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APRENDIZAGEM DA LEITURA E ESCRITA E DIFICULDADES 

OBSERVADAS NO PROCESSO 

Maria da Conceição Oliveira da Silva25; Maria de Fatima Beserra de Brito26; 

Maria José Beserra de Brito27. 
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RESUMO: 

Sabe-se que, apesar da dificuldade de obtenção de diagnóstico das causas de 

dificuldades de aprendizagem, as crianças envolvidas podem progredir e, em muitos 

casos, aprender formas de superar suas limitações. As habilidades afetadas com maior 

frequência por esses problemas consistem na leitura, escrita, processamento auditivo e 

na fala, raciocínio e matemática. É importante ajudar essas crianças a conhecerem seus 

pontos fortes, a compreenderem que suas dificuldades não existem por falta de 

capacidade e, a descobrirem estratégias que sejam úteis no seu aprendizado. Nesse 

sentido, este artigo apresenta um estudo de caso em que há a abordagem sobre a 

importância do processo de aprendizagem da leitura e escrita para o desenvolvimento 

cognitivo de um indivíduo, principalmente no contexto escolar, analisando ainda as 

dificuldades observadas no caso estudado. Trata-se aqui, não de uma análise sobre os 

"déficits", mas de uma reflexão textual sobre as dificuldades de aprendizagem em 

leitura e escrita apresentadas pelos alunos que, necessariamente, não se encontram 

definidas como sendo aqueles que possuem necessidades educacionais especiais, mas 

que precisam vivenciar a inclusão escolar e social. Adicionalmente, promove-se uma 

reflexão sobre como agir de maneira positiva sobre estas dificuldades, de forma a obter 

melhorias no processo de aprendizagem. Na elaboração dessas ideias, buscamos 

teóricos relevantes como Weiss (1992, 2004), Pain (1992), Fernandes (2001), Piaget 

(1993), Zorzi (1994 1998), e outros, que com muita autonomia, discorrem sobre o 

assunto. 

PALAVRAS-CHAVE: Leitura. Escrita. Dificuldades de Aprendizagem. 

 

INTRODUÇÃO 

As dificuldades de aprendizagem afetam a pessoa na sua totalidade, a qual sofre 

pela subestimação que sente por não conseguir cumprir com aquilo que espera de si 

mesma e com o que os outros esperam dela, sofrendo, também, com a desvalorização 

 
25 Especialista Em Psicopedagogia Institucional e Clínica pelo CEPE/UVA. Docente no Município de Guamaré/RN. 
E-mail: mcoliveiradefranca@gmail.com.  

26 Especialista em Psicopedagogia Clínica e Institucional pela FACEI. Atualmente atua no Hospital na cidade 

Guamaré/RN. E-mail: fatimtupperware@bol.com.br.  

27 Especialista em Psicopedagogia Institucional E Clínica pelo CEPE/UVA. Docente Município de Galinhos/RN. E-
mail: mariah_pedagogabeserra@hotmail.com. 

mailto:mcoliveiradefranca@gmail.com
mailto:fatimtupperware@bol.com.br
mailto:mariah_pedagogabeserra@hotmail.com
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que enxerga no olhar dos demais. Em consequência, o fracasso toca o “ser íntimo” e o 

“ser social” da pessoa, devendo-se levar em consideração a importância que tem o 

aspecto social no mundo em que vivemos hoje. Os problemas de aprendizagem são 

complexos, sendo que suas manifestações podem ser sintomas de uma infinidade de 

fatores. O diagnóstico apropriado de cada um é indispensável para poder conceber as 

estratégias de condução e tratamento adequadas. 

O desafio principal que os pais, professores e profissionais que trabalham com 

crianças com dificuldades de aprendizagem têm está relacionado à ajuda no que diz 

respeito ao aumento da confiança em si mesma, acreditando, assim, em suas próprias 

capacidades. Devemos ter sempre a consciência, ainda, de que as pessoas aprendem de 

maneiras diferentes e que sua energia pode ser encaminhada para encontrar estratégias 

adequadas para seu desenvolvimento, ao invés de buscar formas de esconder suas 

dificuldades. 

Por isso, os pais, professores e profissionais que trabalham com essas crianças 

têm uma grande responsabilidade. Suas habilidades de observação, de detecção de 

problemas, de saber como dar um retorno e definir como e quando devem intervir são 

de suma importância. 

Essa atuação do psicopedagogo no processo de ensino e aprendizagem da leitura 

e escrita deve ser valorizada no sentido de que esse profissional tem  a melhor 

preparação possível e o conhecimento necessário para que possa utilizar estratégias 

efetivas no manejo da classe, assim como meios apropriados para individualizar o 

ensino. 

Na educação, observam-se níveis de dificuldades de aprendizagem de forma 

diferentes quando se consideram indivíduos distintos, sendo que o professor deve 

refletir e analisar antes de tomar qualquer decisão, pensando na sua função como 

educador e a importância que tem na vida de cada aluno, no espaço que ocupa na sala de 

aula. 

A aprendizagem da escrita e leitura é um desenvolver muito complexo, é 

imprescindível que a criança tenha atingido a maturidade necessária na área perceptiva, 

psicomotora, linguística, atencional, cognitiva, para que possa alcançar sucesso na sua 
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aprendizagem. A aprendizagem deve se dá de maneira interativa, pois ao aprender estar-

se envolvendo o corpo, a psique e a mente. Só dessa maneira, o indivíduo pode interagir 

com o mundo exterior. Posto isso, devido o desenvolvimento cognitivo ser 

compreendido como um processo que permanentemente se transforma, como resultado 

de contínuas reestruturações que ocorrem nas diversas interações que a pessoa 

estabelece com o contexto sociocultural em que está inserida. O ato de ler deve levar à 

produção de sentidos. A partir disso, vê-se que o desenvolvimento da leitura e da escrita 

somente será significativo se o aluno for capaz de compreender e avaliar uma 

mensagem escrita e de transformá-la em outra sonora, do mesmo modo, se for capaz de 

transformar uma mensagem sonora numa escrita. 

A Psicopedagogia estuda processo de aprendizagem e suas dificuldades, tem, 

portanto, um caráter preventivo e terapêutico. O presente estudo tende a compreender a 

práxis da Psicopedagogia Clinica que considera as dificuldades apresentadas de um 

aluno, mediante a uma problemática e minha atuação, na qualidade de estagiaria em 

Psicopedagogia Institucional e Clinica, teve como desígnio proporcionar condições 

aderentes ao desenvolvimento de relações interpessoais e o estabelecimento de vínculos, 

procurando inserir o sujeito envolvido no processo de ensino-aprendizagem, auxiliando 

a ampliar o olhar em torno dos aspectos abordados e trabalhados durante o processo de 

investigação psicopedagógico no estágio, e trabalhado através das relações estabelecidas 

no desenvolvimento pedagógico. Para o embasamento teórico, tivemos um referencial 

bibliográfico baseado nas experiências e estudos propostos pelos seguintes autores: 

Emília Ferreiro, Alicia Fernández, Sara Pain (1992), Weiss (1992, 2004), Vygotsky 

(1991), Piaget (1993) entre outros. Propõe ainda, aqui relatar uma experiência de 

estágio psicopedagógico clínica que tem seu início através de uma queixa levantada 

inicialmente pela escola, de uma criança que apresenta dificuldades na leitura e na 

escrita e o primeiro contato que busquei foi sua mãe para essa confirmação. 

O presente artigo aborda esta temática, percebendo a dificuldade de 

aprendizagem enquanto processo e produto inacabado e diferentemente desenvolvido 

com atuação do psicopedagogo no processo de ensino e aprendizagem da leitura e 

escrita. Discorre sobre os estudos conceituais da aprendizagem e as principais 
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dificuldades como a leitura e escrita que os alunos têm apresentado na efetivação de sua 

construção do saber escolar. 

Teve como objetivo descrever o processo de ensino aprendizagem escolar como 

se dá fatores determinantes, entres outros e identificar as principais dificuldades de 

aprendizagem apresentadas nas escolas brasileiras entre os alunos das séries iniciais do 

Ensino Fundamental, tendo em vista relacioná-las às sugestões de práticas favoráveis às 

superações cognitivas, segundo estudos da Psicopedagogia e da Pedagogia aplicada. 

 

DESENVOLVIMENTO 

PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM ESCOLAR 

Há diversos fatores que intervêm para o surgimento de um baixo rendimento 

escolar como resultado do processo de aprendizagem tanto interno como externo. Entre 

as condições internas podemos mencionar os fatores relacionados com os aspectos 

neurobióticos ou orgânicos, ou seja, referem-se ao sistema nervoso central (SNC). 

Devem ser levados em consideração os aspectos psíquicos, que em muitos casos 

apresentam-se como causa subjacente do baixo rendimento escolar. Entre as condições 

externas, devem ser considerados os aspectos sociais que se referem ao “como se 

aprende” e “ao ambiente” no qual se aprende. É importante entender que esses fatores 

interagem entre si. 

As crianças não nascem com dificuldades escolares, mas elas aparecem ao longo 

do processo de aprendizagem, e a dificuldade na leitura e na escrita tem sido 

reconhecida como um dos fatores que interferem no aprendizado e na auto-estima do 

aluno. Assim, a postura adotada pelos professores em sala de aula pode ter um papel 

determinante na superação desta dificuldade. O professor deve transmitir à criança 

confiança e compreensão e evitar transmitir aflição e agonia diante das dificuldades que 

o aluno apresenta. É importante que eles transmitam à criança que entendem a razão das 

suas dificuldades de aprendizagem e busquem métodos adequados para orientar o 

conteúdo e facilitar a compreensão e o aprendizado. 

O aprendizado da leitura e da escrita depende, fundamentalmente, de condições 

sociais propícias. Ele está subordinado a situações de aprendizagem informal ou 
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espontânea decorrentes do contato da criança com pessoas letradas e da aprendizagem 

formal ou escolar, envolvendo situações especialmente planejadas. Assim sendo, a 

idade para se aprende a escrever fica condicionada não somente às características da 

criança em si, mas também à existência de condições culturais específicas, de um 

ambiente letrado e ao momento em que a criança passa de alguma forma, a ser ensinada. 

Encontramos, assim, idades variadas em termos desta aprendizagem. E muito fatores 

como falta de preparo de educadores, condições precárias de funcionamento de gestão 

administrativa, pedagógica e estrutural, da maioria das escolas; questões econômicas, 

sociais e culturais das famílias, entre outros, têm servido de pauta para debates dentro e 

fora das escolas, responsabilizando estes fatores como causadores dos problemas de 

aprendizagem escolar, contribuindo assim com a falta de estímulo de alunos e 

professores. 

Na visão de Pain (1992, p. 28), nem um fator isolado é determinante no 

surgimento das dificuldades de aprendizagem. Suas origens surgem “da fratura 

contemporânea de uma série de concomitantes”. Entre os fatores considerados 

fundamentais na etiologia das dificuldades de aprendizagem, esta autora destaca os 

seguintes: fatores orgânicos, fatores específicos, fatores emocionais e fatores 

ambientais. 

Fatores orgânicos são aqueles que se relacionam à integridade anatômica e 

funcionamento dos órgãos diretamente comprometido com o processo de aprender. Para 

a aprendizagem escolar é fundamental a “integridade anatômica” e do funcionamento 

daqueles órgãos que estão envolvidos na recepção dos estímulos do meio. Em primeiro 

lugar é imprescindível revisar tanto a capacidade auditiva quanto visual. 

Fatores específicos são aqueles que surgem de inadequações nas áreas 

perceptivo-motoras, causando problemas na aquisição da linguagem e da escrita. 

Encontramos certos tipos de transtorno na área da adequação perceptiva motora. Apesar 

de parecerem possuir origem orgânica não existe possibilidade de comprovação. Estes 

transtornos afetam o nível de aprendizagem da linguagem, da sua articulação, da leitura 

e escrita. Podemos encontrar também dificuldades na análise e síntese dos símbolos, na 

capacidade sintática e na atribuição significativa. 
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Fatores emocionais são aqueles relacionados a distúrbios emocionais e de 

personalidades. 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. Se pensarmos 

somente em operações centrais da inteligência como classificar ou ordenar, podemos 

perceber a importância dos aspectos emocionais na aprendizagem. Diferentes desajustes 

emocionais também podem surgir em função de uma dificuldade de aprendizagem. A 

aprendizagem da lactoescrita (as habilidades da leitura e da escrita) é considerada como 

uma das tarefas mais importantes na escolaridade precoce. 

Fatores ambientais são aqueles que correspondem ao meio ambiente material do 

sujeito, suas possibilidades e recursos reais. Quem ensina são os pais, tios, avós, irmãos, 

professores e colegas de escola. As máquinas também podem ensinar. No entanto, a 

pessoa que ensina, com todas as suas características individuais além das suas 

qualidades pedagógicas, é fundamental. 

Partindo do pressuposto de que a aprendizagem não pode ser vista como algo 

isolado e único no espaço da sala da aula, faz-se necessário que o trabalho educacional 

transcenda os muros da escola, com práticas educativas que enlacem o contexto social 

do aprendiz, proporcionando-lhe condições que possibilitem o desenvolvimento da 

capacidade de criar. O tema da aprendizagem apresenta tamanha complexidade que tem 

a dimensão da própria natureza humana. 

Na concepção de Fernandes (2001, p. 30), “ser ensinante significa abrir um 

espaço para aprender. Espaço objetivo e subjetivo em que se realizam dois trabalhos 

simultâneos: a construção de conhecimentos e a construção de si mesmo, como sujeito 

criativo e pensante”. Percebe-se que o professor é coparticipante na aprendizagem do 

aluno, é o mediador. Mediar é possibilitar as condições para que o aluno consiga superar 

suas dificuldades e avançar na aprendizagem. O saber como cooperação, fomenta o 

discente a querer mudar e superar suas limitações. 

Na análise dos dados das atividades psicopedagógicas: Entrevista Operativa 

Centrada na Aprendizagem – EOCA, sessão lúdica, provas pedagógicas, provas 

projetivas e provas operatórias; foi averiguado, igualmente, que o sujeito tem 
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dificuldades na leitura e na escrita. Mesmo sendo o seu rendimento escolar maior na 

matemática, durante as atividades apresentou um atraso também nesta área. Verificou-

se, ainda, que o nível cognitivo do aluno está abaixo do esperado para sua idade 

cronológica, assim como, verificou-se falta de atenção, falta de segurança no que já sabe 

fazer e pouca concentração. Um aspecto que se chamou a atenção, é que tem uma boa 

coordenação corporal e que é uma criança calma. 

De acordo com as orientações de Weiss (2004), a estruturação dos dados sobre o 

sujeito estudado deve centrar-se nas diferentes áreas: pedagógica, cognitiva, 

socioafetiva e corporal. A coleta dos dados nas atividades respaldou-se nessas áreas 

específicas de desenvolvimento do indivíduo. Quando solicitado que escrevesse o que já 

sabia fazer, o que aprendeu, e o que tinha vontade de fazer, 

falou que não sabia fazer nada. Ao insistir, fez os números de 1 até 10, e, até 

desenhou, todavia, era visível nas atividades a falta de segurança. 

A aprendizagem acontece inicialmente no contexto familiar, meio em que 

adultos e crianças interagem naturalmente. Devemos buscar ter acesso a uma linguagem 

rica, porque o conhecimento ajuda a aumentar o desenvolvimento na escrita e oralidade 

que serve para a aprendizagem. Vale lembrar que as duas praticam interagem em uma 

relação recíproca ao longo da história e da vida de cada pessoa, organizar o ambiente 

deixar confortável esse momento é fundamental para o aprendizado e o 

desenvolvimento da criança tanto do ponto de vista cognitivo como o linguístico. 

Paín (1985, p. 23) define a aprendizagem da seguinte forma: 

(...) a aprendizagem é um processo dinâmico que determina uma 

mudança, com a particularidade de que o processo supõe um 

processamento da realidade e de que a mudança no sujeito é um 

aumento qualitativo em sua possibilidade de atuar sobre ela. Sob o 

ponto de vista dinâmico a aprendizagem é o efeito do comportamento, 

o que se conserva como disposição mais econômica e equilibrada para 

responder a uma situação definida. 

De acordo com isto, a aprendizagem será tanto mais rápida quanto maior for a 

necessidade do sujeito, pois a urgência da compensação dará mais relevância ao recurso 

encontrado para superá-la. 
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Ler uma história é diferente de narrá-la de memória, sendo que o mais indicado é 

buscar ler em livros porque a ideia é reproduzir um alto nível de vocabulário. Pode 

haver situações em que o meio familiar e social não possibilitou construções 

enriquecedoras quanto ao seu conhecimento de mundo, sendo associado a uma 

inadequação pedagógica por um modelo de aprendizagem limitado ao princípio de 

acomodação cognitiva, descontextualizado e pautado no estímulo à dependência e nos 

recursos básicos da memorização. 

 

DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM 

Dificuldades de aprendizagem (DA) é um termo geral que se refere a um grupo 

heterogêneo de desordens manifestadas por dificuldades como compreensão auditiva, da 

fala, da leitura, da escrita e do raciocínio matemático. As dificuldades de aprendizagem, 

normalmente, estão relacionadas a fatores externos que acabam interferindo no processo 

do aprender do estudante, como a metodologia da escola e dos professores, a influência 

dos colegas. 

Uma criança com dificuldades de aprendizagem é aquela que não consegue 

aprender com os métodos com os quais aprendem a maioria da criança, apesar de ter as 

bases intelectuais apropriadas para a aprendizagem. Seu rendimento escolar está 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 as aulas ou mudanças frequentes de escolas, problemas 

emocionais ou instrução inadequada. No entanto, estas condições podem acompanhar, 

desencadear ou inclusive agravar um problema nas áreas da aprendizagem. Cada criança 

é única, as formas nas quais os problemas de aprendizagem se manifestam estão 

relacionadas com a individualidade de quem aprende; portanto, não existem nem causas 

únicas nem tratamentos iguais. 

A criança com DA não é uma criança deficiente, vê e ouve bem, comunica e não 

possui inferioridade mental global. Trata-se de uma criança normal em alguns aspectos, 

mas desviante e atípica em outros que, por si só, exigem processos de aprendizagem que 

http://www.apoiopedagogico.psc.br/dificuldades-de-aprendizagem/
http://www.apoiopedagogico.psc.br/dificuldades-de-aprendizagem/
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não se encontram disponíveis. Um número muito elevado de crianças tem sido apontado 

como apresentando dificuldades no processo de aprendizagem, principalmente da língua 

escrita (ZORZI, 1994). Apresentando-se como um grande problema para os educadores 

de todo o mundo, até mesmo países desenvolvidos. 

As dificuldades de aprendizagem podem ocorrer em determinadas áreas do 

conhecimento. Há alunos com verdadeiro talento na arte, na dança, na música, no 

esporte ou em outra habilidade e apresentam dificuldades na leitura, escrita ou nos 

cálculos. Cada ser humano é singular e apresenta características diferenciadas. 

Mais de 100 comportamentos específicos foram já listados. No entanto, os 10 

mais frequentes em crianças com problema de aprendizagem, segundo McCarthy, 1974 

(apud FONSECA, 1995a, p. 92), são os seguintes: 

• Hiperatividade; 

• Problemas psicomotores; 

• Labilidade emocional; 

• Problemas gerais de orientação; 

• Desordens de atenção; 

• Impulsividade; 

• Desordens na memória e no raciocínio; 

• Dificuldades específicas de aprendizagem: dislexia, disgrafia, disortográfia e  

discalculia. 

• Problema de audição e de fala; 

• Sinais neurológicos ligeiros e equívocos e irregularidades no EEG. 

A dificuldade de aprendizagem pode ser de percurso, evolutivas, transitórias e 

dificuldade secundária a outras patologias. Para Parente e Rannã (1990, p. 51), um 

problema de aprendizagem é “considerado como um sintoma que expressa algo e possui 

uma mensagem. Assim, o não aprender tem uma função tão integradora quanto o 

aprender”. 

Sem dúvida uma criança que não conhece a si mesmo e que não descobriu o 

mundo que a cerca não conseguirá também relacionar a sua educação escolar com a 

realidade cotidiana, e uma vez desvinculado esses fatores, desvinculada será sua 

concentração e capacidade de cognição em relação ao aprendizado. 
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A conceituação das dificuldades de aprendizagem parece tarefa complicada, uma 

vez que, é cercada de posicionamento distintos, oriundos de áreas do saber que precisam 

ser conjugados. Os autores Parentes e Rannã (1990) discutem as inúmeras definições 

existentes para as dificuldades de aprendizagem como efeito resultante do caráter 

complexo e amplo desse campo do conhecimento. As crianças e os adolescentes nem 

sempre conseguem se adaptar às modificações que surgem com os novos métodos; 

assim como o contrario, nem sempre a escola consegue acompanhar a intensa 

transformação pela qual passa a sociedade, tornando-se um lugar dissociado da 

realidade e pouco interessante para a criança e o jovem. 

Para aprender a ler e escrever, a criança precisa ter adquirido um nível suficiente 

de desenvolvimento intelectual, afetivo, social e físico. Além disso, é necessário que 

apresente certas funções desenvolvidas, tais como: linguagem, percepção, lateralidade, 

orientação espacial e temporal, bem como esquema corporal. Daí se dizer que, se o 

aluno apresenta dificuldades para aprender determinado conteúdo trabalhado em sala de 

aula, possivelmente não houve aprendizagem em outro estágio, com um conhecimento 

anterior, necessário para a aprendizagem posterior, seguinte, que ora não acontece. 

Para Vygotsky (1991) a aprendizagem ocorre sob níveis de desenvolvimento. 

Segundo o teórico, existem dois níveis de desenvolvimento: o real, que exprime o 

desempenho da criança ao realizar suas tarefas sem ajuda de ninguém e o potencial, 

aquele alcançado quando a criança recebe ajuda de alguém. 

De acordo com a abordagem Vygotskyana (1991), afirmam que o nível de 

desenvolvimento real relaciona-se ao desenvolvimento do intelecto, às funções já 

amadurecidas da criança; e o desenvolvimento potencial, às suas realizações assistidas, 

ou seja, o que está delineado para o futuro, o que está em processo de maturação. 

Considera-se importante destacar a dislexia, que é a dificuldade mais específica 

apontada como a causa de problemas na aprendizagem da leitura e da escrita, por isso, 

exige-se também refletir sobre esta hipótese. A criança disléxica apresenta dificuldades 

na identificação e ordem das letras do alfabeto, na escrita de números e letras 

equivalentes, na escrita e ordem das sílabas de palavras longas, diferenciação de 

esquerda e direita, dentre outras. Essas dificuldades podem repercutir e levar ao fracasso 
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em outras áreas do conhecimento. Para se conhecer uma criança disléxica, é preciso 

estudar sua história pessoal, sua leitura e escrita e os aspectos emocionais, em especial, 

a baixa autoestima que já é ocasionado por este problema, pois a criança se sente 

incapaz de aprender, sente-se excluída, fica inibida e travada no convívio social. Outra 

dificuldade que afeta a escrita, é a disortografia. A disortografia é um transtorno, que se 

caracteriza pela modificação do traçado da linguagem escrita. 

As dificuldades de aprendizagem consistem em um fenômeno com uma 

etiologia complexa e que nos remete a uma avaliação dos seus componentes, a partir de 

uma perspectiva múltipla, dialética, buscando sempre uma síntese que, por menos 

completa que seja, pelo menos possa esclarecer a dinâmica das dificuldades de 

aprendizagem em seus processos de construção e cristalização. 

 

ATUAÇÃO DO PSICOPEDAGOGO NO PROCESSO DE ENSINO E 

APRENDIZAGEM DA LEITURA E ESCRITA 

O campo de atuação do psicopedagogo refere-se não só ao espaço físico onde se 

dá esse trabalho, mas especialmente ao espaço epistemológico que lhe cabe, ou seja, o 

lugar deste campo de atividade e o modo de abordar o seu estudo. O conhecimento 

psicopedagógico não se cristaliza numa delimitação fixa, nem nos déficits e alterações 

subjetivas de aprender, mas avalia a possibilidade do sujeito a disponibilidade afetiva de 

saber e de fazer, reconhecendo que o saber é próprio do sujeito. 

Na visão de Ferreiro (1985), o processo de leitura e de escrita tem seu início 

antes que a criança entre na escola, a mesma constrói seu conhecimento através de 

esquemas conceituais que permitam interpretar tanto as informações prévias como as 

atuais. 

A escola e muitos professores têm dificuldades de aceitar que o sujeito possa ter 

adquirido o desenvolvimento da leitura e da escrita, fora de um ambiente escolar e 

assim tendem a desvalorizar as conquistas do aluno. Piaget (1993), cuja teoria constitui 

atualmente, referência para as diversas áreas do saber, mudou a concepção de que a 

criança é um ser desprovido de experiências, segundo o mesmo desde muito cedo ela 
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desenvolve relações inteligentes com o meio, ocorrendo trocas em busca do 

conhecimento, ou seja, do pensamento racional. 

O foco da psicopedagogia é a aprendizagem do indivíduo, que como área de 

estudo, procura auxiliar prevenindo, detectando, e tratando os problemas que surgem 

nesse processo. Para isso, para compreender os entraves de aprendizagem no sujeito 

estudado, fez-se necessário recorrer a outros fatores que podem influenciar, como o 

social, o psicológico, o cognitivo, o orgânico, dentre outros. Segundo Weiss (1992, p. 

22) “A interligação desses aspectos ajudará a construir uma visão gestáltica da 

pluricausalidade deste fenômeno, possibilitando uma abordagem global do sujeito em 

suas múltiplas facetas”. 

Sobre esse prisma, a psicopedagogia institucional atua favorecendo os processos 

de aprendizagens, avaliando os métodos, a forma como acontece à aprendizagem e o 

funcionamento institucional, contribuindo àqueles que têm algum tipo de dificuldade 

para aprender, ou mesmo, de se adaptar a qualquer mudança na instituição. 

A intervenção psicopedagógica é sempre da ordem do conhecimento, 

relacionada com a aprendizagem, considerando o caráter indissociável entre os 

processos de ensino e aprendizagem e as suas dificuldades com leitura e escrita. O 

psicopedagogo é um profissional especializado para diagnosticar os problemas no 

processo de aprendizagem do estudante, caso você queira descobrir quais os problemas 

de aprendizagem de seu filho. 

De acordo com Neves (1991, p. 12): 

a psicopedagogia estuda o ato de aprender e ensinar, levando sempre 

em conta as realidades interna e externa da aprendizagem, e, mais, 

procurando estudar a construção do conhecimento em toda a sua 

complexidade, procurando colocar em pé de igualdade os aspectos 

cognitivos, afetivos e sociais que lhe estão implícitos. 

A psicopedagogia é de atuação em educação que se ocupa do processo de 

aprendizagem considerando o sujeito, a família, a escola, a sociedade e o contexto 

sócio-histórico, utilizando procedimentos próprios. No cotidiano das salas de aula, é 

possível perceber alunos com dificuldade de aprendizagem na leitura e escrita. 

Enquanto alguns aprendem a ler e escrever sem apresentar nenhuma dificuldade e se 

http://www.centropsicopedagogicoapoio.com.br/clinica-psicopedagogica-no-rj/
http://www.centropsicopedagogicoapoio.com.br/clinica-psicopedagogica-no-rj/
http://www.centropsicopedagogicoapoio.com.br/como-saber-se-seu-filho-e-dislexico/
http://www.centropsicopedagogicoapoio.com.br/como-saber-se-seu-filho-e-dislexico/
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adaptam a qualquer método utilizado, outros necessitam de mais atenção e cuidado 

especial, para desenvolver a mesma atividade. Do ponto de vista de Weiss (1992, p. 6), 

“a psicopedagogia busca a melhoria das relações com a aprendizagem, assim como a 

melhor qualidade na construção da própria aprendizagem de alunos e educadores”. 

Em situação de Dificuldade de Aprendizagem (DA), o profissional de 

psicopedagogia tem o intuito de observar, analisar e idealizar tentativas de sanar as 

dúvidas que cerquem a problemática sobre as dificuldades de aprendizagem, buscando 

utiliza métodos, instrumentos e recursos próprios para a compreensão do processo de 

aprendizagem na leitura e escrita. Um dos principais objetivos da educação elementar é 

o ensino da leitura e da escrita. Porém, atingir esta meta não tem se mostrado uma tarefa 

muito fácil, tendo em vista o número muito elevado de alunos que tem sido apontado 

como apresentando dificuldades no processo de aprendizagem da língua escrita 

(ZORZI, 1994). 

Estima-se, também, que 40%, ou mais, destes estudantes estão tendo 

dificuldades no processo de aprendizagem, principalmente envolvendo do domínio da 

leitura e da escrita. Para agravar ainda mais este quadro, os demais alunos, embora não 

sejam considerados como portadores de dificuldades, estão apresentando, em sua 

maioria, um baixo rendimento escolar. E, para complementar, esta realidade, embora 

mais acentuada nas escolas públicas, pode, muitas vezes, também ser aplicável à rede 

particular de ensino. Uma pesquisa realizada por Zorzi (1998), voltada para o estudo da 

formação de atitudes e hábitos de leitura em alunos das quatro séries do primeiro grau, 

confirma que as atividades escolares destinadas a desenvolver leitores não pareceram 

estar sendo realmente efetivas. 

O psicopedagogo reconhece o papel da família como transmissor de cultura. Sua 

ação junto à família deverá ser orientada no sentido de analisar e compreender os 

mecanismos dentro da relação familiar que promovem bloqueios da aprendizagem. 

Reconhece a grande contribuição que as pesquisas de Piaget e colaboradores trouxeram 

para o aperfeiçoamento da ação educativa. Também as contribuições da psicanálise no 

entendimento das motivações inconscientes e no atendimento das relações estabelecidas 

entre professor, aluno e conhecimento. 
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INTERVENÇÃO PSICOPEDAGÓGICA 

Por exigência da disciplina Seminário de Diagnóstico e Alternativa de 

Intervenção Clínica, do curso de Psicopedagogia da UVA- Polo João Câmara (como 

requisito de avaliação da disciplina), realizamos, no período de 08 de janeiro de 2015 a 

27 de janeiro do mesmo ano, um acompanhamento psicopedagógico com uma 

adolescente que apresentava dificuldade de aprendizagem. 

 

DADOS DO CLIENTE 

Cliente: N.S.C. 

Idade: 10 anos e 08 meses 

Responsável: Luciane Rodrigues Do Santo 

Ano Escolar: 4º 

Colégio: Escola Municipal Assunção Costa 

Início de Atendimento Psicopedagógico: 08-01-2015 

Término do Atendimento Psicopedagógico: 27-01-2015 

 

QUEIXA 

A principal queixa da mãe é a mesma da professora é falta de atenção nas 

tarefas, dificuldade de leitura e escrita. Essa criança de 10 anos tem um lar e os seus 

pais vivem junto tem outro filho mais novo, estudaram pouco e não tem muito 

conhecimento. A queixa desses pais é que este jovem estuda mais não consegui 

absorver muito dos estudos e a sua professora confirma de que ele é interessado mais 

não tem muito aproveito em suas atividades como se encontrasse um bloqueio no seu 

desenvolvimento, é considerado esforçado e diz gostar de estudar mais mesmo assim 

encontra-se com dificuldade de leitura e escrita. Os pais dizem sempre estiveram 

presentes no cotidiano da vida infantil, mais foram de poucas brincadeiras e 

divertimentos em relação ao lazer com a importância dos jogos. 
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HIPÓTESES 

Aluno: Falta de atenção, déficit de audição, problema na visão e timidez na sala de aula. 

Família: Baixo nível de escolaridade, pouco vínculo afetivo. 

Escola: Timidez, rotulação e aulas tradicionais. 

Contexto Social: Pouca expectativa de vida e lazer, baixo nível de escolaridade. 

 

OBSERVAÇÕES DAS SESSÕES 

Observações da Sessão I 

Data: 08-01-2015 

Público alvo: A Mãe 

Recursos materiais: Entrevista queixa, ficha de identificação do cliente e Anamnese 

familiar e entrevista da Anamnese Escolar. 

Objetivos: Buscar conhecer a queixa da família desenvolvimento infantil, 

desenvolvimento sócio afetivo e de conduta das atividades realizadas diariamente. 

Descrição do encontro: Entrevista queixa com o responsável pela criança, na 

qual a mãe falou formalmente sobre a criança e ao problema a qual enfrenta dificuldade 

de leitura e escrita. Preenchi a ficha de identificação do cliente. 

De acordo com anamnese familiar, segundo, a mãe à gestação foi normal, não 

foi feito nem um tratamento para engravidar, houve planejamento familiar, foram feitos 

os exames exigidos no pré-natal e não teve nenhuma doença infecciosa na gravidez 

apenas tomou os remédios que é de costume tomar como: sulfato ferroso e acido fólico. 

As crianças nasceram no tempo e o parto foi normal. O pai participa da vida da criança. 

Quanto ao seu desenvolvimento, sua alimentação através de mamadeira mais teve 

amamentação em pouco tempo durante três meses. Dormia com a mãe até o outro 

nascer. Não teve nem uma doença na infância.  

Começou a estudar aos quatro anos de idade na creche e nunca chorou apresenta 

dificuldades de ler, contar e esquece o que aprende e pouca concentração, de acordo 

com a mãe o sono dele é bem tranquilo, engatinhou aos sete meses e andou com um ano 
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de idade e que pouco caia porem é um pouco agitado, começou afalar com mais de um 

ano, costuma obedecer não possui espirito de liderança, segundo a mãe não costuma 

levá-lo ao médico ou a qualquer outro especialista. A mãe atribui à dificuldade de 

aprendizado pelo fato da falta de atenção. Neste mesmo dia busquei fazer anamnese 

escolar para conferir os dados que a  mãe de meu do cliente, e a professora muito 

simpática me passou as informações que necessitava do aluno no qual algumas coisas 

dita pela mãe conseguiram bater com a da professora. 

 

OBSERVAÇÕES DA SESSÃO II 

Data: 16/01/2015 

Público Alvo: Cliente 

Recursos materiais: Livros, papel para fazer o texto, Borracha, Técnica projetivas com o 

uso de folha de oficio e lápis nº 2. 

Objetivos: Avaliar a criança no que diz respeito aos pré-requisitos fundamentais de 

leitura e escrita; Delimitar a permanência da identidade em função dos afetos, a 

articulação com os aspectos sociais e racionais na organização do raciocínio, e a 

estabilidade das referências internas. 

Descrição do encontro: o cliente afirma possuir dificuldade de aprendizagem, diz 

gostar de estudar mais não conseguir aprender, sendo que o mesmo sentiu dificuldade 

em iniciar o texto pedido para fazer logo após uma leitura no qual foi lido por mim, 

além de demonstrar muita insegurança e timidez em nosso primeiro encontro. 

Pedi que fizesse uma das técnicas projetivas (par educativo), com objetivo de 

investigar o vinculo de aprendizagem deste aluno. Pedi que desenhasse uma pessoa que 

ensine e outra que aprende e falar sobre o desenho, indicar os nomes e idades dos 

personagens e relatar o que acontece na cena, com o objetivo de observa o seu 

comportamento se 

apagaria muitas vezes e ficaria nervoso. Ele desenhou o professor e o aluno do 

mesmo tamanho pequeno e lado a lado pra ele é como se o professor não fosse vínculo 
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importante e sim confuso com quem ensina, o desenho apresenta a simplificação dos 

personagens, o que pode ser característico de uma desvalorização. 

 

OBSERVAÇÕES DA SESSÃO III 

Data: 20/01/2015 

Público Alvo: Cliente 

Recursos materiais: Atividades escrita, borracha e lápis grafite. 

Objetivos: Verificar a capacidade de compreensão da leitura da escrita e da matemática 

do cliente. 

Descrição do encontro: conversamos um pouco sobre o que iria ser proposto 

para ele, atividades pedagógica do 3º ano, sugeri que o cliente escrevesse seu nome 

completo na atividade, onde o mesmo escreveu a sua maneira, fez a primeira atividade 

bem rápido a de matemática, porém pareceu um pouco desatento em algumas das 

atividades, busquei interagir as questões com ele sempre repetindo e enfatizando bem 

para que prestasse a atenção e observasse atividades de matemática e comunicação. 

Neste dia, brincamos de roleta Rússia uma atividade bem interessante cujo 

precisa de dois para brincar usando duas cores diferentes e utilizando a imaginação na 

hora das perguntas, também são estipulados os minutos para a brincadeira ficar mais 

divertida e ágil. Ao avaliar ele vi que buscou concentração e interesse em ganhar de 

mim. 

 

OBSERVAÇÕES DA SESSÃO IV 

Data: 27/01/2015 

Público Alvo: Cliente 

Recursos Materiais: Leituras de Livros; Técnicas projetivas; Atividades pedagógicas; 

Sessão lúdica; Lápis e borracha; Folha de ofício. 

Objetivos: Entender a relação afetiva e emocional através da brincadeira; Compreender 

a linguagem, a atenção e a percepção da aprendizagem. 
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Descrição do encontro: Neste terceiro encontro foi aplicada a Sessão Lúdica 

Aberta que é com vários jogos para ver a possibilidade de contribuição de colher dados 

para confirmação, para observar como a criança brinca se é com muitos ou poucos 

brinquedos qual o tipo de brincadeira lhe interessa mais, se tem organização com os 

brinquedos é ai aonde a criança se revela e retrata um pouco na escola, em casa, na sua 

vivencia o que é fantasia ou realidade. 

No caso do meu paciente, ele tinha variedades de brinquedos como: quebra-

cabeça, jogos de palavras e de silabas, jogos de matemática, ele aderiu brincar de Dama 

comigo e tinha outro jogo com o nome de Mais Um que precisava de parceiro também 

sinal de que não gosta de brincar sozinho, o outro brinquedo apenas observou por 

curiosidade mais não quis brincar. Entendi que as sessões lúdicas centradas na 

aprendizagem são  fundamentais para a compreensão dos processos cognitivos, afetivos 

e sociais e compreender o porquê dele não buscar mais conhecimento faltava estimulo. 

 

DIAGNÓSTICO 

O primeiro encontro presencial é sempre cheio de questionamentos e ansiedade 

por parte tanto do paciente quanto do psicopedagogo. A muito de desconhecido para 

aprender é uma sensação nova. Observa-se a criança em cada uma de sua resposta e 

atividades propostas e projetar suas emoções em desenhos, atividades e sessão lúdicas e 

olhar o domínio da inteligência a timidez que  apresenta a determinada situação. 

No decorrer dos encontros fui criando intimidade com o meu aluno e fui 

observando, a questão da leitura, escrita e também a interpretação de texto. Percebi o 

desejo de aprender, mas algo lhe prendia no desenvolvimento. O paciente demonstrou o 

desejo de aprender tanto na sessão lúdica como nas atividades 

pedagógicas, no entanto, ele perde fácil a concentração. Cita-se ainda uma da 

dificuldade que precisa ser trabalhada, não havendo um diagnóstico preciso se seria por 

problema da visão ou até mesmo pela timidez que lhe acompanha, além de uma 

vivência muito solitária. Segundo ele, faz suas tarefas escolares com ajuda, mas as 

coisas no cotidiano dele, ele mesmo faz, como tomar banho, comer, vestir e dormir, pois 
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ele não é superprotegido pelos pais, ao contrário, são cobradas responsabilidades dentre 

as quais se cita a de cuidar muitas vezes do irmão mais novo. 

Como diz Fernandes (2001) “A origem do problema de aprendizagem não se 

encontra na estrutura individual. O sintoma se ancora em uma rede particular de 

vínculos familiares que se entrecruzam com uma também particular estrutura 

individual”. 

Foi pedido para esta criança fazer uma interpretação de um texto lido por mim 

sobre ”as duas casas”. Depois de fazer este texto, pedi que descrevesse e fizesse uma 

das técnicas projetivas (Par Educativo) para ver o seu vínculo de aprendizagem, e o 

mesmo demonstrou insegurança do que foi pedido, mas fez. Quanto à leitura, percebe-

se que ele vê o professor do mesmo tamanho do aluno e o desenho pequeno como um 

vínculo não tão importante. 

A finalidade principal do diagnóstico psicopedagógico é identificar os 

problemas apresentados no processo de aprendizagem do sujeito que o 

impedem de crescer e desenvolver dentro do esperado pelo meio 

social. 

Nesse sentido, Scoz (1994, p. 22) diz que: 

(...) os problemas de aprendizagem não são restringíveis nem a causas 

físicas ou psicológicas, nem a análises das conjunturas sociais. É 

preciso compreendê-los a partir de um enfoque multidimensal, que 

amalgame fatores orgânicos, cognitivos, afetivos, sociais e 

pedagógicos, percebidos dentro das articulações sociais. Tanto quanto 

a análise, as ações sobre os problemas de aprendizagem devem 

inserir-se num movimento mais amplo de luta pela transformação da 

sociedade. 

Durante o período de acompanhamento, ele não demonstrou nenhuma  atitude de 

agressão, sendo muito tímido e ansioso, porém, pronto para demonstrar o que sabia. Ele 

não consegue ler e escrever fluentemente para a idade que ele tem, entretanto, consegue 

fazer as atividades com ajuda de alguém, reconhece os numerais, identifica as cores, 

conhece o alfabeto e, com muita dificuldade, consegue soletrar. Modificações na 

estrutura e funcionamento da rede pública poderiam trazer melhorias para o aluno, 

desmistificando a sua culpa na dificuldade de aprendizagem, permitindo, assim, avaliar 
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os envolvidos nas dificuldades e, consequentemente, abrir possibilidades de intervenção 

para, a partir daí, iniciar o processo de superação das dificuldades. 

O Nível dele é de silábico-alfabético, sendo que nesta fase a criança é capaz de 

fazer uma representação mais completa dos sons das palavras. É comum neste nível que 

na representação gráfica faltem algumas letras, o que leva alguns profissionais a 

confundirem nível de evolução da escrita com dificuldade de aprendizagem. 

 

DEVOLUTIVA PARA A FAMÍLIA 

Identificação: 

Cliente: Natan Silva da Costa 

Idade: 10 anos 

Responsável: Luciane Rodrigues do Santo, Gilvanir do Sabino da Costa. 

Ano Escolar: 4º ano 

Colégio: Escola Municipal José Assunção Costa 

Início do atendimento psicopedagógico: Na quinta feira, dia 08 de Janeiro de 2015. 

Término do atendimento psicopedagógico: Na terça feira, dia 27 de Janeiro de 2015. 

Comportamento tímido tanto em casa como na sala de aula, falta de 

concentração e não consegue ler e escrever como se tivesse memoria curta. Ele  não 

sabe ler frases, apenas palavras monossílabas e dissílabas, engole letras, tem 

dificuldades para ler o que a professora escreve no quadro e ao falar sente dificuldade 

em expressar-se, gosta de sentar na frente, é comportado na sala de aula, conversa 

pouco durante a aula, é atencioso. Relaciona-se bem com todos e brinca com colegas. 

 

SUGESTÕES À ESCOLA 

Com base no estudo realizado, sugere-se que a escola deveria trazer as práticas 

de leitura que também auxiliam na construção da linguagem para as crianças. Tanto na 

família quanto na escola, a leitura é uma atividade muito atraente porque apresenta 
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curiosidade no mundo deles mesmo quando ainda não é leitor. O educador precisa 

interagir e ter essa afetividade com os pequenos e conhecer os registros de cada um, é 

um trabalho de muito amor, mais muitas vezes a solução está no afeto. É importante ter 

clareza do que deseja que as turmas aprendam e estar atento para garantir que as 

expressões usadas em classe sejam o melhor possível para com nossas crianças. 

 

CONCLUSÕES 

A conclusão desde trabalho sugere como hipótese diagnóstica que esta criança 

apresenta dificuldade na concentração, timidez que devem ser explorados. 

Adicionalmente, no decorrer das sessões foi visto que ele, além de ter essa falta de 

concentração, é uma criança sem afetividade, tanto em casa como na escola, sendo 

necessária a demonstração de afeto para/com ele e de aulas fora do tradicional, uma vez 

que, ele aprende mais com o lúdico. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Na pesquisa, foi verificado que para uma aprendizagem de sucesso, a criança 

deve ser estimulada no ambiente escolar e no contexto familiar de modo que se sinta 

tranquila e confiante na aquisição dos conhecimentos. Por isso, educadores defendem 

que a criança precisa ser estimulada por meio de situações inovadoras, utilizando 

materiais adequados às especificidades de cada realidade educacional e os níveis 

cognitivos de cada uma. Caso não se leve em consideração esses aspectos, isto pode 

ocasionar ou mesmo agravar os problemas de aprendizagem. 

Nessa trajetória, no diálogo da teoria com a prática para compreender cada 

aspecto do processo, houve a aquisição de conhecimentos profissionais. Assim, a 

compreensão teórica e prática no estudo, além de ter propiciado conhecimentos práticos, 

contribuiu para a compreensão do real papel e da importância do “ser psicopedagogo”, 

e, ao mesmo tempo, entender a sua função, formas de orientação para a atuação 

profissional e o foco norteador do seu trabalho, que é contribuir para a aprendizagem 

humana e orientar o caminho para uma aprendizagem eficiente. 
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Sendo assim, considera-se que o estudo resultou em conhecimentos 

emblemáticos, pois, inquiriu, observou, refletiu, avaliou e analisou os porquês dos 

problemas de leitura e escrita do indivíduo, e, mesmo que não tenha chegado a 

conclusões precisas sobre a problemática, chegou a um parecer psicopedagógico, de 

acordo com os fatores perceptíveis que estavam influenciando a aprendizagem escolar. 

Há um reconhecimento da sociedade de que a leitura e escrita são habilidades 

importantes para o sucesso profissional. Entretanto, portadores de dificuldade de 

aprendizagem poderão desenvolver outras habilidades e terem sucesso profissional e 

social, sobretudo se forem diagnosticados precocemente e receberem orientação 

adequada. 

Tais habilidades não se restringem a aspectos perceptivos e motores, mas sim à 

construção de novos modos de representação que, certamente, incluem tais habilidades, 

mas que vão além delas envolvendo questões ligadas a diferentes usos de linguagem e 

diferentes maneiras de organizar o pensamento. A aprendizagem da 

leitura-escrita é bastante complexa, o que nos permite afirmar que não é de se 

estranhar que muitas crianças apresentem dificuldades na evolução de tal processo. 

Quanto mais pudermos conhecer a respeito da natureza e complexidade da 

linguagem escrita, mais poderemos entender as transformações que ela exige no modo 

de funcionamento mental da criança. Na medida em que isto ocorra podemos também 

esperar que aumente nossa capacidade de analisar, compreender e minimizar os 

distúrbios que afetam a aprendizagem e o desenvolvimento da leitura- escrita. 

Estando em contato direto com a criança durante o processo ensino- 

aprendizagem, o professor percebe de imediato o aluno que apresenta dificuldades para 

ler, ou trocas ortográficas, ou lentidão para realizar as atividades escolares, e no 

processo educativo contribuirá com o Psicopedagogo para o sucesso da intervenção. 

Esta forma de trabalho conjunta, envolvendo o professor, o Psicopedagogo e a 

família, trará ao aluno, a sensação e a certeza de que conseguirá superar os obstáculos já 

que, está sendo apoiado por pessoas nas quais ele confia e que, em contrapartida 

confiam nele. 
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Encerro este trabalho com a consciência de que pouco ou quase nada sei do 

universo da Psicopedagogia, mas muito desejo e sinto a necessidade de prosseguir em 

busca de novas conquistas na área. 
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FONSECA, Silvinha De Melo: Mestranda do curso de Ciências da Educação 

pelo Centro de Educação Continuada e Aperfeiçoamento Profissional (CECAP). 

Especialista em Educação Especial e Inclusiva e Metodologia de Ensino pela Faculdade 

Venda Nova do Imigrante (FAVENI/ES). Especialista em Psicopedagogia Institucional 

e Clínica pela Faculdades Integradas de Patos (FIP). Graduada em Licenciatura em 

Pedagogia pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). Professora da 

Educação Básica dos municípios de Macau/RN e Guamaré/RN. 

FRANCO, Andressa Coelho: Mestranda do Curso de Letras com Ênfase nos 

Estudos da Linguagem pela Universidade Federal do Rio Grande- FURG. Graduada em 

Letras-Português (2011), Letras-Francês (2016), Especialista em Linguística e Ensino 

de Língua Portuguesa (2018). Nomeada da Seduc para o cargo de professora do Estado 

do Rio Grande do Sul (2012). Atua na Escola Estadual de Ensino Médio Marechal 

Mascarenhas de Moraes situada no Município de Rio Grande, no Estado do Rio Grande 

do Sul. 

FREITAS, Dayana Lúcia Rodrigues de: Mestra em Ciências da Educação 

pelo Centro de Educação Continuada e Aperfeiçoamento Profissional (CECAP). 

Especialista em Mídias na Educação pela Universidade Estadual do Rio Grande do 

Norte (UERN). Especialista em Tecnologias Educacionais e Educação a Distância pelo 

Instituto Federal de Educação Ciências e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN). 

Especialista em Metodologia do ensino de Biologia e Química pelo Instituto 

Pedagógico de Minas Gerais (IPEMIG/MG). Especialista em Educação Ambiental e 

Geografia do semiárido pelo Instituto Federal de Educação Ciências e Tecnologia do 

Rio Grande do Norte (IFRN). Especialista em Ensino de Ciências Naturais e 

Matemática pelo Instituto Federal de educação Ciências e Tecnologia do Rio Grande do 
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Norte (IFRN). Especialista em Língua Portuguesa, Matemática e Cidadania pelo 

Instituto Federal de Educação Ciências e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN). 

Graduada em Licenciatura Plena em Biologia pelo Instituto Federal de Educação 

Ciências e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN). Técnica em Meio Ambiente 

pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC/RS). Palestrante. 

Pesquisadora. Professora do curso de Pós-Graduação e Graduação pela Rede Privada. 

Atuou como professora orientadora de TCC da turma de Pós-Graduação da Rede 

Privada, Macau/RN. Atua como professora Orientadora de TCC e Orientadora de 

Estágio da Escola Técnica Fanex Rede de Ensino – Macau/RN. Professora da Educação 

Básica do município de Guamaré/RN.  

GALLERT, Claudia: Mestre em Educação pela Unioeste/Cascavel. Foi 

professora dos anos iniciais do Ensino Fundamental na rede municipal de educação de 

Foz do Iguaçu de 2002 a 2012. Graduada em Pedagogia pela Unioeste/Foz do Iguaçu. 

Especialista em Métodos de Ensino pela UTFPR/Medianeira. Pedagoga na rede estadual 

de educação do Paraná de 2012 a 2014. Pedagoga no IFPR desde 2014, atualmente em 

exercício no Campus Cascavel. 

GOFF, Maria Gabriely: Acadêmica do curso de Pedagogia, da Universidade 

Estadual do Oeste do Paraná, campus de Francisco Beltrão. Bolsista de graduação da 

Secretaria da Segurança Pública e Administração Penitenciária do Paraná (SESP-PR) 

para assistência pedagógica junto ao Programa Patronato Municipal de Francisco 

Beltrão. Participa do projeto de pesquisa Penas alternativas: a contribuição do Patronato 

Municipal de Francisco Beltrão- PR na sua execução. 

GRAUPE, Mareli Eliane: Pós-doutora pelo Programa Interdisciplinar em 

Ciências Humanas, UFSC (2011) e Pós-doutora pelo Programa de Antropologia Social, 

UFSC (2012). Professora do Programa de Pós-Graduação em Educação e do Programa 

de Pós-Graduação em Ambiente e Saúde na Universidade do Planalto Catarinense 

(UNIPLAC/SC). Coordena o grupo de pesquisa Gênero, Educação e Cidadania na 

América Latina (GECAL/UNIPLAC). Licenciada em Pedagogia (2001) e Mestra em 

Educação nas Ciências pela Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio 

Grande do Sul – UNIJUÍ (2004). Doutora em Educação e Cultura pela Universidade de 

Osnabrueck, Alemanha (2010), revalidação UFSM (2010).  

GUEDES, Gabrieli: Graduada em Educação Física Licenciatura e Graduanda 

em Educação Física Bacharelado pela Universidade de Santa Cruz do Sul (UNISC). 

Especializanda em Educação Especial e Atendimento Educacional Especializado pela 

Faculdade Dom Alberto.  

INÁCIO, José Antonio: graduado em Língua Portuguesa pela Universidade 

Estadual de Montes Claros (Unimontes), especialista em Gestão do Trabalho 

Pedagógico (Supervisão, Orientação, Inspeção e Administração) pela Faculdade Futura. 

Atualmente é Técnico em Educação da Secretaria Estadual de Minas Gerais. 
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LEITÃO, Maria Meides Da Silva Lucena: Mestre em Ciência da Educação - 

Universidad Politécnica y Artística del Paraguay - UPAP. Especialista em Supervisão 

Escolar – Universidade Salgado Filho – UNIVERSO/RJ. Graduada em Química pela 

Universidade Federal de Roraima – UFRR. 

LEMES, Maurício Dias Paes: Professor Efetivo da Secretaria Municipal de 

Educação de Goiás. Graduado em Pedagogia pela Universidade Estadual Vale do 

Acaraú (2009) e em Letras pela Universidade Estadual Vale do Acaraú (2007). Bacharel 

em Administração pela Albert Einsten BSB (2013). Pós-Graduação Literatura e em 

Educação Especial. Mestrado em Ciência da Educação – UPAP/PY. 

 LENTE, Silvana Mara: Mestre em Ciência da Educação (UEP), Especialista 

em Uso dos Recursos Naturais e seus Reflexos no Meio Ambiente (UFV), Graduada em 

Pedagogia (UNEMAT), Técnica do ensino superior da Universidade do Estado de Mato 

Grosso, no Campus Universitário "Francisco Ferreira Mendes"- Diamantino. Tem 

experiência na área de Educação, com ênfase em Administração de Unidades 

Educativas. E ainda na área da Saúde Pública, onde atuou na gestão da saúde pública 

municipal. 

LEWANDOWSKI, Jacqueline Maria Duarte: Mestre em Educação pela 

Unioeste/Cascavel. Graduada em Pedagogia pela Unioeste/Cascavel e em Direito pela 

Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas de Cascavel/UNIVEL. Especialista em Direito 

e Processo do Trabalho pela UNIVEL. Foi professora dos anos iniciais do Ensino 

Fundamental na rede municipal de educação de Cascavel de 2003 a 2007 e de 2011 a 

2014. Técnica em Assuntos Educacionais da Universidade Federal da Integração Latino 

Americana/UNILA de março a outubro de 2014 e da Universidade Tecnológica 

Federal/UTFPR - Campus Toledo de outubro de 2014 a julho de 2015. Técnica em 

Assuntos Educacionais. Atualmente em exercício no Instituto Federal do Paraná, 

Campus Cascavel desde julho de 2015. 

LIRA, Izídia Corrêa: Mestre em Ciências da Educação pela UPAP – 

Universidade Politécnica e Artística do Paraguai. Graduada em Pedagogia pela 

Universidade Estadual de Roraima – UERR. 

MAYER, Sandra Mara: Graduada em Educação Física pelas Faculdades 

Integradas de Santa Cruz do Sul (FISC), Especialista em Ginástica Escolar e em 

Metodologia da Educação Física pela Universidade de Santa Cruz do Sul (UNISC), 

Mestre em Desenvolvimento Regional - Área Sociocultural pela UNISC. Atuou como 

professora de Educação Física do Ensino Fundamental da Escola de Aplicação 

UNISC/EDUCAR-SE. Atualmente é professora titular do Curso de Educação Física e 

do Curso de Pedagogia da UNISC. Coordena o Projeto Piracema - Natação para Pessoas 

com Deficiência e o Projeto Ações para o Envelhecimento com Qualidade de Vida. Tem 

experiência na área de Educação Física, com ênfase em Educação Física Escolar, 
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atuando principalmente nos seguintes temas: bullying, desenvolvimento motor, jogos, 

brincadeiras, atividades aquáticas e lúdicas. 

MEDEIROS, Airneth Carvalho de: Mestra em Ciência da Educação pela 

Universidade Nacional Experimental de Guayana - UNEG/Venezuela. Especialista em 

Metodologia do Ensino da Língua Espanhola pelo Instituto Brasileiro de Pós-Graduação 

e Extensão, IBPEX, Brasil e Especialização em Pedagogia Escolar: Supervisão, 

Orientação e Administração -Instituto Brasileiro de Pós-Graduação e Extensão, IBPEX, 

Brasil (2003). Graduada em Letras pela Universidade Federal de Roraima pela UFRR e 

Licenciada em Educação- Universidade Nacional Experimental de Guayana - 

UNEG/Venezuela. Professora do Quadro Efetivo da Secretaria de Educação e Desporto 

de Roraima - SEED/RR desde janeiro de 1995, onde atua como professora de Língua 

Espanhola, também trabalha como Tradutora Pública e Intérprete Comercial Oficial-

JUCERR desde 2001. 

MONTEIRO, Milena Félix Gomes: Especialista em Psicopedagogia e 

educação infantil, pela Faculdade Venda Nova Do Imigrante – FAVENI. Especialista 

em Ludopedagogia na Educação Infantil pela faculdade de educação e tecnologia da 

região missioneira – FETREMIS. Especialista em LIBRAS pelo Instituto Superior de 

Educação de Pesqueira – ISEP. Graduada em Pedagogia pelo Centro Universitário 

Internacional – UNINTER. Graduada em Licenciatura em Letras pela Universidade do 

Estado do Rio Grande do Norte – UERN. Atualmente leciona nos Municípios de 

Guamaré/RN e Macau/RN exercendo a função de Professora de Educação Infantil. 

MOREIRA, Patrícia Ferreira: Discente do Programa de Pós-Graduação 

Mestrado em Educação, da Universidade do Planalto Catarinense (UNIPLAC/SC-

2019). Participa do grupo de pesquisa Gênero, Educação e Cidadania na América Latina 

(GECAL/UNIPLAC/SC-2019-2020). Possui graduação em Pedagogia pela 

Universidade de Caxias do Sul (UCS-2001). Especialização em Educação Ambiental 

pelo Instituto Avançado de Ensino Superior de Barreiras (IAESB - 2004); 

Especialização em Psicopedagogia Clínica e Institucional pela Faculdade Internacional 

de Curitiba (FACINTER - 2008) e Especialização em Coordenação Pedagógica pela 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS-2013). Atuou na Coordenação do 

Programa de Educação Inclusiva: Direito à Diversidade, na Secretaria Municipal de 

Educação (2009-2012). Participou de estudos sobre alfabetização pelo GEEMPA – 

Grupo de Estudos sobre Metodologia Pesquisa e Ação (2012-2013). Atualmente está 

como Coordenadora Pedagógica na Escola Municipal de Educação Infantil Irma Toffoli 

(2013–2020) e na Escola Técnica Estadual Bernardina Rodrigues Padilha (2019-2020), 

no município de Vacaria/RS. Tem experiência em Alfabetização, Educação Infantil, 

Supervisão Escolar e Educação Especial numa perspectiva Inclusiva. 

OLIVEIRA, Aline Tortora De: Doutoranda em Geografia na Universidade 

Estadual do Oeste do Paraná - UNIOESTE - Campus de Francisco Beltrão - PR, área de 

concentração: Produção do Espaço e Meio Ambiente, linha de pesquisa "Educação e 
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Ensino de Geografia", cursando Pós-Graduação em Gestão Escolar e Ensino de Arte. 

Mestre em Educação (2018) pela UNIOESTE, bolsista Capes por um ano, linha de 

pesquisa: Cultura, Processos Educativos e Formação de Professores. Membro do grupo 

de pesquisa CNPq: Estudos Etno-culturais. Graduada em Pedagogia (2015) e Artes 

Visuais (2018). Atuou como pedagoga no Patronato Municipal de Francisco Beltrão - 

bolsista da SETI (2018-2019). Possui vínculo como colaboradora voluntária no curso de 

Ciências do Envelhecimento Humano - Programa Universidade Aberta à Terceira Idade 

- UNATI. Tem experiência na área de coordenação e Educação em espaço formal e não 

formal. 

OLIVEIRA, Carlos Alberto Da Silva: Mestre em Ciência da Educação pela 

Universidade Politécnica e Artística do Paraguai - UPAP. Graduado em Geografia pela 

Universidade Federal de Roraima (1997) e Direito - Faculdade Estácio da Amazônia 

(2012). 

OLIVEIRA, Giane Helena Menezes De: Mestre em Ciências da Educação pela 

Universidad Politécnica y Artística - UPAP (2019). Possui graduação em Geografia 

pela Universidade Federal de Roraima - UFRR (1999). Especialista em Deficiência 

Visual pelo Instituto Benjamin Constant - IBC/RJ.  

OLIVEIRA, Janilza De Melo Firmino: Mestranda em Ciências da Educação 

pela instituição CECAP. Especialista em coordenação pedagógica e supervisão escolar 

pela Faculdade Faveni. Especialista em AEE e sala de recursos multifuncionais pela 

Faculdade Faveni. Especialista em Educação Especial e Inclusiva pela Faculdade 

Unifacex. Especialização em Psicopedagogia Institucional e Clínica pela Faculdade 

FALC. Graduada em pedagogia pela Universidade ULBRA. Professora do Município 

de Ipanguaçu/RN. 

PAIXÃO, Ermínio Augusto Ramos Da: Doutorando em Engenharia Elétrica 

na Universidade Federal do Pará.  Formado em Redes de Computadores pela 

Universidade da Amazônia - UNAMA, mestre em Engenharia Elétrica na Universidade 

Federal do Pará. Integrante do Laboratório de Pesquisa Operacional, onde atua na área 

de redes de alto desempenho, 5G, QoS e inteligência computacional, voltada a técnicas 

de otimização. 

PAIXÃO, Germana Costa: Doutoranda em Microbiologia Médica/UFC. 

Graduada em Medicina Veterinária pela Universidade Estadual do Ceará (1997), Mestre 

em Patologia pela Universidade Federal do Ceará (2000). Professora da Universidade 

Estadual do Ceará desde 2000 e Coordenadora do Curso de Ciências Biológicas a 

distância UECE/Universidade Aberta do Brasil (UAB) desde 2009. Docente do curso de 

Enfermagem do Centro Universitário Unifametro. Leciona as disciplinas de 

Microbiologia, Parasitologia e Exames Laboratoriais. É líder do grupo de pesquisas 

certificado pelo CNPq, intitulado "Tecnologias educacionais e educação a distância". 
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desenvolve pesquisas nas áreas de taxonomia de dermatófitos, fungos anemófilos e 

produção de material em Microbiologia. 

PANTOJA, Lydia Dayanne Maia: Doutora em Engenharia Civil (área de 

concentração em Saneamento Ambiental) pela Universidade Federal do Ceará - UFC 

(2016); Mestre em Microbiologia Médica pela Universidade Federal do Ceará (2008) e 

graduação em Ciências Biológicas pela Universidade Estadual do Ceará (Bacharel - 

2007 e Licenciatura - 2006). Atua como Professora Assistente Nível D da Universidade 

Estadual do Ceará. Docente do Mestrado Profissional em Ensino de Biologia em Rede 

Nacional - PROFBIO. Coordena a Pesquisa do Curso de Ciências Biológicas a distância 

- UECE/UAB. É coordenadora de área do Curso Pré-Universitário UECEVest - 

Biologia. Tem experiência na área de Microbiologia, com ênfase em Microbiologia 

Ambiental e Aplicada, atuando principalmente nos seguintes temas: aerobiologia, 

taxonomia fúngica, fungos anemófilos e compostos orgânicos voláteis microbianos. 

Bem como, desenvolve trabalhos na área de pesquisa em educação à distância e 

formação de professores. 

PASCHOAL, Cristiano Sandim: Mestrando em Linguística pela Pontifícia 

Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS), desenvolvendo, por meio do 

órgão de fomento CAPES/PROEX, investigações atreladas à linha de pesquisa Teorias 

e Usos da Linguagem. Graduado em Letras Português, Espanhol e Respectivas 

Literaturas pela Universidade de Santa Cruz do Sul (UNISC). Integrante do grupo de 

pesquisa Tessitura: vozes em (dis)curso  (PUCRS/CNPq). ORCID: 

https://orcid.org/0000-0002-1638-4120 

PAULA, Francisco Wagner De Sousa: Enfermeiro e Biólogo. Mestre em 

Cuidados Clínicos em Enfermagem e Saúde pela Universidade Estadual do Ceará 

(UECE). Especialista em Gestão em Saúde pela Universidade Estadual do Ceará 

(UECE). Membro do Grupo de Pesquisa Epidemiologia, Cuidado em Cronicidade e 

Enfermagem-GRUPECCE-CNPq. Professor da Faculdade Maurício de Nassau 

Parangaba. Professor Efetivo da Rede Básica de Ensino da Secretaria de Educação do 

Estado do Ceará (SEDUC/CE). Professor Formador e Tutor do curso de Licenciatura 

em Ciências Biológicas (UECE/UAB) e Enfermeiro do Hospital e Maternidade 

Regional Vale do Curu, Pentecoste-Ce. 

RAMOS, João Batista Santiago: Doutor em filosofia pela Universidade do 

Porto-Portugal. Especialista em História da Educação na Amazônia; graduado em 

Filosofia pela Fundação Educacional de Brusque (1992). É Professor Adjunto IV da 

Universidade Federal do Pará (UFPA), atuando principalmente nos seguintes temas: 

Educação, Filosofia, Utopia, Globalização, Libertação e Ética; professor do Programa 

de Pós-graduação em Estudos Antrópicos na Amazônia (PPGEAA) da Universidade 

Federal do Pará (UFPA). Integrante do Grupo de Estudo e Pesquisa sobre Educação, 

Infância e Filosofia (GEPEIF/UFPA) e da Sociedade de Filosofia da Educação de 

Língua Portuguesa (SOFELP/UP). Autor dos livros “Por uma Utopia do Humano: 
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Olhares a partir da ética da libertação de Enrique Dussel” (2012/ Edições Afrontamento) 

e “Filosofia e Ética da Libertação de Enrique Dussel” (2020/ Diálogos Freireanos). 

Organizador dos livros “Entre Educação e Filosofia: conhecimento, linguagem e 

pensamento” (2011/UFPA), “Ideias de Educação e Filosofia: pesquisa, ética e 

formação” (2013/UFPA) e “Educação, Infância e Filosofia” (2017/CRV).   

RIBEIRO, Sonia Maria: Doutora em Educação pela Universidade Metodista 

de Piracicaba. Professora do Programa de Mestrado em Educação e do Departamento de 

Educação Física da Universidade da Região de Joinville/SC. Licenciada em Educação 

Física pela Universidade Estadual de Maringá. Mestre em Educação Motora pela 

Universidade Metodista de Piracicaba. Pesquisadora participante no Grupo Estudios 

Sectoriales sobre La Educación Superior Universitaria En El MERCOSUR, Villa María 

- Argentina. Pesquisadora participante no Grupo de Pesquisa Práxis Educativa - 

Dimensões e Processos, PPGE da Pontifícia Universidade Católica do Paraná/PR. 

Coordenadora do Projeto de Pesquisa - PESPE - Educação especial na educação 

superior: políticas, saberes e práticas no âmbito do trabalho e formação docente. Link 

lattes - http://lattes.cnpq.br/3460079515057150. 

RODRIGUES, Franciran Brandão: Mestre em Ciência da Educação Pela 

Universidad Politécnica e Artística do Paraguay – UPAP.Professora Efetiva - 

SEED/RR. Graduada em Pedagogia pela Faculdade de Ciências, Educação e Teologia 

do Norte do Brasil – FACETEN e Economia pelo Centro Universitário Claretiano 

(EaD) Polo – Boa Vista/RR. Pós-Graduação: Especialista em Metodologia de 

Matemática e Física do Ensino Superior – FACINTER/IBPEX.  

RODRIGUES, Wivina Dayane Do Nascimento: Mestranda do Curso de 

Ciências da Educação pela Faculdade do Estado do Maranhão (FACEM). Especialista 

em Língua Brasileira de Sinais (Libras) pela Faculdade do Complexo Educacional 

Santo André (FACESA). Especialista em Psicopedagogia Clínica, Institucional e 

Hospitalar pela Faculdade do Complexo Educacional Santo André (FACESA). 

Especialista em Alfabetização e Letramento, Especialista em Educação Infantil e Anos 

iniciais; Especialista em Educação Especial, todos pela Faculdade Venda Nova do 

Imigrante (FAVENI/ES). Graduada em Pedagogia pela Faculdade Integrada do Brasil 

(FAIBRA). Tem mais de 08 anos de experiência na docência. 

SANTANA, João Paulo Gonçalves: Graduado em engenharia civil pela 

Unifipmoc, atualmente, atua com projetos estruturais, gerenciamento e execução de 

obras nas empresas: é JP Engenharia e Arquitetura, e, PM Arquitetura e Urbanismo. 

SANTOS, Maria José Conceição Dos: Mestranda em Estudos Antrópicos na 

Amazônia- PPGEAA- UFPA. Licenciada em Pedagogia pela Universidade Estadual do 

Vale do Acaraú- UVA. Licenciada Plena em Artes Visuais pela Universidade Federal 

do Pará- UFPA. Esp. em Gestão, Orientação e Supervisão Escolar pela Faculdade de 

Tecnologia Antônio Propício Aguiar Franco- FAPAF. Esp. em Educação Especial e 
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Inclusiva pela Faculdade de Tecnologia equipe Darwin- FTED. Professora da Rede 

Municipal de Castanhal. 

SANTOS, Marinalva Pereira dos: Mestra em ciência da educação 

(Universidade Evangélica Paraguay - UEP). Especialista em Docência Do Ensino 

Superior (Faculdades Integradas de Diamantino) e Graduada em Administração 

(Faculdades Integradas de Diamantino). Administradora, docente da Universidade do 

Estado de Mato Grosso (UNEMAT), É professora no Curso de Administração da 

UNEMAT. Gestora da Assessoria de Eventos, Cultura e Comunicação da Unemat 

(Câmpus Diamantino-MT). Presta serviços de Consultoria Administrativa na empresa 

JM pecuária (Diamantino-MT). Atuei na coordenação do Curso de Administração 

(Câmpus Diamantino) por um período de 3 anos. É coordenadora dos Projetos de 

Extensão Click Marketing Ecológico (Unemat) e Qualificação Profissional para 

Empreendedores (Unemat). Membro CEPA (Centro de Estudos e Pesquisa Acadêmica 

“Izabela Cazado” (Unemat. Câmpus Diamantino), do Grupo de Pesquisa vinculado a 

CNPQ pela Instituição Unemat Núcleo Pesquisa e Extensão em Desenvolvimento 

Territorial: Alto Paraguai (NuPEDeTerAP) e membro Planejamento Estratégico 

Participativo (Câmpus Diamantino- Unemat). Lattes 

http://lattes.cnpq.br/5426473563965342. 

SANTOS, Poliana Dias Dos: Mestranda em Educação Agrícola, pela 

Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ – Campus Seropédica). 

Licencianda em Letras pela Faculdade de Venda Nova do Imigrante – (FAVENI). 

Licenciada em Educação do Campo com Ênfase em Ciências Agrárias, pela Universidade 

Estadual do Oeste do PR - UNIOESTE, Campus Cascavel (2014). Tem experiência na 

área de Educação, atuando como Monitora (Professora) na Escola Família Agrícola 

Municipal Jacyra de Paula Miniguite, e Escola Família Agrícola Normília Cunha dos 

Santos, Barra de São Francisco - ES. Pós Graduação em Educação Ambiental, pela 

Faculdade Luso Capixaba, Cariacica - ES, e Pós-Graduação em Educação no Campo, pela 

Universidade Federal de São Carlos, UFSCAR - São Carlos, São Paulo. Tem experiência 

na área de Divulgação Científica, principalmente no tema de Educação do Campo.  

SANTOS, Rita De Cássia Grecco Dos: Doutora em Educação - Filosofia e 

História da Educação pela UFPEL (2012). Professora do Instituto de Educação e do 

PPGH/FURG. Socióloga e Pedagoga. Professora Associada no Instituto de Educação da 

Universidade Federal do Rio Grande - IE/FURG e Professora no Programa de Pós-

Graduação em História - PPGH-ICHI/FURG, na Linha de Pesquisa Pesquisa e 

Vivências de Ensino-aprendizagem. Mestre em Educação - História da Educação e 

Movimentos Sociais pela UFPEL (2002), Especialista em Formação para o Magistério - 

Administração e Supervisão Escolar pela Faculdades Integradas de Amparo - FIA 

(2000), Especialista em Sociologia e Política pela UFPEL (1999), Bacharel e 

Licenciada em Ciências Sociais pela UFPEL (1997 e 2000) e Licenciada em Pedagogia 

pelo UNICESUMAR (2020). Atua como docente nas modalidades presencial e a 
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distância, na Pós-Graduação Stricto Sensu, nas Licenciaturas em Pedagogia e Geografia 
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