanços na educação, a 

preocupação com os próprios índices negativos e assistir o 

discente como um todo: psíquico-cognitivo e afetivo.  

 De acordo com os teóricos e há unanimidade entre 

eles, o aluno com DAS apresentam uma capacidade 

extraordinária para outras atividades. Concordamos, pois 

em nossa experiência docente constatamos alunos com 
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potencial para música, pintura, dança artesanato, 

tecnologias, mas têm fraco desempenho em alguma 

disciplina, e, às vezes histórico de reprovação e/ou evasão e 

desistência. 
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CAPÍTULO 8 
 

A CONSTRUÇÃO DA BASE ALFABÉTICA NUMA 

PERSPECTIVA PSICOGENÉTICA11 

 

 

Mônica da Silva Maciel12 

 

INTRODUÇÃO 

 

 Neste artigo intencionamos entender como os alunos 

vivenciam o papel de leitores. Um olhar histórico sobre 

alfabetização escolar no Brasil, revela uma trajetória de 

sucessivas mudanças conceituais e consequentemente 

metodológicas, atualmente parece que de novo estamos 

enfrentando um desses momentos de mudanças, é o que 

pronuncia o questionamento a que um ser submetido os   

quadros conceituais e as práticas deles   decorrentes   que  

prevaleceram  na área de alfabetização nas últimas três 

décadas, onde vem provocando críticas e motivando 
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Mestrado em Ciências da Educação: Formação Educacional, 
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Paraguai Assunção. 
12 Geografia graduada pela Faculdade Professores de Belo Jardim – 
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Educacional, Interdisciplinaridade e Subjetividade pela Universidad 
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propostas de reexame das teorias e práticas atuais de 

alfabetização. Um momento como este é, sem dúvida, 

desafiador porque estimula a revisão dos caminhos já 

trilhados e a busca de novos caminhos. 

 No primeiro capítulo abordamos segundo Piaget e 

Ferreiro o conhecimento não como a ação memorativa, mas 

como uma aquisição de construção permanente que 

possibilita os avanços no conhecimento e na vida. No 

segundo capítulo o eixo abordado é a ação docente e as 

estratégias que favorecem no envolvimento do docente no 

contexto de aprendizagem como ação contínua de seu 

conhecimento. 

 Paulo Freire, tinha como pressuposto a utilização 

“palavras geradoras” termos que faziam parte da vida dos 

alunos, compreendendo seu próprio papel na sociedade, ou 

seja, antes de ensinar uma pessoa a ler palavras, é preciso 

ensiná-la a ler o mundo. 

 Segundo Paulo Freire, 1999: 

 

Significa fazer a leitura de mundo, ler, 

portanto, não só se refere ao texto escrito, 

mas a todos os tipos de linguagens, pois 

quando se faz a leitura de mundo, aos 

poucos a criança produz suas próprias 

linguagens por meios de desenhos e escrita. 

Onde a utilização de materiais escritos 

oferecem aos alunos novas possibilidades 

ao uso da escrita. Como brincadeiras, como 

narras fatos ou histórias, contar casos, 

brincar com palavras, poemas, as 

parlendas, as músicas são excelentes textos 

que despertam o gosto pela leitura e 

possibilitam a capacidade de desenvolver 

produções bem significativas o contato com 



- 122 - 

os textos escritos o ato de ouvir a leitura 

permitem a compreensão do funcionamento 

da escrita aprende-se a ler lendo a escrever 

escrevendo. Portanto a oportunidade de 

escrever mesmo ainda quando não sabe 

permite que a criança confronte hipóteses 

sobre a escrita e reflita e compreenda que 

ela representa a fala e serve para registrar 

ideias. 

 

 Para minha base conceitual, nesse sentido é muito 

útil a leitura, onde alfabetizar é desenvolver no 

alfabetizando a capacidade de extrair a pronuncia, o sentido 

de uma palavra a partir dos sinais gráficos (capacidade de 

ler e de escrever). E assim trabalhar com a inteligência que 

não só garante o ato de ler como o aprendizado rico em 

conhecimento que auxiliam numa atuação construtiva sobre 

o seu mundo. 

 A psicologia genética (Piaget) desenvolveu estudo 

sobre o sujeito, sua gêneses (origem) e seu 

desenvolvimento, explicando que a inteligência é fruto de 

um processo que se enriquece a cada estágio de vida, e que 

o conhecimento ajunta-se a cada estágio. 

 Piaget corrigiu as distorções que afirmavam haver 

uma idade definida para cada aprendizagem (Ex. ler e 

escrever só aos 07 anos) como se fosse estalo ou passe de 

mágica; explicou que a aprendizagem não depende da 

idade, mas na maturação cognitiva (adaptação). Dando 

prosseguimento aos estudos de grau Piaget, Emília elaborou 

a teoria da psicogênese da leitura e escrita. Explica que o 

desenvolvimento da linguagem em estágios (pré-silábicos 

alfabéticos). Introduz a escrita a escrita enquanto sujeito 

cognoscente (que pensa). Dessa forma tanto para Piaget 
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como para Ferreiro, o conhecimento não se traduz em mera 

aquisição (memorização), mas numa construção 

permanente. Em outras palavras, o sujeito constrói, pensa, 

pergunta, formula e busca. Incorporadas as teorias de Jean 

Piaget e de Emília Ferreiro (construtivismo) o 

interacionismo (Vygotsky) repensa o processo de leitura e 

da escrita como reconhecimento espontâneo de letras, 

palavras, frases, textos, mas como um processo de 

compreensão; formulação do pensamento, de ideias de 

sentimentos numa forma viva de comunicação. Para 

Vygotsky, o indivíduo e o ambiente estão profundamente 

ligados à construção do processo psicológico, o indivíduo é 

ativo em seu processo de desenvolvimento: não está sujeito 

apenas aos mecanismos de maturação nem está submetido 

passivamente a imposição do ambiente. Ambos consideram 

também que o aparecimento da capacidade de 

representação simbólica evidenciando particularmente pela 

aquisição da linguagem, marca um salto qualitativo no 

processo de desenvolvimento do ser humano. É através da 

leitura e da escrita que se podem ampliar os conhecimentos 

sobre si mesmos e sobre o mundo em que se vive. Portanto 

o texto consiste no objeto material sóbrio qual incide o ato 

da leitura e o da escrita. Para a existência de um texto é 

preciso que se tenha um conjunto de palavras que fala 

sentido, que seja significativo numa situação por isso 

escrever e ler são atos de linguagem, de interação entre o 

autor e o leitor. 
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1. O PROCESSO E AS ESTRATÉGIAS PARA A MOTIVAÇÃO 

  

 Quanto mais meios (métodos) mobilizarem a 

inteligência do aluno, melhor o resultado. Todos sabem que 

o ato de ler e escrever não são uma ação derivada apenas 

dos olhos, dos ouvidos, do meio, mas de um cérebro 

inteligente do pensamento, como a descoberta, as 

formulações e as hipóteses dos conceitos, da criatividade, 

do raciocínio, favorece muito mais o aprendizado que ficar 

apenas na memorização de letras, palavras, frases e escritas 

soltas. O aluno alfabetizado com a inteligência não só 

garante o ato de ler e escrever com mais eficiência como 

garante o aprendizado rico em conhecimentos que o 

auxiliam numa atuação construtiva sobre o seu mundo. 

Quanto mais o aluno participar do processo de leitura e da 

escrita, melhor e mais eficiente será o aprendizado. 

 Todo processo de aprendizagem exige participação. 

A pessoa aprende a nadar entrando na água, aprende a 

dirigir entrando em um carro. Da mesma forma aprende a 

ler e escrever com mais facilidade se mantiver contato 

direto com letras, palavras e textos ricos em mensagens. 

Para isso o professor deve transformar a sua sala de aula ou 

o espaço num local rico em elementos visuais, cartazes, 

embalagens com letreiros, placas, jornais, revistas, cartões 

com sílabas, livros e fazê-lo participar olhando, falando, 

analisando, manipulando, dialogando, debatendo sobre 

mensagens e temas ali sugeridos. É necessária a superação 

da fase tradicional em que se propunha um aprendizado 

apenas com giz e lápis, caderno, quadro de giz, cartilha, do 

aluno apenas como espectador e ouvinte é partir para uma 
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ação participativa, que o aluno passe de espectador para 

ator, de ouvinte para construtor de seu próprio 

conhecimento. Quanto mais o aluno aprender a operar com 

textos, melhor será sua alfabetização. É muito comum 

vermos professores de alfabetização iniciando o trabalho 

operando com letras, sílabas, palavras e frases isoladas. 

Esse procedimento, além de empobrecer o processo, é um 

aprendizado fragmentado e desinteressante. A melhor 

forma é vivenciar a língua por meio da estrutura textual, 

possibilitando não só a leitura, como a criação e a produção 

de textos. 

“Compreender é inventar, ou reconstruir através da 

reinvenção, ou será preciso curvar-se diante das 

necessidades, se o que se pretende para o futuro é moldar 

indivíduos capazes de produzir ou de criar, e não apenas 

repetir”. (PIAGET, 1973). 

 Quanto mais propicio for o ambiente, com 

variedades de recursos, melhor será o resultado. 

 É muito comum vermos turmas de alfabetização 

sendo alfabetizadas com um monitor “cansado”, sentado o 

tempo todo, restrito ao quadro de giz, lápis, caderno e uma 

cartilha. Dificilmente com esses recursos o alfabetizador 

motivará e auxiliará a aprendizagem dos alunos. A 

aprendizagem deve ser dinâmica, participativa, envolvente, 

engendrada numa variedade de recursos materiais 

adequados. Dentre os principais recursos, têm-se, 

explorações de materiais do meio: cartazes, letreiros, 

jornais velhos, embalagens com propagandas e desenhos 

devem formar um grande “arsenal” de material para uso 

diário. O contato direto com esses materiais, por meio de 
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diálogo da visualização, da exploração das letras, das 

palavras, das formas, auxilia muito a interiorização das 

estruturas. Exploração do livro de leitura do aluno não 

devem ser uma receita mais um meio de auxiliar que 

completa o trabalho. A cartilha deve fazer parte do trabalho 

e não fazer dela um fim, mas um meio. Um objeto que 

posso interagir com os alunos criando-lhes possibilidades 

de ler, pensar, refletir, discutir, escrever, pintar, etc. Devem 

fazer parte do trabalho, outros livros complementares de 

leitura, o ato educativo exige permanentemente reflexões, 

mudanças, com o intuito de fazer o aluno avançar sempre 

mais. Observando uma criança, vemos que ela aprende a 

engatinhar, a andar, a correr por si mesma, nunca por meio 

de lições verbais dos adultos. A vida da criança é uma 

sucessão de experiências de aprendizagem adquirida por ela 

mesma. Ao chegar à escola ela traz consigo infinitas 

experiências e conhecimentos acumulados, conquistados 

por meios de exploração, visual, auditiva, jogos, 

brincadeira, conversas, passeios, contatos, brinquedos que 

influenciarão no processo de aprendizagem. 

 No processo de aprendizagem da leitura e da escrita, 

a criança defronta-se com um mundo cheio de atrações 

(letras, palavras, frases, textos) e se engajará neste mundo 

mais facilmente se puder participar integralmente dele e se 

o processo for transformado num grande ato lúdico 

(participativo, inteligente, prazeroso) em oposição ao ato 

técnico (estático, repetitivo, mecânico) muito próprio das 

escolas. Há muitas causas que levam ao fracasso da 

alfabetização, mas não podemos deixar de considerar que 

muitas delas são de ordens metodológicas. Quanto mais 
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seguros estiverem os alfabetizadores para dirigir uma 

caminhada dos alunos, quanto mais consciências tiverem da 

função de animador, guia, desafiador, criador de situações, 

melhores serão os resultados. Quanto a questão 

metodológica, nota-se que há muitas discussões e estudos 

sobre métodos e técnicas de alfabetização, cada, um 

defendendo seus princípios e sua eficiência. A adequação e 

a escolha do caminho a seguir estão muito mais para a 

formação e a capacitação do professor do que para o 

método em si. Para o professor qualificado e bem 

preparado, qualquer método será bom e terá bons 

resultados. Thiago de Melo, um dos grandes poetas 

brasileiros, traduz bem esse ponto de vista quando afirma: 

“quem sabe aonde quer chegar escolhe o caminho certo, e o 

jeito de caminhar”. O que posso acrescentar é que existem 

alguns princípios metodológicos universalmente 

consagrados pelo seu embasamento cientifico que levam os 

melhores resultados. Esses princípios não podem deixar de 

ser considerados no processo de aprendizagem da leitura e 

da escrita. 

 Percebe-se claramente que, quanto mais rico e 

qualificado for o contexto, quando mais estimulações 

oferecer à criança, tanto mais fácil será para ela a 

aprendizagem do código escrito. Crianças oriundas de 

classes de renda mais alta, por receberem estimulações no 

lar e por frequentarem pré-escolas, levam vantagem em 

relação as crianças de classes populares, não pelo fato de 

terem maior quantidade de estimulações. Emília Ferreiro 

refletindo sobre a questão afirma: A tão famosa maturidade 

para leitura e escrita depende muito mais das ocasiões 



- 128 - 

sociais de estar em contato com a linguagem escrita do que 

qualquer outro fator que invoque. Não tem sentido deixar a 

criança a margem da linguagem escrita esperando que 

amadureça. Do outro lado os tradicionais exercícios de 

prontidão não ultrapassam o nível do treinamento 

perceptivo motor quando, em verdade, é o nível cognitivo 

que está envolvido no processo (e de modo crucial) é 

interessante partir sempre do texto e sua relação com o 

mundo e com a vida das crianças, que a motivação desperta 

o interesse do aluno utilizando uma surpresa, uma 

novidade, uma curiosidade, um cartaz, um filme, uma 

experiência, uma peça de teatro, uma visita ou uma música. 

Também a atividade deve ser organizada com antecedência, 

prevendo-se objetivos, regras, participação, material, 

tempo, não é preciso gastar muito tempo nela, uma vez que 

é atividade motivacional apenas para despertar o interesse e 

provocar o “conflito”. 

 

CONCLUSÃO 

 

O processo de aquisição da leitura e escrita, ou seja, 

a construção da base alfabética numa perspectiva 

psicogenética pode ocorrer de forma diferente de criança 

para a criança onde podemos verificar através das hipóteses 

que cada uma constrói nas diferentes fases que percorre até 

se estar alfabetizada, a interação cultural e social é 

importante para contribuir para essa aquisição para 

aprender a ler e escrever é importante que o aluno tenha 

várias oportunidades de ele próprio fazê-lo. A criança que 

tem oportunidade aos discursos, textos, vivenciar 
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momentos de leitura e escrita com familiares em casa, em 

facilidade de aprender, onde também permite que a criança 

confronte hipóteses sobre a escrita, como se faz e para que 

serve. Evidencia-se que aprendizagem surge de forma 

espontânea quando o professor utiliza caminhos 

motivadores e desafiadores. 

Para o referido autor, o processo de alfabetização é 

um ato de criação. O professor deve ensinar as crianças 

num ato de conhecimento de alguma coisa, pois só haverá 

aprendizagem significativa se a criança estabelecer uma 

relação com o objetivo e agir sobre ele. Evidencia-se, desse 

modo, que a criança precisa de material que adeque a sua 

filosofia de trabalho. O professor deve então organizar o 

material de ensino que ajude no processo de aprendizagem 

que esta seleção de material deve ser criativo. 

Para que haja uma aprendizagem, a criança precisa 

ter interesse por aquilo que lhe é mostrado em seu processo 

de aprendizagem. Os professores e alunos precisam está 

participando de todo o processo de organização dos 

conteúdos para verificar se estes trazem significado para os 

que irão receber. 

Utilizando-se do método de Paulo Freire e 

associando as teorias da pesquisadora Emília Ferreiro sobre 

a aprendizagem da leitura e escrita, como resultado, 

esperou-se obtiver a criatividade do aluno e a motivação em 

fazer suas próprias reinvenções, ou a própria criação de 

algo novo. Seguindo o processo de alfabetização da leitura 

e escrita, as crianças estariam mais soltas, lendo com 

desenvoltura. Desse modo, os alunos seriam levados a 
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produzirem seus próprios textos a partir do seu 

conhecimento. 

No método de Paulo Freire, uma das categorias 

presentes é o diálogo entre professor e aluno. Evidencia-se 

que este processo social é justamente o ponto principal de 

todo processo de conhecimento para progredir. Freire 

insistia na necessidade do diálogo como estratégia de 

ensino. As escolas deveriam ouvir sempre seus alunos a 

respeito do que lhes é ensinado e fazer avaliações 

permanentes. Na concepção de Freire, o diálogo é uma 

relação horizontal. 
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