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INTRODUÇÃO 

 

 

Tendo em vista a atual situação da educação no Brasil, onde 

cada vez mais cresce o descaso com a escola por parte dos alunos, o 

abandono escolar tem crescido assustadoramente, por mais que o 

governo invista, os resultados ainda não aparecem na grande massa, 

jovens, da população menos assistida, estão abandonando a escola com 

maior frequência.  

Que ainda crianças são desestimulados para aprender e seguir 

adiante nos estudos e na vida. Algumas delas são levadas para o 

trabalho, e mesmo com os programas do governo que tenta tirá-las 

dessa zona de risco, as famílias nem sempre estão preparadas para lidar 

com os filhos, de maneira que o estimule a crescer e progredir tanto na 

vida escolar quanto na aprendizagem como um todo. 

A aprendizagem não é obedecer a comandos, e sim despertar 

através da curiosidade, para isso necessita de incentivo. A 

aprendizagem ao longo dos tempos tende a evoluir, desde o princípio a 

criança aprende falar uma língua e conhecer o seu meio, buscando 

interagir com as outras pessoas, culturas e a ser aceita  através de seus 

conhecimentos e habilidades. 

Segundo Meirieu (1998, p. 59.), não basta, portanto, dizer a um 

aluno que ele está errado, também não basta, como se acredita 

frequentemente, mostrar-lhe isso com obstinação, é preciso que ele 

interiorize essa constatação, é preciso colocá-lo em situação de 

experimentá-la pessoalmente. 

A realidade é muito diferente da prática, onde dever-se-ia olhar 

com outros olhos no sentido de aprendizagem, pode-se ajudar aqueles 

que precisam mais, basta trabalhar as habilidades de cada um, buscando 

mecanismos que facilitem para o aluno, e assim siga na caminhada 

escolar e com sucesso. Não desistindo a aprendizagem para alguns é 

complexa mesmo, mesmo assim temos que buscar mecanismos para 
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lidar com mentes diferenciadas, saberes diferentes e que precisam ser 

valorizados e aproveitados. 

Observando alunos do 5° Ano dos Anos Iniciais, surgiram 

algumas preocupações por motivos sócio econômico, carências afetivas 

e principalmente pela aprendizagem. O motivo é que muitos além de 

não aprenderem a ler e escrever, tinham a autoestima muita baixa. 

Sempre que sugeria uma atividade desafiadora muitos dormiam na sala 

de aula ou brigavam e assim sucessivamente, pensei deve ter algo 

errado fazia tudo e não adiantava. 

A princípio foi iniciado trabalhar alguns de forma diferenciada 

em minha casa, como sempre dos que estavam precisando ser 

alfabetizados, selecionado dois, passou-se a trabalhar as necessidades 

deles através de situações problemas do cotidiano, e o que é melhor 

aproveitando o tempo também, e descobrindo suas habilidades, assim 

juntando uma coisa à outra para chegar ao resultado final satisfatório. A 

elevação da autoestima foi desafiadora, alunos de 14 anos que estavam 

no 5° Ano, sem saberem ler passaram a se envolver nos projetos, nas 

aulas e em pouco tempo estavam lendo. 

O objetivo desse trabalho é descobrir possibilidades de ajudar o 

aluno na aprendizagem, em diferentes contextos sociais. Aprender com 

prazer através de situações do cotidiano e uma forma mais interessante, 

é unir o útil ao agradável pode-se dizer, as escolas precisam pensar 

nessa situação. As experiências vividas por cada um são bem 

interessante, é uma forma de valorizar a pessoa, fazer com que se sinta 

útil e ainda parte importante de um contexto social. 

A aprendizagem acontece em conjunto, um ajudando o outro, 

valorizando sentindo-se capaz, ao proporcionar esses encontros dos 

saberes a escola está dando um salto para o futuro de pessoas 

valorizadas e respeitadas de seu convívio escolar e social ao mesmo 

tempo, quando a escola compreende o aluno como parte do contexto 

educativo, respeitando suas experiências, saberes e aproveitando as 

aprendizagens assumidas por esse aluno fica bem mais fácil o 

desenvolvimento do processo ensino aprendizagem.  
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A participação desse processo é de todos, desde a família até a 

escola. Até mesmo as famílias mais simples ou analfabetas têm 

experiências de vida para ser ensinadas e aprendidas, a construção da 

cultura é feita assim, passando de geração a geração, partindo da 

valorização do aluno e toda sua família e comunidade. 

O ato de aprender é simples, basta trazer à tona vestígios de uma 

educação e experiências anteriores, ao longo da jornada de trabalho, 

acúmulo algumas experiências nesse sentido, que o aluno tem sua 

própria coleção, se é o que posso chamar de experiências de vida 

acumulada ao longo da vida. Quando experimenta-se experiências 

anteriores elas tornam-se legítimas dentro da escola, o formato da 

escola hoje está muito distante, devido a fragilidade do sistema 

educacional tratar o aluno como que não sabe nada e precisa aprender 

tudo o que a escola tem a oferecer, que às vezes ou na maioria das 

vezes, é o que o aluno já está cansado de ouvir e ver, e que não 

interessa mais, porque não é o seu desejo, suas aptidões estão voltadas 

para outro contexto mais próximo a realidade cotidiana, o modelo 

educacional estabelecido pela escola estar ultrapassado, tem sido um 

bloqueio para a aprendizagem, de forma sistemática. 

Quando na vida nem tudo é uma sequência, ao nascer a criança 

já passa por este crescimento do mundo ao seu redor, seus primeiros 

movimentos já são adquiridos conhecimentos, mesmo que esses não 

sejam observados e valorizados. 

Avanços seguintes serão dados para que o aluno se desenvolva, 

não só no social, mas na aprendizagem como um todo, é bom lembrar 

que o aluno, boa parte deles são ignorados pela própria família, e ao 

chegar na escola esperasse uma nova vida através do carinho e 

compreensão de todos, seja constante e não ignorados pelos seus 

professores tanto na cultura como em diversas particularidades, que 

quando isso acontece a aprendizagem é afetada também, o legado do 

professor reflete nas ações do aluno, basta dar mais atenção nas atitudes 

desse aluno e do professor. Saber que alguém se importa com você, é 

muito bom, mesmo quando somos amados em casa. 
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O resgate do aluno é tudo para o processo de aprendizagem, 

esse é o ponto de partida, na busca pelo conhecimento prévio dos 

alunos, é possível descobertas de valores incomparáveis. A função do 

professor é tornar a aprendizagem viável ao aluno e isso nem sempre 

acontece, na busca do cumprimento do planejamento escolar muitos se 

perdem e até mesmo o aluno fica perdido em meio a tudo isso. 

Através de pesquisa bibliográfica de vários autores, enfoca-se 

sobre aprender, aprendizagem e processos de ensino aprendizagem, 

buscando sempre a satisfação do aluno, para seu desenvolvimento 

social e intelectual. 

Inicia-se um projeto escolar, seja de qualquer natureza, é 

importante levá-lo ao conhecimento do aluno antes de mais nada. 

Conforme Trindade e Cosme, 2010, pág. 138. Para que as finalidades 

se concretizem, é importante, então, que o problema se afirme pela 

abertura, na qual possa permitir a possibilidade de utilizar diversos 

tipos de abordagens, não admita, apenas, uma solução prévia e mais ou 

menos prescrita e construa um desafio que os alunos possam enfrentar 

com sucesso. É a partir deste conjunto de condições que a 

aprendizagem por meio de resolução de problemas se pode concretizar, 

permitindo aos alunos aprender a desenvolver estratégias, a trabalhar 

em conjunto, a monitorar o que realizam e autonomizar-se 

progressivamente no âmbito das tarefas de aprendizagem. 

O apoio ao desenvolvimento de projetos é essencial para que a 

aprendizagem aconteça de fato. É bem comum pensa-se e agir de forma 

errada, pensando que o aluno vai se interessar por qualquer coisa, 

aprender só tem sentido se for com prazer e por prazer, ao sugerir 

situações problemas para o aluno como é o caso de projetos, precisa-se 

compreender que a curiosidade pode ser despertada, os anseios também 

respondidos através de propostas a serem avaliadas pelos alunos de 

forma sutil, o aluno uma vez sabendo o porquê de toda situação, poderá 

se interessar e buscar novas fontes de conhecimentos, para responder 

questões difíceis de seu cotidiano. 

A apresentação das situações problemas através de textos 

criativos devem ser levadas em consideração para despertar o interesse 
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do aluno, fazendo com que a aprendizagem seja realidade, agindo, 

atingindo até mesmo seu contexto social. Propostas diferenciadas, 

apresentadas de maneira atrativa farão efetivos tanto na aprendizagem 

escolar como na vida cotidiana. O apoio do professor nesta hora é 

essencial, pois é nessa figura que o aluno busca apoio, compreensão, 

sabendo que terá esse apoio por parte de quem está no caminho da 

aprendizagem. Certamente cumprirá um papel importantíssimo em toda 

sociedade. 
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CAPÍTULO I  
 

APRENDIZAGEM 

 

 

O ensino e a aprendizagem nem sempre andaram juntos, pois é 

necessário haver motivação, por parte de quem aprende e compromisso 

de quem ensina. Sendo a aprendizagem um desenvolvimento de um 

processo que busca o desenvolvimento das habilidades adquiridas pelo 

ser humano no decorrer da vida. É a busca pelas habilidades, que na 

maioria das vezes não são conseguidos captar no aluno. Precisa-se 

acompanhar e despertar caminhos novos, ascender a curiosidade e a 

satisfação do aluno.  

Nas situações mais simples há sempre a necessidade de 

aprender, tanto a ler, escrever, usar as situações matemáticas diárias do 

seu cotidiano. 

Conforme Maluf (2006, p. 109), “Ensinar não é repetir, é 

reconstruir aprendizagens”. Trata-se de reconhecer o estado atual das 

ciências para o nível das práticas sociais, de tal forma que o 

conhecimento abstrato seja conduzido e firmado em práticas cotidianas 

e concretas. O educador deve refletir acerca dos conhecimentos 

científicos, das situações de intervenção. As discussões 

interdisciplinares, o conhecimento de novas abordagens, estruturas e 

contextos complicados, precisam se somar às experiências criativas de 

educadores que aceitam o desafio de rever, a cada momento, os 

recursos que dispõem para alcançar os objetivos propostos na realidade 

presente, abandonando crenças limitadoras que paralisam. 

Na reconstrução da aprendizagem, o aluno é visto com todo seu 

potencial, a união dos saberes e conhecimentos são agregados trazendo 

a valorização e autoconfiança que tanto necessita para crescer enquanto 

pessoa. A educação tem sido guiada por caminhos distantes do seu 

principal alvo que é o aluno. Tem-se ensinado os alunos a repetir o que 

os livros trazem, quando se ensina regras e situações que em alguns 
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casos eles nunca irão utilizá-las, apenas naquele momento que estão 

estudando e o que é pior não servem para nada. A gramática por 

exemplo, ensina aos alunos determinados assuntos que, não encontro 

necessidade nenhuma do uso deles, repete-se, repete-se e não 

reconstroem a partir do conhecimento do aluno. Seria bem mais fácil 

trabalhar com o aluno, uma produção textual quando criado pelo aluno 

ou junto com ele, claro que é muito mais estimulante para o próprio 

aluno, vê suas tarefas em destaque e sendo valorizado não tem como a 

autoestima não ser elevada. Que é um dos fatores que ajuda na 

aprendizagem. 

A aprendizagem acontece num conjunto, um ajudando o outro, 

valorizando, sentindo-se capaz, ao proporcionar esses encontros dos 

saberes, a escola está dando um salto para o futuro de pessoas 

valorizadas e respeitadas de seu convívio escolar e social ao mesmo 

tempo, quando a escola compreende o aluno como parte do contexto 

educativo, respeitando suas experiências, saberes e aproveitando as 

aprendizagens assumidas por esse aluno, fica bem mais fácil o 

desenvolvimento do processo ensino aprendizagem. Até mesmo as 

famílias mais simples ou analfabetas tem experiências de vida para ser 

ensinada e aprendida, a construção da cultura é feita assim, passando de 

geração em geração, partindo da valorização do aluno e toda sua 

família e comunidade.  

O ato de aprender é simples basta trazermos à tona vestígios de 

uma educação, experiências anteriores, ao longo da jornada de trabalho, 

acúmulo de algumas experiências nesse sentido, que o aluno tem sua 

própria coleção, se é o que pudesse chamar de experiências de vida 

acumulada ao longo da vida. 

Quando aproveita-se as experiências, elas tornam-se legítimas 

dentro da escola, o formato da escola hoje está um pouco distante, 

devido a fragilidade do sistema educacional tratar o aluno como que 

não sabe nada, e precisa aprender tudo o que a escola tem a oferecer, 

que as vezes ou na maioria das vezes, é o que o aluno já está cansado 

de ouvir e ver e não é mais interessante, porque não é o seu desejo e 

suas aptidões estão voltadas para outro contexto mais próximo da 
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realidade cotidiana, o modelo educacional estabelecido pelas escolas 

tem sido um bloqueio para a aprendizagem, de forma sistemática. 

Desde as primeiras horas de vida que a aprendizagem inicia na 

vida do ser humano, sem falar que ao tocar a mãe já sentimos algo do 

aprender implantado no pequeno ser são inúmeras as situações, quando 

se chega na idade escolar, então é que vem tudo à tona.  

De acordo com Maluf (2006, p. 114.), nas séries iniciais do 

ensino fundamental a principal tarefa da escola é ensinar a ler e 

escrever. São aprendizagens pré-requisito para as demais, de modo que 

dificuldades nesta área trazem consequências negativas para a 

aprendizagem das outras disciplinas. Nessa fase da vida, a criança já 

está socializada, é o momento certo para despertar a leitura e escrita, 

através dos diversos gêneros textuais, o foco da leitura deve ser aquele 

que atrai a criança. Sendo atraída, ela vai em busca de aventuras 

adentrando na leitura. 

Conforme Santos (1999, p. 60.), o exercício de qualquer 

atividade permite que sejam desenvolvidas relações de poder entre as 

pessoas, porque exercem diferentes papéis sociais nos grupos em que 

estão inseridas. Elas dispõem da linguagem, que é um instrumento de 

poder, por veicular informações, deter as atitudes humanas, além de 

permitir que os dominantes continuem no poder. 

O poder de influenciar precisa está no profissional de educação, 

ele serve de espelho para o aluno, até mesmo nas crianças menores, os 

anos iniciais precisa de toda uma estratégia. Chegar no aluno deve ser o 

foco, isso de diversas maneiras, tudo para fazer acontecer a leitura e 

vindo então a escrita, que é o principal objetivo da aprendizagem nos 

anos iniciais. A partir desse momento mágico na vida do aluno ele está 

pronto para aprender outras disciplinas adentrar em outro universo 

letrado. 

De acordo com Campos (1991, p. 115.), contudo, a motivação 

extrínseca não é alguma coisa artificial, pois, para ser eficiente, precisa 

ser fundamentada em alguma tendência, algum motivo ou necessidade 

própria do aprendiz, ou intrínseca à sua natureza. As experiências 

psicopedagógicas já concluíram da existência de uma série de motivos 
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(necessidades, desejos, interesses, impulsos, tendências etc.), tais como 

o desejo de sucesso, a necessidade de aprovação social, realização, 

curiosidade etc., que poderão ser empregados pelos educadores para 

eficiência da aprendizagem. 

Buscando sempre a realização do aluno, pois é nela que o 

professor se realiza. A motivação faz parte da vida de qualquer pessoa, 

pois funciona como uma injeção, reanima quem está parado sem forças 

para continuar. Ser estimulado é muito importante para o cérebro, 

quando alguém para de exercitar a leitura por exemplo, se vai ler em 

público logo, gagueja, lê errado ou não consegue, tudo por falta de 

exercício. A aprendizagem requer movimento da mente e do corpo, 

para satisfação das necessidades. 

 

1.1 O que é aprender? 

 

De acordo com Philippe Meirieu (1998, p. 71), sem dúvida, é a 

partir de experiências limites que a filosofia da educação revela seus 

verdadeiros desafios. Empenha-se aí, muitas vezes de maneira 

balbuciante, tanto por seus silêncios quanto por suas afirmações, em 

algumas tentativas fugazes para sair dos dilemas aos quais, quase 

sempre, preferimos nos entregar: a criança ou o saber, o respeito da 

pessoa ou as imposições da sociedade, a maturação natural da 

inteligência ou a instalação de dispositivos didáticos sofisticados. 

A instrução se dá a partir do momento que se depara com 

situações que causa curiosidade, sendo assim nada melhor do que 

entregar as oportunidades não só de ensinar ou transmitir 

conhecimentos de aprender, a aprender repassar conhecimentos de 

forma que venha a desenvolver cada vez mais os conhecimentos e 

envolva outras no processo aprendizagem. 

As pessoas são estimuladas a ser inteligentes e nem sempre o 

efeito é positivo, efeito esse que vive escondido por medo de errar. 

Aprender assim é difícil, desde os primeiros anos as crianças buscam 

aventuras fantásticas no universo do saber, isso nas mínimas ações de 
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fatos corriqueiros que as cercam. É sempre bom os adultos e o 

professor prestarem muita atenção. 

Segundo Meirieu (1998, p. 59), não basta, portanto, dizer a um 

aluno que ele está errado, também não basta, como se acredita muito 

frequentemente, mostrar-lhe isso com obstinação, é preciso que ele 

interiorize essa constatação, é preciso colocá-lo em situação de 

experimentá-la pessoalmente. 

A aprendizagem ao longo dos tempos tende a evoluir, desde o 

princípio a criança aprende falar uma língua e conhecer o seu meio, 

buscando interagir com as pessoas, cultura e a ser aceita através de seus 

conhecimentos e habilidades. A escola precisa acompanhar esse ritmo, 

com que a sociedade tem evoluído e não apenas recriminar o aluno pelo 

uso das tecnologias em sala de aula. O professor tem reclamado com 

muita frequência, a respeito dos alunos com celular em sala de aula. Na 

escola não há mais espaço para formas didáticas antigas dessa natureza. 

Esses pensamentos precisam evoluir, as pessoas também, o aluno 

pensa, novas experiências surgem no seu contexto social e as 

tecnologias estão tomando conta do universo escolar, e isso é muito 

bom, mostra que não foi estacionado e estão acompanhando tudo. 

Quando o aluno é interrompido por está usando o celular, por 

exemplo, é dito ele está errado, dificilmente ele irá aceitar. Melhor seria 

aproveitar a situação e colocar a experiência em prática e utilizá-lo 

como ferramenta de aprendizagem, aproveitando esse campo rico de 

aprendizagem. Para melhor aproveitamento dessa ferramenta ou 

suporte de leitura pode-se dizer e utilizar estratégias diversas de leitura, 

principalmente nos anos iniciais. 

Segundo Ferreira (2001, p. 17), ser professor, em especial dos 

anos iniciais do Ensino Fundamental, exige um grande compromisso 

com a leitura, visto ser esse profissional formador de neoleitores. O 

esperado é que tenha uma boa metodologia para o trabalho com leitura, 

mas, acima de tudo, que seja leitor proeficiente, pois, no trato com a 

leitura em sala de aula, é preciso demonstrar intimidade com o texto, 

seja este ficcional ou para estudo. O fato é que independentemente do 
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gênero abordado na sala de aula, o importante é fazer bom uso de cada 

um, inclusive dos gêneros que são próprios do ambiente escolar. 

Quando o professor utiliza a metodologia adequado para o aluno 

e o contexto que esse aluno se encontra, buscando vias para o 

entendimento do texto e ainda novas formas de tomar gosto pela leitura 

e escrita, certamente o aluno tomará gosto por ler e escrever. Fazendo 

situação real em seu convívio social através da leitura de textos ou 

livros que façam parte do seu cotidiano. 

Aprender é um desafio tanto para o professor quanto para o 

aluno, já que se tem conhecimentos diferenciados em todos os sentidos. 

Educar é investir em alguém, para que se tenham um país melhor, com 

pessoas capazes de fazer uma nação de verdade, com realização tanto 

pessoal, quanto profissional.  

Pensar sempre no que o aluno tem que aprender é o ponto 

relevante para a educação e a aprendizagem. Transportar para a sala de 

aula o novo, o diferente e ao mesmo tempo o que o aluno já convive em 

seu contexto social, o saber diário de sua vivência com o meio no qual 

está inserida. A sala de aula precisa torna-se um espaço de 

aprendizagem, para o aluno, não deixando de lado os valores e atitudes, 

capazes de transformar pessoas em cidadãos melhores. O espaço 

escolar pode ser um espaço democrático, dar-se ao luxo de novos de 

nossos alunos, serem bem-sucedidos na vida escolar e cotidiana é muito 

importante.  

Conforme Hoffmann (1993, p. 142), se o professor concebe a 

aprendizagem como algo externo ao sujeito, ação que o meio (objeto do 

conhecimento) exerce sobre o sujeito, independentemente de sua 

atividade, caberá então ao professor organizar os estímulos com os 

quais o aluno entrará em contato para aprender. Esses estímulos 

dependem do trabalho diário do professor, da busca por novas técnicas 

que despertem no aluno a vontade de aprender. Em sala de aula sempre 

que o professor utiliza estratégias novas e atrativas, o resultado é 

positivo.  

Difícil não se encantar por um bom contador de histórias, o 

professor exerce um papel fundamental para a vida do leitor, 
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principalmente quando iniciante, isso o aluno dos anos iniciais. Onde 

está a maior necessidade de aprender, a ler e escrever. Que é através da 

leitura e escrita que pode-se interpretar e aprender novos conceitos em 

todas as disciplinas. Quando não estratégias inovadoras os alunos 

podem tornassem desinteressados e desatentos. Aprender sobre algo 

desestimulante não é bom nem mesmo para adultos, imagina crianças e 

se o professor estiver desmotivado então, que é um dos grandes 

problemas que se tem no meio educacional, alguns profissionais 

ingressaram nessa área por falta de opção e hoje com o momento que 

está vivendo, não tem sido fácil para alguns e nesse contexto quem 

sofre as consequências são os alunos.  O problema tem atingido as 

primeiras camadas e a tendência é evoluir, trazendo danos ao sistema 

educacional como um todo. 

 

1.2 Implicações do aprender: numa nova concepção de escola 

 

“A escola tem aí uma missão insubstituível; garantir que certo 

número de saberes e de savoir-faire sejam adquiridos por todos de 

maneira sistemática e organizada. Tem uma função social específica 

que é de gerir estas aprendizagens” (MEIRIEU, 1991, p. 17). 

Tendo a escola essa missão, seria bom que todos que 

compartilham da escola assumissem um compromisso não apenas com 

a escola, mas com todos, principalmente com o aluno que na maioria 

das vezes não tem ajuda nenhuma. E muito menos é compreendido 

diante dos seus anseios e fracassos. 

A realidade é muito diferente da prática, onde dever-se-ia olhar 

com outros olhos no sentido de compreensão e ajuda para aqueles que 

precisam mais, e deixando-se então de lado. Pois trabalhar com quem 

tem habilidade é mais fácil. Buscar mecanismos que facilitem a 

aprendizagem é complexo e ao mesmo tempo, não há incentivo para 

isso. Educação é vista como um objeto de consumo, onde se busca os 

seus próprios interesses, centradas em um objeto chamado aluno. Cada 

um que fala em melhorar a educação sequer sabe o que está falando. 
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Melhorar educação significa descobrir caminhos para que a 

aprendizagem aconteça de fato. Segundo Meirieu (1991, p. 40), só há 

transmissão quando um projeto de ensino encontra um projeto de 

aprendizagem, quando se forma um elo, por mais frágil que seja, entre 

um sujeito que pode aprender e um sujeito que quer ensinar. Em meio a 

este fogo cruzado está o aluno, esperando o socorro, que quando tardio, 

também vem agregado as consequências para uma sociedade pervertia 

e perversa. Discursos e mais discursos, e não se sai do lugar, educação 

não deveria se misturar com política partidária. Embora essa seja uma 

realidade da atualidade. 

A função da escola é produzir aprendizagem, quando todos que 

fazem parte da escola, forem de fato comprometidos com a 

aprendizagem, poderá então ser concluída essa meta. A resistência com 

novas possibilidades de aprendizagem por parte de alguns que estão 

encabeçados na educação. Cria-se tudo, mas estando distante de 

mecanismos novos e vontade de melhorar a aprendizagem. 

Conforme Meirieu (1991, p. 19), há muito tempo professores 

primários e secundários questionam os problemas de gestão de classe, 

não para buscar os meios de nela trabalharem tranquilos, mas para 

descobrir que instrumentos podem ser eficazes, como regular o seu uso 

de trabalhar, juntamente com os alunos, para gerir esse sistema 

complexo de limitações e de recursos que juntos constituem. Há muito 

tempo que professores primários e secundários se, não para fazer o 

inventário detalhado daquilo sobre o que não tem nenhum poder, mas 

para buscar, na análise de suas práticas, aquilo que é possível melhorar. 

É claro que mantêm ainda alguns complexos e não ousariam se 

proclamar “controle de qualidade”. e, no entanto, não há nenhuma 

razão para pensarem que a gestão do aprender seja um ofício menos 

respeitável do que a gestão da energia ou das finanças; é, em todo caso, 

uma tarefa igualmente essencial ao futuro de uma nação.  

Avaliando-se todo discurso percebe-se que pode ter provocado 

para os educadores, sabe-se que estes não gostam muito de serem 

comparados a profissões que, embora mais valorizadas socialmente, 

parecem-lhes menos “nobres” por não trabalharem, como a deles, com 
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pessoas; aceita-se que, quando alguém se dedica legitimamente à tarefa 

de educar, fica-se chocado com o que possa parecer uma redução 

tecnicista de sua missão. Mas, não seria demais lembrar que, no que diz 

respeito à Escola, não há “boa educação” sem uma boa aprendizagem: 

como se poderia pensar que a Escola poderia dar algo mais de maneira 

credível se realiza mal aquilo para o que é feita antes de mais nada. 

A credibilidade estar na forma como essa Escola encara o 

desenvolvimento da aprendizagem, como esse processo é desenvolvido 

em todas as etapas da vida escolar. Todos os envolvidos precisam 

procurar e disponibilizar meios favoráveis no processo de ensino 

aprendizagem, desde o relacionamento com a família até o contexto 

social do aluno. 

O comprometimento da Escola no processo de aprendizagem 

vai além do bom relacionamento família/escola. O professor é que está 

à frente desse processo, que em sua sala de aula precisa aparecer como 

referência, ao administrar a aprendizagem de sua sala, o professor 

também aprende com os alunos, e então se completa o círculo. Ainda 

há uma resistência por parte muitos que não se identificam com a 

profissão, mas que não tem coragem de assumirem suas fraquezas, 

continuam sem a gerência do conhecimento de sua sala de aula em 

todos os sentidos. Aprender para o aluno exige muito esforço de todas 

as partes, o poder público tem negado em parte esse direito. 

 

1.3 O profissional da aprendizagem 

 

Diante da situação difícil de aprendizagem nas escolas, de 

acordo com pesquisas e mais pesquisas, a educação vai mal; isso 

devido a aprendizagem não corresponder às expectativas, tanto dos 

professores, quanto das políticas públicas educacionais. O aluno tem 

três anos para ser alfabetizado em um dos programas, e ainda não está 

atingindo essa meta, estão chegando no 5° Ano do ensino fundamental 

e mesmo assim ainda não leem, em alguns, não sabem escrever o seu 

próprio nome. 
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“Mas não seria demais lembrar que, no que diz respeito à 

escola, não há boa educação” sem uma boa aprendizagem: como se 

poderia pensar que a escola poderia dar algo mais de maneira credível 

se realiza mal aquilo para o que é feita antes de mais nada? Além disso, 

parece evidente que toda aprendizagem bem-sucedida, realizada de 

maneira lúdica, tendo encontrado os meios de identificar suas 

aquisições e de regular seus métodos é autenticamente educativa. Os 

professores, aliás, concebem isso muito bem. E no entanto, resistem. 

Todos resistem à ideia de que o educador possa ser definido como um 

profissional administrador da aprendizagem; e até mesmo, como diria o 

outro, “há resistência” de todos os lados” (MEIRIEU, 1998, p. 19). 

Falando em educação logo pensa-se em aprendizagem, mas isso 

nem sempre são interligado, há uma dificuldade em tornar a 

aprendizagem visível. As dificuldades são evidentes na vida dos alunos 

e professores. Na maioria dos casos as atividades são 

descontextualizadas e de não tem sentido para os alunos, quando o 

professor utiliza situações do cotidiano desse aluno, fica mais 

estimulante, e instiga a curiosidade e consequentemente a vontade de 

fazer. 

A evolução tecnológica e social, exige novos saberes, 

experiências e desafios. É preciso competência no que se faz, e as 

habilidades são cada vez mais valorizadas. Nesse contexto social, não 

dá para estacionar, a busca de atividades lúdicas tem sido um caminho, 

para o encontro da educação com a aprendizagem bem-sucedida em 

todos os sentidos. 

Quando o aluno se sobressair, em sua trajetória escolar, a 

aprendizagem evolui e em seguida os desafios tornam-se maleáveis, é 

uma busca constante, nada está pronto. Ainda é necessário a autonomia 

intelectual, para construir um cidadão independente. 

Aprender com prazer através de situações do cotidiano é a 

forma mais interessante, é unir o útil ao agradável pode-se dizer, as 

escolas precisam pensar nessa situação. As experiências vividas por 

cada um são bem interessante, é uma forma de valorizar a pessoa, fazer 

com que se sinta útil e ainda parte importante de um contexto social. 
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Quando na vida nem tudo é uma sequência, ao nascer a criança 

já passa a ter conhecimento do mundo ao seu redor, seus primeiros 

movimentos já são adquiridos conhecimentos mesmo que esses não 

sejam observados e valorizados. 

No simples gesto de procurar o seio da mãe, ela já transmite 

conhecimento e aprende com os gestos da mãe, o cheiro, o olhar e 

tantos outros. As particularidades são visíveis em cada criança nas 

distintas fases escolar. Pode-se afirmar que as escolas reproduzem atos 

desfavoráveis a aprendizagem, parece buscar um caminho mais difícil 

ou lento. 

De acordo com Trindade e Cosme (2010, p. 79), é de se esperar 

que a reflexão sobre a configuração do estatuto do papel dos 

professores não seja uma tarefa isenta de dificuldades. Se, para aqueles 

que partilham dos pressupostos e das crenças que o paradigma 

pedagógico da instrução divulgou, esta era uma problemática que não 

justifica grandes discussões, dado que a centralidade pedagógica do 

professor no espaço de sala de aula e nas escolas é inquestionável, há 

de se ter em conta a abordagem do paradigma pedagógico da 

aprendizagem para a qual os professores, mais do que agir, terão de, no 

mínimo, não obstaculizar a aprendizagem dos seus alunos. Trata-se, 

como se depreende, de duas perspectivas que apresentam, só por si 

dificuldades acrescidas aos professores. 

É bom lembrar que o aluno, boa parte de nossos alunos são 

ignorados pela própria família, e ao chegar na escola esperasse uma 

nova vida através do carinho e compreensão de todos seja constante e 

não ignorados pelos seus professores tanto na cultura como em diversas 

particularidades, que quando isso acontece a aprendizagem é afetada 

também, o legado do professor reflete nas ações do aluno, basta da mais 

atenção e prestar a devida atenção nas atitudes desse aluno, a 

centralização na aprendizagem faz toda a diferença na vida do aluno e 

do professor.  

Saber que alguém se importa por você, é muito bom, mesmo 

quando é amado em casa. 
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Na vida de todos os professores quem nunca vivenciou uma 

situação parecida, mas é preciso cautela ao pensar-se nessas atitudes, na 

questão aprendizagem, ou escola, vale a pena não só na ação dos 

professores e sim da pedagógica. Buscando sempre conhecer o meio 

em que este aluno vive, recorrendo as situações familiares dos alunos, 

como forma de aconchego e até que ele mesmo, perceba que alguém se 

importa com ele, se assemelha os seus ideais. É uma forma de 

identifica-se com seus problemas e daí vem uma aproximação e ao 

mesmo tempo um elo maior entre ambos, e no processo ensino-

aprendizagem isso é imprescindível. 

Esse é o ponto de partida, na busca pelo conhecimento prévio 

dos alunos é possível descobertas de valores incomparáveis. A função 

do professor é tornar a aprendizagem viável ao aluno e isso nem sempre 

acontece, na busca do cumprimento do planejamento escolar muitos se 

perdem e até mesmo o aluno fica perdido em meio a tudo isso. 

Ao iniciar um projeto escolar, seja de qualquer natureza é 

importante levá-lo ao conhecimento do aluno antes de mais nada. 

Conforme Trindade e Cosme (2010, p. 138), para que as finalidades se 

concretizem, é importante, então, que o problema se afirme pela 

abertura, na qual possa permitir a possibilidade de utilizar diversos 

tipos de abordagens, não admita, apenas, uma solução prévia e mais ou 

menos prescrita e construa um desafio que os alunos possam enfrentar 

com sucesso. É a partir deste conjunto de condições que a 

aprendizagem por meio de resolução de problemas se pode concretizar, 

permitindo aos alunos aprender a desenvolver estratégias, a trabalhar 

em conjunto, a monitorizar o que realizam e a autonomizar-se 

progressivamente no âmbito das tarefas de aprendizagem. 

O apoio ao desenvolvimento de projetos é essencial para que a 

aprendizagem aconteça de fato. É bem comum pensar-se e agir de 

forma errada, que o aluno vai se interessar por qualquer coisa, aprender 

só tem sentido se for com prazer e por prazer ao sugerir situações 

problemas para o aluno é o  de projetos, precisa-se compreender 

conhecimento de mundo e contexto social do aluno, deixa de fazerem 

sua parte enquanto educador para buscarem apenas reclamações de 
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melhoras de serviço, ou dos governantes, esquecendo assim seu papel 

de professor. 

Enquanto busca-se soluções para a aprendizagem em outras 

pessoas, se elas querem saber ou sentem na pele essa necessidade de 

mudança na educação, visando sempre a aprendizagem e seus 

processos, então, estão mergulhados no poço da incompetência em 

todas as esferas. Um cidadão que aprender de fato nunca vai esquecer 

seus princípios e valores, agregados a isso estão o bem-estar da pessoa. 

Aprender é um desafio tanto para o professor quanto para o 

aluno, já que tem-se conhecimentos diferenciados em todos os sentidos. 

Educar é investir em alguém, para que se tenha um país melhor, com 

pessoas capazes de fazer uma nação de verdade, com realização tanto 

pessoal quanto profissional. Pensar sempre no que o aluno tem que 

aprender é um ponto relevante para a educação e aprendizagem. 

Transportar para a sala de aula o novo, o diferente e ao mesmo tempo o 

que o aluno já convive em seu contexto social, o saber diário de sua 

vivência com o meio no qual está inserido. 

A sala de aula precisa torna-se um espaço de aprendizagem, 

para o aluno, não deixando de lado os valores e atitudes, capazes de 

transformar pessoas em cidadãos melhores. O espaço escolar pode ser 

um espaço democrático, dar-se ao luxo de os alunos, serem bem-

sucedidos na vida escolar e cotidiana é muito importante. 

Conforme Saviani (1989, p. 20), a educação enquanto fator de 

equalização social, será, pois, um instrumento de correção da 

marginalidade na medida de cumprir a função ajustar, de adaptar os 

indivíduos à sociedade, incutindo neles sentimentos de aceitação dos 

demais e pelos demais. Portanto, educação será um instrumento de 

correção da marginalidade na medida em que  contribuir para a 

constituição de uma sociedade cujos membros, não importam as 

diferenças de quaisquer tipos, se aceitem mutualmente e se respeitem 

na sua individualidade específica. 

Ser aceito em uma sociedade, após uma vida de marginalidade 

não é fácil, a escola tem um social de integração nesse sentido de apoio 

e respeito a essas diferenças. Ao excluir os alunos estar-se-á entregando 
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para a marginalidade. A escola que se quer precisa estar alicerçada nos 

parâmetros de autoajuda aos menos favorecidos, levando-os a aprender 

na prática, aproveitando suas experiências sociais em todos os sentidos, 

que torne o aprender significativo, e então os resultados virão. 

“Em suma trata-se de uma teoria pedagógica que considera que 

o importante não é aprender, mas aprender a aprender” 

(SAVIANI,1989, p. 21). 

Pensando bem a educação fará sentido quando se conecta a 

escola, de maneira que o professor seja tocado a entender de fato que o 

aluno precisa e necessita aprender. O que vai ser útil em sua vida de 

trabalho e principalmente no seu cotidiano, a praticidade das coisas será 

de suma importância nesse sentido. 

“A escola deveria agrupar os alunos segundo áreas de interesses 

decorrente de atividade livre. O professor agiria como um estimulador e 

orientador da aprendizagem cuja iniciativa caberia aos próprios 

alunos.” (SAVIANI,1989, p. 21). 

Isso funciona muito bem com os alunos maiores, onde boa parte 

deles já compreendem o que querem para suas vidas, enquanto os 

menores não ainda não compreendem, em boa parte deles isso 

funciona, por serem de uma mentalidade mais madura. O melhor é não 

desistir desses alunos, que são menos participativos. Buscar a 

valorização dos saberes para o espaço propício ao processo de 

aprendizagem e compreender as diferentes maneiras de ensinar, o tipo 

de escola, que vem sendo discutida e avaliada a cada ano, esse novo 

modelo da educação que vem favorecendo uma parte menor da 

sociedade, onde no decorrer de sua vida escolar, muitas vezes são 

atropelados pelo sistema educacional vigente do momento.  

Conforme Meirieu (1998, p. 39), pensar na aprendizagem é, 

portanto, pensar história; mas a história é, sob muitos aspectos, 

impensável. Assim, é preferível “agir a aprendizagem”, ou seja, não 

renunciar a um dos dois termos da alternativa, mas colocá-los em 

tensão para colocar-se sob tensão. E quanto mais profundamente 

estevar-se-ão empenhados em não sacrificar nenhum dos polos, maior e 

mais fecunda será a tensão. Não se pode dizer que isso seja fácil: não 
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há nada aí que pareça uma reconciliação tranquilizadora e o caminho 

aberto não é o de uma harmonia perfeita; a tranquilidade não será aí 

nosso prêmio diário. O que é tranquilo, como bem sabe-se, nos dias de 

cansaço, é voltar ao conforto do “faça como você quiser” ou do “faça 

como eu quero”. O que é fecundo, por outro lado, é buscar 

incansavelmente aquilo que poder-se-ia querer juntos. 

A aprendizagem é buscar junto com o aluno através de seus 

anseios e vontades, descobertas favoráveis para a vivência e 

compreensão de mundo de cada indivíduo. Isso deve ser constante no 

processo ensino aprendizagem, há diversas alternativas para cada 

contexto social, pensando em uma sala de aula onde se tem diversos 

saberes e vontades, pode-se filtrar tudo isso, para uma evolução 

favorável no sentido de ampliação dos saberes, tanto do professor 

quanto do aluno. Durante a trajetória escolar, tenho observado muitas 

situações de aprendizagem. Algumas tem um sentido implacável na 

vida escolar dos alunos, a exemplo disso quando um professor inicia 

uma sequência didática, trazendo seus alunos a uma realidade diária, 

com pessoas, alimentos, ambientes, moedas, o mundo ao seu redor, 

tudo fica mais fácil.  

O apoio necessário e compreensão é o ponto chave, para uma 

boa articulação de saberes, pode-se fazer isso de maneira sutil e 

construtora de conhecimentos. Levando sempre em consideração os 

saberes do aluno, o professor terá êxito com o aluno e a aprendizagem. 

Partindo da necessidade, fazendo junção do que se sabe com o que 

precisasse aprender. 

Nem sempre o que a escola ensina é o que o aluno precisa 

aprender, para ser bem-sucedido na vida. Quando tenta-se ensinar algo 

que, não se sente atração, estão fadados ao descaso e consequentemente 

não se aprende. A mente começa a se perguntar por que estudar isso? 

Quando se tem uma resposta satisfatória, logo surgi a vontade de 

aprender. Funciona como se fosse um caminho abrindo em direção ao 

desconhecido. E nessa caminhada trilha-se vários obstáculos, mas tem-

se um foco e sabe-se onde querem chegar. 
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Conforme Meirieu (1998, p. 40), o que pode se esperar, o que se 

deve procurar é, em primeiro lugar, um ponto de apoio no sujeito, 

mesmo o mais sutil, um ponto ao qual articular um aporte, onde instalar 

um mecanismo para ajudar o sujeito a crescer. Isso poderá ser, às vezes, 

um desejo de saber e de compreender nascido de uma situação 

totalmente estranha à escola: não se imaginam os desafios formidáveis 

que podem representar para uma criança, em sua família ou em seu 

meio, a possibilidade de poder ler a programação da televisão ou de 

calcular a porcentagem de suco de frutas que ela bebeu na semana em 

relação aos seus irmãos.  

O momento de encaminhar esse aluno é propício e todas as 

áreas, mas é um tanto provável que ao estimularmos a novas buscas, se 

está dando sempre um passo com eles. Construindo parte de suas vidas, 

com novas perspectivas, buscando sempre o desconhecido para novas 

descobertas, gerando um desejo de aprender e buscar cada vez o 

caminho da aprendizagem. 

A aprendizagem precisa estar voltada para o aluno em seus 

diversos aspectos, tanto o social, quanto o cultural. Quem é, e como é, 

esse aluno e suas necessidades, os acontecimentos que marcaram sua 

vida social e escolar. As suas habilidades desenvolvidas e a serem 

desenvolvidas. Feito essas buscas da vida do aluno, que não é difícil, 

por que se não conhece o material de trabalho, como irá manuseá-lo? É 

simples pode-se trabalhar com aquilo que se conhece, o médico só 

receita o remédio quando faz o diagnóstico da doença. Com a 

aprendizagem não pode ser diferente, é preciso trilhar caminhos e sem 

conhecimento ou diagnóstico dessa necessidade de aprendizagem nada 

é possível. Costuma-se dizer que não se sabe mais o que fazer, quando 

na verdade nem conhece a causa da falta de interesse, das 

desmotivações do aluno. 

Costuma-se ouvir professores dizerem que tal aluno não quer 

nada com a vida, quando não verdade nem o professor saber o que quer 

do aluno. A uma carência muito grande na vida de algumas crianças, 

seja por falta de atenção da família ou da escola como um todo. Tratar 

bem e dá carinho a quem já tem é muito fácil, difícil é adentrar, onde há 
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uma barreira, devido um trauma familiar, falta de atenção, amor, 

cuidados. Infelizmente tenho me deparado com situações onde 

professores estão acostumados a trabalhar com salas de aula onde os 

alunos são selecionados. Os “problemáticos” fica para o colega porque 

não se tem jeito e nem paciência para trabalhar com alunos assim.  

É preciso buscar os conhecimentos anteriores desse aluno, 

enturmá-lo em salas onde sinta-se capaz, de igual para igual, isso deve 

ser estimulado na própria turma e o professor conhecê-lo para utilizar 

os suportes necessários para a aprendizagem acontecer. Eles têm suas 

limitações, alguns as autoestimas precisam ser melhoradas, necessitam 

de atenção e outros precisam ser moldados mesmo, pois as famílias 

estão em situação de risco e não sabem mais o que fazer. Ainda assim, 

eles não perderam a sensibilidade.  

Observando-se uma situação na escola, a aluna mal falava, 

daquelas que sentam no cantinho da parede e não fala com ninguém. A 

turma fizera uma festinha de aniversário para a professora e alguns 

levaram uma pequena lembrancinha, que variavam um pouco, mas 

todos eram objetos de uso pessoal ou de casa. A referida aluna esperou 

a turma sair e quando ficou sozinha com a professora entregou sua 

lembrancinha. Que nada mais era que sua bonequinha de pano, um 

pouco suja, chegando perto da professora falou: Tia eu não tinha nada 

para te dá, então trouxe minha bonequinha. Considerando-se a ação da 

criança, a vontade de presentear a professora falou mais alto, e aquele 

gesto mostrou o amor, mas também a condição da criança e assim tem-

se um cenário repleto nas escolas e na maioria das vezes nem prestam-

se atenção e quanto a aprendizagem busca a era das tecnologias, 

quando tem-se o principal em nossas mãos, que são as vidas dessas 

crianças para serem moldadas através de nossas ações e despertamentos 

de profissionais capazes que são, não é fácil, já que se preparam para 

trabalhar com eles para seguir na trilha certa. Procurando acertar, onde 

se erra antes, compreender cada etapa do que está fazendo. Isso é a 

função do trabalhador da aprendizagem, fazendo descobertas e 

mudando o cenário de vidas menos preparadas, mas com um potencial 
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tremendo, que precisa apenas de uma força de alguém que estudou e 

está preparado para lidar com essas situações. 

 

1.4 Etapas da aprendizagem 

 

Sabe-se que as habilidades são produzidas no campo 

psicológico do ser humano, habilidades essas que ajudam a 

complementar e fortalecer o conhecimento em todos os sentidos. Desde 

as primeiras horas de vida, a criança avança as diversas fases 

psicológicas e físicas, com o avanço do conhecimento a tendência é 

uma satisfação e muita alegria ou uma tristeza e insatisfação ao mesmo 

tempo. Esses estados de humor podem ser notados nas primeiras ações, 

como na hora da amamentação no peito da mãe. 

A afetividade nesse processo é de suma importância, que não 

deixa de ser uma necessidade de todos os seres e principalmente da 

criança. O relacionamento social e emocional contribui com um 

relacionamento pais/criança, que ajudam e muito no processo de 

aprendizagem da criança. 

Conforme Navarro (2010), quando a criança sente que aprender 

é uma experiência excitante da qual se pode desfrutar, então isso se 

transformará em algo que nunca termina, durante toda a vida. As 

crianças aprendem a esconder suas dificuldades com comportamentos 

como ser palhaço da classe, manter calada, adoecer, fugir das 

reponsabilidades, demonstrar desinteresse ou, muitas vezes, mau 

comportamento. Com frequência fica isolada, esconde-se ou evita fazer 

coisas porque assim ninguém poderá lhe causar dano. Essas máscaras 

protetoras utilizadas para não serem tachadas de burras, lentas ou 

intratáveis isolam-nas socialmente. 

É aí que a criança precisa de ajuda, nessa hora os estímulos a 

fortalece e torna a aprendizagem viável e como todo começo é difícil, 

esse primeiro contato de descobertas precisa ser feito de maneira 

cuidadosa. As do ser humano são múltiplas e precisam ser valorizadas e 

aproveitadas, em todos os sentidos. O processo de aprendizagem é um 

caminho a ser trilhado em parceria com a criança, é ai que entra a 
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confiança, e junto com a segurança e apoio esse caminho torna-se fácil 

o acesso, as ações do professor são importantíssimas nesse caso, hoje 

muitos dos professores tem experiências para contar devido alguém que 

parou para nos ouvir, prestou atenção em detalhes de nossas vidas na 

caminhada escolar ou até mesmo fora dela,mas que não deixa de ter 

uma ligação, um ponto de apoio em todos os sentidos, o simples fato de 

encontra-se com os alunos na rua e cumprimentá-los, se mostra 

interessados em suas situações sejam de saúde, ao pelo familiar que 

viajou, situações mínimas que para muitos são bobagens, essa atenção, 

carinho, interesse faz com que ele sinta-se importante, a pessoa que está 

ali, algumas horas com ele em uma sala de aula, querendo ou não faz 

parte do processo, e convive diariamente. Precisa inteira-se, envolve-se 

com suas dificuldades, anseios, medos e situações diversas. Sem saber 

que alguém se importa com você é muito bom e faz um bem tremendo. 

Ao iniciar a vida escolar, a criança já começou o processo de 

aprendizagem, com seus anseios, curiosidades, limitações, vontades e 

muitas atitudes para dá início a esse processo caminhando com alguém 

ao seu lado. Isso nunca para, é um processo contínuo, por mais que a 

pessoa avance em seu aprendizado, sempre estará a necessitar da ajuda 

de alguém.  

De acordo com Fazenda (1992), não se ensina, nem se aprende, 

apenas vive-se, exerce-se. Todo o indivíduo engajado nesse processo 

será não o aprendiz, mas, na medida em que familiarizar-se com as 

técnicas e quesitos básicos o criador de novas estruturas, novos 

conteúdos, novos métodos, será o motor de transformação. 

A aprendizagem é uma constante em cada indivíduo precisando 

apenas de uma visão diferenciada no processo de aprendizagem. 

Quando o professor utiliza métodos que atendem a cada necessidade, 

encontrada em seus alunos o processo de transformação começa a 

funcionar, um compartilhamento acontece e todos se engajam 

principalmente havendo um empenho dos participantes do processo de 

ensino aprendizagem. Para isso é preciso romper fronteiras de várias 

maneiras, principalmente o trabalho com as disciplinas e assim haja um 

envolvimento de todos, propiciando uma construção de saberes através 
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de uma escola que se envolva na formação social do aluno, intervindo 

na aprendizagem e principalmente no meio social na qual está inserida. 

Conforme Arroyo (2012, p. 249), os movimentos sociais 

mostram que pouco se sabe sobre essas relações tão determinantes entre 

o direito ao lugar e à escola como garantia desse direito primeiro de 

todo ser humano: a vida boa, digna e justa. Como estão ausentes essas 

relações tão estreitas nas análises pedagógicas tão ilustradas. A escola 

na cultura popular é mais do que escola ou mais do que concepção 

reducionista, ilustrada de escola, de ensino de qualidade. 

A escola precisa alinha-se as necessidades dos alunos em 

relação aos direitos, os movimentos sociais por sua vez nem sempre 

compreende de fato que o aluno vive um contexto social bem 

diferenciado dos modelos propostos pela sociedade. Modelos esses que 

servem para parte dos alunos, pois nem todos vivem dignamente, parte 

deles vivem em total exclusão, ou parcialmente tanto da sociedade ou 

da escola. É comum professores buscarem perfeição nos alunos, 

entrega total aos estudos dos conteúdos, e quando não encontra são 

taxados de desinteressados e que não querem nada com a vida. Quando 

na verdade não são compreendidos pelos professores, devido as  suas 

limitações e dificuldades. Esse aluno muitas vezes desacreditado pela 

própria família. Chegando na escola precisa ser apoiado pela 

comunidade escolar, sentirá estímulos para seguir na caminhada 

escolar, transformando uma sociedade que necessita de mudanças 

urgentes. O pensamento de mudança precisa estar na formação tanto da 

criança, como do adulto, precisa ser implantado através de novas 

práticas. 

De acordo com Vygotsky (2010), analisando a formação social 

desde a mais tenra idade, o ato de pensar na criança, é determinado não 

tanto pela estrutura lógica do conceito de si, como é pelas suas 

lembranças concretas. Quanto a seu caráter, ele é sincrético e reflete o 

fato de o pensar da criança depender, antes de mais nada de sua 

memória. 

Quando pesquisadores afirmam, essa condição da criança na sua 

formação social, o histórico de algumas crianças no dia a dia em sala de 
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aula se leva a concordar com essa afirmação, são crianças mesmo 

vivendo em sociedades diferenciadas, não há interferência em sua 

memória, diante de situações diversas. O modo que pensam é 

abrangente, embora a compreensão de fatos é diferente, como também 

a aprendizagem em alguns casos, é preciso partir do concreto, 

considerando  a percepção da criança que é capaz de visualizar, 

compreender e interferir no mundo ao seu redor utilizando sua própria 

linguagem seja verbal ou não-verbal. É comum na criança aproveitar 

situações para desenhar, pintar, escrever, gesticular, demonstrar o que 

está sentindo através de manifestações diversas. Contribuindo com o 

contexto social, no qual está inserida, e quando a família que é o 

principal laço afetivo colabora, fazendo uma fusão do mundo da 

criança com a realidade do adulto, então acontece um equilíbrio das 

visões. 

As lembranças por exemplo, estão no subconsciente tanto da 

criança, como do adulto, só que na criança está mais acentuada. Por 

diversos fatores, a falta de preocupação com os problemas diários é um 

dos fatores que favorecem bastante, isso contribui com a aprendizagem, 

é só observar quando estão ensinando a criança. A disposição de 

aprender é claro aquilo que lhe é interessante e no seu entender 

proveitoso, estimulante e inútil. 

O que é interessante para os adultos, nem sempre é para a 

criança, sendo assim convém pensar em novas estratégias, aliadas ao 

que elas precisam e gostam e se gostam que sintam-se atraídas. 

Segundo Navarro (2010, p. 85), a aprendizagem é uma relação 

vincular. Isso implica que existem dois termos: sujeito e objeto. 

Quando falamos do objeto nos referimos a tudo o que é conhecido 

como o não-eu. O objeto adquire significado na consciência mediante 

as relações de possibilidades de categorizá-lo para que este seja 

compreensível. No vínculo com a mãe, a criança estrutura suas 

capacidades individuais e também sua atitude frente ao mundo e, 

portanto, frente à aprendizagem. É muito importante entender que a 

aprendizagem caminha unida ao crescimento, ir deixando, pouco a 

pouco, a dependência para chegar a ser independente. Nesse processo a 
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criança deve ser capaz de transferir seus afetos para fora do núcleo 

familiar e encontrar outros modelos de identificação com seus colegas e 

professores. 

Os fatores psicossociais estão ligados ao processo ensino 

aprendizagem, desde o relacionamento com a mãe, esse sendo um 

vínculo mais forte, o primeiro contato ou mais próximo. A criança tem 

seu tempo de aprender e isso ligado ao significado as coisas na vida 

dela, no dia a dia observa-se esse processo acontecer de forma muitas 

vezes lenta aos nossos olhos. É um caminho a percorrer e requer 

atenção, cuidado e direcionamento dos pais e professores. O 

relacionamento com outras crianças é muito importante para a 

aprendizagem, o coleguinha da escola compartilhar experiências, 

brincadeiras e em alguns casos desafeto também, que também é 

necessário para a criança entender o mundo no qual estar inserida. 

Alguns pais por não compreenderem, nos primeiros dias de vida 

escolar de seus filhos, quando a criança apanha, é mordida ou coisa 

parecida reagem de diversas formas alguns não querem que o filho vá 

mais para a escola outros mandam defendesse, com a seguinte fala, 

“bata também, se defenda” e assim segue uma sequência de conselhos 

errados. A visão do mundo distante do seio familiar é diferente, até por 

que são mundos diferentes. Não há como todos agirem da mesma 

maneira. Cada pessoa é um ser particular com desejos e defeitos, só que 

diferenciados. 

As capacidades individuais de cada criança devem ser 

consideradas, a partir da cultura, o meio social, as necessidades de 

transformação e vínculos com outros que não são da família. Os afetos 

que elas trazem de seio familiar deve ser transferido aos outros, assim 

formando uma sociedade comum a todos. É dessa forma que a 

aprendizagem caminha juntos com o crescimento da criança, são 

coletadas informações e aprendizagens por todos os ângulos, formando 

assim um conjunto que favorece a todos. Aprendizagem nunca é 

satisfatória se ocorre com um indivíduo sozinho. A criança precisa 

compreender e os adultos aceitarem que dependem uns dos outros, o 
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egocentrismo infantil é apenas uma fase e que na vida adulta precisa ser 

combatido, para que se tenha uma sociedade melhor. 

Há possibilidades de mudanças começando com as crianças, já 

que no início tudo é mais fácil a mentalidade estar se formando, um 

caráter sendo construído e com ajuda de pessoas certas é bem melhor. 

A criança necessita de ajuda nessa construção, já que envolve a 

aprendizagem na sua totalidade. Desde o nascimento que se busca e 

ensina-se as crianças com um simples olhar, falar, brincar ou acariciar. 

Essa intervenção tem tornado o processo de aprendizagem viável. Sabe-

se que a leitura e escrita não é nada fácil, o mundo da criança está 

ligados a tudo isso, só precisa direcionamento durante o processo de 

aprendizagem. 

 

1.5 Dificuldades da aprendizagem 

 

São inúmeras, e as causas, algumas conhecidas outras em 

estudos. Pode-se considerar os problemas que causam as dificuldades 

de aprendizagem buscando respostas nas famílias, na base, na educação 

familiar e no convívio social. Nem sempre encontra-se respostas 

satisfatórias, já que muitas famílias mesmo com muitos problemas, 

consegue educar e o que é melhor desenvolver a aprendizagem, 

influenciar outros a serem pessoas melhores, independentes em uma 

sociedade desafiadora como nossa, passando por cima e vencendo os 

desafios.  

Conforme Navarro (2010, p. 90), uma criança com dificuldades 

de aprendizagem é aquela que não consegue aprender com métodos 

com os quais aprendem a maioria das crianças, apesar de ter as bases 

intelectuais apropriadas para a aprendizagem. Seu rendimento escolar 

será abaixo de suas capacidades. Os problemas específicos de 

aprendizagem não são resultado de: falta de capacidades intelectuais, 

déficits sensoriais primários, privação cultural, falta de continuidade na 

assistência às aulas ou mudanças frequentes de escola, problemas 

emocionais ou instrução inadequada. No entanto, estas condições 
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podem acompanhar, desencadear ou inclusive agravar um problema nas 

áreas de aprendizagem. 

As reações das crianças com dificuldades de aprendizagem, são 

tantas em todas as faixas etárias, quando o professor dos anos iniciais 

encontra uma situação dessas no 1° Ano dos anos iniciais não é tão 

assustador pois o mesmo tem tempo suficiente para aprender. 

Estratégias utilizadas por professores, nos primeiros anos são 

muito importantes, por se tratar de um período onde o cérebro em 

desenvolvimento, buscando outras habilidades de leitura e escrita, 

orientada pelo professor. Os estímulos nessa fase ajudam a despertar o 

interesse da criança, são momentos marcantes na vida escolar da 

criança, quando descobre as letras, os numerais, a junção dos mesmos 

com formação de palavras. A leitura acontece e sempre terá novidades 

para aprender. Apenas precisa ser provocado pelo professor com novas 

práticas, para aceleração do processo de aprendizagem. 

Cada criança tem uma reação diferente da outra no processo de 

aprendizagem, não se deve fazer comparações e nem esperar que todas 

cheguem juntas. A meio sociocultural influenciar bastante. É 

importante conhecer a criança, o meio que está inserida, um pouco de 

sua história. Muitas vezes o professor vê a criança apenas na escola e 

acabou, quando a mesma surge com situações de descaso com as 

atividades da escola ou reações diferentes de comportamento não se 

entende as causas, e acontecem um choque do professor com o aluno, 

vem aquela velha fala “ele não quer nada com a vida”, isso não 

acontece apenas nos anos iniciais, tem-se visto em outras turmas mais 

avançadas. 

O professor entra em desespero ou deixa para lá, abandona esse 

aluno e o resultado é o fracasso escolar, seguido de abandono. A 

família nesses casos parte delas também já tem abandonado. Certo dia 

um pai relatou sobre seu filho adotivo, que a criança não aprendia nada 

por que não queria, e se a mãe, segundo ele batesse na criança 

certamente ela aprendia, por se tratar de preguiça. Relata o cidadão, que 

por também não ter sido alfabetizado ainda, não compreendia bem o 

que estava falando, e isso acontece muito. É preciso conhecer o aluno, a 
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família, o contexto histórico desse aluno, para poder ajuda-lo na 

caminhada, compensando assim suas dificuldades. Quando mais cedo 

for detectada a dificuldade, e buscar ajuda em diferentes situações será 

melhor para o aluno, que diante de tantos desafios, ao chegar no 5° 

Ano, sem ler e escrever a tendência é abandonar a escola. 

Há fatores que desencadeiam as dificuldades de aprendizagem, 

e se não forem descobertos e observados não dar para fazer as devidas 

intervenções a tempo de o aluno sentir vontade de aprender. “Devemos 

partir levando em consideração que a família é a sala de aula primordial 

na educação da criança. Esta metáfora sublinha os aspectos da interação 

familiar que podem contribuir para as dificuldades da criança na 

escola” (NAVARRO, 2010, p.101). 

Os aspectos emocionais contribuem nas dificuldades de 

aprendizagem dos alunos, quando negativos e não trabalhados a 

exemplo disso sempre que os pais se separam nota-se algo na criança, 

alguns reagem agressivamente outras estacionam ou simplesmente não 

aprende, por mais que o professor tente estratégias diferenciadas. O 

mundo dela é outro, não interage com os colegas e o que é pior não 

aprende. 

Conforme (NAVARRO, 2010, p. 101), no entanto, somente é 

conhecida a influência destes aspectos emocionais quando se tenta 

fundamentar um problema de aprendizagem ou quando é realizada uma 

prevenção de tais problemas. Quando se trata de explicar por que 

aprendem aqueles que conseguem aprender, geralmente nos remetemos 

as teorias cognitivas, escuta-se dizer, “essa criança aprende porque é 

inteligente” e não escutamos dizer “essa criança aprende porque é 

amada e muito apoiada por seus pais”. 

O apoio da família é primordial na questão aprendizagem, e na 

maioria das vezes não é visto esse desempenho que a criança apresenta, 

em relação aos pais e familiares, a escola se apropria desse desempenho 

e até professores tentam se encaixar no mérito do aluno. Conheço um 

caso onde o aluno foi classificado nas Olímpiadas de Língua 

Portuguesa, já estava estudando em outra escola, quando se reuniram e 

ficaram discutindo seus méritos e se parabenizando, enquanto isso a 
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mãe que estimulou a criança a ler e escrever desde os 3 anos de idade, 

nem foi citada no momento. 

A ajuda dos pais começando cedo, ajuda também a escola e toda 

sociedade, esse aluno com certeza será bem-sucedido e irá inspirar a 

outros. A criança amada, bem tratada, certamente terá bom êxito 

escolar. O apoio Familiar conta muito no processo de aprendizagem. Já 

nas  famílias desatentas as suas crianças, geralmente são mais difíceis 

de aprender, e por isso os obstáculos são bem maiores, na 

aprendizagem. 

O contato com a família e principalmente a mãe, a criança 

adquiri conhecimentos de mundo, sendo uma abertura para a 

aprendizagem. O vínculo com os pais, estimula a confiança da criança, 

considerando o apoio da família que também fortalece todo um 

contexto escolar. As condições tornam-se favoráveis para todos e quem 

mais ganha nessa situação é a criança. 

Conforme (NAVARRO, 2010, p. 30), aprender é processo 

complexo e multifacetado que apresenta bloqueios e inibições em todos 

os seres humanos. É fundamental que, quando um conflito apareça, não 

se qualifique como um problema, tentando evitar a consciência da 

doença. Uma pessoa pode enfrentar diversas situações com seus filhos 

ou alunos: às vezes pode parecer obsessivo em relação a uma tarefa, 

pode aceitá-la de bom grado ou rejeitá-la quando a ver; às vezes pode 

apresentar uma crise diante de um problema que não tenha conseguido 

resolver e, em outros casos, pode trabalhar a dificuldade e aceitar 

refazê-lo. Às vezes participa ativamente na sala de aula e outras vezes 

está isolada. Todos esses comportamentos aparecem na mesma criança 

e não necessariamente refletem um problema. O que os torna 

significativos é quando esses comportamentos se repetem. 

Ouve-se muitas queixas dos professores quanto a aprendizagem 

dos alunos e alguns usam termos por falta de conhecimento, ao dizer 

que o aluno não quer nada com a vida, faz quando quer e isso tornou-se 

comum na fala dos professores. São comportamentos dos alunos 

difíceis de ser aceito e até mesmo trabalhados na criança.  



43 

É preciso muito cuidado na fala, quando se refere a certas 

situações. Alguns alunos trazem de casa, uma frase memorizada e 

muito difícil de tirá-la da mente, que é “eu não sei de nada, não aprendo 

nada”, de tanto ouvirem os pais falarem isso é um conflito na vida da 

criança. Quando os professores e educadores que buscam tirar isso de 

sua consciência, abri caminho para o aluno e até os professores 

trabalham as dificuldades refazendo o caminho da aprendizagem com 

elas. 

A aprendizagem é continua, a exemplo disso os adultos e 

professores que continuam estudando e aprendendo, até mesmo nos 

simples erros dos alunos. A aprendizagem é uma necessidade continua 

para todos, é como se fosse uma roda giratória, nunca para, nosso 

cérebro precisa está em funcionamento sempre, faz um bem para a 

vida. Quando a bloqueios é preciso revolvê-los em todas as áreas da 

vida.  

A um segredo que não se pode descobrir, é quando a criança 

adentra no mundo da leitura, e fica a observar e ao mesmo tempo 

encantados sem poder participar daquele fenômeno, que aconteceu ali e 

muitas vezes, querem colocar de todas as formas nesse mundo, mas não 

consegue por mais que se tenta, a criança sai desse mundo para outro, o 

mundo das letras, trilhará novos caminhos e vivenciará novas situações. 

Imagina-se a satisfação que ocorre dentro cérebro. 

 

1.6 Dificuldades e distúrbios da aprendizagem 

 

A maior preocupação do momento entre professores e todo 

sistema educacional tem sido a aprendizagem, os meios por que o aluno 

aprende e também porque não aprende, o que mais tem preocupado, são 

os motivos porque os alunos não aprendem?  

Segundo Furtado (2012, p.15), o termo dificuldade de 

aprendizagem é foco de diversos estudos e pesquisas que têm como 

finalidade entender e explicar por que o aluno não aprende. Muitos 

teóricos, entretanto, confundem o termo dificuldade com distúrbio de 

aprendizagem, tomando um pelo outro. Uma explicação se faz 



44 

necessária para que se possa delimitar melhor o objetivo de estudo, se, 

contudo, fazer a historicização dos termos. Constata-se que o termo 

distúrbio está quase sempre associado a disfunções e lesões 

neurológicas, que acabam acarretando prejuízos e danos à 

aprendizagem. Já a dificuldade de aprendizagem geralmente está 

relacionada aos fatores metodológicos e internos do sujeito, como 

aspectos emocionais e familiares. 

Enquanto os profissionais da educação nem sempre estão de 

posse desses termos, e buscam caminhos para resolver o problema da 

aprendizagem nas escuras, e quase sempre sem resultados satisfatórios, 

o que se tem são as barreiras a serem enfrentadas, com o aluno e a 

sociedade, que sempre buscam respostas porque o aluno não aprende? 

O que o professor está fazendo? Perguntas que ecoam até hoje em 

nossa mente. 

Em alguns casos joga-se a culpa na escola, por outro na família 

que não ajuda, na escola por não ter estrutura para trabalhar nossos 

alunos como deve ser, na totalidade. A maioria das escolas públicas 

tem-se como instrumento de ensino aprendizagem apenas o professor, 

como se aluno fosse um máquina testada e sem defeito algum. A 

presença de outros profissionais na área de conhecimento da mente e o 

social da criança se faz necessário, o ser humano como um todo precisa 

ser visto.  

A educação inclusiva tem sido tema em âmbito nacional, mas a 

prática é muito distante da realidade. A escola não está preparada com 

profissionais especializados para receber os alunos, os professores não 

foram formados neste nível de conhecimento. Quando descobrem é 

puro empirismo, não há conhecimento suficiente, para ajudar o aluno. 

Ele continua na escola ficando a margem, e para os índices aquele 

aluno está incluso. 

A família por vez nem sabe, e nem pode ajudar, muito menos 

detectar o que é dificuldade e distúrbios. Para poder ajudar seus filhos, 

enquanto professores, pais e escola não consegue detectar e muito 

menos ajudar, onde terá índices alarmantes de déficit de aprendizagem, 
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por diversos fatores. Pensando assim o sistema educacional estará 

comprometido em seus resultados.  

O resultado é o fracasso escolar, encontra-se alunos no 5° Ano, 

sem saber ler ou escrever o próprio nome. Isso se dá por diversos 

fatores e muitos são identificados para serem tratados, acompanhados e 

esses alunos sigam uma carreira de sucesso escolar e venham a ser 

cidadãos conforme a Constituição Brasileira, Art. 1°, §2°. A educação 

escolar deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à prática social. O 

Art. 4°, III - atendimento educacional especializado gratuito aos 

educandos com necessidades especiais, preferencialmente na rede 

regular de ensino. 

A Constituição estabelece mais não cumpre, o próprio sistema 

educacional não faz o seu papel, quando não garante o seu 

cumprimento perante a sociedade. As dificuldades de aprendizagem 

referentes aos distúrbios e em outras vezes na forma de trabalhar do 

professor, não que ele não saiba trabalhar. Às vezes é impedido de 

inovar suas ideias, suas metodologias tudo em nome de uma nova 

didática, e métodos inovadores. 

Quando o sistema estabelece que alfabetizar a criança na 1ª 

infância, vai tirar o direito de brincar da criança, quando na verdade a 

criança não tem tempo certo para aprender a ler, mas quanto mais cedo 

melhor. Conheço pessoas que foram alfabetizadas aos quatro anos de 

idade, hoje são pessoas bem-sucedida no mundo letrado. Não tem idade 

certa para se alfabetizar, está sendo alfabetizados diariamente. Na 

formação mental da criança de aos 7 anos de idade, quando o cérebro 

está sendo formado, ela aprende, e a construção do conhecimento é 

contínua. Ao conhecer as letras, ler e interpretar não encerra a 

aprendizagem, ela se estende, então não tem tempo para alfabetizar. 

Bom é aprender no tempo certo da criança, é bem melhor, 

aproveitar a oportunidade, enquanto o cérebro está em formação, e até 

porque, alfabetizar na 1ª infância é mais prazeroso para ambas as partes 

envolvidas no processo aprendizagem. 

Alfabetizar na 1ª infância tem sido uma prática até rejeitada por 

alguns profissionais, e muitos professores não estão preparados para 
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viverem essa experiência, participando de um simpósio da 1ª infância 

tive a oportunidade de ver experiências exitosas de crianças envolvendo 

a aprendizagem em diversos níveis, mais o principal foco da 

aprendizagem, que é leitura e escrita, não pode ser mostrado, uma vez 

que, para o sistema a criança nessa idade o foco é brincar e aprender, 

mas não a leitura. Professores não puderam apresentar suas 

experiências exitosas com crianças de 5 anos, por um simples motivo, 

muito cedo para isso ser trabalhado com essas crianças. 

A experiência era de um ditado ilustrado, a leitura em prática 

nessa fase é muito interessante, já que tornasse descoberta para as 

crianças, e cada vez são estimuladas a novas descobertas por parte do 

professor e da criança. Daí uma forma de estimular, envolver o trabalho 

de aprendizagem em cada um, quando em casa, a família consegue 

apenas brincar. Nessa fase a socialização é muito importante, e porque 

não dizer, está na frente e acompanha o processo de aprendizagem, o 

melhor momento para a criança aprender a ler e escrever é quando ela 

está querendo. O novo atrai e aproveitando o momento, facilita e é 

menos doloroso. 

De acordo com Arantes (1997, p. 101) se a criança consegue 

memorizar um código complexo de regras, envolvendo sobreposições e 

exceções, e se no contexto escolar não consegue memorizar regras 

mínimas, pode-se supor que existe um ponto crítico: as atividades, tal 

como desenvolvidas na escola, não estimulam a participação da 

criança. 

Isso comprova que a criança precisa de estímulos para aprender, 

não só a criança, até o adulto necessita ser estimulado, mesmo que de 

forma diferente. O exercício do cérebro, ao lembrar de situações 

parecidas com o momento, faz uma ponte entre a aprendizagem. Só é 

possível uma conversa com a criança e a aprendizagem, quando se 

conecta nessa linha do conhecimento.  

Cada criança é um ser ímpar, não adianta querer copiar e 

repassar da mesma forma conteúdos e conteúdo, o que faz com, que a 

criança aprenda é vontade e ajuda do professor. A memorização é só 

naquele momento ou por algum tempo, de forma mecânica, já a 
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aprendizagem é sem fim. Situações matemáticas podem exemplificar 

muito bem. Algumas mães faziam o seguinte para os filhos aprenderem 

as quatro operações: utilizavam grãos de feijão ou milho, para forma as 

operações e assim resolvê-las. Quem aprendeu dessa forma jamais 

esqueceu, por diversos fatores, e o principal é o manuseio do material, a 

junção do concreto com o abstrato. Isso comprova que a prática tem 

caminhos certos e que o aluno necessita de modelos de educação e 

aprendizagem concretos, adequado a sua realidade, ao vivenciar 

situações de sala de aula, podemos encontrar situações assim, é muito 

comum práticas novas, bem como práticas antigas também. 

Conforme Maluf (2006, p. 114), nas séries iniciais do ensino 

fundamental a principal tarefa da escola é ensinar a ler e escrever. São 

aprendizagens pré-requisito para os demais, de modo que dificuldades 

nesta área trazem consequências negativas para a aprendizagem das 

outras disciplinas. Muitas vezes, o baixo rendimento escolar decorre de 

um insuficiente desempenho da leitura e consequente incompreensão 

dos enunciados. 

Por um momento o aluno está na escola e preciso desse suporte, 

ajuda e compreensão, que no meio familiar não oferece e em alguns 

casos não está preparado para fazê-lo, os alunos carentes por exemplo, 

os pais sequer sabem ler e escrever, trabalham o dia todo e na maioria 

deles conforta os filhos com palavras de ânimo, que nem sempre surti 

efeito, mas é o que nesse podem oferecer, enquanto a escola sim. Com 

apoio de toda comunidade escolar, e o professor é a peça chave nesse 

processo de aprendizagem, ele recebeu formação para isso.  

Dentro desse contexto, tem-se inúmeras dificuldades e 

distúrbios apresentados por nossos alunos, muitos necessitando de 

intervenção de outros profissionais, assim completando o ciclo tão 

necessário para os alunos que é aprender. O papel de cada um dentro do 

ambiente escolar é especifico, e todo tem consciência disso. A própria 

criança não entende tudo isso, mas é preciso mudar esse pensamento. 

Quanto mais cedo ela dominar a leitura e a escrita melhor. O futuro 

escolar é evidente. 
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CAPÍTULO II 
 

ESCOLA, APRENDIZAGEM E CIDADANIA: DIÁLOGOS POSSÍVEIS. 

 

 

2.1 Pensando uma nova concepção de escola  

 

Sendo a escola o lugar que funciona como local de ensino 

coletivo, sob a direção de professores e toda uma rede de apoio, 

também tida como o lugar onde se pode aprender, ensinar e trocar 

experiências de vida, é importante salientar que, atualmente esse 

significado tem sido diferente. Há uma crise na educação e nem sempre 

esse processo de aprender, ensinar e trocar experiências tem acontecido 

de fato. 

Encontra-se diante de desafios, é preciso encontrar respostas 

para uma educação cansada e fadigada, onde professores e alunos já 

não falam a mesma linguagem do entendimento e da compreensão. 

Nesse contexto fica difícil acontecer a aprendizagem, precisasse de 

olhares mais atento ao público escolar, pensando no aluno como 

alguém que também tem problemas, decepções e desilusões. 

“A resposta a esse tipo de desafio implica concepções e práticas 

educativas que valorizem uma função crítica e emancipatória que 

permita compreender o passado, problematizar o futuro e intervir de 

modo transformador e lúcido no presente” (CANÁRIO, 2006, p. 12). 

É necessário encarar a educação de maneira realista, com uma 

visão de mundo, onde o ser participante do processo se enquadre na sua 

própria história, através de novas práticas que façam valer a criticidade 

do aluno, pois o professor entra nesse processo como um agente 

participativo lado a lado com seu aluno. Essa prática tem sido abolida 

mesmo nas minorias que ainda ousam, discordar ou criticar. É 

inacreditável mais boa parte da organização escolar ainda encaram a 

criticidade e a maneira de pensar diferente, como afronta ou o que é 

pior um bom motivo para a exclusão do cidadão pensante, a escola tem 
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agido como se o aluno fosse um robô, onde alguém dá as coordenadas e 

ele segue passo a passo. 

Enquanto não se permite ser emancipados dessas velhas e 

horríveis práticas, está fadado ao fracasso em todos os sentidos. Na 

década de 70, os professores de História por exemplo, ensinavam que 

era preciso estudar o passado para melhor compreensão do futuro. 

Ficavam apenas por aí, nunca nos ajudaram a problematizar nem 

intervir, muito menos transformar o presente de maneira consciente 

como cidadãos donos de si. O choque é evidente para uma sociedade 

que passou tanto tempo como expectadora na sua própria escola, 

sociedade e família. Durante muito tempo esse modelo foi copiado por 

gerações e gerações. 

Conforme Canário (2006, p. 13): 

 

A separação da realidade social produziu um efeito de 

fechamento da escola sobre si mesma, cujos 

inconvenientes estão bem patentes no desejo 

recorrentemente manifestado de ‘ligar a escola à vida’. 

Subestimar a experiência dos aprendentes tem-se 

traduzido em um déficit de sentido do trabalho escolar, 

marcando negativamente a relação com o saber. 

 

Oconhecimento dos alunos quando ignorado, causa um 

desligamento entre o que está na escola e o sentido da vida social, é 

como se houvesse uma quebra dessa realidade de vida da pessoa, 

quando na verdade não dar para separar o sujeito “na escola e fora da 

escola como pessoas distintas” a realidade é que não dá para dividir a 

vida escolar e os saberes que adquirimos ao longo da vida, com os mais 

velhos por exemplo. A escola precisa adaptasse a essa nova realidade, 

encarando de frente o problema ainda dar tempo de correr atrás do 

prejuízo.  

A escola tem sido um lugar prazeroso para os alunos de certa 

forma, mas não em todos os sentidos, ela tem sido um ambiente de 

cansaço e fadiga na maioria das vezes quando são colocadas como só 

elas são as transmissoras ou repassadoras de conhecimento, quando na 

verdade o mundo está aí com tanta tecnologia ao seu dispor. Não falo 
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apenas do advento da internet e sim das tecnologias que já utilizavam 

nossos avós quando associavam o tempo do plantio com as estações e 

tudo dava certo, quando se utilizavam do sol para marcar as horas. 

Quando os professores pararem para valorizar essas 

experiências vividas e trazidas pelos alunos certamente haverá um novo 

ligamento da escola com o aluno e valores serão resgatados. Abrindo 

um leque para uma nova página na escola e na vida cotidiana. Quando 

ele ver que a escola e sua realidade se entendem, são ligadas, ou seja, é 

uma continuidade da vida mesmo, professores que parem para ouvir 

seus relatos e aproveitar ligando os mesmos, ao currículo escolar, 

dando sentido porque eu preciso estudar isso ou aquilo, ou ainda 

acordar para a realidade do meu semelhante, compartilhar de suas 

experiências e ele das minhas. Esse elo da educação é de um valor 

inigualável para a vida do aprendiz, quando ele perceber que ele 

também faz parte desse mundo. Que não só a escola tem o que 

transmitir ele também faz parte da história, que precisa ser vivida e 

contada.  

Essa visão precisa ser incorporada na vida das pessoas que 

também pensam e vivem. O que não se pode é menosprezar os saberes 

e as experiências dos alunos, isso tem acontecido com frequência, pois 

é sempre mais fácil deixar de lado as experiências trazidas pelo aluno 

do que acolher as ideias, é bem possível que o medo deixe isso 

acontecer aos professores, a insegurança, é uma forte inimiga nesse 

campo do saber. 

 

2.2 A escola como detentora do saber 

 

A escola adquiriu ou tomou posse do processo de ação 

educativa de tal forma que, atualmente a maioria das famílias estão 

deixando “o educar” para a escola. Pode ser uma troca de papéis, já que 

a escola não aproveita as experiências dos alunos, a família resolveu 

chamar a atenção, entregando o seu melhor, em busca da devida 

atenção por parte dos “detentores do saber”, isso tem empobrecido o 

pensamento educativo. Segundo Canário (2006, p. 15): 
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Esta organização pedagógica é uma modalidade, entre 

outras possíveis, que prevaleceu historicamente quando 

da passagem de uma relação dual professor-aluno para 

modalidades de ensino simultâneo, características da 

escola atual. Esta forma de organização atende a uma 

concepção cumulativa do conhecimento, na qual o 

currículo escolar corresponde a um menu de informações 

transmitidas aos alunos em doses sequenciadas. 

 

De certa forma as escolas tem ocupado um lugar de empresa, 

onde o aluno é o produto e precisa atender as exigências estabelecidas 

pelo fabricante. É muita exigência para se chegar a lugar algum muitas 

vezes, por se tratar de situações que nem sempre atende as exigências e 

necessidades do ser humano, que precisa ser inserido e aceito na 

sociedade.  

A escola precisa ser recíproca com os alunos, evoluir no 

processo ensinar e aprender, quando situações são vivenciadas, fica 

sempre mais fácil para alunos e professores. Existe ainda uma 

perspectiva de avanços na vida, até mesmo na vida profissional, quando 

percorridos os caminhos certos e em boa companhia, que são 

professores e alunos falando a mesma linguagem da escola, a 

aprendizagem ocorre com mais frequência e sentido. Considerando as 

experiências adquiridas do aluno ao longo da vida, a escola dará sentido 

à vida desse aluno. 

É preciso que as oportunidades de aprendizagem tenham a 

concepção real, viva e que seja interativa, para multiplicar a 

aprendizagem e o sentido a tudo isso seja real, tanto no cotidiano, como 

nas oportunidades de trabalho, no decorrer da vida profissional e social. 

Conforme Canário (2006, p. 21): 

 

[...] Passa por fazer da escola um lugar onde se ganhar o 

gosto pela política, ou seja, onde se vive a democracia, se 

aprende a ser intolerante com as injustiças e a exercer o 

direito à palavra. Onde, em suma, as crianças se formam 

como seres críticos, pensantes e atuantes. 
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A escola ideal ou apropriada, seria aquela que estimule o gosto 

pelo ato de aprender, através do trabalho, e tenha atitude e coragem de 

exercer sua opinião diante dos fatos. A escola sendo um local 

proveitoso para formar o ato intelectual e ao mesmo tempo, esse aluno 

sentisse engajado na sociedade, através do direito de falar, apropriando 

desse direito tornando-se um ser útil e capaz. 

A mudança de comportamento pode surgir daí e tudo isso junta-

se ao ato de aprender, que é os sonhos de boa parte dos professores, 

mas o modo como são organizadas as escolas fica difícil essa mudança 

acontecer. O discurso atualmente é penoso, professores se queixam dos 

alunos e da família, que não dão conta de seus filhos e por vez os 

alunos, boas partes não confessam sua insatisfação com os professores. 

Esse mal-estar é visível tanto dos professores, quanto dos alunos  

e aluno tem inúmeras possibilidades de reclamações, por que estuda 

aquela ou outra disciplina e que estudar não levar a lugar nenhum. 

Começa a citar exemplos de colegas e pessoas que “venceram na vida 

sem ir à escola”. São comparações injustas, mais é como se eles 

estivessem num beco sem saída e sufocados. 

O professor também tem apresentado suas angustias e 

frustações nesse sentido é um fenômeno alarmante que atingiu parte 

desses profissionais e tem perdido o rumo de sua própria profissão, 

estão mergulhados em um mar de problemas, diversas atitudes para 

melhorar, foram deixadas para trás, a vontade de aperfeiçoamento 

também e não se ver outra coisa a não ser reclamar. Do sistema, dos 

alunos dele mesmo e assim vem crescendo uma geração de 

profissionais quase num “beco sem saída”, a desmotivação sentida pelo 

professor é transferida para a sociedade, em busca de culpados essa 

situação tem crescido e se tornado cada vez mais difícil. 

 

Este ‘mal-estar docente’ manifesta-se em diversas 

modalidades de desmotivação e absenteísmo, falta de 

investimento profissional, aumento de doenças 

ocupacionais, refúgio em posturas defensivas (construção 

de estratégias de ‘sobrevivência’) e em um sentimento de 

nostalgia em relação a pretensos anos dourados da escola, 
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situada em algum lugar do passado. (CANÁRIO, 2006, p. 

21). 

 

É bem provável que essa crise educacional tem reflexo em uma 

sociedade decaída e sem perspectiva de mudanças, professores a cada 

dia se veem e presos e obrigados a usarem discursos esfarrapados de 

que não é possível mudar e culpam o sistema, a família, mas não 

procuram ver o seu próprio erro e busca melhorar sua maneira de agir 

com os alunos, compreendendo muitas vezes sua condição social e 

familiar. 

A reorganização desses sistemas educacionais em vigor, precisa 

acontecer com urgência. Quando o professor passar entender que a 

maioria das situações adversas da educação depende de nós, em vez de 

reclamar precisamos de atitudes, não esperar que outras pessoas que 

fazem parte da educação mude a situação, está em nossas mãos os 

ingredientes da receita cabe a nós prepará-la, moldando caráter, sendo 

generoso e atencioso aos problemas vividos pelos alunos. O primeiro 

passo é ganhar a confiança do aluno e respeito.  

É construir sonhos juntos, para alguns alunos, são lançados 

olhares de rejeição, devido a sua condição financeira e isso é notado. 

Alguns professores sofrem até por não conter essa rejeição dentro de si. 

Angustiam-se por não saber como agir, não chegam perto do aluno nem 

para conferir um olhar, a atenção necessária que o ser humano precisa. 

No processo de formação do professor, não lhe falaram que sua matéria 

prima de trabalho era seres humanos, que estão dentro de um processo 

de formação física e mental. 

Conforme Canário (2006, p. 22), o déficit de sentido das 

situações escolares é, aliás, algo em comum aos professores e aos 

alunos, que são, em conjunto, prisioneiros dos problemas e 

constrangimentos. Isto significa que a construção de uma outra 

profissionalidade para os professores não é prévia, mas, sim, 

concomitante com a construção de uma relação com os alunos. Estes, 

principalmente quando se trata de crianças e jovens de origem pobre, 

devem ser encarados pelos professores como aliados e não como 



54 

“problemas”. A construção de uma imagem valorizada dos alunos 

constitui uma condição necessária para o desenvolvimento de uma 

relação pedagógica positiva. 

Professores e alunos estão no mesmo barco pode-se dizer, é bem 

possível que inconscientemente está formando cidadãos que irão 

prejudicar muito a sociedade, onde os professores não estão fora do 

contexto, é bem provável. Os alunos vivem os mesmos problemas, pois 

é bem visível que quando o aluno não aprende a culpa recai sobre o 

professor. É necessário mudança, pensando nesse contexto que 

professores e alunos entram em conflitos de problemas e acusações. 

É preciso uma nova construção de relacionamento professor-

aluno, principalmente tratando-se de crianças e jovens pobres, que, 

muitas vezes são tratadas como “problemas”. É bem verdade que 

ninguém quer ser tratado ou que tratem um filho seu dessa forma. É 

necessário que professores se tornem aliados, para que os alunos 

cheguem mais perto, sintam-se pessoas aceitas e possam seguir na 

caminhada escolar de cabeça erguida. Tive experiências dessa natureza 

e hoje vejo quanto valeu para aquele adolescente e para a escola como 

um todo.  

É bem verdade que todos ganham nessa nova construção, a 

valorização é o caminho certo, quando se encontra no lugar do aluno, 

sabe-se o que isso e seus efeitos causam na pessoa. 

Há uma grande perspectiva por um lado no aprender e por outra 

para que aprender. O futuro da escola, nesse modelo atual é incerto, o 

aluno quando criança vai à escola cheio de fantasias, quando chega a 

escola ver que a situação é bem diferente e surgem perguntas e 

respostas na sua mente como aprender o que?  E para que? 

O campo de aprendizagem é vasto, as informações e 

aprendizagens anteriores ou adquiridas fora da escola são aproveitadas. 

A aprendizagem é um processo que a pessoa faz de si mesmo enquanto 

aprendiz é possível também ensinar, no processo de aprendizagem a 

informação é essencial. Sem contar com as experiências anteriores sem 

as mesmas não há conhecimento nem de si nem do outro. Ao ensinar 

precisa-se compreender que são aprendizes também com nossas 
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limitações, sejam dificuldades em todos os sentidos, o armazenamento 

das informações é essencial, e isso se dar ao longo da vida. 

Pelo fato da pessoa está se construindo dia após dia, isso 

significa que somos eternos aprendizes e que, a exemplo disso é que no 

contexto familiar ensinamos, mas também aprendemos muito com 

nossos filhos, ou até mesmo crianças que convivemos dia a dia. Na sala 

de aula também aprendemos com os alunos, embora não damos conta 

disso. Ao observar pequenas atitudes do aluno, como afirma Canário 

(2006, p. 27).  

Aprende-se na escola, é claro, mas aprende-se também, e 

sobretudo na família, no bairro, na empresa, no sindicato. A escola é, 

sem dúvida, uma das instituições educativas. Há outras, porém, tão ou 

mais importantes que, embora perseguindo finalidades educativas, não 

podem ser definidas como escolares. Refiro as instituições como os 

museus, as bibliotecas, as associações culturais, de importância 

decisiva sob uma perspectiva de educação permanente. Dado que a 

maioria dos contextos não são escolares, mas apresentam 

potencialidades educativas, será talvez preferível que se fala em 

oportunidades de aprendizagem das quais o sujeito poderá (ou não) se 

apropriar. Do ponto de vista do educador, torna-se então possível 

desenvolver uma ação deliberada para reforçar o potencial educativo de 

um contexto (ou seja, sua educogenia) e multiplicar a oferta de 

oportunidades de aprendizagem. 

O professor não é apenas aquele que ensina, mas antes de tudo 

aquele que aprende e aprender lidar com tudo isso não é fácil, por isso 

torna-se aprendizagem para ambos, a escola não é o único cenário para 

esse acontecimento, ela se apresenta como um complemento a esse 

processo tão debatido e porque não dizer, desacreditado e junto a ele a 

figura do professor.  

Ao trabalhar em sua sala Gêneros Textuais, um de seus alunos 

exemplificou com uma receita que não era nada proveitosa para o 

consumo é claro, o aluno trouxe a experiência de casa, do meio 

familiar, onde aprendeu com o pai e inocentemente ensinava o passo a 

passo de como preparar a maconha. Ela parou para ouvir a receita, 
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contextualiza e daí introduziu a interdisciplinaridade ao saber de uma 

criança trazido da família era um gênero textual, e daí se a situação é 

constrangedora e porque não dizer lamentável, mas o que estamos 

tratando aqui é a questão do contexto familiar e as aprendizagens 

vindas por outros ângulos melhor dizendo.  

Aprende-se de várias maneiras, formas e ainda no contexto que 

estão inseridos, não dá para pensar em aprendizagem 

descontextualizada de ações anteriores a escola ou ainda a 

desvalorização dela.  

A maior parte das aprendizagens são de maneiras não-formais e 

surgem de forma inconsciente de aprender, por exemplo os afazeres 

diários como cozinhar, cuidar de animais domésticos e tantos outros 

não se aprende na escola, é uma ação deliberada na pessoa. Parece que 

a mente deles era de bronze, diferente de outras aprendizagens, como 

por exemplo andar de bicicleta ou dirigir um carro. Essas 

aprendizagens não estavam condicionadas à escola e sim a sua 

curiosidade e vontade de aprender e ver suas necessidades supridas e 

não aquelas que o sistema ou o professor lhe impõe, que parece muito 

boa e solucionadora da vida de qualquer um pode-se pensar assim. 

Aprender aquilo que nos interessa é bem mais fácil e prazeroso, na 

maioria das vezes isso não acontece na escola, as atividades da escola 

tem se tornado penosa e os professores tem reclamado devido ao 

desinteresse do aluno, é uma queixa crônica. 

De tanto os professores reclamarem, o aluno tem sido ou se 

colocado no lugar do problema e não é fácil ser visto como o problema, 

sentisse o problema É comum encontrar-se com alunos 

“desestimulados ou desvalorizados” em relação ao bom relacionamento 

professor–aluno, pensando bem colocar no lugar do aluno, e quando é 

visto como um “problema”, como reage em relação as outras pessoas? 

Na maioria das vezes deixa-se tudo para lá, já que ninguém não 

valoriza as qualidades, só veem os defeitos. Os pré-requisitos básicos 

como paciência, vontade de aprender e principalmente a elevação da 

autoestima.  
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É fácil dizer que o aluno é desatento e não quer aprender, que 

assumir as falhas enquanto professores e orientadores do conhecimento, 

e o que é pior, o velho ditado “esse aluno não sabe de nada”, mas nem 

sempre se busca a forma ou maneira correta de alcançar esse aluno e 

valorizar os conhecimentos prévios dele. 

Conforme Canário (2006, p. 90), é a escola, enquanto sistema 

social complexo, que, na sua globalidade, precisará evoluir de um 

sistema de repetição de informações para um sistema de produção de 

saberes, em que professores e alunos possam assumir-se como 

criadores. É esta a condição para que a escola possa vir a ser capaz de 

responder de forma positiva aos três grandes desafios que lhe são 

colocados: 

O primeiro é responder à crescente diversidade e 

heterogeneidade dos públicos escolares, como resultado da 

democratização de acesso à escola e do prolongamento dos percursos 

escolares. 

O segundo é responder à necessidade de contribuir para, em um 

contexto de crescente incerteza e imprevisibilidade, formar analistas 

simbólicos, ou seja, pessoas capazes de equacionar problemas e 

conceber hipóteses criativas de soluções, e não “aplicadores” de 

soluções aprendidas previamente. 

O terceiro é facilitar aquilo que Paulo Freire chamou de 

“emersão de consciências”, tendo em vista a sua inserção crítica na 

realidade social, a partir de modalidades de trabalho baseadas na 

centralidade de quem aprende. 

A escola tem caminhado a passos de tartaruga pode-se dizer, as 

repetições de informações são um modelo, o aluno é visto, ou melhor 

nem é visto como produtor do saber, o professor é quem tem o saber e 

quer repassa-lo a todo custo mesmo que este seja na maioria das vezes 

desestimulantes e desnecessário para a vida desse aluno. Surgem então 

as reclamações por parte de professores, onde o aluno “não quer nada 

com a vida”, quando nos colocamos no lugar do aluno, que em uma 

aula o professor só passa informações, e quando essas não nos 

interessam, como age diante da situação. 
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A produção do saber é muito importante e ao mesmo tempo 

estimulante, quando o aluno descobre este universo, a auto estima 

melhora e ele então assume sua identidade de estudante e produtor de 

saberes, passa a ver no professor um companheiro, facilitador. Alguém 

que pode somar com ele, um conhecedor para ajudá-lo. Diferente do 

repassador apenas de informações e quando desnecessárias, já que o 

sistema educacional caminha na contramão, fica difícil a escola acolher 

e ajuda-los a produzir o saber. 

A escola tem sido u sistema social complexo devido a sua forma 

de agir, espera-se no outro aquilo que ela pode fazer, acompanhar o 

processo de heterogeneidade, respondendo  a essa diversidade de forma 

que atenda todos e aproveite a diversidade de aprendizagem não só na 

leitura e escrita, mas em todas as áreas do saber. Visando sempre a 

aprendizagem e também igualdade social, para um futuro promissor de 

todos envolvidos no processo de aprendizagem. 

É difícil imaginar mais infelizmente ainda existe educadores 

que pensam em salas de aulas perfeitas pode-se dizer assim, onde na 

maioria das vezes, os alunos são selecionados por classe social e os 

mais evoluídos na aprendizagem. Pensando assim onde fica a 

socialização e o saber compartilhado, onde um poderá ajudar o outro e 

assim a produção do saber não ficará comprometida, por uma parte que 

parece ser frágil demais podemos dizer assim e que não quer nada com 

a vida como diz alguns professores infelizmente. Ao acompanhar o 

aluno o professor descobre muitas maneiras de lidar com o saber 

popular ou os conhecimentos trazidos de casa, que é um contexto muito 

diferente da escola, todos os envolvidos na educação e aprendizagem 

precisam saber disso, aprende-se na escola, mas também ensina-se, com 

atitudes de companheirismo, compreensão, ajuda e valorização do outro 

como pessoa.  

O processo de aprendizagem se dá gradativamente, se faz 

necessária organizações de políticas educacionais locais para 

acompanhar e acolher as necessidades de cada comunidade, focando no 

conhecimento tanto de professores como da sociedade em geral. Os 

problemas relacionados ao analfabetismo não são de uma localidade em 
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particular, mas sim de um todo. A sociedade contribui para o 

desenvolvimento das escolas também, quando interagi com a mesma 

através de parcerias, com as famílias principalmente.  

Quando a criança passa por dificuldades de relacionamento em 

casa, na escola fica difícil para todos e principalmente para o 

desenvolvimento da aprendizagem, se  na sua comunidade não tem 

apoio psicológico ou ainda apoio moral tanto da sociedade e da família, 

não se sente amada em seu contexto social ou familiar torna-se 

complexo esse elo do desenvolvimento da aprendizagem. 

A questão da formação do aluno, costuma-se dizer que 

“prepara-se o mesmo para a vida”, mas será que prepara mesmo? 

Constroem-se um mundo de sonhos e incertezas, quando na verdade, 

forma-se ou tenta torná-lo cidadão crítico e não aceita essa criticidade 

e, lá no Ensino Superior reprovamos suas atitudes de revoltas e 

protestos, não são admitidas por grande parte da sociedade. 

 

2.3 Escola: organização associada ao tempo e espaço histórico 

 

A escola atuais dias tem sido alvo de polêmicas e estudos, 

sempre tenta-se descobrir soluções para os problemas dos alunos e 

professores, e vê-se a escola como instituição solucionadora de diversos 

problemas, sejam familiares, sociais e de aprendizagem. O 

analfabetismo tem sido o bicho de sete cabeças para a atualidade 

escolar, pesquisas e muitos investimentos por parte das políticas 

educacionais em vigor, são lançados todos os dias, em nosso pais. 

Conforme Trindade E Cosme (2010, p. 15), não é possível 

abordar-se o ato de educar ou o ato de aprender no âmbito das escolas 

como atos dissociados dos compromissos políticos, culturais e 

formativos que justificam a sua existência como um espaço singular de 

socialização que se foi afirmando progressivamente, a partir sobretudo 

do século XVIII, como um contexto educativo tão incontornável quanto 

inevitável no mundo e nas sociedades atuais. 

Fazer educação ou escola caminhar não é fácil, caminhar só 

com professores e alunos é muito difícil. Todo um conjunto é quem 
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produz esses valores, professores são apenas os, mais próximos dos 

alunos, são parte de um processo. As políticas educacionais tanto 

municipais como nacionais são sustentáculos imprescindíveis, sem 

falar nos valores culturais adquiridos por parte de uma geração, seus 

valores, saberes e experiências ao longo da vida. 

Sendo a escola uma associação, transpõe seus valores aos 

membros de uma sociedade que usufrui de seus benefícios, não se pode 

fechar os olhos para esse sistema, onde querem apenas resolução dos 

problemas pertinentes a criança, analfabetismo e aprendizagem. Os 

olhares estão voltados para tudo menos para o ser humano, com 

qualidades e também defeitos, inseguranças e insatisfações ao longo de 

uma caminhada árdua, que na maioria das vezes nos apresenta a vida.  

A escola deixou de ser uma instituição educativa, passando a ser 

um investimento a curto prazo para uma sociedade consumista e 

descentralizada de valores sociais e culturais. Grande desafio espera-se, 

sem falar no analfabetismo que é um grande problema a ser enfrentado. 

Pode-se ainda falar no analfabetismo funcional, que atinge grande parte 

da sociedade atual. 

De acordo com Canário (1998, p. 3), onde de forma constante e 

sistemática se colocam perguntas, com a particularidade de as respostas 

já serem previamente conhecidas. Por outro lado, e ao contrário do que 

acontece em situações originadas por uma por uma curiosidade 

legítima, quem coloca as perguntas são (regra geral) aqueles (os 

professores) que já sabem as respostas. Estas preexistem às questões e 

correspondem a um conhecimento produzido e importado do exterior 

da instituição escolar. Por outro lado, ainda, aqueles que antes de entrar 

na escola (as crianças) eram peritos em questionar os alunos 

(frequentemente de forma embaraçante) passam a ser desencorajados 

de o fazer e convidados a aprender boas respostas, para as questões que, 

também com frequência, não lhes interessam. 

A organização escolar precisa repensar um modelo de escola 

onde os alunos se se apropriem da cultura de forma significativa, vindo 

a construírem um patrimônio cultural para toda a sociedade de forma 

educativa.  
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O modelo de educação existente parece um pouco desgastado e 

cansativo, os projetos escolares por vez são repetitivos, parecendo até 

com os cadernos amarelados utilizados por alguns professores no 

passado. A educação precisa interpretar a finalidade de cada projeto a 

fundo, pensando assim não existe espaço na educação para improvisos, 

é preciso compreender o que está em jogo. A longo dos tempos a 

educação tem se distanciado dos alunos de forma sorrateira.  

As políticas educacionais lançadas pelo governo federal, 

parecem muito boas, e são, mas não deixam de ser uma arrumação um 

pouco diferente a cada programa. Os programas lançados a uma 

década, hoje são relançados com uma pequena maquiagem e um nome 

diferente, é o que chamamos de cara nova. De novo mesmo só tem a 

cara, porque o conteúdo é o mesmo, então como mudar essa realidade 

educacional tão debatida e criticada as vezes por professores e 

trabalhadores da educação. A função de cada um, dentro desse contexto 

não é de expectador creio eu, mas de modificadores desse sistema 

ultrapassados. 

Conforme Trindade e Cosme (2010, p. 23), as escolas 

necessitam, para que os seus alunos aprendam, proporcionar ambientes 

e experiências que potenciem vivências em função das quais as 

aprendizagens sejam possíveis e os contextos educativos não formais 

proporcionem, certamente, situações de aprendizagem que resultam das 

experiências vividas por todos aqueles que percorrem tais contextos. As 

aprendizagens não são, contudo, a finalidade primeira dos contextos 

educativos não formais, embora estas possam acontecer como um 

fenômeno decorrente do envolvimento dos sujeitos naquelas 

experiências. 

Aprender com prazer através de situações do cotidiano é a 

forma mais interessante, é unir o útil ao agradável pode-se dizer, as 

escolas precisam pensar nessa situação. As experiências vividas por 

cada um são bem interessante, é uma forma de valorizar a pessoa, fazer 

com que se sinta útil e ainda parte importante de um contexto social. 

Aprendizagem acontece em conjunto um ajudando o outro, 

valorizando, sentindo-se capaz, ao proporcionar esses encontros dos 
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saberes a escola está dando um salto para um futuro de pessoas 

valorizadas e respeitadas de seu convívio escolar e social ao mesmo 

tempo, quando a escola compreende o aluno como parte do contexto 

educativo, respeitando suas experiências, saberes e aproveitando as 

aprendizagens assumidas por esse aluno fica bem mais fácil o 

desenvolvimento do processo ensino-aprendizagem. A participação 

nesse processo é de todos desde a família até a escola. Até mesmo as 

famílias mais simples ou analfabetas têm experiências de vida para ser 

ensinada e aprendida, a construção da cultura é feita assim, passando de 

geração a geração, partindo da valorização do aluno e toda sua família e 

comunidade. 

O ato de aprender é simples basta trazer à tona vestígios de uma 

educação e experiências anteriores, ao longo de minha jornada de 

trabalho, acúmulo algumas experiências nesse sentido, que o aluno tem 

sua própria coleção, se é o que posso chamar de experiências de vida 

acumulada ao longo da vida. Quando aproveita-se as experiências elas 

tornam-se legítimas dentro da escola, o formato da escola hoje está um 

pouco distante, devido a fragilidade do sistema educacional tratar o 

aluno como que não sabe nada e precisa aprender tudo o que a escola 

tem a oferecer, que as vezes ou na maioria das vezes, é o que o aluno já  

está cansado de ouvir e ver e não é mais interessante, porque não é o 

seu desejo suas aptidões estão voltadas para outro contexto mais 

próximo a realidade cotidiana, o modelo educacional  estabelecido 

pelas escolas tem sido um bloqueio para a aprendizagem, de forma 

sistemática. Quando na vida nem tudo é uma sequência, ao nascer a 

criança já passar a ter conhecimento do mundo ao seu redor, seus 

primeiros movimentos já são adquiridos conhecimentos mesmo que 

esses não sejam observados e valorizados. 

No simples gesto de procurar o seio da mãe, ela já transmite 

conhecimento e aprende com os gestos da mãe, o cheiro, o olhar e 

tantos outros. As particularidades são visíveis em cada criança nas 

distintas fases escolar. Pode-se afirmar que as escolas reproduzem atos 

desfavoráveis a aprendizagem, parece buscar um caminho mais difícil 

ou lento. 
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De acordo com Trindade e Cosme (2010, p. 79), é de se esperar 

que a reflexão sobre a configuração do estatuto do papel dos 

professores não seja uma tarefa isenta de dificuldades. Se, para aqueles 

que partilham dos pressupostos e das crenças que o paradigma 

pedagógico da instrução divulgou, esta era uma problemática que não 

justifica grandes discussões, dado que a centralidade pedagógica do 

professor no espaço da sala de aula e nas escolas é inquestionável, há 

de se ter em conta a abordagem do paradigma pedagógico da 

aprendizagem para a qual os professores, mais do que agir, terão de, no 

mínimo, não obstaculizar a aprendizagem dos seus alunos. Trata-se, 

como se depreende, de duas perspectivas que apresentam, só por si 

dificuldades acrescidas aos professores. 

Boa parte dos alunos são ignorados pela própria família, e ao 

chegar na escola esperasse uma nova vida através do carinho e 

compreensão de todos seja constante e não ignorados pelos seus 

professores tanto na cultura como em diversas particularidades, que 

quando isso acontece  a aprendizagem é afetada também, o legado do 

professor reflete nas ações do aluno, basta da mais atenção e prestar a 

devida atenção nas atitudes desse aluno, a centralização na 

aprendizagem faz toda a diferença na vida do aluno e do professor. 

Saber que alguém se importa, é muito bom, mesmo quando é amado 

em casa. 

Na vida de todos os professores quem nunca vivenciou uma 

situação parecida, mas é preciso cautela ao pensar nessas atitudes, na 

questão aprendizagem, ou escola, vale a pena não só na ação dos 

professores e sim da parte pedagógica. Buscando sempre conhecer o 

meio em que este aluno vive, recorrendo as situações familiares dos 

alunos, como forma de aconchego e até que ele mesmo, perceba que 

alguém se importa com ele, se  assemelha aos seus ideais. É uma forma 

de  identifica-se com seus problemas e daí vem uma aproximação e ao 

mesmo tempo um elo maior entre ambos, e no processo ensino 

aprendizagem isso é imprescindível. 

Esse é o ponto de partida, na busca pelo conhecimento prévio 

dos alunos é possível descobertas de valores incomparáveis. A função 
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do professor é tornar a aprendizagem viável ao aluno e isso nem sempre 

acontece, na busca do cumprimento do planejamento escolar muitos se 

perdem e até mesmo o aluno fica perdido em meio a tudo isso. 

Ao iniciar um projeto escolar, seja de qualquer natureza é 

importante levá-lo ao conhecimento do aluno antes de mais nada. 

Conforme Trindade e Cosme (2010, p. 138), para que as finalidades se 

concretizem, é importante, então, que o problema se afirme pela 

abertura, na qual possa permitir a possibilidade de utilizar diversos 

tipos de abordagens, não admita, apenas, uma solução prévia e mais ou 

menos prescrita e construa um desafio que os alunos possam enfrentar 

com sucesso. É a partir deste conjunto de condições que a 

aprendizagem por meio de resolução de problemas se pode concretizar, 

permitindo aos alunos aprender a desenvolver estratégias, a trabalhar 

em conjunto, a monitorizar o que realizam e a autonomizar-se 

progressivamente no âmbito das tarefas de aprendizagem. 

O apoio ao desenvolvimento de projetos é essencial para que a 

aprendizagem aconteça de fato. É bem comum se pensar e agir de 

forma errada, pensando que o aluno vai se interessar por qualquer 

coisa, aprender só tem sentido se for com prazer e por prazer ao sugerir 

situações problemas para o aluno como é o caso de projetos, precisa-se 

compreender que, a curiosidade precisa ser despertada, os anseios 

também respondidos através propostas a serem avaliadas pelos alunos 

de forma sutil, o aluno uma vez sabendo o porquê de toda situação, 

poderá se interessar e buscar novas fontes de conhecimentos, para 

responder questões difíceis em seu cotidiano. 

A apresentação das situações problemas através de textos 

criativos deve ser levada em consideração para despertar o interesse do 

aluno, fazendo com que a aprendizagem seja real, atingindo até mesmo 

seu contexto social. Propostas diferenciada, apresentadas de maneira 

atrativa farão efeitos tanto na aprendizagem escolar como na vida 

cotidiana. O apoio do professor nesta hora é essencial, pois é nessa 

figura que o aluno busca apoio, compreensão, sabendo que terá esse 

apoio por parte de quem está no caminho da aprendizagem. Certamente 

cumprirá um papel importantíssimo na sociedade como todo. 
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De acordo com Demo (1995, p. 248), o grupo que é capaz de 

elaborar projeto pedagógico poderá avançar para a exigência coletiva 

de elaboração teórico-prática de todas as atividades, a começar pelas 

aulas. Cada aula não pode apenas repassar/requentar conhecimento 

alheio, mas recriá-lo com alguma propriedade, para estabelecer-se o 

desafio de saber pensar e de aprender a aprender. A aula deixa de ser 

encenação de repasse copiado, destinada a ser sempre apenas 

recopiada, para ocupar a função moderna de insumo instrumental com 

vistas à capacidade construtiva do aluno. Isto supõe um professor capaz 

de produzir, de elaborar com autonomia, e um aluno que busca o 

mesmo objetivo. 

Um projeto pedagógico bem elaborado em equipe é o que faz a 

diferença em um sistema educacional, para que as aulas sejam 

produtivas e agradáveis, isso feito  buscando apoio coletivamente 

melhor ainda, pois deve-se repensar nossos valores de aprendizagem, 

pois diante de situações adversas na vida do aluno, cabe a equipe 

escolar buscar estratégias que elevem a autoestima dos alunos. 

Trazendo de uma realidade muito diferente, vivida por eles 

diariamente. Muitos professores por falta de conhecimento de mundo e 

contexto social do aluno, deixa de fazerem sua parte enquanto educador 

para buscarem apenas reclamação de melhoras de serviço, ou dos 

governantes, esquecendo assim seu papel de professor. 

Enquanto busca-se soluções para a aprendizagem em outras 

pessoas que sequer sabem ou sentem na pele essa necessidade de 

mudança na educação, visando sempre a aprendizagem e seus 

processos, então estaremos mergulhados no poço da incompetência em 

todas as esferas. Um cidadão que aprender a de fato nunca vai esquecer 

seus princípios e valores, agregados a isso estão  o bem-estar da pessoa. 

Aprender é um desafio tanto para o professor quanto para o 

aluno, já que temos conhecimentos diferenciados em todos os sentidos. 

Educar é investir em alguém, para que se tenha um país melhor, com 

pessoas capazes de fazer uma nação de verdade, com realização tanto 

pessoal quanto profissional. Pensar sempre no que o aluno tem que 

aprender é um ponto relevante para a educação e aprendizagem. 
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Transportar para a sala de aula o novo, o diferente e ao mesmo tempo o 

que o aluno já convive em seu contexto social, o saber diário de sua 

vivencia com o meio no qual estar inserido. 

A sala de aula precisa torna-se um espaço de aprendizagem, 

para o aluno, não deixando de lado os valores e atitudes, capazes de 

transformar pessoas em cidadãos melhores. O espaço escolar pode ser 

um espaço democrático, dar-se ao luxo de nossos alunos, serem bem-

sucedidos na vida escolar e cotidiana é muito importante. 

Conforme Saviani (1989, p. 20), a educação, enquanto fator de 

equalização social será, pois, um instrumento de correção da 

marginalidade na medida de cumprir a função de ajustar, de adaptar os 

indivíduos à sociedade, incutindo neles sentimento de aceitação dos 

demais e pelos demais. Portanto, educação será um instrumento de 

correção da marginalidade na medida em que contribuir para a 

constituição de uma sociedade cujos membros, não importam as 

diferenças de quaisquer tipos, se aceitem mutualmente e se respeitem 

na sua individualidade específica. 

Ser aceito em uma sociedade, após uma vida de marginalidade 

não é fácil, a escola tem um social de integração nesse sentido de apoio 

e respeito a essas diferenças. Ao excluir os alunos estamos entregando 

para a marginalidade. A escola que queremos precisa estar alicerçada 

nos parâmetros da autoajuda aos menos favorecidos, levando-os a 

aprender na prática, aproveitando suas experiências sociais em todos os 

sentidos, que torne o aprender significativo, e então os resultados virão.  

“Em suma trata-se de uma teoria pedagógica que considera que 

o importante não é aprender, mas aprender a aprender” (SAVIANI, 

1989, p. 21). 

Pensando bem a educação fará sentido quando se conecta a 

escola, de maneira que o professor seja tocado a entender de fato que o 

que o aluno precisa e necessita aprender. O que vai ser útil em sua vida 

de trabalho e principalmente no seu cotidiano, a praticidade das coisas 

será de suma importância nesse sentido. 

“A escola deveria agrupar os alunos segundo áreas de interesses 

decorrente de uma atividade livre. O professor agiria como um 
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estimulador e orientador da aprendizagem cuja iniciativa principal 

caberia aos próprios alunos” (SAVIANI,1989, p. 21).  

Buscar a valorização dos saberes para o espaço propício ao 

processo de aprendizagem e compreender as diferentes maneiras de 

ensinar, o tipo de escola, que vem sendo discutida e avaliada a cada 

ano, esse novo modelo de educação que vem favorecendo uma parte 

menor da sociedade, onde no decorrer de sua vida escolar, muitas vezes 

são atropelados pelo sistema educacional vigente do momento. 

O tipo de escola que se querer estar bem longe de acontecer de 

fato, o ensino da atual escola está voltado não para a criança e para o 

seu crescimento intelectual e social, quando se passa a visar “os lucros” 

sufoca-se tudo que seria de proveitoso na questão aprendizagem do 

aluno. A política partidária, então tem sido um problema, na questão da 

aprendizagem dentro das escolas. 

Os movimentos são confundidos, onde se pensa em punir o 

professor que foi contrário ao gestor municipal nas eleições, trocando 

sempre de sala de aula, que na maioria das vezes o mesmo já estar 

adaptado. Buscando essa punição, quem sofre são os alunos, que a 

aprendizagem fica comprometida, sem falar no lado emocional de 

ambas as partes. 

 

Aqui é o trabalhador que deve se adaptar ao processo de 

trabalho, já que este foi objetivado e organizado de forma 

parcelada. Nessas condições, o trabalhador ocupa seu 

posto na linha de montagem e executa determinada 

parcela do trabalho necessário para produzir 

determinados objetos. O produto é, pois, uma decorrência 

da forma como é organizado o processo. (SAVIANI, 

1989, p. 23). 

 

Pensando-se na forma de trabalho que se pratica nas escolas é 

bom agir de forma que os alunos venham a ser favorecidos, se for para 

formar cidadãos melhores e conscientes de seus deveres e direitos, 

buscando sempre o aperfeiçoamento em todas as áreas de suas vidas, 

precisa-se entender o que é educação de qualidade. Prega-se isso a toda 

hora e ainda nem se sabe distingui o que educação, muito menos de 
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qualidade. As ações demonstradas a todo momento são totalmente 

contraria ao que pregamos. Não dá para entender educação de 

qualidade com exclusão, separação de classes sociais em uma escola, 

por turma, A, B, C, D. Aparentemente com organização, seria ótimo se 

a organização tivesse por traz disso. Mais o que se vê são os alunos 

sendo selecionados por classe social ou outra coisa parecida que 

podemos chamar de discriminação social. 

Ao invés de conscientizar que a educação só pode ter qualidade 

quando surti efeito na vida das pessoas até mesmo das menos 

favorecidas. A marginalidade não seria extinta com certeza, mas os 

números certamente cairiam bastante, nossas ações tanto em sala de 

aula quanto nas escolas tem enfatizados para a busca das desigualdades, 

isso é inaceitável, quando se “educação direito de todos”, não se pensa 

em aprendizagem direito de todos, pelo contrário no contexto que 

vivemos, educação tem sido, uma disputa, e salve-se quem puder, que 

fique o melhor é uma disputa desde os primeiros anos de escola e segue 

durante toda vida escolar. E se não basta-se algumas escolas 

selecionam as turmas por nível de aprendizagem, como que os outros 

não tivessem condições de aprender também, há professores 

despreparados, tanto para transmitir conhecimentos, quanto para 

compreender o estado emocional dos alunos, o contexto social que esse 

aluno está inserido, os riscos, a violência, as drogas e até mesmo a falta 

de carinho e apoio dos pais, que estão mais próximos e porque não 

dizer os familiares. 

“Para alterar qualitativamente a prática de seus alunos enquanto 

agentes sociais. Insisto neste ponto porque via de regra tem-se a 

tendência a se desvincular os conteúdos específicos de cada disciplina 

das finalidades sociais amplas” (SAVIANI.1989, p. 89). 

Aprendizagem requer entrelaçamento com o social, por que o 

aluno é um ser social e não dar para separar escola e aprendizagem, 

quando esse aluno convive mais na sociedade que na escola, com isso o 

que ele precisa aprender, é natural que esteja de acordo com seu 

convívio. A aprendizagem tem que ter sentido na vida das pessoas, o 

que precisa-se aprender, qual a utilidade na vida? Essa resposta é muito 
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simples, só se aprende aquilo que é interessante, que chama atenção, 

que tem sentido para a vida e utilidade pode-se dizer. 

Professores ao longo dos tempos, se deparam com situações 

adversas nas salas de aula, sempre a mesma conversa, o aluno não quer 

nada com a vida ou o que é pior o aluno não sabe de nada. Pensando-se 

bem nos professores estão eles preparados para ensinar esses alunos? 

Os tempos mudaram, o que realmente esse aluno está querendo, o 

conteúdo tem utilidades para ele, a postura em sala de aula tem sido de 

professores ou de mero detectores e acusadores. Quando na verdade 

deveria ser de companheirismo e de facilitador do saber, das 

experiências acumuladas no decorrer da vida, chegando-se por esse 

ângulo, fica fácil o casamento de ideias, o sentido de aprender e para 

que aprender. 

O desenvolvimento do aluno depende de toda uma situação, os 

desafios são amplos, mas o que não se pode é fechar os olhos para uma 

diversidade de situações e contextos bem diferenciados que se tem, 

cada aluno tem uma história diferente do outro suas habilidades e 

dificuldades também o fazem diferente dos outros e, por isso ensinar 

não se resume em apenas transmitir saberes. Aprendizagem é também 

uma troca de experiências com o outro e ambas se complementam na 

vida das pessoas.  

É assim a aprendizagem, o que se aprende tem que fazer sentido 

a minha vida, no meu convívio social, fazendo-se uma comparação com 

o dia a dia é como se fosse ir às compras com pouco dinheiro, só 

compraria o que realmente estivesse precisando. O útil em na vida é o 

que se está precisando no momento, e porque não olhar por este lado, e 

buscar mudanças para melhoria tanto no trabalho, quanto na 

aprendizagem que tantos busca-se para os alunos.  

Na educação novos caminhos são trilhados todos os dias, mas 

nem tudo são flores, entender educação é difícil, imagina a 

aprendizagem. Está na área de educação é muito bom, mas também 

desafiador, quando nos dias atuais ainda encontra-se pessoas atuantes 

na educação com ideias tão adversas de educação e aprendizagem, por 
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não conhecerem o que é educação de fato como em um sistema 

dominante, o sistema educacional em vigor é desafiante para todos. 

“A função da educação é a de reprodução das desigualdades 

sociais. Pela reprodução cultural, ela contribui especificamente para a 

reprodução social [...]” (SAVIANI, 1989). 

De acordo com essa teoria, marginalizados são os grupos ou 

classes dominadas. Marginalizados socialmente porque não possuem 

força material (capital econômico) e marginalizados culturalmente, 

porque não possuem força simbólica (capital cultural). E a educação, 

longe de ser um fator de superação da marginalidade, constitui um 

elemento reforçador da mesma (SAVIANI, 1989, p. 32). 

Infelizmente, ainda se tem essa triste realidade no Brasil, o 

sistema educacional é selecionador e até nas escolas públicas que 

deveriam ser diferentes agem de maneira semelhante, não só a escola 

como a sociedade. É impressionante como os pais se comportam no 

primeiro dia de aula, procurando ver quem são os alunos que estão na 

sala de seus filhos, para ver a condição social, a ponto de exigir não só 

da escola, mas da Secretaria de Educação que mude seus filhos daquela 

sala. E a explicação é a pior de todas, alegar que tal aluno é violento ou 

o que é pior, simplesmente não querer estar junto daquele aluno. 

É daí que surge a marginalidade, a partir da rejeição, vem o 

sentimento de ser o pior da turma, da escola, da sociedade. Com esse 

pensamento e autoestima para baixo logo desistem da caminhada 

escolar, outros até continuam de maneira desestimuladas e não 

conseguem progredir, nem crescer no processo de aprendizagem e se 

prevalecem disso para entrar no mundo do crime. 

Então coloca-se a culpa nas famílias, e esquece-se da parte do 

educador que é quem o desestimula a ponto de se tornarem pessoas 

difíceis de conviver. Os educadores tem essas falhas não porque 

querem, mas por falta de conhecimento, quando na verdade todo 

professor em sua formação deveria estudar e praticar de forma 

coerente. 

Enquanto não se assumir o verdadeiro papel de educador, 

juntamente com a aceitação das famílias e sociedade no geral, terá 
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sempre resultados negativos de desigualdades na sala de aula e na 

sociedade. Busca-se melhorias nos outros, onde elas devem surgir em 

si, primeiro deve fazer cada um à sua parte para uma sociedade 

diferente, com vontade de mudar para melhor. 

A vida escolar bem-sucedida depende dos educadores, valorizar 

o aluno não é apenas elogiá-los, e sim praticar ações dignas de 

transformar a sociedade para melhor através de atitudes. 
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CAPÍTULO III 
 

OS MODELOS PSICOLÓGICOS DA APRENDIZAGEM: A VISÃO DE 

PIAGET E WALLON 

 

 

3.1 A aprendizagem na visão de Piaget 

 

A intervenção do outro se faz necessária para a aprendizagem 

acontecer, seja o próprio corpo ou coisas ao seu dispor. A construção 

do conhecimento se dá na aprendizagem e essa é progressiva em 

relação às circunstâncias, dependendo do sujeito e dos objetos para seu 

crescimento interior e exterior. A percepção se dá no sujeito por 

diversos fatores em relação à ação do sujeito com os objetos e coisas 

próximas ao seu conhecimento. Segundo Piaget (1990, p. 8): 

 

O problema inicial do conhecimento será, portanto, o de 

construir tais mediadores: partindo da zona de contato 

entre o próprio corpo e as coisas, eles progredirão então, 

cada vez mais, nas duas direções complementares do 

exterior e do interior, e é dessa dupla construção 

progressiva que depende a elaboração solidária do sujeito 

e dos objetos. 

 

Essas ações de conhecimentos podem iniciar nos bebês, ainda 

na construção do “eu”, mesmo que relacionado ao outro. Tanto no 

espaço, como em outras escalas perceptivas em construção, o bebê se 

relaciona como sendo o centro das atenções, mesmo sendo ignorado. 

Ao iniciar a função semiótica e de inteligência representativa, 

gerada por volta dos 18 a 24 meses, pode-se identificar intenções de 

fazer algo e as manifestações sensório-motoras também já são 

evidentes. É nesse contexto que observa-se pequenos detalhes da 

aprendizagem nos bebês ou crianças, ainda que pouco visíveis a nossa 

sensibilidade.  
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No período pré-operatório (1°nível) é oferecido o subestágio do 

pensamento entre 2 a 4 anos, onde não há preocupação de impacto 

sobre os objetos passivos, sendo, então, proporcional à sua busca por 

ações. Já o 2° nível pré-operatório, entre cinco e seis anos, é a fase da 

inteligência onde há o egocentrismo bastante apurado ou visual. Piaget 

(1990, p. 54) diz que: 

 

O problema epistemológico tem, portanto, que ser 

formulado em termos biológicos, o que é indispensável 

na perspectiva de uma epistemologia genética, pois a 

psicogênese permanecerá incompreensível enquanto não 

se remontar até suas raízes orgânicas. 

 

Os pensamentos e processos cognitivos evoluem 

constantemente, principalmente na fase infantil, quando o pensamento 

se liberta para novos conhecimentos e aprendizados tanto matemáticos 

quanto linguísticos, buscando sempre novos aperfeiçoamentos. A 

psicogênese do conhecimento vem acompanhada de benefícios para a 

aprendizagem em todas as fases, principalmente na infância. 

Há ainda uma interpretação em relação à origem, comum à 

biogênese do conhecimento e aos mecanismos biológicos da 

psicogênese, valorizando e evidenciando os processos cognitivos. Há 

três casos a serem evidenciados: 

 

1- Empirismo lamarckiano 

2- O inatismo 

3- Instintos à inteligência 

 

Analisando-se esses casos, primeiramente observa-se psicólogos 

(behavioristas e outros) atribuindo os conhecimentos à aprendizagem 

em função das experiências, e epistemologistas, por sua vez, 

ressaltando a importância das operações lógico-matemáticas. Piaget 

(1990, p. 56) afirma que: 
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Ao comparar essa noção de “resposta” com aquela que 

serviu por tanto tempo o behaviorismo com o seu famoso 

esquema estímulo-resposta (E-R), verifica-se com 

espanto que psicólogos dessa escola estritamente 

lamarckiano e ignoravam a revolução biológica 

contemporânea. Daí resulta que as noções de estímulo e 

resposta, devem, mesmo que se conserve essa linguagem, 

que é cômoda, sofrer reorganizações muito profundas que 

lhe modificam inteiramente a interpretação. Com efeito, 

para que o estímulo provoque certa resposta é necessário 

que o indivíduo e o seu organismo sejam capazes de 

fornecê-la, sendo a questão prévia, portanto, a 

“competência”.  

 

Esta teoria ainda é bem presente nos dias atuais, pois, desde o 

início da vida, a criança passa por diversas fases de desenvolvimento e 

a aprendizagem constitui fases distintas. Desde o ventre, a criança 

recebe estímulos através das conversas, carinho e aconchego da mãe e 

de outros que a cercam. Compreender o processo de aprendizagem é 

interessante ao mesmo tempo instigante, pois isso requer mudança de 

comportamento, e nem sempre estão abertos a estas mudanças. 

Alguns teóricos não concordam com essa afirmativa. Contudo, 

sabe-se que as habilidades são produzidas no campo psicológico do ser 

humano, habilidades essas que ajudam a compreender e fortalecer o 

conhecimento em todos os sentidos. Desde o início da vida, a criança 

passa por diversas fases de desenvolvimento, tanto psicológicas quanto 

físicas. O conhecimento tende a avançar a partir do comportamento da 

criança, seja a partir de satisfações e alegrias ou não. A respeito de 

satisfação, pensa-se na resposta da criança após ser amamentada pela 

mãe, o sorriso e a risada do bebê são verdadeiro deleite para os pais. 

Também pode-se pensar nesse comportamento como uma das 

importantes respostas sociais e emocionais que contribuem para o 

vínculo pais-criança que ajudam o relacionamento e desenvolvimento 

da aprendizagem. Nesse processo, sugere-se que leve em consideração 

a afetividade, tão importante para todos os seres e ainda mais 

especificamente para as crianças, que, desde os primeiros momentos, na 

barriga da mãe, sente os impulsos repassados pela mesma e daqueles 
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que acercam. Pensando assim, entende-se que as pessoas precisam de 

estímulos para que a aprendizagem aconteça de fato. 

Conforme Piaget (1990, p. 58): 

 

Se a hipótese das aprendizagens exógenas dominou 

largamente os trabalhos das gerações precedentes, assiste-

se hoje, por vezes, a uma inversão de perspectivas, como 

se a rejeição do empirismo de modelo lamarckiano (ou 

que autores/americanos chamam “ambientalismo”) 

conduzisse necessariamente ao inatismo (ou ao 

“maturacionismo”), o que equivale a esquecer de que 

entre ambos podem substituir interpretações à base de 

interações e de autorregulações. 

 

 Ao iniciar um processo de aprendizagem, o indivíduo já dispõe 

de uma série de atitudes, habilidades e expectativas sobre sua própria 

capacidade de aprender, seus conhecimentos, visão de mundo, ou seja, 

o contexto que lhe cerca, e percebe a situação de aprendizagem de uma 

só forma particular e diferente de seus colegas, como ser único e capaz 

de interagir no próprio meio ao qual está inserido. 

Na maioria das vezes, a aprendizagem ocorre por uma série de 

experiências prévias. Isso se dá em consequência de uma contínua 

organização e reorganização de experiências frustradas, que leva ao 

caminho da aprendizagem, até porque aprendizagem não é um processo 

simples, e se dá desde o nascimento até a velhice. 

 

3.1.1 Epistemologia clássica 

 

Na compreensão de Piaget (1990, p. 73): 

 

Todo conhecimento inicia-se nos níveis elementares por 

uma experiência, mas pode distinguir desde o começo as 

experiências físicas com abstrações extraídas do objeto e 

as experiências lógico-matemáticas, com abstrações 

reflexivas, extraídas das coordenações entre as ações do 

sujeito. 
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 O conhecimento se dá nas pequenas ações e atitudes, no 

conhecer o novo, fazendo descobertas tanto nas experiências físicas 

quanto abstratas. A partir daí tem-se os estágios do desenvolvimento na 

visão piagetiana. O conhecimento só será realizado através do sujeito 

com o objeto a ser explorado, tornando-se um ser ativo, construindo 

assim uma aprendizagem. 

 

3.1.2 O tempo de desenvolvimento intelectual da criança 

 

Para Piaget (1990, p. 9-45), os estágios da aprendizagem 

dividem-se em: 

Sensório-motor (0 a 01¹/² ou 02 anos): Período em que há uma 

introdução de mundo e objeto que rodeia a criança, que passa a 

descobrir o mundo pelas sensações. A criança não apresenta 

consciência do seu eu, o que dá origem a um dualismo. O bebê 

relaciona tudo ao seu próprio corpo como se fosse o centro do mundo, 

mas um centro que ele não conhece. 

Pré-operatório (1¹/² ou 02 anos até 06 ou 07 anos): Quando a 

criança começa a dar nome aos objetos, já tem habilidade verbal, 

conhece símbolos. Há, portanto, uma interdependência direta entre o 

sujeito e o objeto. Adquire-se a linguagem do jogo simbólico, a 

imagem mental. 

Operatório concreto (07 ou 08 anos até 11 ou 12 anos): Já 

começa a solucionar problemas, formar conceitos. Neste período, o 

sujeito é capaz de construir estruturas multiplicativas e aditivas. 

Operatório formal (11 ou 12 anos em diante): Na adolescência, 

cria hipóteses sem objetos concretos. 

Estas são fases onde a criança aprende de maneira diferenciada, 

utilizando argumentos de identificação, reversibilidade, compensação. 

Isso acontece porque o desenvolvimento da criança se dá em um 

processo temporal, ao descobrir aspectos do desenvolvimento 

intelectual da criança, que são desenvolvidas através da família, escola 

e toda educação em geral. Pensando-se no desenvolvimento espontâneo 
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ou desenvolvimento psicológico da criança, busca novos meios para 

entender essas fases. 

Essa construção do conhecimento acontece com ações, 

interações do sujeito com seu ambiente. O conhecimento não pode ser 

inato e nem empírico. Essas afirmações mudaram o mundo em relação 

ao conhecimento intelectual da infância e da adolescência. O 

desenvolvimento cognitivo é um processo de mudanças constantes. 

Independente de classe ou cultura, todas as crianças passaram por estes 

estágios ou processos. Isto é universal. O conhecimento é construído de 

forma contínua. Como afirma Piaget (1983, p. 216), “existe, pois, uma 

inteligência antes do pensamento, antes da linguagem.” 

Da inteligência sensório-motora, passa-se para a introdução do 

pensamento, tempo da socialização da linguagem. Estar sempre em 

processo de aprendizagem. Desde o início da vida, a criança passa por 

diversas fases de desenvolvimento e a aprendizagem constitui fases 

distintas. Na maioria das vezes a aprendizagem ocorre por uma série de 

experiências prévias. Isso se dá em consequência de uma contínua 

organização e reorganização de experiências frustradas. 

Pode-se observar que nada é inato. As coisas são construídas 

pouco a pouco e com muito trabalho. Quanto ao espaço, todo 

desenvolvimento sensório-motor é importante. De acordo com a 

psicologia da inteligência, os órgãos dos sentidos são auxiliares 

importantíssimos nessas etapas de aprendizagem e conhecimento, 

iniciando pela boca, depois a visão, o tato, a audição. Nesse período, as 

aquisições se dão de forma maior e mais rápida. 

Em meio aos problemas da psicologia genética, observa-se 

também o meio. Para Piaget (1983, p. 223), “um meio adulto sem 

dinamismo intelectual pode ocasionar um atraso geral no 

desenvolvimento das crianças.” 

A criança em si é muito observadora e segue os passos do 

adulto, através de incentivos oferecido pelos mesmos. Quando isso não 

acontece, elas tendem a estacionar, causando grandes problemas na 

aprendizagem, no desenvolvimento intelectual e cognitivo. É preciso 

equilíbrio de fatos existentes tanto na parte genética quanto no tempo e 
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na inclusão. O bom não é aprender o máximo, mas maximizar os 

resultados do que aprendeu, aprendendo a desenvolver-se após os anos 

de escola, pois a vida continua e o desenvolvimento intelectual se faz 

necessário para uma aprendizagem constante e equilibrada. 

 

3.1.3 O problema da psicologia genética 

 

Na perspectiva de Piaget (1983, p. 248): 

 

Se admitirmos a distinção dos aspectos figurativo e 

operativo do pensamento, fica então imediatamente 

visível que as operações tiram sua fonte do esquematismo 

sensório-motor, mesmo se a função simbólica e a 

representação figurativa são necessárias à sua 

interiorização e à sua expressão. É necessário 

compreender, com efeito, que uma operação não é a 

representação de uma transformação: ela é em si mesma, 

uma transformação de objeto, mas que pode ser 

executada simbolicamente; o que não é absolutamente a 

mesma coisa. Uma operação permanece, pois, uma ação e 

não se reduz nem a uma figura, nem a um símbolo. 

  

O principal problema das práxis na criança é interpretá-las no 

aspecto figurativo, podendo-se então diagnosticar o que depende da 

inteligência ou sua simbologia propriamente dita. O exemplo da sucção 

nem sempre é fome, pois a criança depende desse contato com a mãe 

ou até mesmo a chupeta, dedo na boca ou até um brinquedo. No 

aspecto operatório, a inteligência propriamente cognitiva e prática 

parecem instrutivas. 

 Conforme Piaget (1983, p. 254): 

 

Do ponto de vista do empirismo lógico, existem duas 

formas de conhecimento: a) conhecimentos empíricos 

fornecidos pela experiência (percepção e aprendizagem) 

independentemente de qualquer lógica e anteriormente às 

coordenações lógico-matemáticas; b) conhecimentos 

lógico-matemáticos consistindo em coordenações muito 

tardias e ligadas em particular ao uso da linguagem. 
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 Ao verificar o registro perceptivo, busca-se soluções para o 

problema de forma simples e sistemática, através de pesquisas para 

aquisição do conhecimento. 

 A linguagem é um importante instrumento de comunicação e se 

faz necessária no que tange às estruturas lógico-matemáticas. Em 

relação à linguística, toda linguagem exige uma classificação das 

palavras e seus falantes. Pensando-se nisso, é possível afirmar que, 

além de antiga, a linguagem é constituída de esquemas próprios, de 

acordo com sua classificação e simbologia. 

As funções cognitivas permitem a dissociação de fatores 

individuais do desenvolvimento, tanto que os fatores biológicos de 

equilibração das ações sociais de coordenação interindividual e de 

transmissão educativa e cultural são de vital importância para o 

desenvolvimento da aprendizagem. A comparação do domínio dos 

processos cognitivos se dá através de pesquisas. Comparando a 

evolução das reações com as provas operatórias (conservações, 

classificações e inclusões, seriações, correspondências numéricas), a 

evolução da idade mostra a maturação intelectual.  

  

3.1.4 Caminhos da educação 

 

Numa retrospectiva educacional, é possível perceber que, do 

ponto de vista quantitativo, a escolaridade tem aumentado cada vez 

mais, principalmente as Universidades, que têm se estendido por todo 

mundo, e no Brasil não é diferente. Atualmente, há muitas facilidades 

entre elas: financiamentos estudantis, bolsas federais e particulares, e 

isso tem favorecido muito o desenvolvimento da educação. Cursos e 

mais cursos tem sido ofertado. Piaget (1978, p. 7) afirma que: 

 

Por outro lado, entretanto, como essa explosão 

generalizada de quadro de todos os escalões não se fez 

acompanhar da revalorização social da profissão do 

magistério, que teria sido necessária nos níveis 

secundários e, sobretudo primários, verificou-se uma 

carência de professores e a consequente necessidade de 
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recorrer às suplências, dá resultando um problema de 

nível nem sempre resolvido. Em compensação, houve um 

esforço no sentido da diversificação dos tipos de ensino, 

especialmente nos ramos profissionais e técnicos, que 

constitui o progresso, e foram tomadas medidas diversas 

para melhorar a orientação dos alunos e assegurar, no 

decorrer dos estudos e, particularmente, no início do 

curso secundário, a possibilidade de transferência de um 

setor para outro. Os ciclos de orientação desempenham 

um papel muito importante a esse respeito; todavia apesar 

do trabalho eficaz dos psicólogos escolares, permanecem 

em aberto às indagações em torno do valor dos 

instrumentos de orientação e seleção. 

 

O caminho seguido pela educação tem sido oscilante, pois a 

maioria de seus profissionais não se sente apoiada em suas convicções, 

sem falar no respeito que precisa ser resgatado. É preciso reestabelecer 

o verdadeiro papel do professor, enquanto educador, que vai além de 

garantir aos alunos a possibilidade de ascensão profissional e contribui 

para torná-los cidadãos críticos e conscientes de suas responsabilidades.  

Acredita-se também que a família faz parte desse processo, 

levando-se em consideração o processo-aprendizagem. As famílias 

precisam estar atentas para o comportamento dos filhos dentro e fora da 

escola, para a relação deles com os professores e colegas, o respeito à 

comunidade escolar, a frequência às aulas e, sobretudo, vigiar as 

amizades. Ou seja, estar a par da situação. Se a família cumprir o seu 

papel, estará contribuindo com o bom andamento escolar do aluno. 

É necessário a troca de conhecimentos, de relações positivas e 

conflitos, porque professores e alunos fazem parte de diferentes 

posições e expressam opiniões diferentes, muitas vezes distanciadas 

pela diferença de idade, de posição social, linguagem utilizada por 

ambos, então acabam fechando-se entre si, impedindo o surgimento de 

uma relação harmoniosa e isso atropela a aprendizagem em todos os 

estágios do desenvolvimento cognitivo, além de trazer o risco de um 

comportamento autoritário por parte do professor, estimulando o 

afastamento do aluno e ainda uma relação de conflitos (fator 

preponderante no afastamento e desistência de muitos professores, pois 
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estamos perdendo o caminho da educação, quando saímos de nossa 

posição de educador para tentar assumir o papel da família). Sendo o 

“tio” e a “tia”, a relação professor-aluno foi desgastada, a ponto de ser 

afrontados e professores começarem a abandonar a profissão, enquanto 

outros iniciantes não querem sequer seguir carreira. A cada dia se 

forma menos professores nas Universidades em relação aos anos 

anteriores. 

O tradicionalismo nas escolas ainda é forte quando se trata da 

relação professor-aluno, estando o mesmo arraigado no educador que, 

muitas vezes, para não enfrentar o “novo”, acha mais fácil dominar no 

grito e com rigidez. Há expectativas que permeiam um novo modo de 

ser, de agir e se relacionar no que diz respeito ao processo de ensino-

aprendizagem, a partir do momento em que o educador passa a se 

relacionar com o educando com o compromisso de ajuda, cumplicidade 

e que ambos, através da consciência crítica e de reflexão, adquirem 

autonomia para agir, questionar e até mesmo interferir no âmbito 

educacional, interferindo assim na aprendizagem de fato. Conforme 

Piaget (1978, p. 12): 

 

Sabendo-se que uma das questões que mais preocupam as 

autoridades escolares e universitárias de diferentes países 

é o número muito baixo de vocações científicas em 

relação ao número proporcionalmente bastante avultado 

de colegiais e estudantes que se orientam para as carreiras 

literárias, é evidente que nisso reside um dos problemas 

centrais que compete à educação de amanhã resolver. 

 

A questão ou o problema persiste em sempre adiar situações 

cada vez mais urgentes, na educação ou em outras situações parecidas, 

uma vez que não nos damos conta da necessidade de pesquisas 

científicas.  

O conhecimento não é uma mágica que surge do nada; e nos 

dias atuais, com o advento da internet, os estudantes têm lido bem 

menos ou quase nada, por falta de tempo ou por ocupação do mesmo 

com as redes sociais, por exemplo. 
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Cada vez menos estudantes se aplicam às pesquisas e poucos 

têm se aplicado ao campo da Ciência e do conhecimento, gerando 

assim um impacto na educação e por vezes no ensino-aprendizagem, já 

que um bom profissional certamente dará continuidade a essa 

sequência, agindo nessa perspectiva prospectiva.  

O que se deseja é que o professor deixe de ser apenas um 

conferencista e que estimule a pesquisa e o esforço, ao invés de se 

contentar com a transmissão de soluções já prontas. 

É preciso uma tomada de decisão por parte do professor, para 

que a criança ou adolescente sinta curiosidade pelo aprender a fazer 

fazendo e não seja apenas o espectador. O professor não pode limitar o 

conhecimento da sua ciência e deve estar sempre bem informado a 

respeito de peculiaridades do desenvolvimento psicológico da 

inteligência da criança ou do adolescente, esse elo é imprescindível no 

conjunto educação e aprendizagem. 

 

3.1.5 Educação: um direito de todo cidadão 

 

Na compreensão de Piaget (1987, p. 29): 

 

O desenvolvimento do ser humano está subordinado a 

dois grupos de fatores: os fatores da hereditariedade e 

adaptação biológicas, dos quais depende a evolução do 

sistema nervoso e dos mecanismos psíquicos elementares, 

e os fatores de transmissão ou de interação sociais, que 

intervêm desde berço e desempenha um papel de 

progressiva importância, durante todo o crescimento, na 

constituição dos comportamentos e da vida mental. Falar 

de um direito à educação é, pois, em primeiro lugar, 

reconhecer o papel indispensável dos fatores sociais na 

própria formação do indivíduo.  

 

Através dos mecanismos hereditários são ativados os contatos 

com as coisas que estão por perto. As formas de comportamento são 

encontradas de geração em geração, através da educação, e se 

desenvolvem através de ações e interações sociais diferentes de acordo 

com o indivíduo.  
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Desde o nascimento da criança, ela não conhece nenhum 

idioma, mas é através de ensinamento pela família que aprende uma 

língua, ou seja, ação educativa de alguém para com a criança.  

Surge, então, a evidenciadas potencialidades do sistema 

nervoso. Isso é indispensável na formação educativa e no 

desenvolvimento mental que é fornecido pela educação. O papel da 

educação é simplesmente instruir, é alimentar o sistema contido no ser 

humano, já que o mesmo faz acúmulos na sua memória.  

O raciocínio deve ser considerado quanto às noções de número, 

espaço, ordem, quantidade, movimento, tempo, velocidade e muito 

mais, considerando os níveis mentais e intelectuais da criança.  

Pensando assim, todos são capazes. Todo ser humano possui o 

direito de ser incluído em um contexto representativo de saberes e 

perspectivas de evolução, desde a mais tenra idade, pois o papel 

formador da educação moral se opõe às tendências tradicionais, em 

relação à hereditariedade. 

A educação não é apenas o desenvolvimento natural e sim a 

condição necessária para que a mesma aconteça. Dizer que toda pessoa 

tem direito à educação não é apenas sugerir. Vai muito além das suas 

estruturas mentais mais essenciais sem uma contribuição exterior. O 

fator social e educativo constitui um grande aliado no desenvolvimento 

e aprendizagem da criança ou adolescente. 

Na percepção de Piaget (1978, p. 34): 

 

Afirmar o direito da pessoa humana à educação é, pois, 

assumir uma responsabilidade muito mais pesada que a 

de assegurar a cada um a possibilidade da leitura, da 

escrita e do cálculo: significa, a rigor, garantir para toda 

criança o pleno desenvolvimento de suas funções mentais 

e a aquisição dos acontecimentos, bem como dos valores 

morais que correspondem ao exercício dessas funções, 

até a adaptação à vida social atual. É antes de mais nada, 

por conseguinte, assumir a obrigação, levando em conta a 

constituição e as aptidões que distinguem cada indivíduo 

de nada destruir ou malbaratar das possibilidades que ele 

encerra e que cabe à sociedade ser a primeira a beneficiar, 
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ao invés de deixar que se desperdicem importantes 

frações e se sufoquem outras. 

 

É fato que todo ser humano tem direito a educação. Porém, nem 

sempre esse direito é assegurado, devido às condições físicas e 

principalmente psicológicas. Assegurar esse direito é necessário, dando 

boas-vindas a esses alunos, sem fazer questionamentos sobre suas 

possibilidades e dificuldades. Respeitando-os, em seu cotidiano escolar, 

visando sempre capacitação e melhoria para a vida do educando. 

A inclusão deste educando implica em mudanças de 

paradigmas, conceitos e costumes, onde muitas vezes ele é visto como 

coitado ou incapaz. Precisa-se vencer barreiras, pois elas são colocadas 

na frente diariamente, quando não se dá conta de situações simples 

como pensar que o educando só porque vem de comunidade pobre, não 

é capaz de realizar e produzir trabalhos excelentes, participar de 

olimpíadas e concursos a nível nacional.  

A declaração de que a educação é direito de todos precisa sair 

do âmbito verbal e partir para a realização de fato, utilizando os 

conhecimentos psicológicos e sociológicos que temos a respeito do 

desenvolvimento mental, elaborando métodos que favoreçam o 

educador para que se possa atingir os melhores níveis de formação e 

não um simples repasse de conhecimentos.  

Na maioria das vezes, o fracasso ou sucesso do educando é 

repassado para a escola, mas o peso do fracasso dói mesmo é no 

indivíduo e nas possibilidades de adaptação à vida social. O direito que 

o indivíduo tem de desenvolver-se normalmente e transformar essas 

possibilidades em avanços úteis na vida. 

 

3.2 Atitude de pensamento 

 

Estudiosos do comportamento e da inteligência fazem 

associações diversas a este assunto. Podendo a inteligência prática e o 

uso de signos operarem independentemente em crianças e adultos, se 

constitui a essência no comportamento humano, que por sinal é muito 
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complexo. Até mesmo a função psicológica da fala é complexa. Sendo 

assim, a fala, na maioria das vezes, ajuda a criança a resolver situações 

práticas através da percepção, fala e ação.  

A criança se utiliza dos métodos instrumentais ou mediados e é 

através da fala que a criança planeja suas ações independentes. 

Desde cedo, a criança começa a pensar, de acordo com a 

violência em casa, na escola, quando estimulada a pensar cedo. Torna-

se um sujeito pensante e participativo, futuramente influenciador de 

decisões marcantes na sociedade, sujeito que intervém em diferentes 

situações do seu cotidiano. 

Segundo Wallon (2008, p. 21): “A evolução biopsíquica, por 

um lado, e a evolução histórica, por outro, podem, conforme o caso, ser 

concordantes, sem serem de forma alguma idênticas. Sua contribuição, 

no entanto, é necessária para o progresso do pensamento.” 

Pesquisas mostram grandes avanços no ato de pensar da criança 

e até mesmo do adulto. Mas pesquisando primeiramente a criança, 

estudiosos de diversas áreas mostra-se diversos exemplos, partindo do 

concreto, levando em consideração o ato de pensar. 

Seguindo uma linha de interesse, nem sempre o ato de pensar é 

aceito e valorizado em meio a uma sociedade política-governante. Na 

educação de jovens universitários, os governantes têm pouco ou 

nenhum interesse em que os estudantes se tornem pensantes, por isso o 

acesso às universidades tem sido difícil para os pobres, mesmo com os 

programas do governo como SISU, Sistemas de Cotas, PROUNI e Fies. 

Quando se passa dias enfrentando filas e o péssimo atendimento tanto 

nos bancos como nas universidades. Assim, é mais fácil o estudante 

desistir e, desistindo, não evoluirá como sujeito que pensa nos 

problemas sociais e que está pronto para interagir no processo evolutivo 

de uma nação oprimida por “poderosos”, que fazem uso e manipulam 

os “fracos”. 

Analisando diversas situações, venho observando há algum 

tempo o sujeito pensante diante do sistema religioso. O mesmo, ao ler, 

interpretar, fazer novas descobertas, é visto com maus olhos, pois é 

difícil ou impossível de ser manipulado pelas autoridades, ao discordar 
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de dogmas, criados pelo próprio homem. O sujeito pensante torna-se 

um ser diferente, corajoso e capaz de pensar e intervir no meio tanto 

religioso quanto social. 

As barreiras encontradas para o complemento do processo são 

muitas, processo esse que inicia na criança, chegando à idade adulta. 

Pesquisas apontam que os instrumentos da fala afetam e muito 

as funções psicológicas da criança, principalmente a percepção e as 

operações sensório-motoras, sendo, cada uma delas, parte de um 

sistema dinâmico. Isso é pertinente a idades distintas. Crianças que 

tenham por volta de dois anos, por exemplo, costumam descrever 

apenas situações mais simples, por não ter habilidade de esmiuçar mais 

profundamente os acontecimentos.  

Já as crianças maiores, por volta dos cinco anos, têm uma 

percepção de mundo ao seu redor e ao mesmo tempo de atitudes 

surpreendentes. Observam cuidadosamente as ações dos adultos 

minuciosamente, e o que é melhor: em alguns casos imitam muito bem 

essas ações. No campo da percepção visual, se dá quando focam 

atitudes adultas que lhes interessam. 

A linguagem nessa fase da vida infantil desenvolve-se com mais 

precisão, onde para os adultos levaria um tempo maior para aprender a 

pronuncia de certas palavras, com a criança isso não é problema. É 

nesse momento que o adulto (o professor, no caso), deve aproveitar o 

momento e inserir oportunidades que favoreçam as crianças, no 

processo de aprendizagem. 

É preciso observar o contexto social desse aluno para conhecer 

seus anseios e limitações, fazendo disso oportunidade para um possível 

elo entre educação e aprendizagem, buscando sempre ligar o que o 

aluno tem em seu convívio familiar para unir esses conhecimentos ao 

conteúdo da vida escolar e juntos venham produzir aprendizagem. 

O pensamento reflexivo é primordial em tempo atual, e não tem 

sido fácil. As escolas e o sistema de ensino vigente não atingem esse 

nível. Ainda que quiséssemos, nem mesmo os professores na maioria 

das vezes conseguem exercer esse pensamento reflexivo de forma livre. 
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O ato de pensar ultrapassa fronteiras quando estimulado através 

de atividades prazerosas, como a leitura de algo interessante, que nos 

diz respeito, que nos identifique com os personagens, com o cenário, 

isso faz da leitura uma viagem por lugares desconhecidos e que se 

passa a conhecer a partir da leitura. 

Construímos diversos pensamentos a respeito do que lemos, 

ouvimos e vemos; daí podemos intervir no meio em que estamos 

inseridos, contextualizando assim a vida. 

O processo ensino-aprendizagem acontece de diversas maneiras, 

não falo apenas de leitura, mas em todos os sentidos, por exemplo, 

algumas vezes o aluno não domina as letras, mas tem experiências 

fantásticas com as tecnologias, em situações de trabalho no campo, na 

agricultura. Esses momentos e outros podem e devem ser agregados a 

sala de aula, para um aperfeiçoamento da aprendizagem tanto no campo 

da leitura, como em outras áreas. Assim é possível um interesse maior 

pela aprendizagem por parte dos alunos, satisfazendo assim professores 

e o sistema educacional. 

Na concepção de Wallon (2008, p. 31): “No plano intelectual, 

temos a mesma solidariedade e a mesma oposição entre a atividade 

racional ou organização e a experiência ou adaptação, entre a dedicação 

lógico-matemática e a estrutura espaço-temporal, objetiva, causal.” 

Lembranças assim de fatos concretos vividos por pessoas em 

um período distante e ao mesmo tempo presente, através da 

transposição de fatos isolados na vida durante a infância são exemplos 

de que o nível de pensamento pré-operatório transporta a imagem 

mental da criança. Para isso, foi criado um elo temporário através de 

estímulos. A verdadeira essência da memória humana está no fato das 

pessoas se lembrarem de coisas que aconteceram com ajuda dos signos. 

Isso é bastante proveitoso no processo da aprendizagem.  

 

3.2.1 Conceitos científicos 

 

Pesquisas comprovam que a criança necessita de novas 

oportunidades de descobertas. Isso é possível quando percebe essa 
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necessidade e busca soluções, saindo do comodismo e adentrando em 

um novo mundo de descobertas junto com os alunos. Não entregando 

conceitos prontos, mas visando a compreensão da natureza das palavras 

e seus significados, tentando sempre ensinar a linguagem através de 

estímulos de acordo com a realidade do aluno. Só assim surgirá prazer, 

curiosidade, desejo pelo seu próprio vocabulário. Agregado a isso, o 

desejo por novas descobertas de palavras e significações que acontecem 

espontaneamente no processo de desenvolvimento na mente da criança 

em idade escolar.  

A criança tem seu próprio conceito de palavras diante do 

contexto social no qual está inserida. Suas buscas e realizações são 

constantes, pois a mente não para, onde muitas vezes um adulto 

alfabetizado não compreende tal processo. É importante deixar fluir o 

pensamento da criança dando-lhe oportunidades para descrever 

situações através não só da escrita, mas de desenhos, dramatizações, 

brincadeiras e tudo que for possível para o desenvolvimento da mente 

da criança, através disso produzirá novas descobertas. 

O caminho para aprender começa na busca por descobertas, 

utilizando sempre os conhecimentos prévios, conduzindo esses 

conhecimentos ao cotidiano em busca de construir um elo. 

Aprendizagem de leitura com textos isolados não surte efeito. A criança 

precisa saber que é valorizada. Através de seus conhecimentos prévios, 

faz-se esse elo para a continuação do processo de aprendizagem, 

juntando seus conceitos e aproveitando experiências. Dessa forma é que 

se faz o aprender proveitoso. 

Quando se sabe por que e para que estar aprendendo tal assunto, 

ficam mais estimulantes novas buscas dentro desse contexto. A 

motivação é primordial no processo ensino aprendizagem. Motivar é 

tão somente buscar experiências de ontem e uni-las às experiências de 

hoje, demonstrando a importância de tudo isso na vida da criança. É 

assim que se faz um elo e essa ponte transpõe conhecimentos que gera 

aprendizagem. A significação é de suma importância na vida do aluno. 

Uma vez aprendido nunca mais se esquece, e tudo isso tem um 

significado em nossas vidas, a particularidade de cada um. Não dá para 
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esquecer o que se aprendeu. Diferente de utilizar conhecimentos 

alheios. Na aprendizagem as particularidades de cada um são de muito 

valor. 

Para Wallon (2008, p. 20): 

 

O acesso da criança à inteligência discursiva, ao 

pensamento coletivo, por meio da linguagem e das 

noções comuns que nela se acumulam, acrescenta novos 

problemas aos antigos. Já não é mais possível considerar 

sua evolução intelectual como puramente individual. 

 

Tudo parte das experiências vividas e sofridas pela criança, em 

diferentes fases da vida. A inteligência é parte de um contexto na vida 

das pessoas que estão ao seu redor e são influenciadas através dos 

adultos. Isso já pode ser percebida na gestação, mesmo que 

minuciosamente. Com o carinho repassado pelos pais ou até mesmo 

situações de agressões e desprezo. 

Observando-se crianças que vivem em meio a locais de acesso 

ao público, com influência de adultos, percebe-se que são mais fluentes 

na maneira de falar e pensar, e até mesmo em seus pequenos discursos 

são coerentes e convincentes. Nesses casos a inteligência não é 

individual. Depende da influência do meio ou de adultos para evoluir e 

concretizar. 

 

3.2.2 O estudo da consciência 

 

Wallon (2008, p. 25) diz que “o estudo do sujeito teve como 

ponto de partida a consciência”. Supondo-se que a partir da consciência 

o sujeito recebia a inteligência e conhecimento, sendo o conhecimento 

desenvolvido a partir das ideias de imagens que vão nortear o 

pensamento perceptivo para todas as necessidades, do sujeito. Ora, 

somente através das imagens visualizadas pelo sujeito é que o objeto se 

concretiza na consciência, surgindo então. 

Uma nova proposta para o desenvolvimento da aprendizagem 

em diferentes níveis, através dessas imagens, captadas pela visão e 
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levadas a mente, o cérebro se encarrega de processar as informações e 

daí há essa conexão, que se dá desde cedo na vida da criança, fazendo 

uma associação de tudo, em seu convívio, através do campo da visão, 

chegando ao tato. Pensa-se no ato da criança ser amamentada. As 

sensações transmitidas da criança para a mãe e vice-versa. Atitudes que 

marcam na vida de ambos. 

A aprendizagem é um processo infinito na vida, tanto da 

criança, como do adulto. Aproveitando-se cada momento isso é 

possível acontecer, sem precisar chegar à idade escolar, e quando ela 

chegar já teremos saldos positivos. Cada etapa da vida vai unir as suas 

experiências e o elo continuará até o final de tudo. 

Aprender é um processo longo e cheio de desafios. Cada criança 

tem seu próprio desafio a vencer. Em busca de ajuda, sem muitas vezes 

saber qual caminho seguir, ela grita silenciosamente, pedindo socorro. 

Medos interiorizados em cada um, vindos de contextos sociais 

diferenciados tornam esses gritos maiores, quando o adulto na maioria 

das vezes não compreende tais dificuldades e anseios. 

Seguindo então uma série de barreiras que vão interferir na 

aprendizagem. Bloqueios que alguns levam durante uma vida. O que 

pensar de uma criança que quer ir à escola, mas o pai não deixa porque 

ela precisa trabalhar para ajudar nas despesas da casa, e quando vai 

chega cansada. E o que ela encontra na escola é totalmente diferente da 

sua realidade. A cada etapa da aprendizagem a criança busca 

experiências anteriores para chegar a uma nova etapa. É preciso 

explorar essas experiências e vontades, para a continuidade do processo 

de aprendizagem. 

 

Para Wallon (2008, p. 44): 

 

O efeito obtido fortuitamente é agora diversificado de 

maneira a fazer ressaltar sua natureza. Entra em ação a 

inteligência empírica. Esta é acomodação intencional e 

diferenciada às circunstâncias novas; ela faz surgir, 

destas, novos efeitos. É a experiência “pra ver”; trata-se 
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de reconhecer como os resultados irão mudar com as 

modificações do ato. 

  

A inteligência explicitamente empírica sugere conhecimentos 

adquiridos através de experiências do tempo com pessoas experientes e 

vem de geração em geração, de cultura acrescida a novas experiências 

de acordo com as situações vividas. Um exemplo disso podem ser as 

brincadeiras, que não deixam de auxiliar na aprendizagem. 

Em todas as idades a criança precisa brincar. É brincando que se 

dá a emancipação, quando a criança faz o que gosta de fazer e não o 

que lhes é imposta a fazer pelos adultos. Ao brincar de esconde-

esconde, pega-pega, boneca, mímica, bicicleta e de bola, por exemplo. 

Ela utiliza-se desses meios para expressar sua satisfação em relação aos 

outros e ao mesmo tempo vive uma situação real de vivência diária ao 

brincar de boneca, por exemplo. Faz das brincadeiras um meio de 

diversão e assim são interpretadas por eles e pelos que as rodeiam. 

As brincadeiras fazem conexão com a beleza das palavras, da 

linguagem corporal, visual, auditiva e gestual. Utilizando-se quase 

sempre dessa visão é que podemos fazer interpretações das atitudes das 

crianças durante as brincadeiras e jogos, essas expressões que nos 

fazem pensar como as brincadeiras são importantes, tanto para a 

socialização, quanto para essa magia que é o ato de interpretar cada 

gesto, utilizado por elas durante as brincadeiras e com a leitura de cada 

situação no ato de brincar e envolver-se com as letras, símbolos e até 

mesmo aquele momento vivido, para a mente da criança, naquele 

instante, pois é aí que ela apropria-se de várias habilidades e faz desse 

momento o seu elo com o portal da aprendizagem. 

A criança em seu convívio social capta situações diversas, que 

precisam ser consideradas pelos adultos. Para contextualização desses 

momentos atuais na vida da criança. Ao considerar o sujeito, chega-se 

ao devido comportamento e à necessidade de ajuda. Suponha-se que 

alguém está passando ou vivenciando o momento, o ato em si não é da 

pessoa, mas o contexto social, cultural e organizacional. Como 

exemplo, temos crianças que são ótimos alunos, mas as situações que 
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vivenciam no cotidiano são insustentáveis aos nossos olhos e porque 

não dizer de todo contexto que as rodeiam. E tudo isso é feito através 

de muita observação. Nas atitudes das crianças encontra-se respostas 

para seus atos. 

Durante tempos e ainda hoje pode-se observar atos que crianças 

fazem por repetição, por aprendizagem de hábitos extraídos dos 

adultos. São etapas da vida da criança. Em todas as fases, com o passar 

do tempo há uma consolidação dessas atitudes e ações. Como afirma 

Wallon (2008, p. 41): 

 

Se o terceiro estágio vir despontar igualmente a noção de 

casualidade, é porque os próprios gestos da criança já não 

são mais o único motivo de seus atos; mas estes mesmos 

gestos são mantidos ou suscitados pelos movimentos que 

eles imprimem objetos. 

 

Nesta fase, a criança ainda não tem um objetivo comum diante 

das coisas que a cercam, podem até acontecer uma causalidade muitas 

vezes. Os gestos, os momentos, são fatos intermediários das ocasiões 

existentes em sua própria realidade. Pode-se eliminar erros que elas 

venham cometer, pois são tentativas que podem ocorrer acertos ou não. 

Nestes casos, pode-se prevenir quanto aos erros, buscando orientações 

para que mesmo com erros e acertos não estacionem em seus atos. 

Na concepção de Wallon (2008, p. 65): 

 

O campo de ação não deve mais fornecer aos movimentos 

apenas pontos de apoio; é dele que os movimentos 

precisam obter seus procedimentos e suas direções. As 

relações no espaço já não são aquilo que entra por si nos 

gestos a executar, mas são aquilo que ordena entre si 

posições ou formas. 

 

A ordem dos sentidos perceptivos age instantaneamente, já que 

é notável até em animais como o macaco. Na ação de distância, a altura 

é simultânea de acordo com o alvo almejado, o objeto a ser atingido; é 

um ato de aprendizagem provocado ou descoberto por eles. Já no 
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campo perceptivo a ação é essencial, sendo ela capaz, de acordo com 

sua modalidade, de ter discernimento deste. 

Com o surgimento das ideias, a criança descobre novos campos 

emotivos e perceptivos e há também um progresso na aprendizagem e 

conhecimento da criança, mesmo nas atitudes utilizadas por ela, em 

diferentes etapas da vida. 

 É através de ações e movimentos que prioriza-se a 

aprendizagem, dando ênfase ao momento ímpar na aprendizagem que 

acontece dentro da sala de aula. O espaço físico deve ser respeitado e 

aproveitado na sala de aula, buscando assim o desenvolvimento 

intelectual pleno da criança, que é bem mais simples nesse período, 

onde a formação da mente está interligada com o social, seus colegas 

da escola. Visando ainda a diversidade de cada ser humano, respeitando 

sempre as ideias de cada um, tanto o biológico como o social. 

Aproveitar o todo em que a criança vive, para obter sucesso com elas. 

Wallon (2015, p. 90) afirma que “a criança não pode ser 

considerada sem relação com o meio onde acontece seu crescimento e 

que envolve desde seu nascimento”. O meio social, seja ele qual for, 

tem forte influência na vida da criança. É visível em crianças que 

vivem em um mundo letrado o interesse pelas formas diversas de 

aprendizagem quando recebem estímulos envolventes desde o 

nascimento. Seja com a família que lhe ensina a forma correta de falar, 

outras crianças ou até mesmo outras pessoas mais velhas, ao interagir 

com o conhecimento ela passa a compreender o significado da 

aprendizagem, adquire confiança, liberdade para se expressar e tem 

mais facilidade de aceitação na sociedade, diferentemente daqueles que 

na maioria das vezes sequer têm estímulos da família, pois a autoestima 

foi afetada desde o ventre devido a diversas situações como a não 

valorização pelos seus e a dificuldade de ser aceito pelo meio ou até 

mesmo a falta de argumentos por não ter desenvolvido uma 

aprendizagem satisfatória no início da vida escolar. A falta da 

ludicidade e da afetividade atingem a criança em seu trajeto de 

aprendizagem e na apropriação do conhecimento. 

Conforme Wallon (2015, p. 147): 
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A passagem decisiva para o futuro intelectual da criança, 

como acontece para a espécie, é aquela que torna em sua 

fusão a situação ou com o objeto através de suas 

constelações perceptivo-motoras ou de plasticidade 

perceptivo-postural e a leva ao momento em que ela pode 

dar-lhe um equivalente feito de imagens, de símbolos, de 

proposições, ou seja, de partes articuladas no tempo e que 

aos poucos podem ser decompostas melhor em seus 

elementos individuais. 

 

O comportamento da criança se dá também de ordem mental. 

Quando esse contato é enriquecido, a maneira de pensar é fortalecida e 

ampliada. Desde cedo ele é construído, pois a criança pensa, sente e faz 

e o comportamento afetivo, psicomotor ou cognitivo é manifesto.  

O desenvolvimento intelectual e emocional do indivíduo se dá 

na mente. Esse processo é bastante complexo, pois a criança nasce em 

uma cultura e inevitavelmente se adapta a ela. Ao interagir com o 

social, há uma adaptação deste mesmo ser com o meio. Como exemplo 

disso, uma criança nascida na região Nordeste do Brasil, sendo levada 

ainda pequena para a região Sudeste, jamais adquirirá sotaques e 

hábitos nordestinos e vice-versa. Pensando assim, o meio social e 

cultural é adquirido a partir do convívio da criança.  

Através da interação, aprende-se, desenvolve-se e amplia as 

fronteiras culturais, já que o desenvolvimento da criança estará sempre 

em construção.  

 

3.2.3 A criança e sua infância 

 

Analisando-se as noções de infância, Wallon (2010, p. 9) afirma 

que, para a criança, só é possível viver a infância, sendo competência 

de o adulto conhecer estas noções de infância e compreendê-las. 

Contudo, o filósofo questiona: “o que irá predominar nesse 

conhecimento, o ponto de vista do adulto ou da criança? ”. 

O adulto por ter mais experiências de vida deve ajudar a criança 

em suas dificuldades e desafios. Sendo a criança um ser pensante, o 
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adulto precisa ter um olhar especial para suas atitudes e vontades, caso 

contrário não haverá nenhuma ajuda, nem aprendizagem. 

Conhecer a criança é muito importante, para uma possível 

intervenção no processo de aprendizagem. O meio social deve ser 

conhecido, para uma aproximação de fato, seus anseios, dificuldades e 

aptidões. 

Algumas crianças que por falta de carinho e compreensão dos 

pais, tendem a serem violentas, desinteressadas e pior: suas ações e 

atitudes refletem negativamente na sua vida como dos colegas na 

escola. 

Há uma possibilidade de melhoras para a educação e 

aprendizagem, quando professores e adultos chegarem perto das 

crianças, vivenciarem o mundo delas com uma visão mais ampla, 

conhecendo seus problemas, não para resolvê-los, porque não cabe a 

nós, mas encontrar o caminho para ajudá-los em suas dificuldades de 

aprendizagem. Quem não lembra de suas dificuldades quando criança e 

não tinha ajuda, pois ninguém lhe compreendia, e não podia ajudar para 

que as barreiras fossem rompidas. 

O desenvolvimento da criança se dá em função de experiências 

sócio históricas dos adultos. Para compreender a criança e seu 

comportamento e atitudes, precisa-se considerar o contexto social e 

familiar. Para entender o desenvolvimento emocional da criança, 

precisa-se entender o universo no qual ela está inserida e ainda as 

pessoas que as rodeiam compreendendo suas relações e o espaço sócio 

afetivo cultural. Como disse Wallon (2010), a atividade mental não se 

desenvolve num único plano por uma espécie de crescimento contínuo, 

ela evolui de sistema em sistema. 

A mente trabalha independente do tempo e suas condições. A 

criança recém-nascida ao gesticular com a boca, produzindo pequenos 

sons, já simboliza ou apresenta desejo de se comunicar, utilizando 

assim a fala mesmo que ainda não seja nítida para os que a cercam. 

Com o passar do tempo, esses movimentos dão lugar a pronúncia de 

sílabas, palavras e leitura de textos. 
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Essa atividade mental evolui sempre. Exemplo disso é quando 

as pessoas têm hábitos constantes de leitura, cada dia enriquecendo seu 

vocabulário, imaginação, escrita e autoestima. A mente em 

desenvolvimento é o suficiente para a aprendizagem acontecer. 

 

Em cada idade, o tipo de comportamento da criança 

corresponde aos limites de suas aptidões, e o do próprio 

adulto está, em cada momento, rodeado de um cortejo de 

circunstâncias que permitem identificar em que nível da 

vida mental ele se desenrola. (WALLON, 2010, p. 22). 

 

A criança comporta-se de acordo com suas vontades, 

independentemente de sua idade, pois não há percepção de perigo ou 

favorecimento nas suas ações. Mesmo sendo difícil perceber, a criança 

age por impulso, sem, na maioria das vezes, dar-se conta do que faz. 

Por isso, em uma instância maior, precisa do apoio e cuidado dos 

adultos. Já os adultos têm noção do que fazem, e conseguem pensar 

antes de agir, planejando e observando tudo ao seu redor, justamente 

pela maturidade adquirida no decorrer dos anos para a realização de 

tarefas diversas e complexas. 

Wallon (2010) disse: “O comportamento de cada idade é um 

sistema em que cada uma das atividades já possíveis concorre com 

todas as outras, recebendo seu papel do conjunto”. Isso nos leva a 

entender que no início da vida infantil o ritmo de aprendizagem é muito 

acelerado; a criança aprende tudo ao observar e tentar reproduzir o que 

os adultos ao seu redor estão fazendo.  

Diante do estímulo apresentado, são capazes de grandes 

proezas. É nessa idade que a mente capta tudo da melhor maneira. As 

primeiras palavras pronunciadas podem ser um exemplo: ao escutar as 

palavras (independentemente de quais forem) as crianças procurarão 

repeti-las, o que força o seu corpo a aprender o modo como elas se dão.  

A repetição é pedagógica não só na alfabetização. Uma criança 

com a idade de três anos, por exemplo, que seca os talheres e os guarda 

ao mesmo tempo, sem aceitar ajuda de um adulto, o faz porque viu 

atitude semelhante por parte de algum adulto, que agora ela tenta 
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reproduzir. Do mesmo modo, pode-se observar crianças que tem nos 

pais ou adultos próximos exemplos de leitura frequente; elas logo 

seguem o exemplo dos mais velhos e tentaram agir da mesma forma, 

mesmo que foleando livros e balbuciando palavras, frases soltas, 

criando textos de acordo com a figura visualizada ou em ouvir alguém 

falar do texto. 

 

O regime de vida é guiado por condições que o meio 

social pode transformar. A relação entre essas condições 

e o desenvolvimento psíquico é um de seus fatores 

essenciais. Portanto, é necessário comparar as aptidões 

sucessivas ou pessoais da criança com os objetos e os 

obstáculos que devem ou que podem encontrar, e depois 

registrar como adaptação se deu. (WALLON, 2010, p. 

25). 

 

O desenvolvimento da criança se dá de diversas maneiras; 

sendo assim, é preciso fazer comparações. Levando em consideração as 

necessidades e vontades da criança, percebe-se que há uma influência 

de acordo com o meio social, por parte dos adultos que convivem com 

elas.  

A criança por sua vez é levada a fazer comparações em todos os 

sentidos, buscando sempre descobrir e aprender, imitando os adultos, o 

que resulta numa evolução constante. Pesquisando as fases da criança 

pode-se entender melhor o adulto e suas aptidões. A evolução mental 

acontece em toda faixa etária, pois a criança sempre estará evoluindo 

devido as suas necessidades físicas e psicológicas. 

O meio social pode transformar a criança por diversos motivos. 

Neste sentido, diante de obstáculos, a criança fica mais alerta e buscará 

novos caminhos em busca de aventuras e saberes, através de desafios 

prazerosos, que as levarão a ter gosto pela aprendizagem. Ao mesmo 

tempo é uma realização para a criança e para o adulto. O meio 

condiciona a vida da criança. Quando a criança nasce em um lar onde 

não há despertamento para novos desafios, ela tende a estacionar. 
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3.2.4 O desenvolvimento psíquico da criança 

 

Embora o desenvolvimento psíquico da criança suponha 

uma espécie de implicação mútua entre fatores internos e 

externos, não é impossível distinguir sua participação 

respectiva. Aos primeiros é imputável a ordem rigorosa 

de suas fases, que tem como condição fundamental o 

crescimento dos órgãos. (WALLON, 2010, p. 36) 

 

São de fundamental importância as fases de crescimento da 

criança no seu desenvolvimento psíquico e emocional. Toda influência 

nessa idade, tanto de estímulos quanto desestímulos, conta bastante no 

fator-aprendizagem. Pensando assim, procuramos compreender seus 

avanços para poder ajudá-las em um contexto sociocultural que se 

apresenta, na maioria das vezes, muito complexo, pois para algumas 

crianças é preciso um olhar minucioso a fim de lhes proporcionar ajuda 

quando precisam, e essa ajuda não está apenas nos professores, mas, 

também, nas pessoas mais próximas e que, muitas vezes, apesar de 

leigos no assunto, são seus educadores de base familiar. 

É preciso um encadeamento de todos; do profissional de 

educação até à família e a sociedade. Todos precisam estimulá-las ao 

desenvolvimento pleno de aprendizagem buscando fontes de progresso 

e determinação desse ser que, embora pareça frágil e incapaz, tem um 

potencial muito grande diante das possibilidades que lhe são 

apresentadas diariamente.  

Ao longo da vida, o homem vem se preparando para novas 

conquistas, se aperfeiçoando, utilizando a linguagem propriamente dita. 

Esse é um registro do ser social que precisa enquadrar-se em um 

ambiente só seu em diversos aspectos. 

 

Todo o edifício da vida mental se constrói, em seus 

diferentes níveis, por adaptação de nossa atividade ao 

objeto, e o que dirige a adaptação são os efeitos da 

atividade sobre a própria atividade. Os exemplos de 

atividade circular são constantes na criança. A todo 

instante o efeito produzido por um de seus gestos suscita 

um novo gesto destinado a reproduzi-lo e muitas vezes a 



99 

modificá-lo durante séries com variações sistemáticas. 

Assim, a criança aprende a usar seus órgãos sob o 

controle de sensações produzidas ou modificadas por ela 

mesma e a identificar melhor cada uma de suas 

sensações, produzindo-as de maneira diferente da de suas 

vizinhas. (WALLON, 2010, p. 48). 

 

Na vida, a sustentação da mente está em construção de diversas 

maneiras; como, por exemplo, quando se adapta aos objetos e os efeitos 

causados por eles a vontade e aptidão. Na criança, isso é comum 

através de gestos sistemáticos, sons e repetição de fonemas da 

linguagem falada em sua proximidade, a partir dos quais elas 

descobrem o mundo.  

A repetição favorece esse fenômeno peculiar nas crianças; já no 

adulto, podemos dizer que o processo se dá de forma mais lenta, devido 

às diversas ocupações da mente com problemas, preocupações do dia a 

dia. Esse mecanismo tende a ser mais tardio por conta de tudo isso, 

além, é claro, do contexto social que também contribui, já que vive-se 

um momento de globalização onde o homem não para. 

Somos curiosos, mas nem tanto. A criança nos supera em quase 

todos os níveis. A parte intelectual do adulto é mais aguçada, é claro, 

pois já viveu o suficiente para adquirir experiências, coisa que a criança 

ainda não possui devido o tempo de vida. 

 

O brincar não é essencialmente aquilo que não exigiria 

esforço, em contraposição à labuta cotidiana, pois uma 

brincadeira ou um jogo podem exigir e liberar 

quantidades bem mais consideráveis de energia do que 

uma tarefa obrigatória: é o caso de certas competições 

esportivas ou mesmo de obras realizadas, solitária, mas 

livremente. Brincar ou jogar tampouco utilizam apenas as 

forças não empregadas pelo trabalho. Em particular, nem 

sempre consistem em restabelecer o equilíbrio entre 

aptidões exercidas de maneira desigual: gasto de energia 

motora depois do trabalho intelectual ou para o trabalho 

intelectual; recreações intelectuais depois de um trabalho 

manual ou para um trabalho manual. Pois o hábito das 

ocupações intelectuais pode, ao contrário, desenvolver o 

gosto pelas recreações intelectuais, e a dedicação corrente 
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aos gestos profissionais pode suscitar o gosto pelos 

esportes. (WALLON, 2010, p. 55). 

 

As brincadeiras na maioria das vezes são vistas apenas como 

descontração para as crianças, mas não é bem assim. Sempre há um 

objetivo dentro das brincadeiras para alcançar o intelectual da criança, 

brincadeiras associadas ao desenvolvimento mental e intelectual delas 

são muito úteis para o desenvolvimento do processo de aprendizagem. 

O despertar mental durante as brincadeiras faz a criança chegar 

a lugares antes nunca percorridos em uma visão normal, como 

costuma-se pensar. Através das brincadeiras associadas ao seu 

convívio, ela chega ao lugar certo, o aprender com prazer, com 

objetividade, sabendo que a escola está oferecendo oportunidades de 

elas vivenciarem a realidade e ainda aprenderem com utilidade os 

conteúdos programáticos. 

A interação através das brincadeiras faz toda diferença na vida 

da criança. Conhecer novas experiências e assim poder tornar-se um ser 

diferente, que valoriza tanto o outro como a si mesmo e os que estão ao 

seu redor, valorizando e respeitando o outro, socializando através de 

brincadeiras e abrindo horizontes que se traduz em aprendizagem. 

Mesmo que seja pouco, haverá sempre uma necessidade para tudo isso, 

que são dificuldades também na vida da criança e do adulto. 

 

3.2.5 Wallon e a análise dos métodos 

 

Em busca de maior compreensão da criança, Wallon se vale da 

psicologia genética para estudar a criança e o adulto, fazendo 

comparações com a criança especial e a criança normal, o adulto e a 

criança de hoje. A investigação tem uma visão multidimensional, onde 

a teoria nos leva para vários ângulos, devido ao processo de construção 

da mente humana.  

O processo de desenvolvimento da pessoa pode ser entendido 

como algo que se dá de maneira gradativa, já que se leva em 

consideração os aspectos: afetivo, motor e cognitivo, que se relacionam 
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muito bem, mas sempre pensando no lado individual do ser humano. 

Para Wallon (1981), é contra a natureza tratar a criança de forma 

fragmentária. E cada idade constitui um conjunto indissociável e 

original. Na sucessão de suas idades é um único e mesmo ser em 

contínua metamorfose. 

Isso significa que a criança vive um processo de 

desenvolvimento constante dia após dia, desde o nascimento 

(denominado por Wallon de Impulsivo Emocional). A partir desse 

período correspondente às primeiras horas de vida, a criança entra em 

processo de desenvolvimento obedecendo a uma sequência e não para 

mais. No contato com a sociedade, desenvolve também a cultura na 

qual está inserida, e isso independe de qualquer região geográfica, pois 

a mesma se desenvolve no despertar de uma visão global de todos os 

sentidos. O processo é aberto para todas as vertentes imaginárias. O 

movimento é constante na formação da pessoa, da infância à fase 

adulta; porém, há conflitos na passagem de uma fase a outra. Mesmo 

assim, é normal para um novo estágio, apontando sempre para um rumo 

mais evolutivo e equilibrado. 

 

Se tomarmos a teoria de Wallon como instrumento para 

pensar as atividades em sala de aula, poderemos afirmar 

que educar significa promover condições que respeitem 

as leis que regulam o processo de desenvolvimento, 

levando em consideração as possibilidades orgânicas e 

neurológicas do momento e as condições de existência do 

aluno. A essência do educador é, pois, respeitar essa 

integração no seu movimento constante. (WALLON, 

2012, p. 18). 

 

O processo de aprendizagem inicia-se muito cedo na vida da 

criança. Ao ingressar na escola, esse processo tende a evoluir no mundo 

das letras. No processo de desenvolvimento pode-se considerar ainda as 

condições de vida do aluno. A família participando diretamente desse 

processo é melhor ainda. Nessa fase, a criança necessita do apoio 

psicológico tanto da família como da escola. 
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É nesse momento que o caminho se abre para novas ideias e 

propostas na vida escolar. Apoiada pela família, a tendência é melhorar 

o desenvolvimento cada vez mais. Na família, a criança sente proteção, 

segurança e conforto. É o ponto de apoio, embora se saiba que existem 

casos em que esse apoio não acontece. É quando o trabalho dificulta 

ainda mais. Nesse caso a criança tem apenas a escola como referencial 

de bons costumes, apoio e segurança. A escola por vez defasada, sem 

profissionais especializados, como, por exemplo, psicólogos, que seria 

o certo nessa situação. Então chega a vez do educador interagir com a 

situação, demonstrando sua capacidade de confiança em si e no aluno. 

A sala de aula é um espaço único de vivencia educacional para 

esse aluno. Cabe ao educador e a escola considerar as condições 

neurológicas da criança em todos os sentidos. Um pouco de tempo que 

se convive com elas, percebe que essa ajuda é primordial; caso 

contrário, a educação e a aprendizagem ficam muito distantes da 

realidade. A vida escolar fica comprometida e o prejuízo desta vez 

atinge toda a sociedade. Mesmo que de maneira indireta, o futuro dirá 

como foi essa formação escolar, quais os profissionais terão sucesso no 

mercado de trabalho ou o que é pior, muitos nem chegam ao mercado 

de trabalho. 

Segundo Wallon (2012, p. 24): 

 

Após o nascimento, os movimentos são meras descargas 

motoras, nas quais as reações clônicas e tônicas se 

misturam, sem ainda se combinar. São descargas de 

energia muscular nas quais se misturam reações, 

espasmos e gestos não coordenados, que não passam de 

automatismos sem aplicação. 

 

Para ele: 

 

Essas descargas, suscitadas pelas necessidades do bebê, 

refletem sensações de bem-estar e de mal-estar. Trata-se 

de um importante recurso de comunicação de que a 

criança dispõe nesse momento, pois mediante esses 

movimentos o bebê suscitará no meio às respostas 

adequadas a suas necessidades. A maturação em conjunto 
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com a ação do meio humano, exercendo um sobre o outro 

uma influência recíproca provocará progressos decisivos 

na evolução da criança. (WALLON, 2012, p. 24). 

 

Ao observar a criança desde o nascimento, percebe-se que seus 

movimentos são extraordinários, principalmente o olhar; no deslumbre 

com o meio, o novo, as sensações de toque, de descoberta, são 

essenciais para o seu desenvolvimento emocional e físico. Desde os 

primeiros momentos ela já olha para a mãe percebendo o carinho 

transmitido, principalmente no momento da amamentação, envolvendo 

assim toda a capacidade de autoafirmação e confiança.  

Para o bom desenvolvimento intelectual e afetivo da criança, é 

essencial que haja esse aconchego, pois é através dele que a criança 

poderá ingressar no meio social de forma saudável. Desde muito cedo, 

o estado afetivo influencia o meio onde a criança vive. As reações de 

carinho são o sustentáculo para o crescimento saudável, com a 

contribuição dos envolvidos na situação ou meio. Com isso, a criança 

se sentirá segura e pronta para ingressar no meio social. 

A partir desse envolvimento com o meio social, ela passa a 

descobrir o mundo das pessoas, dos objetos e o contato com os 

sentimentos afetivos e emocionais estímulos são aguçados. O 

envolvimento proporciona esse elo de desenvolvimento e aprendizagem 

satisfatório. 

 

Os objetos que a rodeiam começam a ser para ela uma 

oportunidade de movimentos que não têm muito a ver 

com sua estrutura. Ela os atira ao chão, observando seu 

desaparecimento. Tendo aprendido a agarrá-los, deslocá-

los com força, como para exercitar os olhos a encontrá-

los em cada nova posição. Se eles têm partes que se 

entrechocam, ela não para de reproduzir o som percebido, 

agitando-os de novo. (WALLON, 1994, p. 148). 

 

A criança é favorecida pelo mundo que a rodeia de várias 

maneiras e avança ao longo das fases que vivencia. Quando descobre as 

qualidades dos objetos e sua sensibilidade é aguçada, passa então a 

planejar seus gestos voluntariamente e ainda os organiza de acordo com 
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cada situação. São conquistas lentas, mas que possibilitam amplo 

desenvolvimento e que devem ter sua discussão aprofundada cada vez 

mais.  
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CONCLUSÃO 

 

 

Abordamos neste trabalho, a aprendizagem, o aprender dentro 

do processo ensino aprendizagem, na visão de alguns autores. 

Aprender é um desafio tanto para o professor quanto para o 

aluno, já que temos conhecimentos diferenciados em todos os sentidos. 

Educar é investir em alguém, para que tenhamos um país melhor, com 

pessoas capazes de fazer uma nação verdadeira, com realização tanto 

pessoal quanto profissional. Pensar sempre no que o aluno tem a 

aprender é um ponto relevante para a educação e aprendizagem. 

Transportar o novo para a sala de aula, o diferente e ao mesmo tempo o 

que o aluno já convive em seu contento social, o saber diário de sua 

vivencia com o meio no qual estar inserido. 

A sala de aula precisa torna-se um espaço de aprendizagem, 

para o aluno, não deixando de lado os valores e atitudes, capazes de 

transformar pessoas em cidadãos melhores. O espaço escolar pode ser 

um espaço democrático, dar-se ao luxo de nossos alunos, serem bem-

sucedidos na vida escolar e cotidiana é muito importante. 

O ensino e a aprendizagem nem sempre andaram juntos, pois é 

necessário haver motivação, por parte de quem aprende e compromisso 

de quem ensina. Sendo a aprendizagem um desenvolvimento de um 

processo que busca o desenvolvimento das habilidades adquiridas pelo 

ser humano no decorrer da vida. É a busca pelas habilidades, que na 

maioria das vezes não conseguimos captar no aluno. Precisamos 

acompanhar e despertar caminhos novos, ascender a curiosidade e a 

satisfação do aluno. 

De acordo com Meirieu (1998, p. 71), sem dúvida, é a partir de 

experiências-limites que a filosofia da educação revela seus verdadeiros 

desafios. Empenha-se aí, muitas vezes de maneira balbuciante, tanto 

por seus silêncios quanto por suas afirmações, em algumas tentativas 

fugazes para sair dos dilemas aos quais, quase sempre, preferimos nos 

entregar: a criança ou o saber, o respeito da pessoa ou as imposições da 
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sociedade, a maturação natural da inteligência ou a instalação de 

dispositivos didáticos satisfatórios. 

A instrução se dá a partir do momento que nos deparamos com 

situações que nos causa curiosidade, sendo assim nada melhor do que 

nos entregar as oportunidades não só de ensinar ou transmitir 

conhecimento, de aprender a aprender, repassar conhecimento de forma 

que venhamos a desenvolver cada vez mais os conhecimentos e 

envolver outros no processo de aprendizagem. 

A aprendizagem ao longo dos tempos a tendência ´é evoluir, 

desde o princípio a criança aprende falar uma língua e conhecer o seu 

nome, buscando interagir com pessoas, culturas e a ser aceita através de 

seus conhecimentos e habilidades. A escola precisa acompanhar esse 

ritmo, com que a sociedade tem evoluído e não apenas recriminar o 

aluno, pelo uso das tecnologias em sala de aula. O professor tem 

reclamado com frequência, a respeito dos alunos com celular em sala 

de aula. Na escola não há mais espaço para formas didáticas antigas 

dessa natureza. Esses pensamentos precisam evoluir, as pessoas 

também, o aluno pensa, novas experiências surgem no seu contexto 

social e as tecnologias estão tomando conta do universo escolar, e isso 

é muito bom, mostra que não estacionamos, estamos vivos; e 

acompanhando tudo. 

Quando o assunto é aprender, surge a escola com sua missão. 

Segundo Meirieu, 1991.pág.17. A escola tem aí uma missão 

insubstituível; garantir que certo número de saberes e de savoir-faire 

sejam adquiridos por todos de maneira sistemática e organizada. Tem 

uma função social específica que é de gerir essas aprendizagens. 

Tendo a escola essa missão, seria bom que todos que 

compartilham da escola assumissem um compromisso não apenas com 

a escola, mas com todos, principalmente com o aluno que na maioria 

das vezes não tem ajuda nenhuma. E muito menos é compreendido 

diante dos seus fracassos. 

A realidade é muito diferente da prática, onde deveríamos olhar 

com outros olhos no sentido de compreensão e ajuda para aqueles que 

precisam mais, e deixamos então de lado. Pois trabalhar com eles tem 
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que ter habilidades é mais fácil. Buscar mecanismos que facilitem a 

aprendizagem é complexo e ao mesmo tempo, não há incentivo para 

isso. A educação é vista como um objeto de consumo, onde se busca os 

seus próprios interesses, centradas em um objeto chamado aluno. Cada 

um que fala em melhorar a educação sequer sabe o que é 

aprendizagem. 

A aprendizagem acontece num conjunto um ajudando o outro, 

valorizando, sentindo-se capaz, ao proporcionar esses encontros dos 

saberes, a escola está dando um salto para o futuro de pessoas 

valorizadas e respeitadas de seu convívio escolar e social ao mesmo 

tempo, quando a escola compreende o aluno como parte do contexto 

educativo, respeitando suas experiências, saberes e aproveitando as 

aprendizagens assumidas por esse aluno fica bem mais fácil o 

desenvolvimento do processo ensino-aprendizagem. Até mesmo as 

famílias mais simples ou analfabetas têm experiências de vida para ser 

ensinada e aprendida, a construção da cultura é feita assim, passando de 

geração em geração, partindo da valorização do aluno e toda sua 

família e comunidade. 

Aprender é um desafio tanto para o professor quanto para o 

aluno, já que temos conhecimentos diferenciados em todos os sentidos. 

Educar é investir em alguém, para que tenhamos um país melhor, com 

pessoas capazes, realizados profissionalmente e tudo isso começar na 

sala de aula, com crianças que se desenvolvem nesse processo de 

aprendizagem. 

A construção do conhecimento é progressiva de acordo com 

estudiosos, isso com ajuda de mediadores e em todo caso sempre 

haverá um mediador nesse processo de aprendizagem. Analisando 

situações no cotidiano escolar, entendemos um pouco do aprender, 

aprendizagem e os processos que nos levam a ter um amplo 

conhecimento desse campo do saber. Ao iniciar um processo de 

aprendizagem, o indivíduo já dispõe de uma série de atitudes, 

habilidades e expectativas sobre sua própria capacidade de aprender, 

seus conhecimentos, visão de mundo, a partir de todo um contexto, 

percebendo então toda situação de aprendizagem que a cerca. A 
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situação de aprendizagem tem suas particularidades, nem tudo são 

flores o ser humano difere do outro, mas há caminhos a serem trilhados 

em diferentes contextos. 

Na maioria das vezes, a aprendizagem ocorre por uma série de 

experiências prévias. Isso se dá em consequências frustradas, que nos 

leva ao caminho da aprendizagem, até porque aprendizagem não é um 

processo simples, e se dá desde o nascimento até a velhice. 

Esse trabalho foi de suma importância para meu 

desenvolvimento profissional, além de aumentar meus conhecimentos 

acerca de problemas educacionais que envolvem a aprendizagem, 

facilitou a compreensão no que vem a ser o aprender, a aprendizagem e 

seus processos de aprendizagem, com a pesquisa e conhecimento de 

fatos e fatores que faz educação e aprendizagem se distancie, o que tem 

levado tantas crianças a estarem na escola e não estarem ao mesmo 

tempo, essa compreensão do aluno, não só individual, mas em todo o 

contexto sociocultural. Foi o que autores acrescentaram ao meu 

conhecimento, conhecer o aluno, para melhor trabalhar com ele é 

essencial se quisermos produzir um bom trabalho com crianças em 

todas as fases, mas principalmente em fase de alfabetização.  

Quando não conhecemos a criança, seu meio social e familiar, 

podemos cair no erro de não o acompanhar e, isso é muito grave no 

processo de ensino aprendizagem, sabendo diferenciar e lidar com 

pessoas que tem dificuldades ou distúrbios de aprendizagem em 

algumas situações facilita o trabalho e a aprendizagem.  

Aprender junto com a criança é o primeiro passo para o sucesso 

delas, quem está com disposição para aprender, certamente terá 

disposição para compartilhar seus conhecimentos com outros. Só assim 

terá sentido para todos, o caminho fica menos distante quando a criança 

ver que alguém está ali com ela, como se dissesse pega na minha mão e 

vamos caminhar juntos, trocar experiências apoiar e ser apoiada, surgi 

então a autoconfiança. Que é companheira do aprender. 
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