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APRESENTAÇÃO

 A Rede Municipal de Ensino de Caxias do Sul (RME) apresenta uma 
multiplicidade de projetos e ações. Cada escola traz sua singularidade às práticas 
educativas. A Secretaria Municipal da Educação (SMED), comprometida com o 
projeto de cidade em que todos aprendem, lança os Cadernos Pedagógicos nos 

5, 6, 7, 8, 9 ,10, 11 e 12, que divulgam os trabalhos educativos produzidos pelos 
profissionais que fazem a educação na RME.

 Nessa perspectiva, os Cadernos Pedagógicos pretendem estabelecer 
um espaço para a publicação dos trabalhos realizados pelos professores, 
coordenadores pedagógicos, diretores e vice-diretores, professores que atuam em 
bibliotecas escolares, secretários de escola, profissionais do Programa Vinculação, 
assessores pedagógicos da SMED, entre outros. A intenção é que reflitam sobre a 
sua prática docente, concebam a escola como um espaço de conquista, inspiração, 
aprendizagem e felicidade, conheçam os trabalhos realizados pelos colegas e 
sintam-se instigados a relatarem suas experiências.

 Vai, assim, uma coletânea de artigos à consideração de todos os profissionais 
da educação, para leitura e crítica em momentos de conversação pedagógica.  
 Os Cadernos Pedagógicos são uma aposta e um convite a novos 
diálogos. 

Edson Paulo Theodoro da Rosa 
Secretário Municipal da Educação
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PENSAMENTOS E AÇÕES DE UMA EXPERIÊNCIA EM ALFABETIZAÇÃO

Daniela Gyboski*
Maristela da Costa**

 O Projeto Piloto + Alfabetização tem muitas perspectivas: uma delas é fazer com 
que as crianças percebam que o sistema da língua escrita é um sistema complexo. As 
crianças precisam abordá-lo de uma perspectiva ampla, não restritiva, e é preciso lhes 
oferecer uma multiplicidade de caminhos e estratégias para que possam se apropriar dele.
 Acreditamos que isso aconteça no Projeto e contribui para que as crianças vejam a 
escrita não como um processo inseguro de translação de um código para outro, mas como 
um desafio interessante que precisam resolver, para saber o que dizer e como devem 
dizê-lo. Para isso, contam com seus conhecimentos e com a nossa ajuda. Essa ajuda é 
constituída por algumas ideias:
•	 aprender a ler e a escrever lendo e escrevendo, vendo outras pessoas lerem e 
escreverem, tentando e errando, sempre guiados pela busca do significado ou pela 
necessidade de produzir algo que tenha sentido
•	 aproveitar os conhecimentos que a criança já possui e que costumam envolver o 
reconhecimento global de algumas palavras
•	 aproveitar as perguntas das crianças sobre o sistema de escrita para aprofundar 
sua consciência metalinguística
•	 utilizar atividades que tenham sentido, de forma geral e específica, como por exemplo: 
música, arte, desenho, etc.. Além de tornar o texto escrito presente de forma relevante, 
na sala de aula: cartazes que anunciam atividades, alfabeto, palavras, etiquetas com o 
nome das coisas, numerais, cantinho da biblioteca. As crianças têm acesso livre e também 
orientado aos livros que compõem esse espaço. Essa exploração, livre ou não, nos permite 
observar as crianças quando olham/leem os livros, ouvir suas perguntas ou comentários 
que podem ser indicadores de dúvidas ou conhecimentos já adquiridos, quando apontam 
com o dedo a palavra lida e o que realmente está escrito, sendo também um momento 
prazeroso e de estreitamento de laços afetivos
•	 proporcionar atividades que estejam vinculadas a um contexto significativo e que 
auxiliem a desenvolver ou a explorar alguns dos tantos pré-requisitos que podem contribuir 
no processo de leitura e escrita como a lateralidade, a estruturação espaço-temporal, a 
seriação, a percepção visual, entre outros
•	 selecionar o material de leitura para que as crianças interajam com objetos de 
diferentes características como livros ilustrados que contêm ilustrações desconhecidas 
(para ampliar seu repertório) e contos de fadas ou histórias já conhecidas. Também é 
importante o trabalho com rimas, adivinhas, parlendas, notícias de revistas ou jornais e 
instruções como receitas ou bulas de remédios.
 Estamos tão acostumados a ler e a escrever na nossa vida diária, que não percebemos 
que nem todos leem e escrevem como nós, mesmo os que vivem bem próximos. Em 
muitas famílias de classes populares, escrever pode se restringir apenas a assinar o próprio 
nome ou, no máximo, a redigir listas de palavras e recados curtos. Para quem vive nesse 
mundo, escrever como a escola propõe pode ser estranhíssimo, indesejável, inútil. Porém, 

* Professora da RME de Caxias do Sul, na EMEF Tancredo de Almeida Neves. Especialista em Alfabetizaçaõ e Supervisão Escolar
**Professora da RME de Caxias do Sul, na EMEF Tancredo de Almeida Neves. Especialista em Pedagogia Empresarial e Educação Especial
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os que vivem num meio social onde se leem jornais, revistas, onde os adultos escrevem 
frequentemente e, as crianças, desde muito cedo, têm seu estojo cheio de lápis e canetas, 
acham natural o que a escola faz.
 Portanto, alfabetizar grupos sociais que encaram a escrita como uma simples 
garantia de sobrevivência na sociedade é diferente de alfabetizar grupos sociais que 
acham que a escrita, além de necessária, é uma forma de expressão individual de arte, de 
passatempo.
 No livro Psicanálise da Alfabetização, Bruno Bethelheim afirma:

 Antes de ensinar a escrever, é preciso saber o que os alunos esperam da escrita, 
qual julgam ser sua utilidade e, a partir daí, programar atividades adequadas.
 Professora está certo? Como professoras, ouvimos uma dezena de vezes essa 
pergunta em nossas salas de aula.
 Para começar a escrever, as crianças não precisam estudar a gramática, pois já 
dominam a língua portuguesa na sua modalidade oral. A dificuldade está no fato de as 
crianças não conhecerem a ortografia das palavras após seus primeiros contatos com o 
alfabeto.
 É natural que falantes usem recursos próprios, como dialetos ou expressões 
culturais, para adivinhar a maneira de escrever palavras cujas formas ortográficas não 
conheçam. O que se fala com i podem ser escrito com as letras i, lh e nh, por exemplo: 
palha: paia, banha: baia. Isso é percebido pelas crianças, que escrevem fazendo uma 
profunda reflexão sobre a fala e a forma escrita.
 Essa capacidade para pensar a forma escrita em relação à fala é muito mais ativa 
nas crianças do que nos adultos. Dificilmente conseguimos pensar na fala sem a referência 
ortográfica. Mas as crianças fazem o contrário: pensam mais na forma como falam, do que 
na forma como escrevem.
 Então, como e quando corrigir? Como a pergunta: “- Está certo, professora?” pode 
ser respondida? A escrita espontânea da criança deve ser incentivada e valorizada como 
um indicador de atividades para reflexão do professor, que precisa ter bom senso para 
cada situação individualizada que o aluno traz. 
 A função da escrita deve ser trabalhada. Quando as crianças vão escrever, pode-
se programar roteiros ou atividades, mas sem limitar ou dirigir excessivamente. Esse tipo 
de “camisa-de-força” é altamente inconveniente, pois quebra a iniciativa da própria criança 
e limita a sua reflexão pessoal. É preciso não corrigir demais as crianças: deve-se dar 

“... a abordagem correta vencerá essas influências. Entretanto se uma criança se encontra 
com uma atitude crítica com relação aos seus fracassos isto certamente aumentará em 
grande escala a sua aversão para com a leitura. Caso um professor perceber erros na 
leitura devido à incapacidade de decodificar, fato que pode ocorrer, isto provavelmente 
aumentará a já negativa atitude da criança para com a leitura. Caso um professor, pelo 
contrário, encarar o erro que a criança faz como algo significativo - como manifestando um 
pensamento subjacente, ou um sentimento não - manifesto importante para a criança - então 
a atitude desse professor agradará a criança, mesmo que a reação para com a leitura tenha 
sido basicamente negativa. E assim poder-se-á despertar algum interesse na leitura, porque 
a preocupação do professor com aquilo que está acontecendo com a criança induzirá a 
esta mesma criança a ver com bons olhos aquilo que o professor quer que ela aprenda.” 
(BETHELHEIM & ZELAN, 1984)
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tempo para que aprendam e incentivar a autocorreção, a autocrítica. Quanto mais se tenta 
facilitar, orientar e corrigir tudo o que fazem, menos refletem. O desafio do professor é 
motivá-las e desafiá-las a fazer as suas tarefas.
 A alfabetização de alunos de classes populares é um desafio para nós, professores. 
As dificuldades nesse processo são muitas. Em nossa escola, a maioria das crianças têm 
pouco contato com materiais escritos. Muitas nunca utilizaram tesoura, não diferenciam 
lápis de cor de lápis de escrever, não sabem contar dez elementos. Há dificuldade de fazer 
com que tragam o material escolar e tenham responsabilidade sobre o mesmo. Das que 
iniciam no 1º ano do Ensino Fundamental, poucas identificam números, letras, símbolos, 
cores. Mas, principalmente, poucas têm acesso a livros, gibis, revistas, passatempos 
infantis, jogos de tabuleiro – como aqueles em que se utilizam dados e peões para avançar 
as casas. Poucas presenciam práticas de leitura e escrita em casa. Também observamos 
a falta de frequência dessas crianças pois quando chove ou faz frio não vêm à escola. 
Lutamos com a falta de valorização do estudo também por parte das famílias que permitem 
faltas excessivas de seus filhos. Falta muita coisa. Falta mesmo! Esses fatores são apenas 
alguns que encontramos diariamente em nossa e em muitas escolas brasileiras e nos 
revelam o pouco estímulo a que estão submetidas nossas crianças de periferia. 
 Sabemos que para aprender a ler e escrever não é necessário dominar alguns 
desses tópicos citados acima. O que sabemos é que o processo é, às vezes, mais lento, pois 
são crianças que fazem poucas relações e que necessitam de mais tempo para aprender. 
A escola deve proporcionar aquilo que a família não o fez. Regina Garcia Leite fala sobre a 
vantagem em alfabetizar crianças com experiência familiar no mundo das letras:

 Pois eis nossa árdua tarefa: alfabetizar crianças que pouco conhecem a respeito do 
mundo letrado: alfabetizar letrando. É preciso mostrar-lhes que existe um mundo escrito e 
fazê-las depender de seu uso. É preciso ensinar a gostar de ler e escrever. 
 Tomando como norte esse objetivo, aceitamos atuar no Projeto Piloto + Alfabetização 
com crianças que não conseguiram alfabetizar-se nos primeiros três anos de escolarização. 
Identificamos os alunos e os dividimos em grupos. Devido ao grande número de alunos 
atendidos pelo Projeto, as atividades demoravam para serem concluídas, pois era preciso 
intervir constantemente na leitura e escrita dos alunos individualmente. Porém, isso não 
nos desestimulou, porque sabíamos que era necessário agir dessa forma, a fim de fazê-los 
evoluir em suas hipóteses de escrita.
 Nossa primeira atividade foi trabalhar com a identidade dos alunos, a fim de, também, 
melhorar sua autoestima, porque sabemos que esses percebem suas dificuldades, se 
comparados aos seus colegas de turma que já leem e escrevem. Nossa ação foi criar um 
painel em que pudessem mostrar suas características e preferências e serem vistos pelos 
demais – como uma página de relacionamento tão utilizada por jovens no Brasil hoje. A partir 
dessa escrita, notou-se que, em um dos itens no qual deveriam escrever e desenhar sobre 
algo que não gostam de fazer, um grande número de alunos disse não gostar de ajudar os 
pais nas atividades domésticas. Trabalhamos então com uma história em quadrinhos em 

“A criança que vive exposta à linguagem escrita, inevitavelmente, se interessará por saber o 
que está escrito no livro, na revista, no jornal, na carta, nas instruções dos jogos, bem como 
em usar a escrita para expressar seus sentimentos, idéias e ações.” (GARCIA, 1997)

Caderno Pedagógico 9 - Ensino Fundamental: Frutos da Alfabetização
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que o personagem Franjinha cria um robô para auxiliar na limpeza da casa. Propusemos a 
confecção de um robô com sucata e, posteriormente, os alunos escreveram o manual de 
instruções. Essa atividade ficou exposta no corredor e chamou atenção dos demais alunos 
da escola que os elogiaram. Depois apresentaram para seus colegas de turma vivenciando 
a prática de leitura com significado. Os alunos demonstraram muito interesse e orgulho 
nesse trabalho. A partir daí, surgiu a possibilidade de instigá-los a criarem um cartaz de 
propaganda de seu robô, caso ele existisse. 
 Além disso, trabalhamos com letras de músicas infantis e livros de histórias de 
excelente qualidade, que chegam até nossas escolas por meio de projetos do Governo 
Federal. Partindo da leitura dos livros desenvolvemos atividades que nos permitiam 
trabalhar a compreensão do que foi lido e também sobre alguns aspectos de nossa língua 
escrita. Utilizamos poesia infantil que cativa através de suas rimas engraçadas para 
crianças. Fizemos a confecção do convite da “Festa no céu” a partir da exploração do texto. 
Tivemos também a prática de leitura de charadas para os colegas de grupo, a montagem 
de parlendas infantis que eram entregues de forma desordenada, jogos confeccionados por 
nós durante as férias (de sílabas, de relacionar desenho a palavra ou frase, de matemática). 
 Procuramos equilibrar atividades de construção de material escrito (em que o aluno 
é autor) com atividades de exploração de materiais escritos (uso de textos de escritores) 
para que possam ter modelos a seguir e também possam criar, fator importante para que 
se apropriem do nosso sistema de escrita.
 Isso é um pouco da nossa caminhada em que erramos e acertamos. É a nossa 
busca em superar as dificuldades e contribuir para a formação de indivíduos críticos, 
criativos e mais autônomos.  

REFERÊNCIAS
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ALFABETIZAÇÃO
Andreia de Carvalho Rodrigues*

Cláudia Lara Schio Vacari**

 A alfabetização é um desafio e nós, professores, estamos constantemente buscando 
alternativas para melhorar o processo de ensino-aprendizagem. Sabemos que nas turmas 
de 3º, 4º e 5º anos espera-se que todos os alunos estejam alfabetizados, porém, muitas 
vezes, isso não acontece. Procuramos por meio deste texto partilhar algumas possibilidades 
de trabalho.
 O que fazer quando algumas crianças sabem muito mais do que as outras e 
estas outras estão num processo muito mais lento e anterior? Em primeiro lugar, torna-se 
necessário que o professor identifique em que etapa do processo de leitura e escrita está 
cada um dos seus alunos para promover atividades desafiadoras que deem oportunidades 
de interação com a linguagem escrita e a construção de conhecimentos, respeitando as 
possibilidades de cada um. 
 Precisa-se estabelecer uma rotina diária, pois ela exige a criação de certas normas 
escolares que são facilitadores da construção da autodisciplina e ajudam a criança a 
seguir um programa previamente estabelecido.  O professor deve criar roteiros para a 
organização diária de suas aulas, de modo produtivo e agradável, sendo flexível sempre 
que necessário.
 Para Piaget (1991), os indivíduos tendem a buscar uma organização interna, criando 
um modo próprio de agir em seu meio, pois o rito é inerente à natureza humana e pode 
favorecer o aperfeiçoamento de procedimentos e a formação de hábitos saudáveis à vida 
do aluno.
 Ninguém deverá ficar fora das atividades, todos devem copiar, escrever, 
trabalhar individualmente, em duplas ou em grupos maiores. O professor deve ter um 
comprometimento muito grande com o seu trabalho e consigo mesmo, buscando superar 
suas próprias expectativas, aprendendo a observar, duvidar, interrogar-se sobre seu trabalho 
constantemente. Deve aproveitar todas as oportunidades para problematizar e questionar 
os resultados de escrita da criança. Corrigir sempre todas as atividades desenvolvidas por 
seus alunos, elogiando e valorizando aquilo que está bom e interferindo de forma adequada 
para evidenciar incoerências na escrita, sem desprezar aquilo que o aluno escreveu do 
“seu jeito”.
 A maioria dos alunos escreve com muitos erros, mas o professor não deve se 
surpreender com isso, pois faz parte do processo da alfabetização. Se os alunos escreverem 
de forma incoerente, o importante é valorizar o que a criança pensou e tentou escrever. 
 A promoção diária de diferentes formas de produções textuais individuais ou coletivas 
exige que a criança vá aprimorando suas hipóteses. É importante trabalhar atividades 
curtas e adequadas ao nível do aluno, com desenhos, símbolos, pinturas e recortes, pois 
diversificar os instrumentos de avaliação pode facilitar a aprendizagem. 
 A correção dos trabalhos de escrita dos alunos é cansativa, exige dedicação e 
esforço. Não é fácil e nem todos atingirão o nível desejado pelo professor, mas é por meio 
dessas correções que o professor fará as intervenções necessárias e saberá nortear o 
planejamento da ação pedagógica no decorrer do processo. 
*Professora da RME de Caxias do Sul e  Coordenadora Pedagógica, na EMEF Rosário de São Francisco. Especialista em Gestão, 
Administração e Supervisão Escolar pela Universidade Castelo Branco/RJ
**Professora da RME de Caxias do Sul, na EMEF Rosário de São Francisco. Especialista em Psicopedagogia pelas 
Faculdades Integradas de Amparo/SP
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 O professor precisa se dispor a ajudar e contar com a colaboração do professor que 
atua na função de Apoio Pedagógico para promover novas tentativas de aprendizagem, 
incentivando a construção e a reconstrução das produções dos alunos, fazendo isso de 
forma agradável e sem cobranças exageradas.
 Também é muito importante trabalhar em parceria com os demais professores 
que atuam na turma, como professores de Arte, Educação Física, professores que atuam 
na biblioteca escolar, no Laboratório de Informática Educativa e na Sala de Recursos. O 
trabalho interdisciplinar pode proporcionar atividades ricas e prazerosas, oportunizando a 
interação do aluno com a linguagem em diferentes situações.
 As tarefas de casa devem ser copiadas por todos, porém para os alunos que ainda 
estão em processo de alfabetização sempre deve ser proposta alguma atividade que o 
aluno possa desenvolver sozinho, sem a ajuda de familiares ou adultos. 
 A alfabetização escolar é apenas uma das formas de se realizar o processo de 
ensino-aprendizagem, porém, atualmente algumas famílias não demonstram preocupação 
em constituir valores que favoreçam a convivência social dos filhos e, muitas vezes, 
transferem para a escola toda a responsabilidade de formação das crianças. Hoje, além 
da instrução, deixam a cargo dela o dever de toda a educação. Com isso, alguns  pais 
abdicam de seu papel de orientadores e educadores dos filhos, como se a escola fosse 
capaz de suprir a ausência de estímulos oriundos do ambiente familiar. A visão que certos 
pais têm da escola é de detentora da obrigação de educar as crianças no sentido mais 
amplo, gerando um interminável jogo de empurra e de queixas entre família e escola. Por 
essa razão surge a necessidade de uma verdadeira parceria entre ambas. 
 A aprendizagem exige ação, concentração e reflexão constantes. A criança ativa e 
participante no seu processo de desenvolvimento precisa aprender a agir com liberdade, 
independência e ordem. 
 O professor deve comandar sua sala de aula dando limites que demonstrem amor 
e dedicação, precisa acreditar que todos são capazes de aprender, reconhecer-se como 
modelo de referência para o aluno como leitor, como usuário da escrita e como colaborador 
durante a execução das atividades. Deve preocupar-se com a aprendizagem dos alunos e 
avaliar diagnosticando o que eles não conseguiram aprender, indicando outras maneiras 
e propondo outras atividades e formas de sanar as dificuldades. Estabelecer parcerias e 
indicar aos alunos onde estão e como avançar ajuda a fazer com que todos aprendam. 
Deixá-los informados dos objetivos de cada aula permite que eles acompanhem o seu 
próprio desenvolvimento.
 Na hora de planejar, o professor precisa ter objetivos claros e possíveis de serem 
alcançados, criar situações que desafiem e estimulem o aluno a buscar as respostas, 
questioná-lo, fazê-lo pensar e valorizar o seu crescimento por meio do reforço positivo.
 A sala de aula deve ser viva, produtiva e disciplinada. A disciplina e a organização do 
espaço escolar favorecem a aprendizagem dos alunos, sujeitos do processo de construção 
do conhecimento, e propicia o estabelecimento de um clima favorável à convivência e ao 
desenvolvimento do respeito pelo trabalho de todos.
 Para a criança é um prazer e uma grande satisfação o fato de tornar-se capaz de ler. 
O alfabetizando precisa ser tratado com carinho e respeito para que se sinta aceito, querido 
e capaz de aprender. É preciso estimular a criança a dizer o que sente e ouvi-la é a melhor 
maneira de formar pessoas seguras e felizes.
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 Diante das mudanças que ocorrem em nossa sociedade, com uma velocidade cada 
vez maior, não basta os profissionais da educação dominarem as novas tecnologias, terem 
conhecimento da inversão de valores do mundo atual e das novas estruturas familiares, é 
imprescindível que o professor mantenha-se atento ao que acontece dentro de sua sala de 
aula e que, sem ignorar os fatores externos, preocupe-se mais com o aprender do que com 
o ensinar, sendo alguém que encaminha todos para o conhecimento, levando em conta a 
observação diária dos alunos e valorizando os ritmos e processos de cada um. 
 Conforme Freire (1999):

 Um processo de alfabetização de qualidade deve estimular a compreensão (leitura) 
e a produção (escrita) de diferentes textos. O ato de aprender a ler e escrever não se 
desenvolve espontaneamente, só pelo fato do aluno interagir com a escrita dentro de um 
ambiente alfabetizador, como supõem algumas escolas. Ensinar como se lê, bem como 
ensinar como se escreve, exigem do professor domínio de conhecimentos específicos, 
tais como: estrutura e funcionamento da língua e alfabetização nos diferentes gêneros 
textuais.
 Diante do que foi dito, fica claro que os alunos não alfabetizados, inseridos nos 
3ºs, 4ºs e 5ºs anos, não devem ser deixados de lado, pelo contrário, devem trabalhar tanto 
quanto os demais, porém recebendo uma atenção diferenciada no sentido de lhes serem 
oferecidas atividades que lhes permitam participar da mesma aula. Considerando todos 
os aspectos necessários para uma melhor aprendizagem, cabe a nós, professores, muito 
mais do que simplesmente colocar em prática dicas e orientações, exige um novo olhar 
para a educação, acreditar que nossas ações podem gerar mudanças significativas e muita 
coragem, disposição e compromisso para fazer com que isso aconteça.
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“Se é praticando que se aprende a nadar, se é praticando que se aprende a trabalhar. É 
praticando também que se aprende a ler e escrever. Vamos praticar para aprender e vamos 
aprender para praticar melhor”. (in ARAMAN, 2009)
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O LÚDICO NA ALFABETIZAÇÃO É COISA SÉRIA
Patrícia Trentin*

 Este artigo pretende lançar um olhar sobre a temática da ludicidade como 
necessidade básica da criança principalmente no período da alfabetização. Utiliza como 
lente de aproximação a ótica de vários autores e as vivências de sala de aula. É o relato de 
uma prática que compreende e respeita a importância da brincadeira na vida da criança, 
como condição indispensável para o seu desenvolvimento e não somente como um recurso, 
um estímulo de sala de aula.  
 Costumo pensar no período da alfabetização1 como um momento privilegiado, e tal 
reflexão é embasada numa escolha pessoal: a de ser alfabetizadora. Tal concepção não 
encontra justificativa no simples prazer de alfabetizar, mas nas características especiais 
e únicas que fazem parte desta fase. Ao iniciar o processo de alfabetização, o aluno 
encontra-se muito curioso, cheio de expectativas, ele anseia pelo conhecimento da língua, 
como se esse fosse um rito de passagem para um patamar diferenciado. Essa expectativa, 
esse querer é bem característico da alfabetização. Outra singularidade desse processo é 
a clareza com que são vislumbrados os avanços dos alunos. Para o bom observador fica 
muito visível neste espaço-tempo da alfabetização o processo de pensamento de cada 
aluno e as hipóteses que está formulando.
 É papel do alfabetizador tecer uma teia, uma trama que contemple um número 
importante de experiências sensoriais e cognitivas, para que em algum ponto o aluno 
ampare os seus conhecimentos prévios. Em muitos casos, em se tratando de  contato com a 
língua escrita, os alunos se mostram bastante limitados e arredios. Essa trama, constituída 
por meio de experiências prazerosas, de um ambiente lúdico, receptivo e afetivo, facilita 
que o indivíduo construa o seu saber, a sua forma de pensar esse universo de conceitos, 
ampliando gradativamente seu repertório de habilidades e competências desenvolvidas.
 O lúdico inserido na alfabetização como uma prática consciente facilita o processo 
ensino-aprendizagem. Permite à criança acessar o conhecimento por meio do prazer 
e também sanar necessidades vitais, pois é na infância que se promove pelo lúdico o 
desenvolvimento global do indivíduo, considerado sob esta perspectiva em sua dimensão 
cognitiva, mas também, para além dela, nas dimensões afetivas, sociais, biológicas 
e psicológicas. É por intermédio de atividades lúdicas que a criança começa a sua 
socialização. É  brincando que a criança constrói seu pensamento, faz sua leitura de mundo 
e inicia o processo de  compreensão e reflexão da realidade que a cerca. Santos (1999) diz 
que “a expressão lúdica tem a capacidade de unir razão e emoção, conhecimento e sonho, 
formando um ser humano completo e pleno.”
 Compreender essa criança como autora de seu processo de construção do 

“Brincar ajuda a criança no seu desenvolvimento físico, afetivo, intelectual e social, pois, 
através das atividades lúdicas, a criança forma conceitos, relaciona idéias, estabelece 
relações lógicas, desenvolve a expressão oral e corporal, reforça habilidades sociais, 
reduz a agressividade, integra-se na sociedade e constrói seu próprio conhecimento.” 
(SANTOS, 2002, p. 20)

1 A alfabetização, neste contexto, é compreendida não somente como o processo de entendimento e decifração do código, 
mas como um processo amplo que compreende também as questões relacionadas ao letramento.

* Professora da RME de Caxias do Sul, na EMEF Madre Assunta
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conhecimento é o primeiro passo para fundamentar esta educação lúdica. Jean Piaget 
(1977), biólogo e estudioso da epistemologia genética, relata que para a criança conhecer 
um objeto é necessária a sua ação sobre o mesmo, por meio de operações mentais e da 
interação entre o sujeito e o objeto de estudo. O lúdico proporciona exatamente isso, na 
medida em que torna a criança a protagonista da sua construção.  
 O planejamento é etapa fundamental na alfabetização de um grupo de indivíduos. 
Selecionar as experiências pelas quais a criança vai passar, definir a sequência e a 
organização do trabalho é importantíssimo numa fase em que a rotina confere segurança e 
tranquilidade à criança. Numa perspectiva de alfabetização lúdica, o planejamento é ainda 
mais importante, porque conduz o processo de forma ordenada, e, sobretudo, focado nas 
habilidades e competências a serem desenvolvidas. Pastells (2009, p.11) em seu livro 
retoma o caráter indispensável do lúdico nas aulas de matemática, afirmando que este 
deveria ter presença garantida, de forma séria e rigorosa. Portanto é na alfabetização 
matemática que podemos explorar infinitamente a ludicidade. A autora ainda alerta para 
o direito da criança de jogar e para as posturas errôneas que conferem a esta atividade 
um caráter secundário e propõem sua utilização apenas como premiação aos alunos mais 
ágeis na execução de tarefas.
 Outro aspecto a ser considerado no planejamento é que características queremos 
que este indivíduo apresente em sua vida. Pensar no aluno como um ser ativo e autônomo, 
pressupõe a realização de aulas com a presença da brincadeira, do movimento e de regras 
muito claras para que todos possam segui-las, sem dificuldades. Objetivar que sejam 
autores e protagonistas de suas escolhas pressupõe uma atuação como agentes das 
próprias transformações, por isso, desde muito cedo, devem ser estimulados a produzir 
textos, imagens, depoimentos e outras formas de registro de documentos de autoria 
própria.
 É possível que algumas pessoas confundam o lúdico com desorganização ou  
bagunça, mas esses são conceitos muito distantes da realidade. As atividades desenvolvidas 
dessa forma sempre apresentam um momento de registro e muita organização. É possível 
realizar até mesmo exercícios de forma que esses tenham um caráter lúdico. Um exemplo 
é o circuito de atividades, simples divisão em grupos, na qual os alunos mudam de lugar e 
fazem a atividade proposta na mesa. 
 Outros podem argumentar que gerenciar tais aulas é muito difícil. De fato, quando 
essas atividades são esporádicas os alunos ficam agitados, mas quando a postura do 
professor é a de propor esse tipo de atividade rotineiramente, elas se tornam parte do 
universo conhecido. João Batista Freire (2009, p. 152) alerta para o fato de que “os 
professores não possuem estrutura afetiva para suportar a relação com os corpos em 
movimento.”
 O lúdico precisa ser uma característica do trabalho, uma opção metodológica, que 
se concretiza na postura do professor, na maneira como introduz um objeto de estudo, uma 
história, um jogo e outras atividades. A maneira como o educador conduz a atividade é que 
confere ludicidade até mesmo a uma tarefa simples. 
 Reconhecer o valor das atividades lúdicas no processo educacional, principalmente 
no período da alfabetização, implica em modificar os parâmetros que regem a formação 
dos educadores, e é fundamental que o educador descubra e trabalhe a dimensão lúdica 
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que existe em sua essência, no seu corpo e na sua alma, de forma que venha a aperfeiçoar 
seu autoconhecimento e consequentemente a sua prática pedagógica. Afinal, o dito popular 
já afirma “ninguém dá o que não tem!”.
 Para que isso aconteça efetivamente em sala de aula os educadores precisam 
estar conscientes primeiramente de suas concepções de infância. Precisam também  
conhecer as fases de desenvolvimento da criança, estando cientes de suas potencialidades 
e interferindo pelo diálogo e pela proposição de brincadeiras que conduzam à ação e à 
reflexão. João Batista Freire relata em seu livro Educação de Corpo Inteiro que: 

 Também é importante ressaltar que essa tarefa requer sutileza, atenção e 
sensibilidade para capturar o aluno por uma música, um jogo, uma obra de arte, um livro, 
e, muitas vezes, tão somente pela forma de falar, pelo relato do professor. Ao realizar uma 
filmagem de um grupo de alunos lendo em voz alta, por exemplo, percebe-se que somente 
o fato de se assistirem, motivou-os a melhorar alguns aspectos da leitura, possibilitando- 
lhes uma autoavaliação bastante realista. 
 Uma proposta de alfabetização lúdica contempla muito mais do que algumas 
técnicas ou brincadeiras. Ela é uma forma de conceber a aprendizagem e respeitar os 
direitos da infância. Em seu artigo, Baptista (2009, p.23) reforça essa forma de pensar ao 
escrever que “O direito de ter acesso ao mundo da linguagem escrita e dele se apropriar 
não pode descuidar-se do direito de ser criança, e há muitas maneiras de se respeitarem 
ambos os direitos.” 
 Respeitar a infância em suas características implica em promover experiências 
sensoriais, motoras, psicológicas e cognitivas que ampliem a visão de mundo e os  
conhecimentos do indivíduo, proporcionando a diversidade de aprendizagens e a 
capacitação qualitativa, para que ele possa conviver numa sociedade em que a escrita e a 
leitura estão em toda parte.
 A alfabetização, por meio do lúdico, realmente facilita o acesso da criança ao objeto 
de estudo e deve acontecer com comprometimento e responsabilidade do alfabetizador, uma 
vez que essa perspectiva de trabalho requer uma postura diferenciada e um planejamento 
estratégico focado nos objetivos a serem alcançados, no autoconhecimento, nas rotinas de 
registro e organização e nas regras de convívio muito claras.
 É coisa séria porque, quando é estruturada e planejada adequadamente, não 
se caracteriza pela desordem, mas sim, pelo prazer e pela efetiva mobilização do aluno 
diante do objeto de estudo. Batista (2009, p.68) sintetiza a seriedade da proposta lúdica 
quando afirma que “Há que se encontrar a medida certa entre a movimentação corporal e 
a imobilidade, entre o sério e o lúdico, entre o prazer e a obrigação rotineira.” 

“Uma proposta pedagógica não pode estar nem aquém nem além do nível de desenvolvimento 
da criança. Uma boa proposta, que facilite esse desenvolvimento, é aquela em que a 
criança vacila diante das dificuldades, mas se sente motivada, com seus recursos atuais, a 
superá-las, garantindo as estruturas de conhecimento.”(FREIRE, 2009, p.104)
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APRENDER, BRINCAR E SER FELIZ
Grasiela Troian*

 A prática pedagógica desenvolvida com os alunos da turma de primeiro ano da 
Escola Municipal de Ensino Fundamental Ruben Bento Alves evidencia o lugar que o corpo 
ocupa no espaço da educação alfabetizadora, nesta etapa inicial da vida escolar do 
aluno.
 O corpo e a aprendizagem caminham juntos, desde os primeiros contatos da criança 
com o mundo, por meio do movimento e de vivências. Experienciar na infância jogos e 
brincadeiras por meio da interação faz com que o corpo registre sentimentos e experiências 
significativas que potencializam o aprender prazeroso.
 Ao provocar esse corpo em evidência na aprendizagem é que se pensou, num 
primeiro momento, em observar a realidade dos alunos, registrar o diagnóstico e, 
posteriormente, propor ações sobre ele. Nesse momento, é importante destacar também 
que um dos princípios norteadores da nossa escola é o de que todos aprendem. 
 Um critério extremamente importante que precisa ser destacado é a observação 
seletiva, pois aí percebemos a realidade local dos alunos da nossa escola. As dificuldades 
encontradas no âmbito familiar, bem como a violência oculta registrada por meio das 
expressões da fala e, muitas vezes, também manifestada fisicamente, revelam crianças 
agitadas em sala de aula, com dificuldades de relacionamento entre si e ausência de 
limites.
 A proposta de resgatar nessas crianças a infância feliz por intermédio do brincar e, 
consequentemente, o aprender é o que nos propomos diariamente. A prática do trabalho em 
grupo em sala de aula proporciona a vivência de integração e dos princípios norteadores:  
“Todos aprendem; Diálogo é a única forma de discutir e resolver problemas; Cada um é 
responsável pelos seus atos: Só respeita o outro quem respeita a si mesmo.” (Princípios da 
Escola)
 Com o levantamento em mãos podemos iniciar o traçado no trabalho diário através 
da formação de rotina, extremamente importante para estruturar o fazer do educador e 
possibilitar à criança a compreensão da dinâmica da vida, numa sucessão de tempo. 
 Na execução das ideias projetadas, inicialmente, é preciso que a criança possa 
interagir com o outro de forma lúdica. Por meio de uma rotina flexível e variada, oferecendo 
oportunidades e criando espaços é que conseguimos nos aproximar desse aluno, formando 
vínculos necessários na construção da caminhada do aprender, a fim de que possam 
mostrar as experiências que já construíram em sua vida. Dessa maneira, cada um está 
construindo a sua história, formando sua identidade.
 Sentar menos em cadeiras, explorar a corporeidade por meio da expressão 
espontânea e ter os outros para ouvi-los, sendo que alguns falam muito, enquanto que 
outros precisam de estímulos para revelar-se, é fundamental para o autoconhecimento, 
fazendo com que a criança adquira, gradativamente, autoconfiança e autonomia.

“Para melhor conhecer a criança é preciso aprender a vê-la. Observá-la enquanto 
brinca: o brilho dos olhos, a mudança de expressão do rosto, a movimentação do 
corpo. Estar atento à medida como desenha o seu espaço, aprender a ler a maneira 
como escreve sua história.” (MOREIRA, apud, OLIVEIRA, 1997, p. 105)

* Professora da RME de Caxias do Sul, na EMEF Ruben Bento Alves. Especialista em Psicomotricidade Relacional pela UCS
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 A criança precisa ter o espaço do brincar privilegiado, do faz de conta, para conhecer 
o mundo e estabelecer as relações com ele para estimular as aprendizagens futuras. 
Considerando isso, é que o nosso espaço da sala de aula contempla, durante a rotina, 
as mais variadas situações do aprender, entre elas: as contações de histórias (realizadas 
pelos alunos e pela professora), as atividades musicais (rodas cantadas, danças e cantos), 
os registros por meio do desenho e do “brincar de escrever”, as vivências com jogos 
(memória, trilha, xadrez, peças móveis etc.), as atividades psicomotoras, chamada pelos 
alunos de “hora do jogo” (jogos recreativos, capoeira e a sessões de psicomotricidade 
relacional) e os “cantinhos de faz de conta” (baú de fantasias, bonecas, carrinhos, cozinha 
com brinquedos, etc.).
 Considerando essas vivências habituais, fica evidente um conjunto de ações 
pedagógicas que utilize a via corporal como fator propulsor na melhoria das relações 
da criança com o adulto, com os outros, com os materiais e consigo mesma e, 
consequentemente, no campo da alfabetização, proposto como objetivo a ser alcançado 
nesse ano escolar. Essa conduta social apoia-se na forma de pensar do autor Negrine, 
estudioso da Psicomotricidade Relacional, que alicerça em três aspectos a sua finalidade 
interventiva,  por meio da “experimentação corporal múltipla e variada; do estímulo à vivência 
simbólica; da comunicação como elemento de intervenção pedagógica, de socialização e 
de exteriorização da criança.” (2002, p. 64). Esses aspectos servem de mediadores no 
desenvolvimento e na formação da personalidade do sujeito.
 Todas essas ações constantes na rotina escolar, da turma de primeiro ano do ensino 
fundamental, por mais simples que possam parecer, servem de base e estímulo para um 
ambiente alfabetizador.
 É por meio dos planos de trabalho que asseguramos o aprender brincando. Na 
sala de aula, palco das construções, encontramos um ambiente que propicia o letramento 
e podemos consolidar as hipóteses em relação à leitura e à escrita. Esse trabalho é 
possível com o auxílio das listas temáticas, elaboradas juntamente com os alunos e a 
professora (“escrita como uma representação da linguagem”, Emilia Ferreiro, 1989, p. 10); 
na exploração de poesias e histórias/contos infantis (“...brincar com as palavras por meio 
da rima, do ritmo e da harmonia...”, Revista do Professor, 2007, p.17); na confecção de 
painéis e registros por meio das artes plásticas (“Assim como os homens em sua história, 
as crianças também se expressam e buscam conhecer o mundo através da arte.” Revista 
do Professor, 2008, p. 11), oportunizando que as crianças estabeleçam relações entre a 
linguagem oral e escrita.
 Outro fator prestigiado na prática pedagógica é a constituição dos valores humanos, 
mostrando a importância de vivenciar a solidariedade, o respeito pelo outro, a alteridade 
e, principalmente, descobrir e lidar com as emoções na resolução de conflitos. Ser um 
indivíduo que saiba exteriorizar seus desejos e necessidades, convivendo num grupo de 
maneira harmoniosa e aprendendo a ter autocontrole frente às dificuldades. 
 Interiorizar os valores e exteriorizá-los nas relações torna o aluno capaz de crescer 
nas aprendizagens, estando apto a construir os saberes e concretizá-los nas propostas, 
criando uma simbiose que consequentemente irá refletir no processo da alfabetização. 
É dessa maneira que buscamos trabalhar com os alunos, principalmente nas atividades 
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psicomotoras em que o corpo fica em evidência e a ludicidade permeia a aquisição do 
conhecimento.
 É significativo destacar que a proposta de trabalho a se desenvolver no primeiro 
ano do ensino fundamental deve proporcionar práticas corporais múltiplas e variadas, 
explorando tudo que a cerca, conquistando, assim, um espaço cognitivo, emocional 
e social na organização da personalidade da criança. Oferecida a oportunidade para o 
brincar com o olhar seletivo do educador, certamente o aprender florescerá e ficará visível 
na exteriorização das emoções e vivências, o ser feliz.
 Acredito que, ao realizar esse trabalho, por intermédio das vivências corporais, no 
campo da alfabetização, o “Aprender, brincar e ser feliz” na escola serão consequências, 
evidenciadas pelas verbalizações dos alunos. Isso passa a ressignificar uma perspectiva 
de oportunidades positivas em lugares onde as dificuldades ficam sempre mais expostas 
do que as conquistas.
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A ESCOLA QUE DESCOBRI
Andréia de Souza*

 As experiências vividas no cotidiano docente são sempre inusitadas, ora felizes, ora 
frustrantes, por algumas vezes satisfatórias. Enfim, os sentimentos inerentes ao trabalho 
educacional podem transitar entre todos os campos possíveis da emoção. No entanto, 
por mais surpreendentes que possam ser as possibilidades de um professor, sempre 
podem surgir desafios maiores do que aqueles que já estão instalados diariamente. Neste 
âmbito de desafios, surgiu uma oportunidade na minha carreira profissional completamente 
desconhecida, porém motivadora devido ao seu grau de surpresas e descobertas. Eis que 
minha escola foi inscrita pelo diretor para oferecer aos alunos o Programa de Educação 
Integral Mais Educação do Governo Federal, um projeto novo à Secretaria e também às 
escolas que aderiram. Minha função, denominada pelo Ministério de Educação e Cultura 
como professora-comunitária, é coordenar todo o funcionamento do Programa.
 Até agora, pode parecer para outros que este é mais um projeto que visa melhorar 
o aproveitamento dos alunos em suas séries regulares, porém, as sementes que estão 
sendo plantadas com o desenvolvimento das atividades do Mais Educação vão mais além 
de se tornarem simples grãos jogados à sorte, e, a partir daí, os desafios começam a ser 
constantes e difíceis, requerendo muito comprometimento e empenho por parte de quem o 
coordena.
 Sempre me destaquei perante os grupos nos quais já estive inserida pela minha 
disposição e presteza. Porém, ao ser convidada pela direção da escola para assumir essa 
função, não imaginava os obstáculos que fariam parte desse caminho trilhado dia a dia. 
Então, quando fiquei sabendo das minhas atividades e do nível de compromisso exigido por 
elas, duvidei de minha capacidade e cheguei a titubear em relação às responsabilidades 
que estava assumindo.
 Tudo o que desacomoda é desconfortável, e esse cenário de desconforto e dúvidas 
por parte do restante do corpo docente foi pano de fundo para o início de minhas atribuições. 
Era necessário iniciar um projeto completamente novo, o qual apresentava mais dúvidas 
que respostas aos meus questionamentos, e inseri-lo na realidade escolar. Realidade essa 
que até então não era totalmente visível, porque não conhecíamos nossos alunos como 
os conhecemos atualmente. Ainda, as atividades que seriam oferecidas na escola tirariam 
alguns espaços que eram usados por vezes em outras situações, e também o número 
de alunos diariamente circulando na escola aumentaria. Em síntese, a escola nunca está 
sem alunos e todos os ambientes e espaços da mesma estão sempre ocupados. Um 
dos maiores desafios que tive que transpor foi, sem dúvida, a não aceitação imediata do 
Programa por parte dos outros professores da escola, uma vez que julgavam ser única e 
exclusivamente minhas as responsabilidades do mesmo, e tudo o que era comentado me 
atingia profundamente. Partindo do pressuposto de que a verdadeira realidade não era 
conhecida, justificam-se as desconfianças do restante do grupo, por terem a impressão de 
esse ser, simplesmente, mais um tipo de assistencialismo por parte do Governo.
 Os alunos possuem sentimentos, carências, mazelas enormes e a educação precisa 
se readequar, reinventar-se para poder atendê-los em suas necessidades específicas. 
Atualmente, compreendo o quanto pequenas coisas tomam uma dimensão enorme no 
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cotidiano de uma criança de 9 anos. Tenho a sensação de dever cumprido quando vejo 
nos olhos dos alunos a satisfação por estarem alimentando-se adequadamente, assistidos 
o dia todo, divertindo-se nos horários de intervalo com os desenhos animados que são 
passados na biblioteca da escola. Sem contar as vezes em que os pais comunicam-se 
comigo para justificar as ausências de seus filhos às oficinas, pois ficam preocupados ao 
cogitarem a possibilidade de perderem sua vaga devido às faltas injustificadas. Também 
cabe ressaltar as diversas vezes que sou abordada por pais extremamente satisfeitos ao 
terem seus filhos assistidos pela educação integral. Todos esses fatos me remetem a uma 
eclosão de sentimentos, tanto pessoais quanto profissionais. 
 O que é mais satisfatório nessa trajetória são as conquistas concretas, as quais 
podem ser facilmente perceptíveis na postura dos alunos e em seu aproveitamento no ano/
série em que estão matriculados. Por meio de um levantamento de dados feito ao final do 
ano passado, foi possível mensurar os ganhos em âmbito de aprendizagem e posturas. 
As professoras regentes de classe relataram a melhora na aprendizagem da maioria dos 
alunos inseridos no programa. Inicialmente, foi percebida certa dificuldade na organização 
dos alunos, pois os mesmos tiveram que adaptar-se a um cotidiano novo, tiveram que 
estabelecer uma rotina a que muitos não estavam habituados. Essa confusão inicial 
causou um pouco de instabilidade no desenvolvimento desses alunos, mas, depois de 
estabelecerem sua rotina, os alunos, efetivamente, mostraram-se mais organizados, mais 
dispostos, mais desinibidos, mais prestativos. Tais melhoras, sem dúvida, influenciaram no 
satisfatório aproveitamento dos mesmos dentro das propostas dos professores da série 
regular. Ao iniciarem as atividades do Programa neste ano, as mudanças constatadas ao 
final do ano passado ainda eram perceptíveis, e tais mudanças só trazem benefícios para o 
desenvolvimento cognitivo e interpessoal dos alunos. É visível, em alguns casos, como eles 
demonstram mais facilidade em se expressar, em solicitar as coisas das quais necessitam, 
ou seja, a autonomia conquistada por alguns é um fato relevante quando se analisam as 
transformações acarretadas à vida de cada aluno integrado ao Mais Educação.
 Um aspecto tão pertinente às minhas vivências quanto aos abordados anteriormente 
é a afetividade com a qual sou recebida diariamente. Os alunos que participam das 
atividades do Programa me cumprimentam cada vez que passam por mim. Quando entro 
na escola, sou abordada com abraços apertados e afetuosos. Sei o nome de cada um, bem 
como as situações que cercam seu cotidiano. Isso contribui para que na hora em que as 
repreensões se fazem necessárias, em algumas situações, uma boa conversa substitua 
uma atitude mais enérgica. Portanto, conversas enérgicas também permeiam meu dia a 
dia. Por vezes, conversas são necessárias, a fim de mostrar aos alunos que eles devem 
respeitar as normas e perceber quais limites não devem ser ultrapassados. Participar 
do Programa de Educação Integral Mais Educação, proporciona o estabelecimento de 
laços, tanto sociais quanto afetivos, seja com os colegas de séries diferentes, seja com os 
monitores, seja comigo, que sou a referência. Cabe ressaltar, perante toda a análise feita 
até aqui, que esse Programa não tem por finalidade apenas oferecer reforço pedagógico, 
nem tão pouco oferecer atividades meramente recreativas e culturais. A proposta é bem 
mais ampla, pois propiciar situações de convivência social, de estabelecimento de rotina, 
hábitos saudáveis, responsabilidade, vai muito além de ser um Programa simplesmente 
assistencial. De fato se faz a inclusão que tanto se prega ao oferecê-lo, e não só pelo fato 
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de termos crianças com necessidades especiais integrando nossa clientela de educação 
integral, mas por termos crianças que antes do oferecimento do Programa não eram vistas 
pela escola como realmente são, com todas suas dificuldades, necessidades e histórias 
mais diversas de vida. Agora, os quase cem alunos que participam do Mais Educação são 
vistos com outros olhos por toda a comunidade escolar,
 Diante de tantas descobertas, desvelou-se uma escola que, definitivamente, eu não 
conhecia. Uma escola formada de vivências inusitadas; de dificuldades que, por muitas 
vezes, podem ser superadas com um gesto de carinho e compreensão; de necessidades 
diversas. Essa percepção que passei a ter, depois de estar à frente do Programa, ajudou-
me a entender muitas coisas e a ter a certeza de que a escola, para vários alunos, é um dos 
únicos ambientes no qual estão sendo assistidos e compreendidos. É nela que eles podem 
se distrair, participar de atividades diferenciadas, ter suas dificuldades de aprendizagem 
superadas, ou seja, nesse ambiente eles são o centro de todas as atenções, uma vez que 
o Programa de Educação Integral visa elevar as potencialidades dos alunos e propiciar 
situações que valorizem a individualidade, que respeitem suas vivências e os façam se 
sentir importantes no processo que deveria ser a prioridade de todas as escolas: o bem-
estar dos alunos. Nesse sentido, seria muito relevante que mais alunos pudessem também 
vivenciar as experiências da educação integral, bem como mais escolas e mais professores. 
Vivenciando o Mais Educação, compreendo e valorizo meu papel como educadora, pois 
sei que os frutos desse Programa serão colhidos ao longo dos anos, e, para muitos, vou 
representar uma figura importante no seu processo de desenvolvimento e aprendizagem. 
Agora sim, posso afirmar que um educador precisa fazer a diferença na vida de seus alunos, 
por meio de exemplos positivos, de conversas informais e pacientes, e, até mesmo, quando 
precisa impor limites e estabelecer combinações. Essas vivências constituirão, em um 
futuro próximo, os aspectos essenciais na formação dos alunos, que, sem dúvida, depois 
das experiências oportunizadas pela escola, poderão tornar-se pessoas conscientes de 
seu papel na sociedade.
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POSSIBILIDADES NAS DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM

Pâmela Kuse*
Silvana Cechinato Cagol**

 A prática psicopedagógica evidencia diferentes causas das dificuldades de apren-
dizagem: físicas, sensoriais, neurológicas, emocionais, educacionais, cognitivas e 
socioeconômicas. As condições necessárias para a aprendizagem são as externas e as 
internas. Citamos Sara Paín (1992) quando diz:

 Entendemos a importância da relação da aprendizagem como um processo e uma 
função que vai além da aprendizagem escolar e que envolve dois sujeitos: o que aprende 
e o que ensina. A aprendizagem tem como função desenvolver o processo que dará o si-
gnificado do aprender para o sujeito. Segundo Alícia Fernández (1991):

 
 A relação que se estabelece entre o aprendente e o ensinante deve ser investiga-
dora, possibilitadora, problematizadora e transformadora. Assim, constituem o sujeito por 
meio da aprendizagem, que é a apropriação processada a partir de suas estruturas e seu 
saber pessoal. Nesse contexto, o processo dialético favorece a aprendizagem.
 A dificuldade por sua vez instala-se no processo e não apenas em um dos sujeitos  
da relação de aprendizagem e para se resgatar as fraturas e rupturas do processo faz-
se necessário intervenções em todas as instâncias envolvidas. O fracasso escolar pode 
também ter origem no método de ensino. Nesse caso, o professor deve avaliar o aluno, 
verificar suas dificuldades e adaptar as atividades de forma a obter diferentes resultados. 
É importante que o professor esteja atento para a forma  como estabelece essa relação 
entre o ensinar e o aprender e para a função de cada sujeito nesse processo, propondo 
intervenções pedagógicas diferenciadas que favoreçam a aprendizagem. 
 O psicodiagnóstico positivo para distúrbios, transtornos e/ou dificuldades ocorre em 
percentuais menores ao número de encaminhados para avaliação. Na verdade, essas situa-
ções precisam ser acolhidas nas práticas pedagógicas. O professor necessita apropriar-se 
da dificuldade apresentada pelo estudante e então buscar uma nova forma de ensinar com 
o apoio do coordenador pedagógico, dos colegas e das teorias de aprendizagem.

“… lembremos que existem dois tipos de condições para a aprendizagem: as externas, que 
definem o campo do estímulo, e as internas que definem o sujeito. Umas e outras podem 
estudar-se em seu aspecto dinâmico, como processos, e em seu aspecto estrutural como 
sistemas. A combinatória de tais condições nos leva a uma definição operacional da apre-
ndizagem, pois determina as variáveis de sua ocorrência.” (PAIN,1992)

“Fazendo uma simplificação, uma abstração do processo de aprendizagem, encontramo-
nos ante uma cena em que há dois lugares: um onde está o sujeito que aprende e outro 
onde colocamos o personagem que ensina. Um pólo onde está o portador do conheci-
mento e outro pólo que é o lugar que alguém vai tornar-se um sujeito. Quer dizer que 
não é sujeito antes  da aprendizagem, mas que vai chegar a ser sujeito porque aprende.” 
(FERNÁNDEZ,1991)  
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 A ação psicopedagógica propõe possibilidades de aprendizagem em situações de 
dificuldades e/ou distúrbios. Abordamos, por meio do atendimento do Programa Vincula-
ção, os transtornos que podem acontecer na leitura, na escrita, no cálculo e de atenção.
 A intervenção psicopedagógica propõe melhorar a imagem que a criança tem de si 
mesma, valorizando os seus saberes, respeitando o seu processo de aprendizagem, que 
é singular e, a partir do diagnóstico, propiciar situações desafiadoras, atrativas e significa-
tivas que vão ajudá-la a trabalhar melhor com os símbolos e com os jogos, que facilitam 
os processos de seriação, classificação, habilidades psicomotoras, habilidades espaciais, 
contagem, grafia e ortografia.
 Ao propormos a reflexão a respeito das dificuldades de aprendizagem, especifi-
camente as abordadas no atendimento psicopedagógico, nos deparamos com uma pro-
blemática bastante comum e preocupante nas relações educativas e de atendimentos 
especializados, envolvendo crianças e adolescentes, algumas vezes há uma supervalori-
zação da dificuldade em detrimento das possibilidades que o sujeito apresenta.
 Faz-se necessário o diálogo entre a teoria, a prática e a realidade para evitarmos  
intervenções que pretendem apenas suprir as necessidades orgânicas, deixando de con-
siderar a condição psíquica que é bastante complexa e que vai além  dos problemas soci-
ais. Ou seja, precisamos conhecer quem é esse aluno que está sob nossos cuidados, seus 
anseios, desejos, sonhos e, principalmente, as possibilidades de resgate de situações que 
tornam sua vida conflitante. 
 Apropriar-se das situações e informações possibilitadoras de aprendizagem faz 
parte da prática psicopedagógica de investigação, de forma a viabilizar intervenções e/ou 
encaminhamentos que tornem o processo de resgate da aprendizagem adequado e signifi-
cativo.
 A criança está construindo sua aprendizagem e constituindo-se como sujeito, apre-
nde muito mais pelo exemplo do que pela palavra, e devemos ser um exemplo positivo a 
ser seguido por ela. Esse fator perpassa pelas questões de vínculo e afeto.
 Já o adolescente busca a autoridade e é naturalmente questionador, o que geral-
mente amedronta o adulto. Nessa fase as questões emocionais são mais críticas e é im-
portante que o professor esteja preparado para compreender as necessidades emocionais 
desse momento. Não é nosso papel confrontá-los, mas sim proporcionar condições para 
que reflitam sobre suas atitudes.
 Também é importante (re)conhecer e compreender a família real e não a idealizada, 
para intervir de forma respeitosa e sincera, permitindo que esse sujeito reconheça em nós 
alguém que dá valor à palavra, que ocupa o lugar daquele que fala, o quanto sustentamos 
e acreditamos nas ações éticas e comprometidas com saberes e valores que são estrutu-
rantes e os levam a assumir práticas que devolvem o seu lugar de sujeito no discurso e 
espaço social, reconhecendo sua singularidade, cultura e valores familiares.
 Precisamos nos libertar das práticas educativas e terapêuticas homogeneizadoras 
e padronizadoras, pois se não conseguirmos essa mudança, estaremos fatalmente empur-
rando esses sujeitos a reações impulsivas, precipitadas e desmedidas de se fazer reconhe-
cer, porém por meios e caminhos que já são há bastante tempo estatísticas entristecedoras 
e por vezes banalizadas de criminalidade e brutalidade social.
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