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O DUELO ENTRE A LEITURA E O ALUNO: 

COMO MEDIAR E SUPERAR ESSE DESAFIO COM SUCESSO? 

THE DUEL BETWEEN READING AND STUDENT: 

HOW TO SUCCESSFULLY MEDIATE AND OVERCOME THIS CHALLENGE? 

EL DUELO ENTRE LECTURA Y ESTUDIANTE: 

¿CÓMO MEDIAR CON ÉXITO Y SUPERAR ESTE DESAFÍO? 

Leonice Koch Zimmer 

ZIMMER, Leonice Koch. O duelo entre a leitura e o aluno: Como mediar e superar esse desafio 

com sucesso? Revista International Integralize Scientific. Ed.04, n.1, p. 08-18, Outubro/2021. 

ISSN/2675-5203 

 
RESUMO 

O presente estudo consiste numa revisão bibliográfica sistemática acerca da importância de se 

melhorar as capacidades leitoras dos alunos do ensino fundamental das escolas públicas do Rio 

Grande do Sul. Desencadeado pela prática de sala de aula da autora do presente estudo e o fraco 
desempenho das escolas públicas nos escores indicativos de diferentes índices que medem a 

proficiência das práticas leitoras dos brasileiros, a preocupação com a habilidade de leitura e seus usos 

no dia a dia é uma constante dos professores, tanto das séries iniciais quanto das finais da educação 
básica. Essa situação é histórica e precisa de mudanças urgentes para que possa ser revertida. O 

objetivo do presente estudo, portanto, é apontar algumas alternativas de ações que permitam e 

facilitem a formação de leitores autônomos, através do estímulo à sensibilidade, criatividade, 

criticidade e a formação do gosto pela leitura, numa contribuição para a ampliação do tão restrito 
espaço que o ensino das habilidades leitoras ocupa na formação inicial e continuada dos educandos 

nas séries iniciais do ensino fundamental das escolas públicas brasileiras. Baseado em diferentes 

obras, esta revisão traz contribuições de Freire (2017), Bamberger (2010) e Zilberman (2015), Arana e 
Klebis (2015), entre outros autores. Percebe-se, a partir destes estudos, que é imprescindível que se 

inunde as aulas de textos e linguagens que tenham significação não estritamente escolar, mas que 

estejam imbuídos de vida e que mostrem valor no contexto social do educando. Trata-se não apenas de 

ler na escola para a escola, mas de ler escritos que façam sentido na vida mesmo dos alunos e da 
sociedade.  

PALAVRAS-CHAVE: Hábito da leitura. Competências. Gêneros textuais. Desenvolvimento 

significativo. 
 

ABSTRACT 

The present study consists of a systematic literature review on the importance of improving the 
reading skills of elementary school students in public schools in Rio Grande do Sul. Triggered by the 

classroom practice of the author of this study and the poor performance of public schools in the 

indicative scores of different indexes that measure the proficiency of Brazilians' reading practices, the 

concern with reading skills and their daily use is a constant among teachers, both in the initial and 
final grades of basic education. This situation is historic and needs urgent changes so that it can be 

reversed. The objective of this study, therefore, is to point out some alternative actions that allow and 

facilitate the formation of autonomous readers, by stimulating sensitivity, creativity, criticality and the 
formation of a taste for reading, in a contribution to the expansion of such a restricted space. that the 

teaching of reading skills occupies the initial and continuing education of students in the initial grades 

of elementary education in Brazilian public schools. Based on different works, this review brings 
contributions from Freire (2017), Bamberger (2010) and Zilberman (2015), Arana and Klebis (2015), 

among other authors. It can be seen from these studies that it is essential to flood the classes with texts 

and languages that have a non-strictly school meaning, but that are imbued with life and that show 

value in the student's social context. It is not just about reading at school for school, but reading 
writings that make sense in the lives of students and society. 

Keywords: Reading habit. Skills. Textual genres. Significant development. 
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ABSTRACTO 

El presente estudio consiste en una revisión sistemática de la literatura sobre la importancia de mejorar 
las habilidades lectoras de los estudiantes de primaria en las escuelas públicas de Rio Grande do Sul. 

Desencadenado por la práctica de aula del autor de este estudio y el bajo desempeño de las escuelas 

públicas en los puntajes indicativos de diferentes índices que miden la competencia de las prácticas 
lectoras de los brasileños, la preocupación por las habilidades lectoras y su uso diario es una constante 

entre los docentes, tanto en los grados inicial como final de la educación básica. Esta situación es 

histórica y necesita cambios urgentes para revertirla. El objetivo de este estudio, por tanto, es señalar 

algunas acciones alternativas que permitan y faciliten la formación de lectores autónomos, 
estimulando la sensibilidad, la creatividad, la criticidad y la formación del gusto por la lectura, en un 

aporte a la expansión de tal espacio restringido. que la enseñanza de la lectura ocupa la formación 

inicial y continua de los estudiantes de los grados iniciales de la educación primaria en las escuelas 
públicas brasileñas. Con base en diferentes trabajos, esta revisión trae contribuciones de Freire (2017), 

Bamberger (2010) y Zilberman (2015), Arana y Klebis (2015), entre otros autores. De estos estudios 

se desprende que es fundamental inundar las clases con textos y lenguajes que tienen un significado no 

estrictamente escolar, pero que están imbuidos de vida y que se muestran valiosos en el contexto 
social del alumno. No se trata solo de leer en la escuela para la escuela, sino de leer escritos que 

tengan sentido en la vida de los estudiantes y la sociedad. 

Palabras clave: Hábito lector. Habilidades. Géneros textuales. Desarrollo significativo. 
 

 

INTRODUÇÃO 

 Atualmente, muitos estudos vêm sendo feitos nas áreas da psicolinguística e da 

linguística textual, pois a prática da leitura e as competências necessárias para isso tornaram-

se a tônica de inúmeras discussões, tanto entre professores quanto na mídia, e, 

consequentemente, na sociedade em geral. Uma das maiores queixas dos professores, tanto do 

Ensino Fundamental quanto do Ensino Médio, até mesmo no Ensino Superior, é a de que, em 

sua maioria, os alunos “não sabem ler” mesmo depois de alfabetizados. Essa leitura 

deficiente, considerada analfabetismo funcional, compromete profundamente o processo de 

ensino-aprendizagem, além de dificultar o trabalho do professor que, mesmo que tenha 

contato com os estudos anteriormente mencionados, ainda não possui a clareza necessária 

para utilizá-los no seu fazer pedagógico. O resultado dessas dificuldades aparece em diversos 

estudos e pesquisas.  

 Mas esse não é um quadro simplesmente regional. Os escores do IDEB (Índice de 

Desenvolvimento da Educação Brasileira), o INAF (Índice Nacional de Analfabetismo 

Funcional) e o PISA (Programa Internacional para Avaliação de Estudantes) apontam que a 

população brasileira alcança escores ainda bastante aquém do desejável no que se refere à 

leitura. Estes estudos apontam que apenas pouco mais de um quarto da população pode ser 

considerada plenamente alfabetizada, dando conta da leitura de textos mais longos, 

compreensão, produção de textos, escrita obedecendo regras formais da Língua Portuguesa.  

 Diante desse preocupante quadro, uma nova qualidade precisa ser construída, 

considerando as demandas do uso da leitura não só para a continuidade dos estudos dos 

alunos, mas para que possam se inserir de forma eficiente e autônoma no mundo, no trabalho 

e na sociedade para o exercício pleno da cidadania. O presente estudo, baseado em pesquisas 

bibliográficas, tem, portanto, o objetivo de apontar algumas alternativas de ações que 

permitam e facilitem a formação de leitores autônomos, através do estímulo à sensibilidade, 

criatividade, criticidade e a formação do gosto pela leitura, numa contribuição para a 
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ampliação do tão restrito espaço que o ensino das habilidades leitoras ocupa na formação 

inicial e continuada dos educandos nas escolas brasileiras.    

 

O PROCESSO DA LEITURA 

 A leitura e a escrita, desde seu surgimento, evoluíram e se transformaram em parte 

integrante da vida dos seres humanos. Ler é hoje uma atividade essencial em qualquer área. 

Permite que o homem se situe social, histórica, geográfica, ética e economicamente. Por meio 

da leitura, é possível adquirir diferentes pontos de vista, defendê-los, ampliar horizontes, 

sonhar, multiplicar possibilidades, tanto em termos de conhecimento quanto no campo das 

ideias – e a viabilização destas, de forma criativa, pois:  

A leitura tem o poder de desenvolver a capacidade intelectual e crítica das pessoas, 

devendo assim, fazer parte do seu dia a dia e desenvolver a criatividade em relação 

ao seu próprio meio e o meio externo. [...] A leitura na infância é uma descoberta de 

sentimentos e palavras que conduz o leitor a desenvolver o seu intelectual, a sua 

personalidade e a aumentar substancialmente a sua capacidade crítica. O ato de ler 

estimula o imaginário e dá a possibilidade de responder as dúvidas em relação às 

milhares de questões que surgem no decorrer da vida, possibilitando o surgimento 

de novas ideias e o despertar da curiosidade do leitor, fazendo assim com que ele 

sempre queira mais, e não se contente com o básico.” (ARANA, KLEBIS, 2015, p. 

26671). 

  

 A compreensão e o entendimento do mundo a partir da interação com os semelhantes, 

por meio das palavras e seus contextos, torna a leitura um processo abrangente e complexo. O 

contato com um texto nunca é passivo, pois implícita nessa ação há sempre a comunicação. 

Conforme Souza (2013), a leitura compreende a percepção e a atribuição de significados, por 

meio de um conjunto de fatores pessoais, relacionados com momentos, lugares e 

circunstâncias. “Ler é interpretar uma percepção sob as influências de um determinado 

contexto. Esse processo leva o indivíduo a uma compreensão particular da realidade” 

(SOUZA, 2013, p. 22).  

 Freire (2017) propõe a necessidade de o aluno ser capaz de usar a leitura e a escrita 

como meio de tomar consciência da realidade e transformá-la. Nessa concepção de leitura, o 

leitor tem um diálogo com o autor, percebendo a relação do texto e o contexto, interagindo e 

fazendo inferências pessoais na sua construção como sujeito no processo. Dizendo mais, 

afirma que “A leitura do mundo precede a leitura da palavra, daí que a posterior leitura desta 

não possa prescindir da continuidade da leitura daquele. Linguagem e realidade se prendem 

dinamicamente [...]” (FREIRE, 2017, p. 11) e são interdependentes. 

 Kaufman (1995) afirma que, em outras épocas, leitor era aquele que decodificava 

sinais, sendo o professor o detentor do conhecimento dos métodos, que ensinavam as crianças 

a combinar letras, formar e combinar sílabas que formam palavras, as quais formam orações e 

assim sucessivamente. “Porém, em nenhuma parte, estavam os textos que circulam no entorno 

social” (KAUFMAN, 1995, p. 3).   

 Qualquer professor de terceira e quarta séries percebe que a leitura desenvolvida pela 

escola, muitas vezes, leva em consideração a simples decodificação. Muitos alunos possuem 

leitura silabada e isso traz dificuldades para a aprendizagem como um todo. Simples palavras 

e sentenças dificilmente comunicam, não possuem a capacidade de trazer implícitas as 

sutilezas do mundo e do ser humano. Assim: 
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Quanto à concepção da leitura [...], consideramos esta uma prática social 
que remete a outros textos e outras leituras. Em outras palavras, ao lermos 
um texto, colocamos em ação todo o sistema de valores, crenças e atitudes 
que refletem o grupo social em que se deu nossa socialização primária, isto 
é, o grupo social em que fomos criados. (KLEIMAN, 2004, p. 10). 

 

 Contrapondo-se a essas antigas concepções, a leitura deve ser compreendida como um 

processo muito mais amplo, que perpassa decodificação de símbolos, mas que envolve 

também aspectos sensoriais, emocionais, intelectuais, fisiológicos, neurológicos, bem como 

culturais, econômicos e políticos, segundo Martins (2004). O leitor atribui significados e leva 

em conta a interferência da sua bagagem cultural. Assim, no momento da leitura, o leitor 

interpreta os signos sob a influência de todas as suas experiências com o mundo, ou seja, sua 

memória cultural é que direcionará suas decodificações futuras, já que: 

O gostar de ler é construído em um processo que é individual e social ao mesmo 

tempo, pois ouvir histórias é pra quem sabe e também para aquele que não sabe ler. 

O professor deve entender e compreender as dificuldades particulares de cada aluno, 

e deve, ao mesmo tempo, estimulá-los a produzirem e ouvirem textos, para que, 

assim, possam desenvolver suas competências e habilidades, estimulando a leitura 

como um processo de libertação da criatividade e da reflexão crítica do cidadão. 
(ARANA, KLEBIS, 2015, p. 26672). 

 

 É imprescindível que haja compreensão do que é lido, a possibilidade de relacionar a 

realidade do leitor com o texto, além da produção de textos com ideias próprias deste, numa 

relação dialógica entre leitura e leitor/escritor. Assim, a leitura cumpre, não só sua função 

comunicativa, mas acima de tudo, torna o leitor sujeito ativo no processo, a partir das suas 

inferências e reflexões. Desta forma: 

A leitura proporciona a descoberta de um mundo novo e fascinante. Para tanto, a 

apresentação da leitura para as crianças deve ser feita de uma maneira diferenciada e 

atrativa, para que assim elas possam ter uma visão prazerosa a respeito do ato de ler, 

de modo que seja um prazer e um hábito que ela acrescentará em sua vida sem que 

seja visto como algo obrigatório e enfadonho. (ARANA, KLEBIS, 2015, p. 26671). 

 

 O jovem e a criança precisam ser seduzidos pela leitura para que se efetive uma 

verdadeira mudança no perfil da grande parte dos leitores em formação. É necessário que a 

leitura se torne um prazer, não seja uma obrigação. A escola tem um papel fundamental na 

aquisição do hábito da leitura e formação do leitor, pois apesar de inúmeras limitações, ela é o 

espaço destinado ao aprendizado sistemático dessa habilidade. 

 Nas instituições de ensino, é muito comum ler para aprender a ler. É nesse ambiente 

que muitas crianças têm o primeiro e, às vezes, o único, contato com a linguagem escrita. 

Diante disso, a responsabilidade da escola se potencializa. No cotidiano, a leitura é regida por 

diversos objetivos, desde a ação, a informação, o prazer, entre tantos outros. Na prática do 

cotidiano escolar, esses diferentes tipos de leitura precisam ser levados em conta, 

especialmente a leitura fruição, a leitura para informação e pesquisa, pois é a partir do 

interesse que se dará a verdadeira aprendizagem significativa.  
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 São as leituras que buscam produzir efeitos diversos que modificam a ação do leitor 

diante do texto, e precisam ser levadas e vividas em sala de aula. As possibilidades de 

efetivação dessas mudanças nas práticas pedagógicas escolares serão discutidas a seguir. 

 

A FORMAÇÃO DO LEITOR 

 Se o professor conseguir fazer com que a criança tenha, sistematicamente, uma experiência 

positiva em relação à linguagem, estará promovendo seu desenvolvimento como ser humano. Segundo 

Bamberger (2010), a infância é o momento mais adequado para despertar o interesse pela leitura. 

Martins (2004) também se refere à infância como momento mais oportuno para o desenvolvimento do 

prazer do contato com a leitura.  

 A prática da leitura deve estar presente desde os primeiros dias do Ensino Fundamental (ou até 

antes, se possível) e até depois da conclusão da trajetória escolar. Para Rufino (1999), o ideal é que o 

interesse pela leitura comece a se constituir o espaço familiar e em outras esferas de convivência onde 

haja circulação da escrita. Essa parceria com a família é, cada vez mais, um entrave que se encontra na 

prática. Em muitos casos, é na escola o lugar que esse gosto precisa começar a ser incentivado, com a 

introdução de formas prazerosas de apresentar as histórias, o livro e até mesmo os clássicos.  

 A língua não é um código criado racionalmente. Portanto, não pode ser ensinada por um 

método, seja ele qual for, que considere a leitura e a escrita como simples mecanismos de 

decodificação e codificação de sinais gráficos, segundo Ferreiro (2001). Nesse contexto:  

 

[...] a escola tem o dever de fornecer a continuidade ao desenvolvimento da leitura, 

tanto da leitura de mundo quando à escrita, ao indivíduo. Ela tem o papel de formar 

um cidadão crítico, envolvido com as causas sociais e cientes do mundo ao seu 

redor.” (ARANA, KLEBIS, 2015, p. 26675). 

 

 O ambiente escolar deve ser pensado e organizado para inúmeras interações dos 

alunos com a leitura e a escrita. Se o educando tiver oportunidade de entrar em contato com 

diversos gêneros, conhecendo suas características, lendo, inferindo e usando esses 

conhecimentos nos momentos e espaços próprios para tal, saberá buscar informações, estudar, 

e ler, colocando essas leituras em relação umas com as outras e com outros conhecimentos, 

uma vez que as experiências de aprendizagem não fazem sentido quando divididas 

rigidamente em disciplinas ou compartimentos.  

 Em todas as situações de sua vida, porém é imprescindível que o ato de ler seja 

percebido como prazeroso e não como um mal necessário. “Consideramos que ter contato 

com essa diversidade de textos é obviamente uma via efetiva para melhorar a competência 

comunicativa das crianças”. (KAUFMAN, 1995, p. 44) Isso não se dará a partir da mera 

decodificação de grafemas. 

 Para operar essa transformação no enfoque dado à leitura, atualmente, é necessário, 

não só um professor, mas um professor leitor, que se proponha a instigar o aluno, através de 

suas mediações, a compreender, transcender e transpor a simples decodificação, fazendo da 

leitura uma ferramenta poderosa para o uso constante no dia a dia, tanto escolar quanto social. 

De acordo com Kleiman (2004), “[...] para formar leitores, devemos ter paixão pela leitura”, 

pois: 
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[...] professores interessados e informados, sendo eles mesmos bons leitores, 

“podem fazer com que os alunos experimentem na leitura um prazer idêntico ao 

seu”1, e também que existe uma relação direta entre esse prazer e o acesso ao livro 

nas salas de aula. (BAMBERGER, 2010, p. 6). 

 

 Considera-se que o gosto pela leitura é construído durante um processo relativamente 

longo, mas é fundamental para o desenvolvimento de capacidades leitoras eficientes. Isso só 

será possível se forem propostas atividades diversas e diferenciadas que não se limitem aos 

questionários, propostas das cartilhas e livros didáticos. Dentre essas atividades, é 

fundamental o processo de ouvir histórias, que tem uma importância que vai além do prazer, 

constituindo uma experiência extremamente agradável, tanto para o professor quanto para o 

aluno, atividade que pode ser o marco inicial dos tão sonhados projetos interdisciplinares. 

 A literatura infantil conduz a criança a desenvolver a sua personalidade, seu intelecto. 

Zilberman (2015) afirma que essa literatura estimula e suscita o imaginário, responde as 

dúvidas do indivíduo em relação a suas perguntas mais profundas, tem o poder de estimular 

novas soluções e a curiosidade do leitor.  É por meio da leitura ou da audição de contos e 

histórias, que a criança pode vir a conhecer novidades, sendo iniciada ou desenvolvida a 

construção da linguagem, da oralidade, ideias, valores e sentimentos, decisivos na sua 

formação pessoal. A utilização da literatura como recurso pedagógico pode ser enriquecida e 

potencializada através das intervenções do educador, de quem dependem a qualidade e o 

desempenho das propostas.  

 Uma recente polêmica desencadeada, nas redes sociais, sobre a apresentação de 

autores clássicos para adolescentes, trouxe um acirrado duelo de opiniões entre os prós e 

contras de se incentivar e cobrar a leitura escolar de Machado de Assis, José de Alencar, 

Graciliano Ramos, Érico Veríssimo e tantos outros gênios da literatura. O que nem sempre é 

levado em conta, é a forma de apresentação desse gênero, visto que certamente haverá 

dificuldade na questão vocabular e épica. 

 Esta opção, mais uma vez, recai sobre o professor. Se optar por introduzir leituras 

mais clássicas com os jovens (alunos das séries finais do ensino fundamental), é claramente 

necessário que deva criar estratégias e alternativas que os desafiem e que sejam agradáveis. O 

vocabulário rebuscado poderá ser alvo de pesquisas, a biografia do autor poderá ser 

transformada em linha do tempo e cruzada com acontecimentos históricos do período, a 

história (ou parte dela) poderá ser dramatizada e ou narrada com recursos de gravação, entre 

tantas outras possibilidades. Só haverá limites quando a imaginação e a criatividade não 

tiverem espaço. 

 O professor comprometido com a formação do gosto pela leitura deve oportunizar 

espaços para a leitura ausente de imposições ou compromisso direto com a avaliação. Trata-se 

de oferecer a vivência, pelos educandos, da leitura por fruição, onde cada um tem a 

possibilidade de escolher o tipo que mais lhe agrada, comprometido simplesmente com a 

leitura pelo prazer da leitura.  

 Segundo Bamberger (2010), “[...] muitos alunos acreditam que leem na escola só 

porque é importante para a 'nota', que essa leitura é enfadonha e não tem relação com os seus 

verdadeiros interesses [...]” (p. 55). Cabe ao professor, com criatividade e competência, 

 
1 Aspas do autor da citação. 
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modificar esse pensamento e concretizar a motivação da leitura por prazer também na escola, 

descobrindo os interesses e impulsos do jovem leitor. 

 De acordo com Zilberman (2015) “[...] a sala de aula é um espaço privilegiado para o 

desenvolvimento do gosto pela leitura [...] Por isso, o educador deve adotar uma postura 

criativa que estimule o desenvolvimento integral da criança [...]” (p. 16). Além do espaço para 

o diálogo, discussões e da exploração oral e escrita sobre as leituras, outras propostas podem 

ajudar no contexto educacional, se bem utilizadas: a pintura, o desenho contextualizado, a 

troca de experiências, a antecipação de acontecimentos, a criação de novos finais, ou 

situações diferentes, colagens, modelagens, uso de materiais diversos e diferentes, 

construções com sucatas, encenações teatrais, trabalhos em grupo, opções tecnológicas de 

criação de Power Points, pequenas produções cinematográficas, reescritas, animações, entre 

tantas outras, podem contribuir para a formação de um aluno leitor, criativo, crítico, 

imaginativo, visto que: 

O papel da escola, mais do que formar leitores, é de formar leitores que 

contextualizem o objeto lido com a sua carga de conhecimento, leitores que 

raciocinam e que mantenham uma relação crítica e opinativa com o que está sendo 
lido, que buscam entender o conteúdo transmitido com o objeto de leitura [...] 

(ARANA, KLEBIS, 2015, p. 26677). 

 

 Também na escola devem ser proporcionadas atividades inovadoras, de acordo com as 

preferências de seus alunos, indo de encontro às necessidades destes, aproveitando seu 

nativismo digital. A escola também é o lugar em que o aluno deve ter a oportunidade de 

acessar a gêneros textuais diversificados, o contato com histórias, contos lidos e narrados, 

jornais, notícias, pesquisas na Internet, livros digitais e todo tipo de material escrito circulante 

nos espaços de sua vivência, favorecendo expressão oral e escrita de suas ideias. Caso seja 

necessário, o próprio aluno poderá fazer a adaptação do vocabulário. Colocando em ação 

estas possibilidades, o professor estará no caminho certo que leva à construção da autonomia 

e da formação do gosto pela leitura. 

 Segundo Mattos (2003), quanto mais os leitores iniciantes, leitores em formação, 

tiverem contato com diversos suportes de leitura e variados gêneros e modalidades textuais 

que circulam socialmente, mais aptos estarão para a leitura do mundo e da palavra e para o 

efetivo exercício da cidadania. 

 Diante de tais afirmações, os escritos, a leitura e o leitor se inter-relacionam interligam 

de forma sistemática e dinâmica também com o mundo e com as ideias da sociedade como 

um todo. O conhecimento historicamente produzido pela humanidade também pode ser 

reconstituído na escola, a partir do olhar da clientela de alunos com gostos, interesses e 

demandas diferentes, que precisam ser seduzidos pela leitura da palavra, num mundo onde 

predominam a imagem e o visual. 

 Oferecer aos alunos opções variadas de leitura também implica em, sempre que 

possível, uma aproximação com os livros e com a biblioteca. Nesse espaço, os livros devem 

estar dispostos de maneira que seu acesso seja fácil e simples. Para conseguir que a paixão 

pelos livros se instale, a biblioteca deve estar sempre de portas abertas, pronta para receber os 

leitores. O livro impresso nunca perderá seu charme. Diante de posturas acolhedoras e 

aconchegantes, a leitura conseguirá invadir, contaminar e contagiar os leitores. 

O LUGAR DA LEITURA NA ESCOLA  
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 “As práticas desmotivadoras, perversas até, pelas consequências nefastas, provem 

basicamente, de concepções erradas sobre a natureza do texto e da leitura e, portanto, da 

linguagem [...]” (KLEIMAN, 2004, p. 16). No fazer pedagógico escolar, costumeiramente, 

tenta-se exercer um controle sobre o que e como se deve ler. Mattos (2003), afirma que, 

historicamente, a leitura tem sido usada como pretexto para atividades estritamente 

mecânicas. Assim: 

Pesquisas, avaliações nacionais e internacionais, resultados de programas de 

educação de jovens e adultos evidenciam que a escola continua fracassando em 

proporcionar a crianças, jovens e adultos o pleno acesso ao mundo da escrita e da 

leitura. Ainda há professores que propõem a hora da análise sintática, a hora da 

leitura, a hora da redação, a hora da compreensão de textos, na esperança de que, em 
algum momento, todos esses saberes se organizem por si sós nas cabeças de seus 

alunos, que se transformarão, a partir deste momento mágico, em bons leitores e 

razoáveis produtores de textos. (KAUFMAN,  1995, p. 5). 

 

 Essas práticas são sustentadas por um entendimento limitado e incoerente do que seja 

o ensino da língua. É por isso que, diante das mudanças exigidas pelo trabalho com a leitura, a 

verdadeira leitura, uma das primeiras barreiras que o professor precisa conseguir negociar e 

superar é a resistência do próprio aluno e/ou dos pais dos alunos, que ainda veem o 

conhecimento fragmentado, isolado e sem função social.  

 Para conseguir essa mudança, o professor tem que estar seguro da postura a ser 

tomada e ter ele próprio boas capacidades leitoras, além de uma grande disposição para 

inovar. É preciso permitir e propiciar a aquisição dos comportamentos de leitor e de escritor 

pela participação em situações práticas, não por “meras verbalizações”, afirma Lerner (2002). 

Projetos com situações leitoras práticas exigem mais trabalho do professor e maior 

preparação, mas também maior eficácia no desenvolvimento de habilidades leitoras. Recai-se 

novamente na formação e no comprometimento do professor, que precisam ser claros e bem 

fundamentados. 

 A leitura e a escrita são ações culturais, que devem ser desenvolvidas dia a dia, no 

ambiente escolar e com o apoio da família. Está posto também que ninguém se torna leitor 

fora de um contexto cultural onde o livro e a leitura tenham um espaço de destaque, uma 

presença importante. É preciso motivar, provocar e incentivar as crianças a atuar, propor, 

analisar, observar, descobrir e recriar, colocando todos os tipos de fatos, textos e contextos 

todos os tipos de relações. A leitura e a escrita devem ser capazes de ultrapassar os portões 

escolares, trazendo o mundo para a sala de aula, ou levando o aluno, da escola para o mundo, 

em situações comunicativas significativas e reais. 

  

Em outras palavras, ao lermos um texto, qualquer texto, colocamos em ação todo um 

sistema de valores, crenças e atitudes que refletem o grupo social em que se deu 

nossa socialização primária, ou seja, o grupo social em que fomos criados. 

(KLEIMAN, 2004, p. 12). 

 

 É o professor que tem a responsabilidade de optar entre propor atividades “mornas”, 

estanques, utilizando o Livro Didático como base de seus trabalhos, numa postura inerte, ou 

escolher por dar aulas onde sua mediação faça os educandos atuarem, vivenciarem 

experiências prazerosas e de grande valor pedagógico. Seria utopia dos educadores esperar 
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que as habilidades de leitura surjam miraculosamente, nem que uma motivação intrínseca 

supere as dificuldades e se mantenha elevada diante de projetos que não levem em conta os 

sonhos e as aspirações de cada aluno. Assim: 

 

[...] leitura em sala de aula para uns é agradável, prazeroso, mas para outros se torna 

um fardo, por não terem sido previamente capacitados pela carga de conhecimentos 

que alguns outros tiveram. Neste caso, o professor deve se inserir na realidade do 

aluno, estar em contato com ele, adentrando em seu universo, buscando abordar 

temas e assuntos que façam com que o aluno se sinta inserido e útil no debate e nas 

opiniões, assuntos que estejam de acordo com a sua realidade e perspectiva de 

mundo. (ARANA, KLEBIS, 2015, p. 26681). 

 

 É primordial, também, promover o contato com uma variedade textual significativa no 

contexto social do educando e inúmeras interações com a língua escrita. É por meio delas que o aluno 

poderá interiorizar os usos da leitura e da escrita, as diferentes características que distinguem os 

gêneros textuais, além das funções comunicativas de cada modalidade. A familiarização e o trabalho 

com a linguagem são importantes presenças no fazer pedagógico diário, como práticas permanentes de 

leituras de escritos de qualidade, constituindo-se num processo único, inesgotável e indeterminável, 

como ato de recriação humana. Sobre a leitura: 

 
Ler significa reler e compreender, interpretar. Cada um lê com os olhos que tem. E 
interpreta a partir de onde os pés pisam. 

Todo ponto de vista é a vista de um ponto. Para entender como alguém lê, é 

necessário saber como são seus olhos e qual é a sua visão de mundo. Isso faz da 

leitura sempre uma releitura. 

[...] Vale dizer: como alguém vive, que experiências tem, em que trabalha, que 

desejos alimenta, como assume os dramas da vida e da morte e que esperanças o 

animam. Isso faz da compreensão sempre uma interpretação. [...] 

Sendo assim, fica evidente que cada leitor é um coautor. Porque cada um lê e relê 

com os olhos que tem. Porque compreende e interpreta a partir do mundo que habita. 

(BOFF, 2002, p. 9-10). 

 

 Porque a leitura permite as viagens mais misteriosas, as aventuras mais emocionantes 

e voos além da imaginação. E a escola precisa se instrumentalizar das mais diversas 

possibilidades para mudar o atual contexto, com comprometimento, carisma e criatividade. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 De um lado a leitura, do outro o aluno: por que é tão difícil promover um encontro 

amigável entre eles? A leitura representa um papel fundamental nos processos de 

comunicação, informação e esclarecimento, além da busca pelo prazer e pelo sonho. É fato 

que, em se aprimorando a capacidade de ler, potencializa-se também a capacidade de 

aprender, de situar-se no mundo e interferir nele de forma consciente e responsável.  

 Todo leitor está diretamente ligado a um contexto social e é a partir deste que fará suas 

leituras. Aprende-se a ler na escola para que se possa usar essa leitura fora dela. Cabe ao 

professor, bem preparado e instrumentalizado teoricamente, fazer da escola um lugar onde 

não só de se aprender a ler, mas de se aprender a gostar de ler, procurando não “afogar” a 

motivação intrínseca do aluno pelo prazer de descobrir e criar (ou recriar). 
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 Tendo claro esse objetivo, é necessário que o educador proporcione ao aluno, 

oportunidades de acesso a gêneros textuais diversificados, atividades prazerosas e 

significativas de contato com a leitura, com o livro. A ampliação do espaço para a 

participação ativa do educando, de seus saberes e interesses na sala de aula é fundamental 

para ressignificar a leitura e fazer com que ela se torne ferramenta de criação, descoberta e, 

por que não, de vida.  

 Isso só será possível a partir do comprometimento do professor com a leitura e com os 

educandos, numa relação dialética e dinâmica de trocas e aprendizados mútuos. E o único 

professor capaz disso é o professor leitor, que não leve apenas livros, mas entusiasmo, 

incentivo e exemplos; que ensine o aluno a desenvolver sua sensibilidade e a lançar novos 

olhares sobre a profusão de sistemas simbólicos de que é constituída a escrita. 

 Isso posto, é necessário que a leitura ocupe o mais destacado lugar nas aulas; que não 

se limite à leitura de textos escolares, mas que o cotidiano escolar seja inundado por leituras 

presentes no mundo e na fantasia. Assim, o aluno poderá, com propriedade, tomar para si o 

único verdadeiro legado que a instituição formal de ensino e aprendizagem pode realmente 

lhe deixar: a paixão pela palavra e o gosto pela leitura, que transcende o universo escolar para 

ganhar um universo sem fronteiras. 

 Somente imbuídos de tal certeza, os alunos brasileiros deixarão de figurar nas 

pesquisas sobre leitura e letramento com escores tão medíocres e formarão a tão sonhada 

sociedade letrada, com capacidades leitoras que vão além da mera decodificação. Cabe aos 

professores e à sociedade aprofundar as reflexões apresentadas, que não se esgotam neste 

artigo. 
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RESUMO 

O presente artigo, elaborado com base em uma série de estudos bibliográficos, tem como objetivo 
apresentar algumas possibilidades didáticas para se promover, no atual cenário de inclusão escolar, o 

desenvolvimento linguístico e cognitivo de crianças com Deficiência Intelectual. Para tanto, toma-se 

como premissa básica a concepção vigotskiana, segundo a qual a linguagem, aqui considerada, 

sobretudo, em sua modalidade oral, é uma função psicológica superior, capaz de integrar e constituir 
as demais funções do intelecto humano, proporcionando, desse modo, a emergência de habilidades 

intelectuais complexas.  Por isso, considera-se de suma importância o estímulo às interações verbais 

na escola comum, em diferentes contextos e situações pedagógicas, de maneira a se possibilitar aos 
alunos com e sem essa deficiência a apropriação do discurso elaborado, com o consequente domínio 

simbólico da palavra. Metodologicamente, tais situações são pensadas em termos de atividades que o 

professor pode desenvolver com crianças da Educação Infantil e das séries iniciais do Ensino 
Fundamental. As atividades sugeridas são assim denominadas: Atividade Prática, Atividade Lúdica, 

Atividade Gráfico-Pictórica, Atividade Virtual e Atividade Verbal. Em sua totalidade, demonstra-se 

que elas podem levar os alunos com Deficiência Intelectual a uma maior compreensão sobre o 

intricado jogo de abstrações, generalizações e simbolizações presentes na linguagem, permitindo-lhes 
a conquista de formas superiores de conduta, como a regulação verbal e lógica do próprio pensamento. 

Palavras-chave: Desenvolvimento da linguagem. Cognição. Deficiência intelectual. 
 

ABSTRACT 

This article, written based on a series of bibliographical studies, has a purpose to present some possibilities to 

promote, in the current scenario of scholar inclusion, the linguistic and cognitive development of children with 

Intellectual Disability. For this, take as basic premise the vygotskian conception, according to which the 
language, considered here mainly in its oral form, is a higher psychological function, able to integrate and 

constitute other functions of the human intellect, providing thereby the emergence of complex intellectual skills. 

Therefore, it is very important stimulus to verbal interactions in common school, in different contexts and 

educational situations, in order to enable students with and without such disability the appropriation of the 

elaborated discourse, with the resulting symbolic domain of the word. Methodologically, such situations are 

thought in terms of activities that teachers can develop with children’s kindergarten and first grades of 

elementary school. The suggested activities are denominated by: Practice Activity, Ludic Activity, - Graphic-

Pictorial Activity, Virtual Activity, and Verbal Activity. In their totality, is demonstrated that they can take 

students with Intellectual Disability to a greater understanding of the intricate play of abstractions, 

generalizations and symbolizations presents in the language, allowing them, thereby, higher forms of conduct as 

the verbal and logical regulation of their own thinking. 

Keywords: Linguistic development. Cognition. Intellectual disability. 
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ABSTRACTO 

Este artículo, elaborado a partir de una serie de estudios bibliográficos, tiene como propósito presentar 
algunas posibilidades para promover, en el escenario actual de inclusión escolar, el desarrollo 

lingüístico y cognitivo de los niños con Discapacidad Intelectual. Para ello, tomar como premisa 

básica la concepción vygotskiana, según la cual el lenguaje, considerado aquí principalmente en su 
forma oral, es una función psicológica superior, capaz de integrar y constituir otras funciones del 

intelecto humano, propiciando así la emergencia de complejos intelectuales. habilidades. Por tanto, es 

muy importante el estímulo a las interacciones verbales en la escuela común, en diferentes contextos y 

situaciones educativas, con el fin de posibilitar a los estudiantes con y sin tal discapacidad la 
apropiación del discurso elaborado, con el resultante dominio simbólico de la palabra. 

Metodológicamente, estas situaciones se piensan en términos de actividades que los docentes pueden 

desarrollar con los niños de jardín de infancia y primeros grados de la escuela primaria. Las 
actividades sugeridas están denominadas por: Actividad práctica, Actividad lúdica, - Actividad 

gráfico-pictórica, Actividad virtual y Actividad verbal. En su totalidad, se demuestra que pueden llevar 

a los estudiantes con Discapacidad Intelectual a una mayor comprensión del intrincado juego de 

abstracciones, generalizaciones y simbolizaciones que presenta el lenguaje, permitiéndoles, por tanto, 
formas superiores de conducta como la regulación verbal y lógica de su propio pensamiento. 

Palabras clave: Desarrollo lingüístico. Cognición. Discapacidad intelectual. 

 

INTRODUÇÃO 

Segundo os pressupostos da Psicologia Histórico-Cultural, a linguagem desempenha 

um papel imprescindível na humanização do homem, na formação de sua consciência e, 

principalmente, na constituição/ampliação dos processos psicológicos superiores. Com base 

nessas considerações, começamos a especular sobre a importância de se promover, de forma 

sistemática, no atual contexto da escola inclusiva, a Atividade Verbal, desde que integrada a 

um conjunto maior de situações didático-pedagógicas.   

Pareceu-nos que ela poderia constituir-se em um excelente meio para possibilitar aos 

alunos com deficiência intelectual o domínio de funções cognitivas bastante complexas, cuja 

gênese depende, em larga medida, do papel mediador dos signos verbais, inicialmente em sua 

manifestação oral. ¹ Resolvemos, então, investigar mais a fundo o assunto, contando com o 

apoio financeiro do CNPq. Agora, com o encerramento da pesquisa, embasada em uma 

metodologia de caráter marcadamente bibliográfico, apresentamos os principais resultados de 

nosso trabalho, sintetizados na proposição de algumas atividades estratégicas para o pleno 

desenvolvimento verbal e cognitivo dos alunos com e sem Deficiência Intelectual: as 

Atividades Integradas. A seguir, apresentamos cada uma delas. 

 

ATIVIDADE PRÁTICA: UM PASSO PARA A FALA 

A Atividade Prática é uma das formas de atividade dominante no início do 

desenvolvimento ontogenético humano, constituindo a primeira manifestação de 

comportamento inteligente na criança (VIGOTSKI,2008)². Ela se refere a todas as maneiras 

possíveis de ação instrumental e manipulatória da criança sobre objetos, materiais e 

instrumentos cotidianos e não cotidianos, de forma que relacionando-se mais intimamente 

com eles, possa perceber, abstrair e generalizar suas características e propriedades essenciais, 

tais como cor, forma, tamanho, textura, funcionalidade, composição, quantidade, semelhança, 

diferença, etc. Como lembra Aguiar (2008, p. 23), “Ao compararmos os objetos, constatamos 

as características comuns e não-comuns entre eles; por meio de um trabalho mental, nós os 
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discriminamos, selecionamos, agrupamos e classificamos, de acordo com seus aspectos 

comuns; ao categorizá-los, chegamos aos seus conceitos”. 

Assim, por meio de sua atividade prática, a criança começa a formar conceitos e a se 

apropriar do raciocínio técnico, desenvolvendo o que o Vygotski (1997) denomina de 

intelecto prático, ao mesmo tempo em que percebe, gradualmente, a necessidade do uso de 

signos verbais para designar e apontar os objetos com os quais interage no mundo da cultura 

humana (VIGOTSKI, 2001, 2008). Segundo Vigotski (2001, p.131), “[...] ao ver o novo 

objeto, a criança pergunta ‘Como isso se chama? ’ A própria criança necessita da palavra e 

procura ativamente assimilar o signo pertencente ao objeto, signo esse que lhe serve para 

nomear e comunicar”. 

Nesse processo, a mediação do adulto ou do educador não pode ser deixada em 

segundo plano, mas posta em evidência, porque a atividade da criança não pode se reduzir a 

uma interação caótica e espontânea com os objetos; antes, deve constituir-se numa ação 

organizada e desafiadora para provocar, em todos os educandos, o desenvolvimento verbal e a 

apropriação das significações sociais culturalmente elaboradas e generalizadas na palavra que 

designa um dado objeto ou instrumento.  Como cita Vigotski (2008, p. 20), “O caminho do 

objeto até a criança e desta até o objeto passa através de outra pessoa”, que deve dirigir 

conscientemente a atenção dessa criança, ajudando-a a perceber, nomear, comparar, 

classificar e utilizar os mais diversos instrumentos, de maneira que possa engajar-se em 

práticas sociais discursivas com outras crianças e pessoas da sua coletividade. 

Desse ponto de vista, se queremos promover o desenvolvimento linguístico e 

cognitivo de crianças com e sem Deficiência Intelectual, a Atividade Prática revela-se pródiga 

em possibilidades, sobretudo na primeira infância. Verificando a concepção de Barroco 

(2007, p. 237), percebemos que, de fato, estamos na direção correta, pois “Com a quantidade 

e qualidade das apropriações realizadas, as ações práticas [dos homens] vão se tornando, cada 

vez mais, intencionais, autorreguladas; o que conduz à emergência do pensamento abstrato, 

teórico ou conceitual”. No caso específico da Deficiência Intelectual, entendemos que os 

educadores ainda poderão recorrer a essa atividade mesmo em etapas posteriores de 

escolarização, a fim de ilustrar conceitos de difícil abstração ou compreensão verbal. 

Contudo, nessas circunstâncias, seu emprego pode e deve ficar mais restrito às salas de 

recursos multifuncionais, pois tal atividade deixará, aos poucos, de ser um “conteúdo”, como 

o era na Educação Infantil, para funcionar principalmente como apoio pedagógico ou recurso 

mediador de novas aprendizagens. 

 

ATIVIDADE LÚDICA: O SIMBOLISMO EM EVIDÊNCIA 

Por Atividade Lúdica, entendemos aqui todas as situações que envolvem o jogo e as 

brincadeiras infantis. Quando corretamente organizada e planejada, essa modalidade de 

atividade, integrada às demais, pode contribuir de modo significativo para o desenvolvimento 

linguístico e intelectual das crianças, sobretudo àquelas com Deficiência Intelectual. Isso 

ocorre porque, no jogo, a criança começa a trabalhar com situações imaginárias e abstratas, 

podendo relacionar-se simbolicamente com a realidade. Nesse sentido, a criança, brincando, 

“aprende” a distinguir objeto (particular e concreto) de significado (geral e abstrato), o que a 

habilita a separar também ação de significado, isto é, “No brinquedo, o pensamento está 
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separado dos objetos e a ação surge das ideias, e não das coisas” (VIGOTSKI, 2008, p. 115).  

Assim, uma criança pode bater com os pés no chão, imaginando-se cavalgar, pois o que conta 

não é a ação em si mesma, mas o que ela representa no contexto da situação imaginária. Dito 

de outro modo, “A ação numa situação imaginária ensina a criança a dirigir seu 

comportamento não somente pela percepção imediata dos objetos ou pela situação que a afeta 

de imediato, mas também pelo significado dessa situação” (VIGOTSKI, 2008, p. 114). 

A possibilidade de a criança substituir um objeto por outro, quando brinca, ajuda-a a entender 

de forma indireta e prazerosa o aspecto mais essencial do funcionamento linguístico, ou seja, 

o fato de que a linguagem verbal, falada ou escrita, é sempre uma representação simbólica da 

realidade, constituída por signos que não necessariamente guardam qualquer relação direta 

com aquilo que representam. Tal como no jogo imaginário, um objeto pode representar outro, 

as palavras faladas também evocam e substituem os objetos, “[...] são signos das relações e 

entidades reais” (VIGOTSKI, 2008, p. 126), constituindo-se, pois, num simbolismo de 

primeira ordem. Acreditamos que, para a criança com Deficiência Intelectual, a percepção de 

tais relações simbólicas, que já são bastante complexas para todo o universo infantil, torna-se 

muito mais propícia pela brincadeira, porquanto aí aparecem, como vimos algumas premissas 

psicológicas fundamentais para o surgimento da abstração, da simbolização e da 

generalização, funções psíquicas básicas sob as quais se estrutura a linguagem humana. 

Conforme menciona Aguiar (2008, p. 20), parafraseando Almeida, “[...] a brincadeira 

simboliza a relação pensamento-ação da criança, e, sendo assim, constitui-se provavelmente 

na matriz de formas de expressão da linguagem (gestual, falada ou escrita)”. 

Aguiar (2008, p. 29) afirma, ainda, que o brinquedo orientado para o conhecimento, 

ou seja, aquele relacionado à formação de conceitos abstratos, explorando funções cognitivas 

“[...] é uma das metas da educação infantil. Nessa categoria, o brinquedo abrange 

comportamento diferencial (respostas diferenciais a aspectos selecionados de classes de 

estímulos), eventos ambientais, generalização e discriminação”. Segundo o autor, atividades 

lúdicas dessa natureza são de extrema importância, pois, em uma criança a quem se oferecem 

amplas oportunidades para engajamento em brinquedo orientado para o conhecimento, 

desenvolvem-se repertórios comportamentais que funcionam como pré-requisito para outros, 

tais como habilidades pré-acadêmicas e, particularmente, as respostas orais e escritas que 

descrevem os mundos físico, social e orgânico. O que significa que, se uma criança aprendeu 

a fazer discriminações precisas e a reconhecer certas relações entre os objetos, ela 

provavelmente estará apta a aprender os seus nomes e a relatar como funcionam (AGUIAR, 

2008, p. 29-30). 

Em segundo lugar, não podemos desconsiderar também que as atividades lúdicas 

pressupõem, quase sempre, uma forte interação social entre as crianças, sendo, portanto, um 

poderoso estímulo para a emergência da linguagem, pois esta “[...] origina-se em primeiro 

lugar como meio de comunicação entre a criança e as pessoas que a rodeiam. Só depois [...] 

transforma-se em função mental interna que fornece os meios fundamentais ao pensamento da 

criança” (VIGOTSKII, 2006, p. 114). Por isso, o brinquedo cooperativo pode ser uma boa 

estratégia para desenvolver o comportamento verbal em todos os educandos, entendendo-se 

por brinquedo cooperativo aquele em que “[...] as crianças dividem e desempenham papéis 

em direção a objetivos comuns, podendo envolver-se em comportamentos de ajuda, ou até em 

jogos de grupo com regras” (BIJOU apud AGUIAR, 2008, p. 31). 
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Dessa forma, a brincadeira aparece como um meio importante para que a criança com 

Deficiência Intelectual chegue a dominar o mecanismo da regulação verbal, aprendendo não 

só a compreender e executar instruções verbais dadas por outra pessoa, mas também a 

formular suas próprias regras de conduta, com base no discurso interior (LURIA, 2007; 

VIGOTSKI, 2001, 2004). Contudo, devemo-nos lembrar de que o uso da Atividade Lúdica 

não pode acontecer de forma indiscriminada no ambiente escolar, nem constituir-se no único 

recurso metodológico a ser empregado pelo professor. Ao longo da escolarização, sua 

frequência também tenderá a diminuir ou tornar-se mais direcionada para educandos com 

dificuldades de aprendizagem, ocorrendo em espaços multifuncionais especializados. Como 

nos alerta Kishimoto (apud SAAD, 2003, p. 131), 

A utilização do jogo potencializa a exploração e a construção do conhecimento por 

contar com a motivação interna típica do lúdico, mas o trabalho pedagógico requer a oferta de 

estímulos e a influência de parceiros, bem como a sistematização de conceitos em outras 

situações que não jogos.  

 

ATIVIDADE VIRTUAL: VISITANDO A INTERATIVIDADE 

A Atividade Virtual diz respeito a todas as possibilidades de uso do computador e suas 

mídias no ambiente escolar, como um instrumento pedagógico. Suas contribuições para o 

desenvolvimento infantil são bastante relevantes, se bem orientadas. Tajra (2002, p. 62) 

afirma que “A informática contribui para o desenvolvimento das habilidades de comunicação 

e de estrutura lógica de pensamento”, estimulando a atenção voluntária dos alunos e sua 

capacidade de concentração. Além disso, a mesma autora defende que os ambientes de 

informática “[...] favorecem uma nova socialização que, às vezes, não conseguimos nos 

ambientes tradicionais” (TAJRA, 2002, p. 62). Dessa forma, a proposta da Atividade Virtual 

apresenta-se especialmente atrativa nesse momento de inclusão escolar de alunos com 

Deficiência Intelectual, pois as interações verbais e sociais que se processam numa sala de 

informática são uma rica fonte para novas conquistas cognitivas, um estímulo para a 

aprendizagem de habilidades intelectuais complexas e para a estruturação coordenada do 

pensamento lógico. Nesse sentido, a dimensão lúdica da Atividade Virtual pode também ser 

explorada, sempre que necessário, para tornar maior a motivação e o interesse das crianças. 

De outro ângulo, não podemos esquecer também de que o uso do computador, por sempre 

remeter os educandos com ou sem deficiência a uma realidade virtual e multimídia, leva ao 

domínio progressivo de funções psicológicas superiores, tais como a abstração, a antecipação 

e a imaginação, o que facilita, em grande medida, a aquisição e o entendimento da própria 

linguagem verbal. Sendo assim, os alunos de um modo geral e aqueles com Deficiência 

Intelectual, em particular, podem receber muitos benefícios da Atividade Virtual. As escolas, 

por conseguinte, precisam dedicar maior atenção a essa atividade, muito propalada, mas 

pouco efetivada ou mal conduzida no dia a dia escolar. Acreditamos também ser válido, como 

recursos pedagógicos complementares, o uso de programas, jogos e ferramentas 

computacionais mais focalizados nas limitações intelectuais e linguísticas das crianças com a 

referida deficiência. 

Um exemplo dessa prática poderia ser a utilização do software Alfabetização Fônica 

apropriada não só para o desenvolvimento das habilidades de leitura, escrita e fala, mas 
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também para a formação de processos psicológicos superiores, como a capacidade de 

executar instruções orais e de selecionar informações adequadas para a resolução de 

atividades sobre aspectos fonológicos e grafofonêmicos da nossa língua (HEIN et al., 2010). 

A utilização desse software em grupos experimentais sugere ainda, além das vantagens 

mencionadas, “[...] benefícios de tipo lúdico, interativo e dinâmico, corroborando a 

possibilidade de seu uso com essas crianças” (HEIN et al., 2010, p. 79). Tais programas 

específicos poderiam ser utilizados em salas multifuncionais, como parte da proposta de 

Atendimento Educacional Especializado (AEE), sem jamais se perder de vista a existência de 

momentos em que toda a turma participe, em conjunto e no mesmo espaço físico, da 

realização de atividades virtuais dessa natureza. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Explicadas todas as atividades propostas, chegamos, por enquanto, ao “final” de nossa 

caminhada. Sendo assim, é hora de refazermos o percurso e olharmos um pouco para trás, 

pensando nos passos dados, sem nos esquecermos dos passos que ainda serão necessários para 

avançarmos mais em nossa jornada dialética de elaboração teórica. Em um rápido balanço, 

podemos afirmar que, no decorrer deste artigo, tentamos responder a um objetivo bastante 

explícito e de suma importância para o desenvolvimento linguístico-cognitivo de crianças 

com Deficiência Intelectual: como promover, no contexto da escola inclusiva, a Atividade 

Verbal que, com base na perspectiva vigotskiana, constitui-se num dos meios principais de 

apropriação e objetivação das funções psicológicas superiores no ser humano? Sem dúvida, 

formular uma resposta a essa pergunta intrigante representou um grande desafio para nós, que 

resolvemos assumir uma posição criadora e criativa a seu respeito, propondo a utilização 

metodológica das Atividades Integradas, apesar dos riscos e contradições que a escolha de 

novos caminhos sempre nos impõe. 

Contudo, conseguimos dar bons passos e cumprimos uma parte considerável dessa 

caminhada. Com a apresentação dessa proposta, pudemos lançar a ideia básica de que a 

Atividade Verbal pode contribuir de maneira mais significativa para o desenvolvimento 

intelectual das crianças com Deficiência Intelectual se associada, na escola, a outras formas 

de atividade, formando-se um complexo sistema funcional que possibilita, com diversas 

frentes inter-relacionadas, a emergência da linguagem, ao mesmo tempo em que se estimula o 

uso de suas principais funções cognitivas, tais como abstração, simbolização, generalização, 

regulação psíquica, dentre tantas outras. Evidentemente, não pudemos ir tão longe quanto 

gostaríamos na descrição de cada atividade associada ao desenvolvimento verbal e cognitivo, 

nem explorar longamente suas inter-relações, mas acreditamos que o principal foi exposto, 

conforme os limites que este próprio texto nos coloca. 

Em linguagem metafórica, atrevemo-nos, aqui, a dizer que uma nova trilha foi aberta 

e, portanto, novas possibilidades foram apontadas, sobretudo para a educação de crianças com 

Deficiência Intelectual, que certamente muito poderão se beneficiar com o conjunto das 

Atividades Integradas, na medida em que estas forem aplicadas com a devida 

responsabilidade nas escolas regulares e nas instituições de Educação Infantil. Daqui para 

frente, fica mais fácil a outros caminhantes explorarem essa mesma trilha, antes desconhecida 

ou apenas escondida, alargando-a e endireitando-a conforme as suas necessidades e as novas 
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descobertas que, certamente, aparecerão pelo caminho. Essa é a contribuição mais 

esperançosa que poderíamos deixar aos pesquisadores interessados em se aventurar conosco 

nessa jornada. Esperamos que, de sua parte, eles também abram outras tantas trilhas, 

ampliando, assim, o alcance teórico-prático de nossos estudos. 
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