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RESUMO 
 

 

Este estudo objetivou avaliar o nível cognitivo de alunos que apresentam 
dificuldades de aprendizagem e não possuem laudos clínicos comparando os 
dois testes aplicados e também analisar em que medida as informações 
obtidas permitem contribuir e auxiliar no desenvolvimento da aprendizagem das 
crianças estudadas de uma escola municipal. Participaram do estudo 15 
alunos, com idades compreendidas entre 8 a 10 anos, matriculados no terceiro 
ano do ensino fundamental, em uma escola municipal de uma cidade do Sul de 
Minas Gerais, Brasil. Para avaliação de crianças com dificuldades de 
aprendizagem utilizou-se o Método Clínico Piagetiano – Provas Operatórias, e 
para avaliar as dificuldades de aprendizagem foi utilizado o teste 
Psicopedagógico Coleção Papel de Carta elaborado por Leila Chamat. Os 
testes foram aplicados individualmente em cada um dos 15 alunos. A pesquisa 
realizada foi de caráter exploratório, de corte transversal e correlacional, de 
abordagem quanti-qualitativa. A análise estatística foi realizada pelo programa 
Statistical Package for the Social Science (SPSS) versão 20.0 e as questões 
discursivas foram analisadas pela abordagem qualitativa. Os resultados obtidos 
demonstram que os alunos avaliados apresentam desenvolvimento cognitivo 
abaixo do esperado para suas idades e ano escolar e por isso apresentam 
dificuldades de aprendizagem. Considera-se importante a reeducação para que 
recuperem o déficit encontrado. 

 

 

Palavras-chave: Avaliação Diagnóstica, Dificuldade de Aprendizagem, Teoria 

Piagetiana 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTES, Juliana Aparecida. Diagnostic evaluation of children with learning 

difficulties as pedagogic resource. Dissertation (Master’s Degree in 

Education), UNIVÁS, Pouso Alegre, 2017. 

 

 



9 

 

 

 

ABSTRACT 
 
 
This study aimed at evaluating the cognitive level of students that presented 
learning difficulties with no clinical reports, by comparing both tests, which were 
applied to them; and also to analize the proportion that the obtained information 
takes on them, enabling the learning development of these children which were 
examined in a public school system of a town. Fifteen students have 
participated in this study, ages ranging from 8 to 10 years-old, all of them 
enrolled on the third grade of a municipal Elementary School of a city in 
the South of Minas Gerais, Brasil. For the evaluation of the children with 
learning disabilities was used Clinical Method Piagetiano - Operatories Tests, 
and to evaluate the learning disabilities was used the educational psychology 
test Coleção Papel de Carta written by Leila Chamat. The tests were applied 
individually in each one of the fifteen students. The research was of exploratory 
nature, with a transverse and comparative strategy, in a quantitative-qualitative 
approach. The statistical analysis was carried out by Statistical Package 
program for the Social Science (SPSS) 20.0 version and the discursive 
questions were analyzed by the analysis of contents through the qualitative 
approach. The obtained results demonstrated that the evaluated students 
presented a cognitive development below average for their ages and school 
years. Therefore, they have learning disabilities. It is necessary to re-educate 
these students, so that they can recover from their deficit which has been found 
in this research. 
 

KEY- WORDS: Diagnostic Evaluation, Learning Disability, Piaget’s Theory 
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 Sou Juliana Aparecida Fontes, nasci em 29 de maio de 1977, na 

pequena e histórica cidade de Campanha-MG. Minha família é de origem 

simples e humilde, sou a mais velha de quatro filhos, criada por meus avós 

maternos. Vivenciei uma infância tranquila e feliz, cercada de amor, carinho, 

amigos e brincadeiras de rua como: amarelinha, pique, bandeirinha, pula corda, 

queimada entre muitas outras. Cresci convivendo com pessoas especiais que 

muito contribuíram para a construção da minha história. 

 Gosto de lembrar de como iniciei minha vida escolar. Recordo que 

passeando com minha avó pela rua, pedi para entrar na escola conhecida 

como “Casa da Criança”, pois queria ver como era aquele lugar. Tinha apenas 

4 anos de idade, minha avó ficou do lado de fora e eu entrei, de repente 

cheguei na sala da Profª. Nair, que contava a história dos Três Porquinhos 

sentei e por lá fiquei a tarde toda, depois desse dia não parei mais de estudar. 

 O Ensino Fundamental foi um período muito importante e que fez uma 

grande diferença na minha formação. Lembro-me das pessoas (diretora, 

orientadora, serviçais, zeladora) quantas histórias, lembro-me das professoras 

que ensinavam conteúdos de maneira muito particulares que para época eram 

inovadoras, também recordo das brincadeiras, visitas, festas, apresentações e 

até das atividades difíceis, provas e competições. Não era considerada uma 

aluna excepcional, não fui considerada a melhor aluna da sala, nem mesmo a 

aluna destaque da escola, mas sempre tive muito interesse em aprender, era 

atenciosa, comunicativa e muito determinada, já sabia o que queria conquistar 

e também sabia que era por meio da educação que iria realizar muitos dos 

meus sonhos. 

 Depois ingressei no Magistério, turma que marcou positivamente minha 

vida conheci pessoas, conquistei novas e verdadeiras amizades. Nesse 

período trabalhava com Formação Humana de crianças, adolescentes e jovens 

em um ambiente extra escolar tempo de muita aprendizagem, diante disso, o 

desejo de ser educadora foi ainda mais forte. Logo após ingressei no curso de 

Pedagogia, na Faculdade Filosofia Ciências e Letras - FAFI SION, hoje 

Universidade do Estado de Minas Gerais. 
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 Após minha formação em Pedagogia, iniciei o trabalho docente e a 

experiência como professora só fez aumentar minha busca por conhecimento e 

os questionamentos sobre a atividade educativa, sobre por quê existe uma 

enorme distância entre a teoria e a prática, por quê e por quais motivos 

algumas crianças demoram tanto para aprender determinados conteúdos ou 

até mesmo não aprendem? Com tanta inquietação, fui em busca de respostas. 

Fiz curso de aperfeiçoamento em Problemas de Aprendizagem, Gestão Escolar 

com ênfase em Orientação e Supervisão pela Universidade Castelo Branco, 

depois especialização em Psicopedagogia oferecido pela FAFI-SION, curso 

que possibilitou uma compreensão singular sobre a aprendizagem, 

proporcionou principalmente o meu autoconhecimento e a oportunidade de 

crescer profissionalmente, trabalhando como Psicopedagoga na Rede 

Municipal e como Coordenadora em uma Creche, também Municipal. Além do 

trabalho psicopedagógico com as crianças e professores da escola, fui 

convidada a trabalhar com alunos de um Curso Livre de Filosofia como 

Psicopedagoga e Professora. Diante de tantos desafios minha busca ficou 

ainda maior. Motivada, preocupada, querendo aprender sempre um pouco 

mais, participei de vários cursos presenciais, à distância, de média e curta 

duração na área da psicopedagogia e educação em geral (Screner em 

Síndrome de Irlen, Mediação da Aprendizagem – Programa de Enriquecimento 

Instrumental (PEI); Diagnóstico e intervenção psicopedagógica, Seminários, 

Simpósios, Congressos, Oficinas e Palestras diversas, entre outros). 

 Mesmo durante o percurso as perguntas ainda apareciam com maior 

intensidade, a vontade de estudar é a mesma como era aos quatro anos 

quando entrei naquela sala que descrevi anteriormente. Tenho certeza de que 

ainda tenho muito o que aprender e é essa certeza que fez com que eu 

buscasse o mestrado. Certa dos meus objetivos e na busca constante da 

profissionalização e realização pessoal percebi que o Mestrado em Educação 

poderia ajudar a consolidar meus conhecimentos e contribuir em minha 

formação e na de outras pessoas também. 

 Não sei onde vou parar, mesmo com essa vida corrida, agitada, 

trabalho, família e tantas obrigações as inquietações continuam e são muitas, 

estudar, ler, aprender me faz muito bem, o conhecimento me transforma e me 
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encoraja, me motiva a encontrar ainda mais perguntas do que respostas. Fazer 

esse memorial foi muito significativo, pois pude resgatar momentos de grande 

singularidade da minha história. Sou grata por cada momento vivido, também 

agradeço a cada pessoa que marcou positivo ou negativamente minha vida, 

pois até as dificuldades fizeram-me mais forte. Valorizo e amo todos os que 

são próximos, principalmente minha família, amigos, pacientes e alunos. 

Apesar de me sentir muito feliz, sei que ainda não atingi tudo o que desejo, 

percebo que a cada sonho realizado, outros sonhos passam a me motivar, a 

me impulsionar na constante busca de novas ideais e novas conquistas. 
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A dissertação intitulada Avaliação diagnóstica de crianças com 

dificuldades de aprendizagem como recurso pedagógico, que ora é 

apresentada, insere-se no Mestrado em Educação da Universidade do Vale do 

Sapucaí, na linha de pesquisa: Ensino, Aprendizagem e Avaliação e vincula-se 

ao grupo de pesquisa “Psicologia evolutiva, desenvolvimento psicológico e 

transições escolares”, certificado pela Universidade do Vale do Sapucaí 

(Univás) e cadastrado no Conselho Nacional de Pesquisa (CNPq). Trata-se de 

uma pesquisa para a dissertação de mestrado que tem como objeto de estudo 

a aprendizagem, com foco na avaliação diagnóstica de crianças que 

apresentam dificuldades de aprendizagem como um recurso pedagógico. 

Partindo do pressuposto de que a educação só pode ser compreendida 

em seu contexto histórico, de acordo com Roldão (2001), a escola por muitos 

anos foi organizada fundamentalmente em quatro princípios denominados 

como: “homogeneidade, segmentação, sequencialidade e conformidade”. Era 

presumido que os alunos fossem organizados por turmas homogêneas, que a 

aprendizagem ocorresse de maneira igual e estável regida por tempos, 

espaços, matriz curricular e segmentação disciplinar previamente definidos. No 

entanto, apesar dos esforços e de algumas conquistas obtidas em termos 

globais por essa estrutura, as escolas, os professores, os políticos e os pais 

começam a se questionar sobre o paradigma organizacional da escola e o 

paradigma da educação e aprendizagem baseados na mera transmissão de 

conhecimento, enquanto na realidade a população escolar atual se caracteriza 

pela heterogeneidade, pelos avanços da chamada Tecnologia da  Informação e 

Comunicação, pelas exigências do conhecimento como bem social, pela 

necessidade de explorar a capacidade de transformar conhecimento em saber 

por meio do trabalho individual e cooperativo. 

Alarcão (2003) alerta que muitos pedagogos tem se convencido de que 

para os tempos atuais o modelo de escola tradicional se apresenta de forma 

inadequada, mas segundo o mesmo autor, também não bastam reformas e sim 

a necessidade de rompimento com os paradigmas tradicionais. Roldão (2001) 

também salientou sobre a necessidade da ruptura dos paradigmas tradicionais 

da escola e da transferência dos princípios de “homogeneidade, segmentação, 

sequencialidade e conformidade” pelos da diversidade, finalização, 

reflexibilidade e eficácia. Contudo, esse novo paradigma implica outras formas 
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de organização tanto estrutural quanto da relação do aluno com os 

professores, com as fontes de informação e com o saber. A respeito desse 

novo paradigma, a Lei de Diretrizes e Bases (LDB) 9.394/96 foi fundamental 

por ter como objetivo normatizar o sistema educacional e garantir acesso 

igualitário para todos com relação à educação. De forma geral, essa lei 

apresenta um conjunto de definições políticas que orientam o sistema 

educacional e introduz mudanças importantes na educação básica do Brasil. 

Desse modo, a nova proposta para a educação tem como meta a 

democratização e universalização do conhecimento básico, oferecendo 

educação e cuidado com a escolarização, assumindo um caráter intencional e 

sistemático que oferece uma atenção especial ao desenvolvimento intelectual, 

sem descuidar de outros aspectos como o físico, o emocional, o moral e o 

social (Brasil, 1996).  

Embora muitos teóricos façam referência a uma nova organização, por 

ter realizado pesquisas com crianças em idade escolar, Piaget (1971) 

constatou que epistemologicamente o conhecimento não é inato ou só 

transmitido, não está somente no sujeito nem é dado apenas pelo objeto, mas 

se forma e se transforma pela interação entre ambos. Portanto, o 

conhecimento resulta de uma construção contínua, interativa, intercalada pela 

invenção e pela descoberta. Ainda constatou que o conhecimento se produz 

por etapas ou estágios consecutivos nos quais a criança organiza o 

pensamento e a afetividade.  

A teoria já citada serviu de influência para a elaboração dos Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCN), aprovados após a LDB. Esta mesma teoria 

contribui na prática pedagógica, pois auxilia o professor a compreender e 

identificar em que estágio o aluno pode assimilar determinada informação e 

acomodá-la em novas formas de organização do conhecimento. 

 A sociedade hoje se apresenta de forma muito complexa, onde o 

mercado, o individualismo e a tecnologia transformaram-na de forma acelerada 

causando impactos principalmente à educação. Atualmente, mesmo com forte 

potencial pedagógico pode-se observar um distanciamento entre as ações 

educativas e o exercício pedagógico. De acordo com os dados do Ministério da 

Educação (MEC) (BRASIL, 2016), cerca de 50% dos alunos que apresentam 

dificuldades de aprendizagem chegam ao final do ensino médio demonstrando 
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não estar alfabetizados ou com muitos problemas de leitura e escrita. Ainda 

segundo dados do MEC (BRASIL, 2016) uma grande parte das escolas por 

pensar não saber lidar com o problema atribuem as dificuldades dos alunos 

uma origem patológica. Exemplo disso, é que cerca de 30% desses alunos são 

diagnosticados como portadores de uma deficiência, para justificar seu baixo 

desempenho escolar.  

Este estudo surgiu em função da preocupação com a criança que 

apresenta alguma dificuldade de aprendizagem, como também aquelas que 

aprendem com métodos e tempos diferentes do que é esperado pela escola e 

não apresentam uma deficiência mental, mas são inseridas e participam do 

processo pedagógico da aprendizagem. A educação tem proporcionando 

condições (vivências) conscientes de uma ação de humanização social, 

inclusiva, participativa e autônoma? Assim, como a avaliação diagnóstica de 

crianças com dificuldades de aprendizagem pode ser utilizada como recurso 

pedagógico? 

Sendo assim, neste estudo, o objetivo foi o de investigar o nível cognitivo 

de alunos que apresentam dificuldades de aprendizagem e não possuem 

laudos clínicos comparando os dois testes aplicados e analisar em que medida 

as informações obtidas permitem contribuir e auxiliar no desenvolvimento da 

aprendizagem das crianças estudadas. Depreenderam-se deste objetivo geral, 

os seguintes objetivos específicos: a) identificar e caracterizar os níveis 

cognitivos dos educandos; b) comparar os resultados dos dois testes aplicados; 

c) relacionar o desenvolvimento cognitivo com as dificuldades de aprendizagem 

mais identificadas no Ensino Fundamental. 

A pesquisa, aqui apresentada se justifica pelo fato de confirmar que as 

provas piagetianas têm grande importância na investigação da construção do 

conhecimento dos alunos. Além disso, quando um professor pensa que ensino 

e aprendizagem são duas faces de um mesmo processo faz sentido acreditar 

que ao final, só existam duas alternativas: o aluno aprendeu ou não aprendeu. 

No entanto, diferentemente disso, se o professor vê a aprendizagem como uma 

reconstrução que o aluno deve fazer e interpretar e percebe que esse processo 

é um pouco mais complexo do que o simples fato de “aprender ou não 

aprender”; sendo assim, algumas questões devem ser consideradas: a primeira 

é a necessidade de ter claro que o aluno já sabe algo, quando lhe é 
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apresentado um novo conteúdo, já que o conhecimento a ser construído por 

ele se apoia no conhecimento prévio de que dispõe. A segunda questão a ser 

considerada é o fato do professor entender como o aluno está progredindo, 

uma vez que o conhecimento não é construído igualmente e ao mesmo tempo 

por todos. A terceira questão é que avaliar a aprendizagem do aluno é também 

avaliar a intervenção do professor entendendo que seu trabalho faz parte de 

um processo que envolve um planejamento e um replanejamento em função 

das aprendizagens conquistadas ou não. 

Esse trabalho se justifica também pelo fato de que por intermédio das 

provas piagetianas é possível investigar e avaliar o nível cognitivo da criança e 

verificar se este realmente corresponde à sua idade cronológica ou se existe 

alguma defasagem. Como um aluno não representa apenas aspectos 

cognitivos, lançou-se mão do teste psicopedagógico coleção de papel de carta 

para complementar a avaliação, que apresenta além de reforços cognitivos 

também elementos projetivos que demonstram cuidados com aspectos afetivos 

dos alunos com o intuito de identificar as possíveis dificuldades de 

aprendizagem. 

A metodologia utilizada foi um estudo descritivo e quanti-qualitativo, que 

encontra-se assim organizado: no segundo capítulo apresenta-se um estudo da 

aprendizagem e do desenvolvimento cognitivo na perspectiva piagetiana, 

passando pelo estudo da construção do conhecimento enfocando a 

aprendizagem do ponto de vista de Piaget bem como os estágios do 

desenvolvimento cognitivo; as dificuldades de aprendizagem compõem o 

terceiro capítulo, que descreve os vários tipos e suas definições, causas e 

consequências, além de como a educação vê as dificuldades de aprendizagem 

bem como o olhar piagetiano para com essas dificuldades. O quarto capítulo 

traz a importância da avaliação como diagnóstico, apresenta as provas 

piagetianas e a avaliação cognitiva por meio dessas, além da avaliação das 

dificuldades de aprendizagem realizada pelo teste coleção papel de carta. 

Em seguida, os procedimentos metodológicos do estudo e os 

instrumentos adotados para coleta e tratamento dos dados são apresentados 

no capítulo quinto. No capítulo sexto, apresentam-se os resultados da pesquisa 

sustentados com o referencial teórico. Nas considerações finais serão 

apontadas reflexões acerca do estudo realizado. 
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2 APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO COGNITIVO NA PERSPECTIVA 

PIAGETIANA 
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Os estudos que se dedicaram à teoria Piagetiana se preocuparam em 

saber como nasce a inteligência da criança, afirmando que a inteligência é algo 

que se modifica. A criança vai utilizando sua inteligência, mesmo que seja 

sensório-motora, para adaptar-se ao meio e chegar então num momento em 

que passa da inteligência prática para uma inteligência propriamente dita, 

quando já consegue elaborar hipóteses e resolver situações-problema sem a 

necessária presença de objetos concretos.  

Nessa teoria, a inteligência não é algo inato do sujeito, nem que ela 

aconteça num dado momento do desenvolvimento mental, mas é a 

continuidade dos hábitos e reflexos inatos com as experiências adquiridas com 

o meio, mediante a ação do sujeito.  

 Neste capítulo serão tratados, primeiramente, a construção do 

conhecimento, a aprendizagem na teoria de Piaget e o desenvolvimento 

cognitivo da criança. 

 

2.1 A CONSTRUÇÃO DO CONHECIMENTO 

 

Jean Piaget se propôs a estudar e a escrever sobre uma teoria que 

respondesse à questão da origem do desenvolvimento do conhecimento 

humano, inspirado pela biologia, que é sua primeira formação, bem como pela 

filosofia Kantiana e algumas epistemologias contemporâneas como a 

fenomenologia, o evolucionismo bergsoniano e o estruturalismo (PALANGANA, 

2015). Ainda de acordo com Palangana (2015) e Andreozzi (2012), os escritos 

de Piaget, como Sabedoria e ilusões da filosofia (1969), Psicologia e 

epistemologia (1970), Epistemologia genética (1971), O estruturalismo (1974), 

entre outros, atestam e ampliam a influência e a estreita ligação entre o 

pensamento piagetiano e o pensamento de Imanuel Kant, Edmund Husserl, 

Henri Bergson. Posicionando-se fundamentalmente com o estruturalismo, 

Piaget (1971) parte para a construção da teoria da epistemologia genética de 

maneira ampla e profunda. 

Diante da amplitude e complexidade da teoria piagetiana, serão tratados 

alguns dos pressupostos que se acredita subsidiar de maneira implícita a teoria 

em questão.  
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A influência da filosofia Kantiana no pensamento de Piaget é discutida 

entre alguns estudiosos da epistemologia genética como Zélia Chiarottino 

(1984) e Bárbara Freitag (1985). Percebe-se tal influência admitida pelo próprio 

Piaget, que assim como Kant se preocupava com as questões prévias das 

quais o ser humano deve dispor para construir seu conhecimento. 

 

Parece geneticamente evidente que toda construção elaborada pelo 
sujeito supõe condições internas prévias, e neste sentido Kant tinha 
razão. [...] a se querer atingir um a priori autêntico deve-se reduzir 
cada vez mais a “compreensão” das estruturas e saída e que, no 
limite, o que subsiste como necessidade prévia se reduz apenas ao 
funcionamento: é, com efeito, o que constitui a origem das 
estruturações (PIAGET, 1978, p.62). 

  

Contudo, pode-se inferir que Piaget (1974), por um lado, serviu-se do 

método estruturalista, mas ao mesmo tempo centrou sua atenção no sujeito e 

encarou o objeto como algo perturbador da estrutura cognitiva de forma que 

para ele o funcionamento cognitivo é constituído, essencialmente, pelos 

mecanismos de adaptação e de organização presentes em todos os seres 

vivos. Considerando que o processo de conhecer tem início com o 

desequilíbrio entre Sujeito e Objeto, tais desequilíbrios podem ser resultantes 

de conflitos momentâneos ou podem ser inerentes à constituição dos objetos 

ou das ações do sujeito, uma vez que o sujeito busca se reequilibrar e superar 

o desequilíbrio (PIAGET, 1975). 

Segundo Piaget (1978), para conhecer é necessário que Sujeito e 

Objeto estabeleçam uma relação, que envolve dois processos complementares 

e por vezes, simultâneos. O primeiro, nomeado de Assimilação, é o processo 

cognitivo desenvolvido por meio da interação do sujeito com o meio, ou seja, 

quando o Sujeito age sobre o objeto com o intuito de conhecê-lo. Nele, o 

sujeito interpreta, filtra e incorpora informações novas por meio dos referenciais 

cognitivos que já possui. 

A atividade assimilativa possui quatro características comuns e 

presentes em todos os períodos de desenvolvimento: repetição, generalização, 

diferenciação e reciprocidade. Diante do exposto, essa etapa é marcada pela 

inclusão de novos eventos em esquemas já existentes. Piaget destaca que, 
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[essa] integração à estruturas prévias, [...] podem permanecer 
invariáveis ou são mais ou menos modificadas por esta própria 
integração, mas sem descontinuidade com o estado precedente, isto 
é, sem serem destruídas, mas simplesmente acomodando-se à nova 
situação. Isto significa que a criança tenta continuamente adaptar os 
novos estímulos aos esquemas que ela possui até aquele momento 
(1970, p. 13). 
 

O segundo processo chama-se Acomodação e consiste nas 

modificações sofridas pelo Sujeito em função do exercício assimilador 

desencadeado. Nessa etapa, novos esquemas mentais são criados ou o 

Sujeito tem seus esquemas cognitivos modificados por causa da relação com o 

Objeto. O cognitivo sofre alterações na tentativa de reorganizar novas 

informações que entram em conflito como um conhecimento pré-existente, o 

que representa um esforço adaptativo para superar o desnível existente entre 

um e outro, chegando ao estado de equilíbrio entre Sujeito e Objeto. 

Quando assimilação e acomodação estão em harmonia, o sujeito está 

adaptado, ou seja, está em equilíbrio. Portanto, equilibração é a reestruturação, 

o balanço dos sistemas de assimilação e acomodação. A construção do 

conhecimento, o desenvolvimento da inteligência ocorre desse processo de 

equilibração. De acordo com Wadsworth (1997), a teoria da equilibração surge 

como um ponto de equilíbrio entre a assimilação e a acomodação; um 

mecanismo autorregulado, necessário para assegurar ao sujeito uma interação 

eficiente com o meio. 

No entender de Piaget (1978), a construção e a progressão do 

conhecimento acontecem por meio do processo interminável de desequilíbrios 

e novas equilibrações que o sujeito percorre ao longo de sua vida, em um 

movimento espiral e natural, que perpassa pelas estruturas que começam a se 

adaptar às novas circunstâncias, partindo das trocas meramente mecânicas 

entre organismo e meio, até o nível das trocas simbólicas, indo em direção a 

um estado superior e mais complexo de equilíbrio. 

Tratando-se de uma construção contínua, as construções de estágios 

anteriores se distinguem, como subestruturas, das estruturas que virão a se 

desenvolver. Após uma construção, alcançando o equilíbrio necessário, os 

próximos níveis passarão por novos conflitos ou desequilíbrios, fazendo com 

que o indivíduo de maneira particular busque novas formas de equilíbrio 

(CAMPLESI, 1997). 
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O que se pode inferir é que Piaget orientou suas investigações 

psicológicas no sentido de conhecer como acontece o desenvolvimento do 

conhecimento na criança, quais os processos possibilitam a produção desse 

mesmo conhecimento. Com este objetivo, analisou, principalmente, o 

desenvolvimento dos conceitos de objeto, espaço, tempo, causalidade, número 

e classes lógicas. Diante disso, em sua teoria distingue quatro fatores para o 

desenvolvimento cognitivo: 1. Maturação, considerado um fator biológico e que 

intervém com crescimento das estruturas orgânicas, fornecendo condições de 

possibilidades de resposta frente ao meio; 2. Experiência física, que consiste 

no agir sobre os objetos e abstrair, a partir dos mesmos, suas propriedades e 

principais atributos (cor, forma, tamanho e peso), tratando-se de uma 

assimilação a quadros lógico-matemáticos (PIAGET; INHELDER, 1986) com o 

propósito de conhecer o resultado das ações, ou seja, o conhecimento é 

abstraído da ação e não dos objetos; 3. Transmissão social, consiste na 

transmissão de informações aprendidas, com outras crianças, pais, adultos, 

livros, entre outros meios e; 4. Processo de equilibração ou autorregulação, 

processo central e fundamental na construção do conhecimento, o qual 

coordena os fatores anteriores citados e os regula fazendo surgir os estados 

progressivos de equilíbrio (CAMPLESI, 1997). 

Piaget (2000) definiu o conhecimento como sendo essencialmente 

construção, ao afirmar que: 

 

O caráter próprio da vida é ultrapassar-se continuamente e, se 
procurarmos o segredo da organização racional na organização vital, 
inclusive em suas superações, o método consiste então em procurar 
compreender o conhecimento para sua própria construção, o que 
nada tem de absurdo, pois o conhecimento é essencialmente 
construção (p. 409). 
 

Considerando que os elementos básicos que caracterizam o processo 

de conhecimento – tempo, espaço, constância do objeto, causalidade, 

reversibilidade, correspondência, conservação, relatividade, entre outros, são 

construídos ao longo das etapas do desenvolvimento, conhecer significa 

organizar, estruturar e explicar o real a partir de experiências vividas; significa 

modificar, transformar o objeto, compreender o mecanismo de sua 
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transformação e, consequentemente, o caminho pelo qual o objeto é construído 

(CHIAROTINO, 1984). 

Assim, o conhecimento é sempre resultado da ação do sujeito sobre o 

objeto. Nesse sentido, a operação é a essência do conhecimento: a ação 

interiorizada modifica o objeto do conhecimento, impondo-lhe uma ordenação 

no espaço e no tempo. Por meio das interações entre o indivíduo e o meio, a 

natureza biológica “ipse intellectus”, como afirma Piaget (1976), possibilita a 

construção de estruturas cognitivas, havendo dois tipos de ligações entre a 

biologia e a inteligência: sendo uma delas a hereditariedade específica que se 

refere às estruturas anatômicas, ou seja, estruturas orgânicas, vias sensoriais, 

hereditárias-neurológicas etc. Sendo outra ligação a hereditariedade geral do 

tipo funcional, sobre a qual se constroem as aquisições cognitivas que 

possibilitam o progresso intelectual, tais estruturas são inatas e podem impedir 

ou facilitar o desenvolvimento intelectual.  

Estruturando seu pensamento dessa maneira, Piaget (1976) contesta as 

teorias anteriores como o empirismo que supunha que toda informação 

cognitiva emanava dos objetos e que estava externo ao sujeito e o inatismo, 

que ao contrário, o sujeito está munido de estruturas endógenas que impõe aos 

objetos. 

Contudo, o conhecimento para Piaget (1976) compreenderia duas fases: 

a exógena e a endógena. A primeira compreende a fase da comprovação da 

abstração empírica e a segunda refere-se à fase da compreensão do 

estabelecimento de relações, das explicações, a abstração reflexiva.  

Afirma Chiarottino (1984, p.67): 

 

Ao se construírem em nível exógeno, esses esquemas dão origem a 
uma transformação em nível endógeno ou neuronal que permitirá 
novas recepções de estímulos do meio. A esses, o organismo 
“responderá” construindo outros esquemas de ação, provocando, 
concomitantemente, novas transformações em nível neural, que se 
constituirão nas estruturas mentais. 
 

Nessa perspectiva, o processo de construção do conhecimento obedece 

a uma linha evolutiva que parte da ação consciente do sujeito por meio da 

interação com o ambiente resultando como produto a aprendizagem, que será 

tratada a seguir.  
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2.2 A APRENDIZAGEM NA TEORIA DE JEAN PIAGET 

 

 Primeiramente, Piaget (1947) se propôs a estudar o desenvolvimento do 

pensamento e não a aprendizagem. Ele observava a aprendizagem com a 

finalidade de obter respostas sobre uma questão de ordem epistemológica que 

se refere à natureza da inteligência. Sua questão primordial era saber como se 

constrói o conhecimento?  

 Piaget (1976) acreditava que o conhecimento não é imanente ao sujeito 

nem ao objeto, sendo, isto sim, construído pela interação entre esses dois. Ele 

também defendia que o processo de construção do conhecimento é 

desencadeado pela ação do sujeito por intermédio de seus mecanismos de 

adaptação e organização. Sendo assim, pode-se afirmar que a postura teórica 

piagetiana é de natureza interacionista, pela qual o homem é concebido como 

um organismo ativo cujo conhecimento e suas funções psicológicas são 

elaboradas gradativamente pela sua interação com o meio. 

De acordo com Piaget (1978), é importante salientar que o sujeito do 

conhecimento não é um sujeito em particular. Esse sujeito epistêmico sintetiza 

as possibilidades de cada indivíduo e de todos ao mesmo tempo. Já o objeto 

do conhecimento, para ele, compreende um meio genérico que engloba tanto 

os aspectos físicos quanto os sociais. 

Piaget e Grécco (1974) explicam que nenhuma aprendizagem parte do 

zero, porque construir conhecimentos novos significa diferenciar 

conhecimentos anteriores, em outras palavras, nada se explica por si só, 

nenhuma experiência ou transmissão pode ser interpretada como auto-

suficiente. Para que um estímulo, conteúdo, possa ser entendido, interpretado, 

ele deve ser assimilado a uma organização prévia passível de incorporá-lo. 

A esse respeito Chiarottino (1984), em seus estudos, entende que a 

ideia fundamental de Piaget a respeito do conhecimento é que este não se 

origina na percepção, e sim na ação. Assim cita o que Piaget escreve sobre 

seu ponto de vista em um de seus mais importantes artigos. 

 

Nossos conhecimentos não provêm nem da sensação nem da 
percepção isoladamente, mas da ação global de que a percepção 
participa apenas como função de sinalização. Próprio da inteligência 
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não é contemplar, mas “transformar”, e seu mecanismo é 
essencialmente operatório. Ora, as operações consistem em ações 
interiorizadas e coordenadas em estruturas de conjunto (reversíveis 
etc.); se desejarmos explicar esse aspecto operatório da inteligência 
humana, convirá partir da ação – e não apenas da percepção 
(CHIAROTTINO, 1984, p. 104). 
 

 Quando Piaget (1973) falava em aprendizagem, em geral, ele estava se 

reportando ao processo de desenvolvimento. Como todo conteúdo só pode ser 

atingido pela mediação de uma forma, não é difícil perceber que, na concepção 

piagetiana, o processo de aprendizagem seria subjugado ao processo de 

desenvolvimento, sendo deste dependente. Assim, admitir que o processo de 

desenvolvimento antecede a aprendizagem significa priorizar a atividade do 

sujeito em detrimento das contribuições do objeto de conhecimento, do meio 

social. 

 Contudo, percebe-se a conclusão da teoria piagetiana na análise 

realizada sobre as implicações da motivação e da necessidade no processo de 

aprendizagem: o autor salienta que a necessidade e a estrutura cognitiva são 

dois aspectos da conduta humana indissociáveis já que a necessidade é 

sempre solidária a determinado nível de organização estrutural, sem o qual os 

desequilíbrios não poderiam ocorrer. É justamente esse sistema de 

organização estrutural o responsável pela possibilidade de a necessidade ser 

constituída. Seguindo os postulados piagetianos pode-se compreender que as 

situações de aprendizagem devem levar em conta a necessidade das crianças, 

em vez de se ocuparem com as motivações provenientes do meio social 

(PALANGANA, 2015). 

Toda aquisição nova consiste em assimilar a novidade a um esquema 

anterior, aumentando assim esse esquema, ou seja, as ultrapassagens de um 

nível de conhecimento para outro mais amplo dependem do sistema total dos 

esquemas de que a criança dispõe no momento da sua aprendizagem. A 

contribuição exterior própria desse momento de aprendizagem se concretiza 

mediante sua integração a uma estrutura. O ponto de partida, portanto, é a 

estrutura, ou melhor, a criança que construiu essa estrutura, e nunca o 

estímulo proveniente do meio (SEBER, 1998). 

 Piaget (1975) distinguiu aprendizagem de maturação, aprendizagem de 

conhecimento, de processo de equilibração. Destacou que maturação é 
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baseada exclusivamente em processos fisiológicos, o conhecimento para ele é 

definido pela soma de coordenações que, passado por um lento processo de 

desenvolvimento, encontram-se disponíveis para o organismo em determinado 

estágio, ou seja, conhecer significa compreender e distinguir as relações 

necessárias dos contingentes, impor uma significação às coisas, no sentido 

mais amplo da palavra, quer dizer, levando em conta o passado, o atual, o 

explícito e o implícito, o possível. E o processo de equilibração seria o processo 

que regula o desenvolvimento dos esquemas operativos de acordo com as 

contribuições internas do organismo. 

 Entretanto, toda aprendizagem pressupõe a utilização de mecanismos 

não aprendidos, ou seja, pressupõe a utilização de um sistema lógico (ou pré-

lógico) capaz de organizar as novas informações e esse sistema encontra-se 

justamente no território da equilibração.  

 Piaget e Grécco (1974) identificaram dois tipos de aprendizagem: um em 

sentido estrito e outro em sentido amplo. No sentido estrito, aprendizagem 

refere-se aos conteúdos adquiridos em função da experiência, estaria 

vinculado às aquisições que derivam essencialmente das contribuições 

originárias do meio externo. E a aprendizagem em sentido amplo compreende 

as aquisições que não são derivadas, diretamente, da experiência, mas 

construídas por processos dedutivos. 

 Chiarottino (1984) explica que, para Piaget, aprender é saber realizar 

(réussir): 

 

conhecer é compreender e distinguir as relações necessárias das 
contingentes: atribuir significado às coisas no sentido mais amplo da 
palavra, ou seja, levando em conta não só o atual e explícito como o 
passado, mas também o possível e o implícito (p.73). 

 

Em síntese, pode-se inferir que a aprendizagem obedece e depende 

sempre do desenvolvimento. O desenvolvimento é um processo geral, ligado à 

totalidade das estruturas de conhecimento, no qual cada elemento de 

aprendizagem ocorre como uma função, portanto, o processo de 

desenvolvimento pode explicar muitos aspectos da aprendizagem, mas o 

inverso não. 
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2.3 DESENVOLVIMENTO COGNITIVO DA CRIANÇA 

 

Piaget (2015) realizou um trabalho experimental com crianças em idade 

de 4 a 12 anos, que resultou em um método que denominou de “método 

clínico” e que descreve o desenvolvimento cognitivo em termos de estágios 

evolutivos que se caracterizam por possuir um período de “formação” e outro 

de “consolidação”, sendo que neste último, as operações mentais adquiridas 

incluem-se em uma estrutura estável. As estruturas constituem ao mesmo 

tempo o ponto de chegada de um estágio e o ponto de partida do seguinte. A 

ordem de sucessão dos diferentes estágios é sempre a mesma, variando os 

limites de idade por diversos fatores como motivação, influências culturais ou 

maturação. Os estágios são os seguintes: 

Período sensório-motor: do nascimento até os 2 anos 

aproximadamente, corresponde ao primeiro estágio do desenvolvimento lógico. 

É assim chamado porque há “a falta da função simbólica, o bebê ainda não 

apresenta pensamento nem afetividade ligados a representações, que 

permitam evocar pessoas ou objetos na ausência deles” (PIAGET; INHELDER, 

1986). Nesse período surge a capacidade de representar coisas ausentes e 

existe uma coordenação sensório-motora da ação, com base na evolução da 

percepção e da motricidade (SAMPAIO, 2010). 

A principal característica desse período destacada por Piaget (2015) é o 

desenvolvimento da noção de permanência de objeto. Também é nesse 

período que a criança elabora o conjunto das subestruturas cognitivas que 

orientam as posteriores construções perceptivas e intelectuais. 

Contudo, neste período também ocorrem importantes aquisições do 

ponto de vista tanto intelectual quanto afetivo. Do ponto de vista intelectual são 

definidos seis subestágios: sendo o primeiro o estádio do reflexo que se 

restringe às coordenações sensoriais e motoras, são os reflexos da sucção, da 

preensão; o segundo são das reações circulares primárias que aparecem entre 

um e quatro meses de vida. Acontece quando a criança realiza um 

comportamento e, posteriormente, ela o repete por várias vezes, como o agitar 

das mãos; o terceiro refere-se à coordenação de visão e preensão que inicia 

por volta dos quatro meses até os oito meses, quando a criança agarra e pega 

tudo o que está próximo e o início das reações circulares secundárias que 
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dizem respeito aos comportamentos repetitivos devido a uma reação como 

resposta de seu comportamento, nota-se uma antecipação embora ainda 

limitada (PIAGET, 2015).  

O quarto subestágio faz referência ao estágio da coordenação dos 

esquemas secundários, que ocorre por volta dos oito meses e vai até os onze 

meses de idade, quando a criança utiliza o esquema de assimilação, ou seja, 

ela tem sucesso na realização de uma ação e tenta repeti-la em outra ocasião, 

pode-se perceber atos mais complexos de inteligência. A partir dos onze 

meses até os 18 meses acontece o quinto subestágio, que é a diferenciação 

dos esquemas de ação por reação circular terciária, ou seja, variação das 

condições de exploração e tateamento dirigido. Ocorre quando a criança 

percebe que o esquema de seu repertório não funcionou e recorre a novos 

esquemas para alcançar suas metas e o sexto e último subestágio que se inicia 

por volta dos 18 meses e vai até aos dois anos, aproximadamente. Nesse 

período ocorre o início da interiorização dos esquemas e solução de alguns 

problemas após interrupção da ação e ocorrência de compreensão súbita, 

como por exemplo, a criança diante de um problema não utiliza mais o tato, 

mas já para, observa, pensa e em seguida, apresenta uma resposta para 

atingir seu objetivo (PIAGET, 2015). 

Ao longo dos dois primeiros anos de vida a criança adquire as noções de 

objeto, espaço, causalidade e tempo, e interage com o meio demonstrando 

uma inteligência basicamente prática, marcada por uma intencionalidade e 

certa plasticidade, a criança diferencia o que é dela daquilo que é do mundo. A 

inteligência sensório-motora consiste numa adaptação prática ao mundo 

(MOREIRA; COUTINHO 1992). 

Sendo assim, Flavell (1992) salienta que: 

 

O final do período sensório-motor, portanto, coincide com o início do 
período pré-operacional. Isto obviamente não significa que a criança 
não continua a se desenvolver na esfera sensório-motora. Significa 
que de agora em diante, as adaptações intelectuais mais avançadas 
de que a criança é capaz, terão lugar num terreno mais conceitual – 
simbólico do que puramente sensório-motora (p.121). 

 

Período pré-operatório (2 a 7 anos): para Piaget (2015), o que marca a 

passagem do período sensório-motor para o pré-operatório é o aparecimento 
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da função simbólica ou semiótica, ou seja, é a emergência da linguagem. Na 

linha piagetiana, desse modo, a linguagem é considerada como uma condição 

necessária, mas não suficiente ao desenvolvimento, pois existe um trabalho de 

reorganização da ação cognitiva que não é dado pela linguagem, conforme 

alerta De La Taille; Oliveira e Dantas (1992). 

Em uma palavra, isso implica entender que o desenvolvimento da 

linguagem depende do desenvolvimento da inteligência. No nível da 

inteligência pré-operatória, Visca (1991) explica que já existe uma 

representação ou simbolização, a simples ação motriz própria da etapa anterior 

interioriza-se e se transforma em pensamento. Mas esse pensamento ainda 

carece da organização dos objetos em categorias lógicas gerais. Pode-se citar 

como exemplo o termo “flor” representa o elemento da classe que é familiar à 

criança, como flor do jardim da escola, da praça, mas não à classe a que 

pertence a flor, ou seja, não há reversibilidade. Neste estágio acontece a 

distinção entre significante (imitação, desenho, imagem mental, jogo, palavra) e 

significado (situação evocada, objeto representado). 

Todavia, conforme demonstram as pesquisas psicogenéticas, De La 

Taille; Oliveira e Dantas (1992), enfatiza que a emergência da linguagem 

acarreta modificações importantes em aspectos cognitivos, afetivos e sociais 

da criança, uma vez que ela possibilita as interações  interindividuais 

e  fornece, principalmente, a capacidade de trabalhar com representações para 

atribuir significados à realidade. Tanto é assim que a aceleração do alcance do 

pensamento neste estágio do desenvolvimento é atribuída, em grande parte, às 

possibilidades de contatos interindividuais fornecidos pela linguagem. 

Contudo, embora o alcance do pensamento apresente transformações 

importantes, ele caracteriza-se, ainda, pelo egocentrismo, uma vez que a 

criança não concebe uma realidade da qual não faça parte, devido à ausência 

de esquemas conceituais e da lógica. Assim, neste estágio, embora a criança 

apresente a capacidade de atuar de forma lógica e coerente (em função da 

aquisição de esquemas sensoriais-motores na fase anterior) ela apresentará, 

paradoxalmente, um entendimento da realidade desequilibrado (em função da 

ausência de esquemas conceituais), conforme salienta Rappaport (1981).  
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Ainda nesse período, pode-se destacar dois sub períodos que 

caracterizam o pensamento pré-operatório, Período Simbólico e o Período 

Intuitivo.  

No Período intuitivo global que compreende dos 2 anos aos 4 anos, 

aproximadamente, Piaget (2015) explica que surge a função semiótica - que 

permite o aparecimento da linguagem, do desenho, da imitação, da 

dramatização etc., as crianças são capazes de criar imagens mentais na 

ausência do objeto ou da ação. É o período da fantasia, do faz de conta, do 

jogo simbólico. Com a capacidade de formar imagens mentais pode 

transformar o objeto numa satisfação de seu prazer (uma caixa de fósforo em 

carrinho, por exemplo). É também o período em que o indivíduo “dá alma” 

(animismo) aos objetos ("o carro do papai foi 'dormir' na garagem").  

A linguagem está em nível de monólogo coletivo, ou seja, todos falam ao 

mesmo tempo sem que respondam as argumentações dos outros. Duas 

crianças “conversando” dizem frases que não têm relação com a frase que o 

outro está dizendo. Sua socialização é vivida de forma isolada, mas dentro do 

coletivo. Não há liderança e os pares são constantemente trocados. 

 Existem outras características do pensamento simbólico como as 

condutas de nominalismo (dar nomes às coisas das quais não sabe o nome 

ainda), superdeterminação (“teimosia”), conduta egocêntrica ou 

autocentrada, que acontece quando a criança vê o mundo a partir de sua 

perspectiva. Ela é incapaz de se colocar no lugar do outro e não concebe que 

haja outros pontos de vista aceitáveis; por isso, a criança não sente a 

necessidade de justificar seu raciocínio perante os outros e nem de buscar 

possíveis contradições em sua lógica (SAMPAIO, 2010; PIAGET, 2015; 

PALANGANA, 2015).  

São próprios deste período o raciocínio transdutivo ou intuitivo, de 

caráter pré-lógico, que se fundamenta exclusivamente na percepção, isto é, a 

criança raciocina do particular ao particular (banana verde dá dor de barriga, 

logo o abacate por ser verde, também provocará mal-estar); o pensamento 

artificialista, presente na atribuição de atos humanos a fenômenos naturais, 

ou seja, a criança acredita que todas as coisas foram construídas por alguém 

ou por uma ação divina (quem faz chover é o meu pai); o antropomorfismo 

(animais que falam); o animismo, que implica atribuir vida a seres inanimados 
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e que estes são dotados de intenção (a criança acredita que a escada é má 

porque a fez cair); e o realismo intelectual ou predominância do modelo 

interiorizado, em detrimento da perspectiva visual (a criança desenha uma 

figura humana vestida e coloca umbigo) (PIAGET, 2015). 

O outro período é o Período intuitivo articulado, dos 4 anos aos 7 

anos, aproximadamente. Neste período já existe um desejo de explicação dos 

fenômenos. É a “idade dos porquês”, pois o indivíduo pergunta o tempo todo. 

Distingue a fantasia do real, podendo dramatizar a fantasia sem que acredite 

nela. Seu pensamento continua centrado no seu próprio ponto de vista. Já é 

capaz de organizar coleções e conjuntos sem, no entanto, incluir conjuntos 

menores em conjuntos maiores (rosas no conjunto de flores, por exemplo). 

Quanto à linguagem, não mantém uma conversação longa, mas já é capaz de 

adaptar sua resposta às palavras do companheiro (PIAGET, 2015). 

A criança de aproximadamente 7 anos de idade é pré-lógica e utiliza o 

mecanismo da intuição, que se refere à inteligência das percepções e dos 

movimentos sob forma de imagens representativas e de experiências mentais 

que prolongam os esquemas sensório-motores sem coordenação propriamente 

racional (PIAGET, 2015). 

Em síntese, é nesse período que se estrutura a função semiótica; a 

criança torna-se capaz de evocar significados não percebidos na ocasião, 

graças aos significantes que são símbolos individuais ou coletivos, distinguindo 

uns dos outros. É a habilidade cognitiva fundamental para que se possa 

trabalhar com as operações lógicas, passando para o próximo estágio 

(CAMPLESI, 1997). 

Período operatório concreto: vai dos 7/8 anos aos 11/12 anos, no 

terceiro nível da inteligência operatória concreta, assim denominado devido à 

criança ainda não ser capaz de trabalhar com enunciados verbais, sua lógica 

ainda depende de suas ações. Piaget (2015) se remete às operações como 

sendo ações interiorizáveis e reversíveis, coordenadas em sistema de 

conjunto, comuns a todos os indivíduos do mesmo nível mental e presentes 

também nas trocas cognitivas. Assim, a relação de troca entre a operação e a 

ação representa uma condição de extrema importância para a objetividade e a 

coerência do pensamento, ou seja, para o equilíbrio cognitivo. Com o 

desenvolvimento da capacidade de pensar de maneira lógica, a criança agora 



38 

 

busca além de compreender o pensamento do outro, também transmitir o seu 

próprio pensamento, de modo que sua argumentação seja aceita pelas outras 

pessoas, assim evolui de uma configuração egocêntrica, individualizada, para 

outra mais socializada, em que as leis ou regras são para todos.  

O pensamento se torna reversível, sendo esta uma das características 

da operação, ou seja, o esquema de raciocínio já não supõe uma oposição 

entre as situações estáticas e as transformações, a criança está apta para 

compreender que cada estado dos objetos, das situações se concebe como 

resultado de uma transformação (PALANGANA, 2015). É a reversibilidade (a 

qual é a volta ou retorno ao ponto de partida) e se apresenta sob duas formas: 

por inversão ou negação, onde A-A= 0 ou por reciprocidade ou compensação 

de relação, onde A corresponde a B e reciprocamente (INHELDER; PIAGET, 

1976). Tanto a reversibilidade por inversão como a por reciprocidade são 

encontradas sob diferentes aspectos em todos os estágios de desenvolvimento 

e compõem as condições de equilíbrio elementares, assim como das 

operações superiores, também nesse período, aparece a noção de 

conservação (INHELDER; PIAGET, 1976). 

O raciocínio indutivo substitui o raciocínio transdutivo típico do estágio 

anterior e a criança aprende o real, das partes para o todo. Dessa forma, 

manipula operações lógicas elementares que sugerem sempre a possibilidade 

de reconstituição do caminho percorrido pelo pensamento. Para que esse 

raciocínio seja possível, é necessária a interiorização da ação ou a previsão do 

resultado à permanência de ao menos uma variante no decorrer da operação, 

permitindo o retorno à situação anterior, ocorrendo assim o conceito de 

conservação, próprio desse período (PIAGET, 2015). 

Para compreender o conceito de conservação, Rappaport (1981) infere 

que a noção de conservação implica a presença de um sistema de referência 

fixo, independente da percepção, da representação e da informação linguística 

e sim da presença de um referencial coerente e organizado de esquemas 

conceituais verdadeiros. 

Piaget e Inhelder (1986) afirmam que uma transformação operatória será 

relativa a uma invariante, ou seja, não modificará tudo ao mesmo tempo, pois 

não haverá retorno (reversibilidade). A noção ou os esquemas de conservação 

são considerados invariantes de um sistema de transformação, da mesma 
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maneira o esquema de objeto permanente é a invariante do grupo prático dos 

deslocamentos. Pode-se citar o exemplo da prova de conservação de 

substância – realizada com massa de modelar, que consiste na transformação 

da bolinha de massa de modelar em duas bolinhas iguais, na segunda 

transformação, deforma-se uma das massinhas alongando-a no formato de 

salsicha, depois achatando-a como uma bolacha e por último separando-a em 

pequenos pedaços (pequenas bolinhas). E para cada transformação, pergunta-

se à criança se há a mesma quantidade ou “o mesmo tanto” de massa na 

bolinha e na salsicha, na bolacha e por fim nas bolinhas menores com o intuito 

de verificar se a mesma realiza a conservação. Piaget e Inhelder (1986) 

acreditam que no nível das operações concretas a criança é capaz de 

apresentar pensamento de conservação por meio de três tipos de argumentos, 

sendo eles: identidade (simples ou aditivas), quando a criança é capaz de 

responder “que tem a mesma quantidade de massa porque não tirou nem 

juntou”; reversibilidade por inversão ou negação (reversibilidade simples) e 

reversibilidade por reciprocidade ou compensação das relações, quando a 

criança é capaz de responder que tem a mesma quantidade mesmo quando, 

por exemplo, a salsicha é mais comprida, mas é também mais estreita, então 

não muda. 

Pode-se destacar ainda nesse período o abandono do pensamento 

fantasioso, a consequente necessidade de comprovação empírica das 

elaborações mentais e a regressão das atitudes egocêntricas. A criança 

começa a perceber suas próprias contradições, tendendo à descentração ou à 

socialização de seu pensamento. Nessa etapa, a criança dispõe de uma forma 

de pensar totalmente desvinculada do mundo factual, englobando em seu 

pensamento todas as alternativas possíveis. Piaget (2015) denomina as 

operações de “concretas”, devido à ação da criança estar aplicada sobre os 

objetos, ou seja, a criança não hipotetiza; seu pensamento trabalha com o real, 

com o que é possível de ser realizado no plano prático. 

Período das operações formais: o pensamento se caracteriza a partir 

dos 12 anos de idade, é o quarto e último estágio, período da inteligência 

hipotético-dedutiva ou formal, é a lógica do discurso, visto o sujeito poder 

compreender por implicações, disjunções, conjunções (SEBER, 1998). O 

pensamento se torna independente do concreto, partindo de premissas cuja 
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verdade é admitida a título hipotético, podendo operar de acordo com uma 

lógica que implica todas as combinações possíveis. De acordo com Dolle 

(1997), enquanto o pensamento concreto permanece preso ao real e ao 

possível, o pensamento formal é hipotético-dedutivo, isto é, ele opera uma 

inversão entre o real e o possível, onde o real subordina-se ao possível, as 

operações não se aplicam mais somente aos objetos presentes. O adolescente 

torna-se capaz de pensar em termos abstratos, de formular hipóteses e de 

testá-las sistematicamente, de refletir sobre suas próprias operações, 

independente de seu conteúdo (MOREIRA, 1992; PIAGET, 2015). 

O sujeito constrói estruturas que ficam integradas às do nível superior a 

cada período do desenvolvimento. Desta forma, cada estrutura é parte 

integrante daquelas do período seguinte, e lança-se portanto uma estruturação 

progressiva desde o período sensório-motor até o período das operações 

formais (PIAGET, 2015). 

Importante ressaltar que os períodos que foram expostos seguem uma 

ordem de construção e de sucessão, isso significa que uma característica não 

aparecerá antes da outra. Mas se a ordem de sucessão é constante, a 

cronologia é variável em função das capacidades anteriores do sujeito ou 

dependendo do meio ambiente social que poderá acelerar ou retardar o 

aparecimento de um período (DOLLE, 1997). Contudo, pode-se inferir que 

Piaget entende que os desenvolvimentos afetivos e sociais se processam em 

paralelo ao desenvolvimento cognitivo, considerando que cada aspecto tem 

sua especificidade, que a estrutura que instala possibilidades cognitivas, instala 

também as possibilidades no plano social e afetivo (PIAGET, 2015). 

O desenvolvimento cognitivo infantil, o raciocínio humano e suas 

características têm sido melhor compreendidos hoje, graças às pesquisas e 

investigações realizadas por Piaget e seus colaboradores, por meio do método 

clínico, que consta das provas operatórias, conforme será tratado no capítulo 

sobre avaliação mais adiante. 

No capítulo a seguir serão tratados alguns conceitos de dificuldades de 

aprendizagem, seus tipos e definições, assim como as possíveis causas e 

consequências das dificuldades de aprendizagem, qual a visão da educação e 

a visão de Jean Piaget mediante tais dificuldades. 
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3 DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM 
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 Neste capítulo serão estudadas as dificuldades de aprendizagem (DA), 

pois, importa que todos os envolvidos no processo educativo estejam atentos a 

essas dificuldades, observando se são momentâneas ou se persistem há 

algum tempo. Muito se tem discutido a respeito dos conceitos, definições e 

possíveis causas das DA apresentadas no cotidiano escolar. Vários consensos 

e controvérsias permeiam essa temática, que por sua complexidade gera 

indagações e incertezas, tornando-se atualmente um dos maiores desafios 

educacionais, clínicos e também da investigação científica (FONSECA, 1995). 

 Ao analisar a literatura existente, verifica-se que foram propostos 

inúmeros termos para definir DA, como: lesão cerebral, disfunção cerebral 

mínima, hiperatividade, dificuldades perceptivas, dificuldades de linguagem, 

dislexia, distúrbios de aprendizagem psiconeurológicos.  

 O termo DA começou a ser usado no início dos anos 1960 para 

descrever uma série de discapacidades relacionadas com o insucesso escolar 

que não deviam ou podiam ser atribuídas a outros tipos de problemas de 

aprendizagem. Samuel Kirk, considerado o “pai da DA”, propôs em seu livro 

intitulado Educação da Criança Excepcional (Educating Exceptional Children) 

uma definição de DA (KIRK, 1962) e popularizou-a numa conferência que 

apresentou na “Conferenceon Explorationinto Problemsofthe Perceptually 

Handicapped Child” (CRUZ, 2009).  

 O campo das DA surgiu e se desenvolveu nos Estados Unidos e no 

Canadá, mais especificamente em Chicago, a partir de 06 de abril de 1963, 

desde que um grupo de pais se reuniu em torno de diferentes profissionais e 

pesquisadores, momento em que Samuel Kirk utilizou pela primeira vez o 

termo learnig disabilite ou dificuldades de aprendizagem, propondo um modelo 

de avaliação e intervenção que justificaria teoricamente a identidade do campo 

das Dificuldades de Aprendizagem (GARCÍA, 2004). 

 A primeira definição de DA proposta por Samuel Kirk, no livro Educação 

da Criança Excepcional, referia-se a:  

 

[...] um atraso, desordem ou imaturidade num ou mais processos da 
linguagem falada, da leitura, da ortografia, da caligrafia ou da 
aritmética, resultantes de uma possível disfunção cerebral e/ou 
distúrbios de comportamento e não dependentes de uma deficiência 
mental, de uma privação sensorial, de uma privação cultural ou de um 
conjunto de fatores pedagógicos (KIRK, 1962, p. 263). 
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 Bateman (1965) propõe que uma criança com dificuldades de 

aprendizagem é aquela que manifesta uma discrepância educacional 

significativa entre o seu potencial intelectual estimado e o seu nível atual de 

realização, relacionada com as desordens básicas dos processos de 

aprendizagem que podem ser ou não acompanhadas por disfunção do sistema 

nervoso central, e que não são causadas por deficiência mental generalizada, 

por privação educacional ou cultural, perturbação emocional severa ou perda 

sensorial.  

 O National Joint Committeeof Learning Disabilites (NJCLD) (1988), 

define DA como um termo geral que se refere a um grupo heterogêneo de 

desordens manifestadas por dificuldades significativas na aquisição e utilização 

da compreensão auditiva, da fala, da leitura, da escrita e do raciocínio 

matemático (FONSECA, 1995). 

 Segundo a definição internacional citada anteriormente, as DA se 

caracterizam por um funcionamento substancialmente abaixo do esperado, 

considerando a idade cronológica do sujeito e seu quociente intelectual, além 

de interferirem de maneira significativa no rendimento acadêmico ou na vida 

cotidiana (GARCÍA, 2004). 

 Fonseca (1995) define o conceito de DA como um conjunto heterogêneo 

de desordens, perturbações, transtornos, discapacidades, ou outras 

expressões de significado similar ou próximo, manifestando dificuldades 

significativas, e/ou específicas, no processo de aprendizagem verbal, isto é, na 

aquisição, integração e expressão de uma ou mais das seguintes habilidades 

simbólicas: compreensão auditiva, fala, leitura, escrita e cálculo. 

 No Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais – DSM – V 

American Psychiatric Association (APA) (2014), as DA são reconhecidas como 

transtorno específico da aprendizagem, considerado um transtorno do 

neurodesenvolvimento proveniente de uma origem biológica com base das 

anormalidades no nível cognitivo, as quais são associadas com as 

manifestações comportamentais. Têm como característica essencial as 

dificuldades persistentes para aprender habilidades acadêmicas fundamentais, 

com início ou durante os anos de escolarização formal.  
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 Segundo o parecer do Conselho Nacional da Educação (CNE) e da 

Câmara de Educação Básica (CEB) nº 17/2001 Resolução CNE/CEB nº 2, de 

11 de setembro de 2001: 

 

O quadro das dificuldades de aprendizagem absorve uma diversidade 
de necessidades educacionais, destacadamente aquelas associadas 
a: dificuldades específicas de aprendizagem como a dislexia e 
disfunções correlatas; problemas de atenção, perceptivos, 
emocionais, de memória, cognitivos, psicolinguísticos, psicomotores, 
motores, de comportamento; e ainda há fatores ecológicos e sócio-
econômicos, como as privações de caráter sociocultural e nutricional 
(BRASIL, 2001). 
 

 A Lei de Educação de 9.394/96 define que uma dificuldade para 

aprender ou uma incapacidade pode levar a uma dificuldade de aprendizagem 

e que isso exige uma provisão educacional especializada, instituindo assim o 

termo das Necessidades Educativas Especiais (NEE) (BRASIL, 1996). 

 Ainda hoje o conceito de DA não é consensual entre os vários 

profissionais que atuam nesta área, contudo a abordagem teórica escolhida 

para pensar-se neste trabalho se refere à conceituação da complexidade das 

dificuldades de aprendizagem educacionais de acordo com o parecer do CNE 

associadas aos vários fatores intra e extrínsecos ao educando, sendo assim, 

torna-se importante reconhecer que a problemática das DA provoca sérias 

dificuldades de adaptação escolar e ao longo de toda vida. 

 A seguir serão abordados os tipos de DA, suas definições, causas e 

consequências, qual o olhar da escola em relação aos alunos com DA e para 

finalizar qual a perspectiva da teoria piagetiana frente a DA.  

  

3.1 TIPOS DAS DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM 

 

 As DA são referidas coletivamente como dificuldades de aprendizagem 

gerais ou específicas e de acordo com o Department for Educationand Skills 

(DfES) (2001) no código das necessidades educacionais específicas tornou-se 

necessário distinguir, definir e descrever as dificuldades gerais das DA 

específicas, com o intuito de requerer programas específicos para beneficiar o 

progresso de aprendizagem. Segundo o mesmo código, existem vários tipos de 

dificuldades de aprendizagem, que serão definidas de acordo com suas 
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características e apresentam-se listadas da seguinte forma: dificuldades 

comportamentais, emocionais e sociais; DA gerais (moderadas, graves, 

profundas e múltiplas); dificuldades específicas (dislexia, dispraxia e 

discalculia); dificuldades de comunicação e interação (dificuldades de fala, 

linguagem e comunicação e transtorno do espectro autista); dificuldades 

sensoriais e físicas (deficiências visual, auditiva, multissensorial e 

incapacidades físicas) (FARRELL, 2008a). 

 

3.2 DEFINIÇÕES DAS DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM 

  

São muitos os fatores que impedem que o aprendizado aconteça. Estes 

podem ser sociais, psicológicos, orgânicos, dentre outros. Sendo assim, 

observa-se que os problemas de aprendizagem podem estar relacionados a 

esses fatores. A seguir, serão tratadas das definições encontradas para cada 

tipo de DA, assim como suas características mais comuns.  

 

3.2. 1 Dificuldades Comportamentais, Emocionais e Sociais 

 

 O DfES (2001) aborda como um tipo de DA as dificuldades 

comportamentais, emocionais, sociais e também inclui nesta classificação o 

Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade (TDAH).  

 Os alunos com dificuldades de relacionamento pessoal, social e 

emocional podem apresentar características como serem retraídos ou isolados; 

serem distruptivos e pertubadores; serem hiperativos e apresentarem 

concentração insuficiente; terem habilidades sociais imaturas e apresentarem 

comportamentos desafiadores decorrentes de outras necessidades complexas 

(FARRELL, 2008a). 

 Segundo DfES (2003), o grau de gravidade das dificuldades é visto 

como um contínuo; portanto, descreve comportamentos no contínuo de 

dificuldades de relacionamento pessoal, social e emocional.  

 

Na extremidade mais branda do contínuo, o aluno pode 
apresentar dificuldade de interação social, encontrando 
dificuldade em trabalhar em grupo ou lidar com o tempo não 
estruturado; má concentração; apresentar ataques de raiva e 
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ser verbalmente agressivo com seus pares ou com adultos” 
(DfES, 2003, p.4)  
 

 Também são descritos os fatores associados às dificuldades de 

relacionamento pessoal, social e emocional que incluem experiências 

traumáticas na infância, background familiar (antecedentes familiares) irascível 

ou muito inseguro, maus modelos de comportamento, como violência familiar e 

história familiar de dificuldades comportamentais, emocionais e sociais. 

 Para Farrell (2008a), o comportamento desafiador é inaceitável pela 

sociedade. Por sua intensidade, duração e frequência bloqueia a 

aprendizagem, apresenta risco tanto à pessoa que o apresenta quanto aos 

outros ao redor, podendo limitar o acesso às oportunidades da comunidade em 

que vive. 

 A Lei de Educação de 1996 define muitos tipos de Necessidades 

Educacionais Específicas, mas ainda não oferece uma definição esclarecedora 

das dificuldades comportamentais, emocionais e sociais como os de 

incapacidades e comprometimentos físicos como deficiência visual, auditiva e 

deficiência física. Portanto, mesmo com tantas limitações, a definição legal, 

pelo menos, lembra aos educadores que se o aluno “não aprendeu” 

comportamentos aceitáveis e adequados a sua idade pode-se considerar uma 

“dificuldade para aprender”, ou seja, considera-se uma necessidade 

educacional especial (BRASIL, 1996). 

 

3.2.1.1 Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade (TDAH) 

 

 O termo Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) é 

definido no Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM – V) 

(APA, 2014) na classe diagnóstica do transtorno do neurodesenvolvimento. O 

TDAH tem como característica essencial a desatenção, hiperatividade e a 

impulsividade, sendo descritas mesmo manual as manifestações 

comportamentais de cada um dos tipos. A desatenção é demonstrada no 

TDAH como divagação em tarefas, falta de persistência, dificuldade de manter 

o foco e desorganização e não estabelece consequência de desafio ou falta de 

compreensão. A hiperatividade refere-se à atividade motora excessiva, 

mostrando-se inquieto, remexendo, batucando, correndo e conversando 
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excessivamente e principalmente quando tais comportamentos ocorrem em 

momentos e locais inapropriados. Em adultos, pode manifestar-se como 

inquietude extrema ou esgotamento dos outros com sua atividade. A 

impulsividade trata-se de ações precipitadas que ocorrem no momento sem 

premeditação e com elevado potencial para dano à pessoa (por exemplo, 

atravessar uma rua sem olhar), comportamentos impulsivos podem se 

manifestar com intromissão social (por exemplo, interromper os outros em 

excesso) e/ou tomada de decisões importantes sem considerações acerca das 

consequências no longo prazo (por exemplo, assumir um emprego sem 

informações adequadas). 

 Considerado um dos transtornos psiquiátricos mais comuns da infância e 

adolescência, o TDAH pode causar impacto negativo nas áreas escolar, social 

e pessoal; além de geralmente estar associado a outro transtorno. Para o 

diagnóstico, profissionais como pediatras, neuropediatras, psicólogos e 

psiquiatras utilizam como base os critérios do DSM – V considerando que os 

comportamentos ocorram em mais de um ambiente e que seis ou mais 

sintomas persistam por tempo mínimo de seis meses (SERVERA; BORNAIS; 

MORENO, 2005; CAPOVILA, 2011). 

  

3.2.2 Dificuldades de Aprendizagem Gerais: Moderadas, Graves, 

Profundas e Múltiplas 

 

 As DA gerais abrangem Dificuldades de Aprendizagem Moderadas 

(DAM), Dificuldades de Aprendizagem Graves (DAG) e Dificuldades de 

Aprendizagem Profundas e Múltiplas (DAPM) (FARRELL, 2008b). 

 De acordo com o DfES (2003) os alunos com DAM podem apresentar 

atraso na fala, linguagem, níveis baixos de concentração, habilidades sociais 

subdesenvolvidas e baixa estima, resultando em desempenho inferior no que 

se refere às habilidades de letramento, numeralização e compreensão de 

conceitos básicos e complexos.  

 A orientação do DfES (2003), relacionada ao censo escolar anual, 

descreve as DAG em alunos que apresentam “comprometimentos intelectuais 

ou cognitivos”. Também podem apresentar dificuldades de mobilidade e 
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coordenação, comunicação, percepção e na aquisição de habilidades de 

autoajuda. 

 Em relação às DAPM, orientação do DfES (2003), relacionada ao Censo 

Escolar Anual do Nível de Alunos, salienta que os alunos apresentam, além 

das dificuldades gravíssimas, outras dificuldades significativas como 

deficiências físicas, comprometimento sensorial ou condição médica grave. 

Sendo que alguns alunos se comunicam por gestos, pelo apontar com os 

olhos, outros por meio de uma linguagem muito simples. 

 De acordo com Farrell (2008b), a School Curriculum and Assessment 

Authorith (SCAA) refere-se aos alunos com DAPM que, em alguns aspectos, 

parecem estar funcionando nos níveis mais primitivos de desenvolvimento e, 

adicionalmente, apresentam comprometimentos físicos ou sensoriais. Alguns 

desses alunos podem ser vagantes e também se comportar de uma maneira 

que desafia a equipe e outros alunos ou resulta em seu isolamento, o que torna 

difícil envolvê-los em experiências educacionais positivas, a maioria demonstra 

ter dificuldades de comunicação. 

 

3.2.3 Dificuldades Específicas 

 

 As DA específicas dizem respeito à forma como um indivíduo processa a 

informação, ou seja, como a recebe, a integra, a retém e a exprime, podendo 

manifestar-se nas áreas da fala, da leitura, da escrita, da matemática e/ou da 

resolução de problemas, envolvendo déficits que implicam problemas de 

memória, perceptivos, motores, de linguagem, de pensamento e/ou 

metacognitivos. Essas dificuldades não resultam de privações sensoriais, 

deficiência mental, problemas motores, déficit de atenção, perturbações 

emocionais ou sociais, embora exista a possibilidade de estes ocorrerem em 

concomitância com aquelas. Podem, ainda, desviar o modo como o indivíduo 

interage com o meio envolvente (CORREIA, 2008). 

 

 

3.2.3.1 Dislexia 
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 Pesquisas mostram que não há uma única definição de dislexia, a British 

Psychological Society (1999, p. 18) formulou que dislexia é “evidente quando a 

leitura e/ou ortografia fluente e exata das palavras desenvolvem-se de modo 

incompleto ou com grande dificuldade”. A orientação do DfES (2003, p.3), 

fornecida no Censo Escolar Anual do Nível dos Alunos, afirma que: 

 

Os alunos com dislexia têm uma dificuldade acentuada e persistente 
para aprender a ler, escrever e soletrar, apesar do progresso em outras 
áreas. Os alunos podem ter compreensão da leitura, escrita manual e 
pontuação deficientes. Eles também podem ter dificuldade de 
concentração, organização e em lembrar sequências de palavras. 
Podem errar a pronúncia de palavras comuns ou inverter letras e sons 
nas palavras. 
 

 De acordo com Peer (2001), outra definição, dada pela British Dyslexia 

Association, é que dislexia é uma combinação de capacidades e dificuldades 

que afetam o processo de aprendizagem em uma ou mais das áreas de leitura, 

ortografia e escrita. Limites concomitantes podem ser identificados nas áreas 

de processamento da velocidade, memória de curto prazo, sequencialização, 

percepção auditiva e/ou visual, linguagem falada e habilidades motoras. Está 

particularmente relacionado ao domínio e uso da linguagem escrita, o que pode 

incluir notação alfabética, numérica e música. 

Conforme Farrell (2008c), na República da Irlanda, a Força Tarefa 

Governamental desenvolveu uma definição para Dislexia que afirma que 

 

A dislexia se manifesta em um contínuo de dificuldades de 
aprendizagem específicas relacionadas à aquisição de habilidades 
básicas na leitura, ortografia e ou escrita, dificuldades essas que são 
inesperadas em relação às outras capacidades e experiências 
educacionais do indivíduo (FARREL, 2008c, p. 29). 
 

 O que se pode compreender por todas essas definições é que a dislexia 

se relaciona com dificuldades associadas à leitura, à escrita e à ortografia. Na 

dislexia existem outras dificuldades que podem estar associadas como 

dificuldades fonológicas, de percepção auditiva e processamento auditivo; 

dificuldades visuais e de processamento visual, de coordenação motora; 

dificuldades de memória verbal de curto prazo e problemas de 

sequencialização (FARRELL, 2008c). 
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3.2.3.2 Discalculia 

  

 A discalculia é considerada uma dificuldade de aprendizagem específica 

por se tratar de uma dificuldade na compreensão e aprendizagem da 

matemática. O DfES (2001, capítulo 7, sessão 58) descreve que: 

 

Discalculia é uma condição que afeta a capacidade de adquirir 
habilidades matemáticas. Os aprendizes com discalculia podem ter 
dificuldade para compreender conceitos numéricos simples, não 
possuem compreensão intuitiva de números e têm problemas para 
aprender fatos e procedimentos numéricos. Mesmo que produzam  a 
resposta correta ou usem o método correto, eles fazem isso 
mecanicamente e sem confiança. 

 

 São também características da discalculia dificuldades em realizar 

cálculos simples, em saber como responder os problemas matemáticos e de 

alinhar adequadamente símbolos; substituir, reverter ou inverter números; 

nomear, ler e escrever incorretamente símbolos matemáticos. 

 Com intuito de ampliar e suplementar definições básicas da discalculia, 

hoje encontra-se diferentes tipos como: 

 Discalculia espacial: relaciona-se a dificuldades de avaliação e 

organização visuoespacial; 

 Anartimetria: abrange confusão em procedimentos aritméticos como, 

por exemplo, misturar operações escritas como adição, subtração e 

multiplicação; 

 Discalculia léxica (alexia): envolve a confusão diante da linguagem 

matemática e sua relação com símbolos (por exemplo, subtrair, retirar, deduzir, 

menos e “-“); 

 Discalculia gráfica (agrafia): refere-se a dificuldades para escrever os 

símbolos e dígitos necessários para os cálculos; 

 Discalculia practográfica: abrange a deficiência na capacidade de 

manipular objetos concretos ou graficamente ilustrados. A criança tem 

dificuldade em ordenar objetos por tamanho, comparar dois itens em relação 

ao tamanho ou afirmar quando dois itens são iguais em tamanho e peso. 

(SENZER, 2001). 

 

3.2.3.3 Dispraxia 
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 A dispraxia pode ser definida como um comportamento ou imaturidade 

na organização do movimento; desorganização do pensamento, da percepção, 

até mesmo da língua. As dificuldades se apresentam de forma específica e não 

globais, a maioria das pessoas apresentam inteligência média, não havendo 

sinais neurológicos comprometidos (FARRELL, 2008c). 

 Dixon e Addy (2004) apresentam que a criança com dispraxia tem 

dificuldade em responder e agir de modo adequado quando recebe uma 

instrução falada, quando interpreta estímulos sensoriais ou quando vê uma 

tarefa demonstrada. 

 Nessa mesma linha de pensamento, Cermak, Gubbay e Larkin (2002) 

definem a dispraxia como uma dificuldade em planejar atos motores na 

sequência exata. De acordo com Kirby e Drew (2003), a criança com dispraxia 

“não sabe o que e como fazer”.  

 Os alunos com dispraxia apresentam comprometimentos ou imaturidade 

da organização dos movimentos e frequentemente parecem inábeis e 

desajeitados. Apresentam dificuldade em aprender, reter, generalizar e 

desenvolver a habilidades motoras finas e amplas, de acordo como o DfES, 

2003.  

 

3.2.3.4 Disortografia 

 

 A disortografia apresenta como característica a dificuldade em utilizar de 

forma constante as formas ortográficas das palavras, ocorrendo erros como 

inversão, omissão, substituição de grafemas, alteração na segmentação de 

palavras, persistência do apoio da oralidade na escrita e dificuldade na 

produção de textos (GALABURDA; CESTINIK, 2003). 

 Zorzi (2004) define que a disortografia não pode ser caracterizada 

apenas pelos erros cometidos pelos estudantes, acrescenta que é preciso 

investigar o desenvolvimento do processo de aquisição da escrita, como a 

dificuldade acentuada nas generalizações de hipóteses até a escrita adequada. 

O autor também diferencia “erros” e “alterações ortográficas” comuns ao 

processo de aquisição da escrita em relação aos “desvios ortográficos” ou 

“disortografia”. 
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 No DSM V (APA, 2014), a disortografia é apresentada como Transtorno 

Específico da Aprendizagem caracterizado por dificuldade para ortografar ou 

escrever ortograficamente; no qual a criança pode adicionar, omitir ou substituir 

vogais e consoantes, ocorrendo prejuízos também na precisão na gramática, 

pontuação e na clareza e organização de textos. 

 

3.2.4 Dificuldades de Comunicação e Interação  

 

 Com referência ao DfES (2001, capítulo 7, seção 55/56), “a maioria das 

crianças com necessidades educacionais especiais apresenta forças e 

deficiências em uma, alguma ou todas as áreas da fala, linguagem e 

comunicação”. Abrange crianças e jovens com atraso, deficiências ou 

transtornos na fala e na linguagem, dificuldades de aprendizagem específicas, 

transtornos do espectro autista, deficiências sensoriais (deficiência auditiva), 

deficiência física e podem ocorrer em algumas com dificuldades gerais 

(moderadas, graves ou profundas). 

 De acordo com o DfES (2003) encontra-se nos dados coletados pelo tipo 

de necessidade educacional especial uma descrição mais completa das 

necessidades de comunicação e interação e as considera em duas seções, 

sendo uma as necessidades na fala, linguagem e comunicação e a outra os 

transtornos do espectro autista. 

 São considerados com necessidades na fala, linguagem e 

comunicação os alunos que podem ter dificuldade para compreender e/ou 

fazer os outros compreenderem informações transmitidas pela linguagem 

falada. Na aquisição da fala e em suas habilidades linguísticas orais podem 

estar significativamente atrás de seus pares. A fala pode ser pobre ou 

inteligível. Alunos com dificuldades na fala podem ter problemas na articulação 

e na produção dos sons da fala e podem ter gagueira grave. Aqueles com 

deficiências linguísticas podem ter dificuldades para compreender e/ou utilizar 

palavras no contexto, utilizar palavras incorretamente com padrões gramaticais 

inadequados, possuir um vocabulário reduzido ou ter dificuldade para lembrar 

palavras e expressar suas ideias. Também podem enxergar ou escutar uma 

palavra, mas não serem capazes de compreender seu significado ou terem 



53 

 

dificuldade para que os outros compreendam o que estão tentando dizer (DfES, 

2003). 

 Consideram-se com Transtornos do Espectro Autista os alunos que 

apresentam dificuldades para compreender e utilizar comunicação não-verbal e 

verbal, ou seja, têm dificuldades em compreender a comunicação com os 

outros e para desenvolver eles próprios uma comunicação eficaz. Alguns 

jamais desenvolvem uma fala significativa e muitos estão muito atrasados na 

aprendizagem da fala; apresentam dificuldades em compreender 

comportamentos sociais, pois são pensadores literais e não compreendem o 

contexto social; em casos onde sua rotina é alterada ou suas necessidades 

não são sanadas podem experienciar níveis altos de ansiedade e estresse e 

isso pode resultar em comportamentos inadequados; dificuldade de pensar e 

de se comportar de modo flexível, ou seja, demonstram dificuldades para 

generalizar habilidades e para se adaptar a situações novas, agem de forma 

rígida ou repetitiva e geralmente preferem a rotina. Pode-se observar também 

que alunos com esse transtorno apresentam uma percepção sensorial diferente 

como, por exemplo, certos ruídos e sons podem ser desagradáveis a eles 

(FARRELL, 2008d). 

 No contexto da definição legal de NEE na Lei de Educação de 1996, as 

dificuldades na fala, linguagem e comunicação se manifestariam como 

dificuldades na aprendizagem ou no desenvolvimento da fala, na gramática, no 

entendimento do significado das palavras, no uso e na compreensão da 

linguagem, de modo que o desempenho da criança nessas áreas é abaixo do 

que o esperado para crianças de mesma idade. Entende-se também que o 

transtorno do espectro autista pode ser observado quando o desenvolvimento 

da comunicação, o entendimento social e os comportamentos flexíveis estão 

aquém ao das crianças de mesma idade. 

 

 

 

 

3.2.5 Dificuldades Sensoriais e Incapacidades Físicas 
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 O DfES apresenta, em sua descrição, “necessidades sensoriais e/ou 

físicas”: 

 

Existem um amplo espectro de dificuldades sensoriais, 
multissensoriais e físicas. A variação sensorial vai de uma profunda e 
permanente surdez ou um comprometimento visual até níveis 
menores de perda, que podem ser apenas temporários. As 
deficiências físicas podem decorrer de causas físicas, neurológicas 
ou metabólicas. Algumas requerem somente um acesso apropriado 
às oportunidades e equipamentos educacionais; outras podem levar a 
necessidades sociais e de aprendizagem mais complexas; algumas 
crianças terão dificuldades multissensoriais associadas a dificuldades 
físicas. Para algumas crianças, a incapacidade de participar 
plenamente da vida escolar causa estresse emocional ou fadiga física 
significativos (DfES, 2001, Capítulo7, seção 62). 
 

 São reconhecidas como dificuldades sensoriais as deficiências visual, 

auditiva e multissensoriais, que são separadamente definidas pela orientação 

do DfES (2003) nos dados coletados pelo tipo de NEE, relacionada ao Censo 

Escolar Anual do Nível dos Alunos, da seguinte forma: 

 Deficiência Visual: ela se refere a dificuldades variadas, que vão desde 

um comprometimento menor até a cegueira. 

 Deficiência Auditiva: varia desde aqueles alunos com leve perda 

auditiva até os profundamente surdos. 

 Deficiência Multissensorial: manifesta-se nos alunos que apresentam 

uma combinação de dificuldades auditivas e visuais, muitos apresentam 

incapacidades adicionais como dificuldade na percepção, na comunicação e na 

aquisição de informações. 

 Com referência às incapacidades físicas, a orientação indica que existe 

uma grande variedade de incapacidades. Alguns são capazes de acessar o 

currículo e aprender efetivamente sem provisão educacional; possuem uma 

incapacidade, mas não uma necessidade educacional especial. Referente à 

mobilidade, existem condições médicas associadas às incapacidades como a 

paralisia cerebral, doença cardíaca, espinha bífida, hidrocefalia e distrofia 

muscular. Os alunos com incapacidades físicas também podem apresentar 

problemas sensoriais, problemas neurológicos ou dificuldades de 

aprendizagem (FARRELL, 2008e). 

 Observa-se que as crianças com dificuldades de aprendizagem 

comumente têm problemas em mais de uma área. Para exemplificar, a 
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deficiência primária de uma criança (aquela que está causando mais problemas 

na escola) pode envolver problemas com a compreensão da linguagem, mas 

ela também pode ter problemas com a concentração e estar um pouco 

atrasada no desenvolvimento de sua coordenação motora fina. Em casos como 

esse, é necessário compreender não apenas cada uma das deficiências, mas 

também como podem complicar umas às outras. Tomando como base que 

vários fatores podem ampliar ainda mais as dificuldades de aprendizagem, a 

seguir serão abordadas as possíveis causas e consequências das DA. 

 

3.3 POSSÍVEIS CAUSAS E CONSEQUÊNCIAS DAS DIFICULDADES DE 

APRENDIZAGEM 

 

 Nos dias atuais, a maior causa do fracasso escolar é a não 

aprendizagem entre os educandos. Weiss (2012) salienta que as dificuldades 

de aprendizagem quase sempre se apresentam associadas a alguns fatores. 

 Spear Swerling e Sternberg (1996) consideram que existem três grandes 

perspectivas sobre as dificuldades de aprendizagem: as perspectivas 

intrínsecas (origem na criança), sejam neurológicas, genéticas ou psicológicas; 

as perspectivas extrínsecas, originárias de variáveis instrucionais, 

motivacionais e ambientais; e as perspectivas interativas, originadas de 

problemas na interação entre o sujeito e o meio social. 

 Nesse sentido, Ciasca e Rossini (2000) salienta que as DA podem estar 

relacionadas a fatores internos que se somam aos fatores externos, como por 

exemplo, fatores emocionais, familiares, sociais, relação professor-aluno, 

programas escolares inadequados, entre outros. 

Tais fatores quando instalados para Fernández (1991), são 

denominados “problema de aprendizagem reativa”, ou seja, a não 

aprendizagem é a resposta de uma ação inadequada vivenciado pelo aprendiz. 

Por outro lado, quando o não aprender não configura um quadro permanente, 

mas sim entra numa variedade peculiar de comportamentos nos quais se 

destaca como sinal de descompensação a autora, nomeia o problema de 

aprendizagem como sintoma. 

 Para Pain (1985), o problema de aprendizagem como sintoma deve ser 

entendido como um estado particular de um sistema que, para equilibrar-se, 
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precisou adotar esse tipo de comportamento, que é denominado e 

caracterizado como não aprendizagem, o que para a autora não configura o 

contrário de aprender. 

 As DA são sintomas que decorrem de obstáculos que aparecem no 

mesmo momento histórico em que está ocorrendo a aprendizagem que, por 

sua vez, resultam de toda história vivida pelo aprendiz, nas suas dimensões 

afetivas, cognitivas, sociais, orgânicas e funcionais (VISCA, 1987). 

 Entretanto, em uma abordagem psicopedagógica, pode-se considerar 

quatro fatores fundamentais que precisam ser levados em consideração ao 

investigar as dificuldades de aprendizagem, sendo eles: fatores orgânicos, 

que se refere à integridade anatômica, ao bom funcionamento dos órgãos bem 

como do sistema nervoso central, do sistema glandular, o tipo de alimentação e 

até a qualidade do sono; como são encontrados nas DAG que têm como 

causas mais comuns a Síndrome de Down, a Síndrome do X frágil, 

anormalidades cromossômicas, entre doenças pré-natais como o 

citomegalovírus, a Síndrome alcoólica fetal (FARRELL, 2008b). Os fatores 

específicos aparecem especialmente no nível da linguagem, na articulação, na 

lecto-escrita e na área perceptivo-motora. Os fatores psicógenos referem-se 

principalmente à identificação de como o indivíduo opera, fatores psicológicos, 

inibições e neuroses. Os fatores ambientais englobam as relações familiares, 

o tipo de moradia, do bairro, da escola,  qualidade de acesso aos lugares de 

lazer e de esportes, bem como aos diversos canais de cultura, as 

possibilidades e oportunidades, também a frequência e abundância de 

estímulos que constituem a aprendizagem algo habitual (PAIN, 1985). 

 Considerando tais fatores percebe-se que as DA, carregam expressivo 

sentido de queixa, de defasagem ou de lacunas que ocorrem e são 

demonstradas primeiramente e principalmente no ambiente escolar, resultando 

em experiências consecutivas e sucessivas de fracasso.  

 Na maioria das vezes a criança com DA nas tarefas escolares, por 

exemplo, é aquela que não atende minimamente às expectativas de seus pais 

e ou de seu professor, pois não consegue permanecer sentada realizando as 

tarefas propostas por ele, apresenta um ritmo abaixo da média da turma, não 

sabe ler e escrever quando a maioria de seus colegas já pode fazê-lo, é mais 
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passiva, dependente, menos assertiva, inquieta, inibida, briguenta e sem 

iniciativa (DEL PRETTE; DEL PRETTE, 1998; MACEDO, 2005). 

 Nesse contexto, a dificuldade escolar interfere no desenvolvimento 

afetivo e compromete os processos intrapsíquicos ligados à formação da 

identidade resultando em problemas comportamentais e socioemocionais. 

Pode-se observar no resultado dos estudos de Jacob; Loureiro (1996) e de 

Machado; Maturano et al, 1994), no que se refere ao relato de mães e de 

pessoas que convivem com estas crianças, a alta incidência nos itens de 

nervosismo, dores de cabeça, dependência da figura da mãe, dificuldade de 

sono, impaciência, insegurança, timidez, medo, irritabilidade, agitação, 

preocupação e desobediência (STEFANINI, 2006). 

 Levando em consideração os vários fatores que podem contribuir com a 

DA, percebe-se de maneira visível as consequências que alunos, pais e 

professores enfrentam cotidianamente no âmbito escolar e social. Com a 

finalidade de refletir ainda mais sobre o assunto, será tratado a seguir de que 

maneira a educação em seu sentido amplo vê as dificuldades de 

aprendizagem. 

 

3.4 EDUCAÇÃO E AS DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM  

   

 No Brasil, atualmente, estão presentes muitos problemas na Educação 

em geral, como abandono escolar, queixas por parte dos professores em 

relação à falta de interesse, de concentração dos alunos, relatos de violência e 

indisciplina, problemas de aprendizagem e o que é pior; crianças passando 

pela escola sem serem alfabetizadas conforme o relatório da avaliação 

nacional de alfabetização (ANA) em 2016 (BRASIL, 2016). 

 Os estudos de Schliemann, Carraher e Carraher (1995) atribuem o 

fracasso escolar da criança à instituição escolar, pois, segundo os autores, os 

conhecimentos informais demonstrados pelas crianças em situações habituais 

não são aproveitados pela escola e são considerados inadequados para a 

aprendizagem. Chakur e Ravagnini (2001) também apontam a escola como 

causadora do insucesso escolar da criança, no que diz respeito à carência do 

espaço físico, à falta de vagas ou à existência de classes numerosas, à 

atuação de professores mal preparados e desmotivados para o trabalho 
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docente e, finalmente, à utilização de práticas pedagógicas em descompasso 

com as necessidades e os interesses dos alunos. 

 Em decorrência disso, hoje a escola e seu cotidiano têm sido objeto de 

estudo, pesquisas, reflexões, trabalhos, indagações e intervenções para 

pensadores, pesquisadores, educadores e até políticos comprometidos com a 

construção de uma sociedade mais democrática e justa. 

 Percebe-se que a escola de antes, de acordo com Roldão (2001), era 

pensada e organizada basicamente em quatro princípios denominados como 

“homogeneidade, segmentação, sequencialidade e conformidade”, pelos quais 

se presumia que todos os alunos fossem organizados por turmas o mais 

homogêneas possível, que a aprendizagem ocorresse de maneira igual e 

estável regida por tempos, espaços, grades curriculares e segmentação 

disciplinar previamente definidos. Assim, a escola era compartimentada, era 

especializada, cada um tinha sua tarefa, obrigação definida, o professor 

ensinava e os alunos aprendiam.  

No entanto, pode-se considerar que atualmente a relação entre as 

pessoas, os avanços da tecnologia, da informação e da comunicação estão 

transformando as formas de viver, assim não se pode negar no âmbito escolar 

que essas transformações se caracterizam pela heterogeneidade, diversidade, 

reflexibilidade e eficácia, pela escola aberta para todos, tanto como entrada e 

quanto para percurso (ROLDÃO, 2001).  

Mediante tais transformações, a educação torna-se um desafio ainda 

mais complexo, que implica outras formas de combinações e de organização 

tanto estrutural quanto da relação do aluno com os professores, com as fontes 

de informação e sobretudo com o saber. Na medida que essas mudanças 

estão ocorrendo, abre-se espaço na sociedade para se discutir questões sobre 

o sistema educacional, sobre a pedagogia, o currículo, a formação de 

professores nos diversos campos como no campo das ciências sociais, das 

políticas públicas e no campo dos direitos no sistema educacional (ARROYO, 

2013). 

 Quando Piaget (1980) discorre sobre o direito à educação, salienta que 

é necessário reconhecer o papel imprescindível dos fatores sociais na própria 

formação do indivíduo, assim o direito intelectual e moral é mais amplo do que 

simplesmente adquirir conhecimentos ou apenas escutar; mais amplo do que 
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mera obrigação a se cumprir ou um ingênuo direito a somente frequentar a 

escola. O direito à educação, na medida em que vise ao pleno 

desenvolvimento do indivíduo, passa a ser o de encontrar nas escolas tudo o 

que é necessário à construção de um raciocínio e de uma consciência moral.  

 A necessidade de constituir uma escola que cumpra sua função de 

formar cidadãos, oportunizar a todos os alunos os conhecimentos de que eles 

necessitam para viver em sociedade, demonstrando a importância de cada 

pessoa (aluno) por intermédio de uma prática pedagógica que seja estruturada 

de modo a contemplar as necessidades de todos, de forma igualitária, foi 

discutida e assumida a partir de documentos legais nacionais e internacionais, 

como a Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 1988), a Declaração Mundial 

Sobre Educação para Todos – Organização das Nações Unidades para 

Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) (1990), a Declaração de 

Salamanca (1994) e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(BRASIL, 1996); além da Convenção dos Direitos das Pessoas com 

Deficiência, ratificada e incorporada a Constituição como Decreto Legislativo nº 

186/2008 (BRASIL, 2008) dentre outros documentos legais. 

 Com base nesse novo paradigma, a escola passa, respaldada na 

legislação, a ser obrigada a acolher e matricular todos os alunos independente 

de suas necessidades ou diferenças.  Como afirma a Resolução n.2/2001 que 

instituiu as Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação 

Básica, em seu Art. 2º, 

 

Os sistemas de ensino devem matricular todos os alunos, 
cabendo às escolas organizar-se para o atendimento aos 
educandos com necessidades educacionais especiais, 
assegurando as condições necessárias para a educação de 
qualidade para todos. 
 

 De acordo com o movimento da Educação Inclusiva, a escola não se 

restringe à criança com deficiência, nem tampouco, de forma mais ampla, 

àquelas com necessidades educacionais especiais, mas contempla toda 

criança, em sua extensa diversidade de habilidades e dificuldades na 

possibilidade de construir um novo conceito dos processos de ensino e 

aprendizagem, eliminando definitivamente o seu caráter segregacionista, de 
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modo que sejam incluídos nesses processos todos os que, por direito, são 

sujeitos da educação. 

 Considera-se alunos com necessidades educacionais especiais, de 

acordo com as Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação 

Básica (2001, p.10) os: 

 

[...] educandos que durante seu processo educacional 
apresentam dificuldades acentuadas de aprendizagem no que 
se refere às vinculadas a uma causa orgânica e às 
relacionadas a condições, disfunções limitações ou 
deficiências. 

 

A educação especial deve ser vista como um processo educacional 

definido por uma proposta pedagógica que assegure recursos e serviços 

especiais para apoiar, complementar e substituir os serviços educacionais 

comuns para garantir a educação escolar e promover o desenvolvimento das 

potencialidades dos educandos com algum tipo de NEE. 

Como mostram os dados do MEC (BRASIL, 2016), cerca de 50% dos 

alunos que apresentam dificuldades de aprendizagem chegam ao final do 

ensino médio demonstrando não estarem alfabetizados ou com muitos 

problemas de leitura e escrita. Em sua maioria, as escolas, por considerarem 

não saber lidar com o problemática, acreditam que o mesmo tem uma origem 

patológica. Dados do MEC mostram que cerca de 30% desses alunos são 

diagnosticados como portadores de uma deficiência, para justificar seu mau 

desempenho escolar (BRASIL, 2016). Ainda segundo o mesmo órgão a 

dislexia, a hiperatividade, o déficit de atenção, o déficit do processamento 

auditivo e a deficiência mental são os nomes mais comuns dados ao problema. 

De acordo com Bueno (2008), embora os números ainda não sejam 

formalmente reconhecidos pelo MEC, eles fomentam uma série de estudos que 

avaliam a situação da educação brasileira e procuram entender o que impede a 

aprendizagem de uma parcela tão grande de alunos. Ainda de acordo com o 

autor, o insucesso da criança na escola, se deve a um conjunto de fatores que 

na maioria das vezes não são considerados. 

Como um dos agentes responsáveis pela integração da criança na 

sociedade, além da família, a escola é capaz de contribuir para o bom 

desenvolvimento de uma socialização adequada da criança, por meio de 
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atividades em grupo, de forma que capacite o relacionamento e a participação 

ativa destas, caracterizando em cada criança o sentimento de reconhecer-se 

um ser social. As escolas podem buscar formas de prevenção nas propostas 

de trabalho, preparar os professores para entenderem seus alunos, diferenciar 

um a um, respeitando o ritmo de cada um. 

O professor pode procurar conhecer melhor o seu aluno e perceber se 

ele apresenta dificuldades de aprendizagem, a partir disso, o docente pode 

encontrar maneiras de como proceder e trabalhar para que essa dificuldade 

seja amenizada. A participação da família é de suma importância, os pais, 

assim como o professor, devem estar cientes da DA que seu filho apresenta 

para poder ajudá-lo quando solicitados. A origem das dificuldades ou 

problemas de aprendizagem não está relacionada somente com a 

individualidade da criança, mas com a estrutura familiar a que está inserida. De 

acordo com que foi citado, a criança que aprende deve ser vista como um todo. 

Pensando nisso, a seguir será tratado como Piaget pensava as DA no 

processo de aprendizagem.  

 

3.5 DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM SEGUNDO PIAGET 

  

De acordo com Macedo (2005) e Cunha (2015), Piaget era um 

pesquisador e teórico da psicologia do desenvolvimento, que analisava o 

problema da aprendizagem na perspectiva da epistemologia e da inteligência. 

Nessa perspectiva, a criança é um sujeito epistêmico que constrói 

conhecimentos a partir da coordenação geral de suas ações, pelos 

ensinamentos, oportunidades proporcionadas pela sociedade ou cultura, bem 

como pelos benefícios da herança genética, saúde orgânica e mental. 

 Assim, compreendendo a criança como sujeito epistêmico, Piaget (1975) 

vincula o ato de aprender com o conhecimento, pois para ele aprender está 

associado ao que fazemos, ou seja, é saber fazer, realizar; e conhecer é 

compreender a situação, distinguindo as relações necessárias das ocasionais. 

Conhecer é atribuir significado às coisas, considerando não apenas os 

aspectos explícitos do fato, mas principalmente os implícitos, os possíveis. 

 Pode-se inferir, na perspectiva piagetiana, que, reconhecida como 

sujeito epistêmico a criança é sujeito da criação, da invenção e da descoberta. 
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Assim, não tem dificuldades, mas problemas a resolver, procedimentos a 

construir, compreensões a formular e os erros e acertos são inevitáveis, pois 

tudo faz parte do processo. Piaget (1976) defende que as estruturas, os 

esquemas, os conceitos, as ideias são criados, construídos por meio de um 

processo de auto-regulação, ou seja, significa a busca da sintonia. Nesse 

sentido, a regulação refere-se a alguns aspectos do processo que precisam ser 

corrigidos ou mantidos, mantendo em vista os resultados que se quer alcançar. 

Tudo se desenvolve pouco a pouco segundo níveis ou estágios de 

desenvolvimento, assim, pode-se analisar o erro de acordo com cada um dos 

três níveis. Por exemplo, no nível I pode-se verificar que conscientemente não 

há erro, é recalcado e as respostas conflitantes não causam incômodo ou 

problemas para a criança, as tentativas de denunciá-lo são inoperantes, não 

significa dificuldade, mas sim uma forma de compreensão e realização 

primordial, isto é, será integrado em estágios sucessivos de desenvolvimento. 

No nível II o erro aparece como um problema, a mesma maneira, suas 

respostas acontecem por ensaio e erro, por mera tentativa. No nível III, o erro é 

superado enquanto problema, há uma antecipação e pré-correção do erro logo 

a criança alcança uma certa autonomia (MACEDO, 2005).  

 Assumindo a perspectiva interacionista-construtivista de Jean Piaget 

(2015), que coloca em foco como se desenvolve o processo cognitivo, como é 

possível o ser humano aprender, conhecer e dar sentido aos objetos e 

acontecimentos caracterizando-os de maneira a compreender como esses 

objetos e acontecimentos se constroem ou se transformam, não por simples 

cópia, diferentes autores identificam os problemas de aprendizagem como 

resultantes de falhas no processo de relação do sujeito com o meio.  

 Ao se depararem com crianças que não aprendem, professores e 

profissionais da educação, perguntam-se “o que ocorre com as crianças que 

não atuam sobre o meio, por serem impedidas, ou atuam pouco?” (DOLLE, 

1997). Chiarottino (1984, p.83), que realiza pesquisas nesse enfoque, explica: 

 

Depois de vários anos de observação do comportamento da criança 
em situação natural, chegamos à conclusão de que os distúrbios de 
aprendizagem são determinados por deficiências no aspecto 
endógeno do processo da cognição e de que a natureza de tais 
deficiências depende do meio no qual a criança vive e de suas 



63 

 

possibilidades de ação neste meio, ou seja, depende das trocas do 
organismo com o meio, num período crítico de zero a sete anos. 
 

 Assim, para essa autora, há uma causa orgânica para as DA, 

parcialmente determinada pelo ambiente e passível de remediação. Nos 

estudos e pesquisas que realiza na Universidade de São Paulo (USP), 

Chiarottino (1984) apresenta características e problemas específicos no 

processo de interação com o meio e na estruturação do real que as crianças 

com dificuldades de aprendizagem apresentam. 

 Levando em consideração a hipótese de que o universo só se torna 

conhecido por intermédio das estruturas construídas ao longo do 

desenvolvimento, o sujeito que aprende é levado pela teoria piagetiana a um 

alto nível de dignidade sem desconsiderar a importância das interações sociais. 

Contudo, Piaget (1976) traz mudanças significativas, principalmente no que diz 

respeito à maneira como o erro deve ser encarado. Para o autor a palavra erro, 

não faz parte de seu repertório, o que interessa realmente na teoria piagetiana 

é a ação física ou mental diante do acontecimento, erro e acerto são 

simplesmente detalhes dessas ações.  

 De acordo com Astolfi (1997), o erro pode ser positivo e tem papel 

importante ao considerar a construção do conhecimento, mesmo quando 

alunos dão respostas que ao olhar do educador possam parecer absurdas, faz-

se importante compreender as operações intelectuais. Correia (2001) salienta 

que para muitos construtivistas o progresso só ocorre quando o sujeito se 

encontra em novas situações e que nestas seja possível que ele utilize-se das 

ferramentas de que dispõe. Nessa perspectiva, o erro implica em qual lógica de 

pensamento o aluno se encontra em determinado momento, possibilitando ao 

educador compreender como realiza seu raciocínio e propor situações de 

intervenção significativas para superar assimilações inadequadas ou 

incompletas.  

Pensando que Piaget considerou que o conhecimento não reside na 

“cópia” dos objetos e nem na cópia das transformações, mas na construção do 

real, ou como salienta Chiarottino (1984), que o conhecimento habita nos 

esquemas da atividade a partir das ações e operações, percebe-se que a 

aprendizagem seria mais real quando pautada nas necessidades da criança 

porque primeiramente partiria do interesse da própria criança, revelando que 
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seu nível de organização mental está apto a realizar tal aquisição, já que a 

necessidade traz implícitas as formas ou estruturas cognitivas das quais a 

criança dispõe.  
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4. AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM PELO O OLHAR DA 

PSICOPEDAGOGIA 

 

 Durante muito tempo a vida escolar esteve aprisionada aos exames 

escolares, que muitas vezes estão enraizados medo, culpa e castigo. Em 

tempos de novos paradigmas, neste capítulo que aborda a avaliação 

psicopedagógica, será tratada a avaliação como recurso para o processo de 

aprendizagem. 

Coll; Marchesi; Palácios (2007) explicam que a avaliação 

psicopedagógica é um processo de coleta e análise de informações relevantes 

acerca dos vários elementos que intervêm nos processos de ensino e 

aprendizagem, visando: a) identificar as necessidades educativas de 

determinados alunos ou alunas que apresentem dificuldades em seu 

desenvolvimento pessoal ou desajustes com respeito ao currículo escolar por 

causas diversas; e b) fundamentar as decisões a respeito da proposta 

curricular e do tipo de suportes necessários para avançar no desenvolvimento 

das várias capacidades e para o desenvolvimento da instituição. 

Sendo assim, observa-se que esse tipo de avaliação deve ser um 

processo dinâmico, pois é nela que são tomadas decisões sobre a necessidade 

ou não de intervenção psicopedagógica. Ela é a investigação do processo de 

aprendizagem do indivíduo visando entender a origem da dificuldade e/ou 

distúrbio apresentado. Inclui entrevista inicial com os pais ou responsáveis pela 

criança, análise do material escolar, aplicação de diferentes modalidades de 

atividades e uso de testes para avaliação do desenvolvimento, áreas de 

competência e dificuldades apresentadas. Durante a avaliação podem ser 

realizadas atividades matemáticas, provas de avaliação do nível de 

pensamento e outras funções cognitivas, leitura, escrita, desenhos e jogos. 

Para Rubinstein (1996), o diagnóstico psicopedagógico pode ser 

comparado com um processo de investigação. A avaliação psicopedagógica ou 

diagnóstico psicopedagógico consiste em um processo observador e 

investigativo em que por meio da coleta e análise de informações relevantes do 

sujeito, é possível verificar os vários elementos que influenciam nos processos 

de ensino e aprendizagem. O diagnóstico psicopedagógico é uma das peças 

fundamentais para uma intervenção eficaz. 
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Avaliar as aprendizagens de um aluno equivale a especificar até que 

ponto ele desenvolveu determinadas capacidades contempladas nos objetivos 

gerais da etapa. Para que o aluno possa atribuir sentido às novas 

aprendizagens propostas, é necessária a identificação de seus conhecimentos 

prévios, finalidade a que se orienta a avaliação das competências curriculares.  

Para Bossa (2000), é um processo que permite ao profissional 

investigar, levantar hipóteses provisórias que serão ou não confirmadas ao 

longo do processo recorrendo, para isso, a conhecimentos práticos e teóricos. 

Essa investigação permanece durante todo o trabalho diagnóstico por meio da 

“escuta psicopedagógica”, observações para que “[...] se possa decifrar os 

processos que dão sentido ao observado e norteiam a intervenção” (p.24). 

 

4.1 IMPORTÂNCIA DAS PROVAS OPERATÓRIAS DE PIAGET NA 

AVALIAÇÃO 

 

No que se refere às provas operatórias, essas auxiliam na avaliação 

psicopedagógica no sentido de que é possível conhecer o funcionamento e o 

desenvolvimento das funções lógicas do sujeito em atendimento. Ainda, é 

possível verificar o nível cognitivo em que a criança se encontra e se há a 

hipótese de atraso cognitivo em relação a sua idade cronológica. Segundo 

Visca (1987), as provas operatórias têm o intuito de determinar o nível de 

pensamento do sujeito. 

Weiss (2012) acrescenta que as provas têm por objetivo definir o grau 

de alcance das noções essenciais do desenvolvimento cognitivo, podendo 

detectar o nível de pensamento adquirido pelo sujeito. Sendo assim, é 

necessário que o psicopedagogo tenha em mente que a aplicação de um 

pequeno número de provas de conservação, em uma mesma sessão, a 

elaboração cuidadosa das perguntas, evitando-se erros e consequente 

alteração no resultado das provas e a precaução para que não haja uma 

possível contaminação das respostas do sujeito, alternar as provas, consiste no 

bom procedimento para a aplicação do instrumento. As respostas das provas 

operatórias são classificadas em três níveis: Nível 1: não há conservação, o 

sujeito não atinge o nível operatório nesse momento. Nível 2: as respostas 

apresentam oscilações ou não são completas. Em um momento conserva, 
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outro não. E, por fim, Nível 3: as respostas demonstram aquisição da noção, 

sem hesitar. 

 

4.1.1 Avaliação Cognitiva: Provas Operatórias  

 

O método clínico, instrumento desenvolvido por Jean Piaget, em 1926, 

elaborado em etapas e reformulado várias vezes, ainda hoje permanece clínico 

em sua essência e crítico em sua prática, por exigir da criança que justifique 

suas atitudes e suas interpretações tentando seguir as sinuosidades de seu 

pensamento, por meio de provas operatórias. Segundo Visca (2008), por meio 

das provas operatórias, Piaget pode teoricamente demonstrar que os 

conhecimentos não eram inatos ou impostos a partir do meio, mas que 

provinham do resultado de uma construção gradativa. 

 As provas operatórias têm como objetivo principal descobrir e avaliar as 

noções de tempo, número, causalidade, conservação, entre outros; revelando o 

nível de pensamento alcançado pela criança, isto é, o nível de estrutura 

cognoscitiva com que ela opera (WEISS, 2012; MACDONELL, 1994). De 

acordo com Borges (1992, p. 7), 

 

As provas operatórias foram organizadas com o objetivo de criar certo 
tipo de escala de desenvolvimento intelectual e, sobretudo, de testar 
a validade das hipóteses de Piaget, ou seja, fundamentar o sujeito 
epistêmico [...] 
 

 De acordo com Visca (2008), são necessários dois critérios importantes 

aos quais o aplicador das provas operatórias tem que se atentar. O primeiro é o 

vínculo e o segundo são as hipóteses. No que diz respeito ao vínculo, se faz 

necessário que criança e aplicador já tenham estabelecido um laço de 

confiança e quanto ao segundo, o autor salienta que são as hipóteses do 

aplicador que indicarão o ponto de partida de onde iniciará a investigação. 

 As provas operatórias são aplicadas praticamente da mesma forma. 

Com caráter interrogatório, busca-se conhecer como a criança pensa, os juízos 

que faz e os argumentos que ela possui para justificar suas respostas. Durante 

a realização das provas operatórias é necessário ter cuidado com as 

instruções, com alternância das provas, ainda muito cuidado para que não se 
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induza um tipo de juízo ou resposta por meio da formulação imprópria da 

questão. Contudo, requer do aplicador estratégias para explorar ao máximo as 

possibilidades da criança para que não existam incertezas na interpretação do 

nível cognitivo, como considera Visca (2008). 

 Para avaliação, não interessa somente a resposta dada pela criança. De 

acordo com Sampaio (2014), deve-se observar o contexto geral: as reações, 

postura, fala, inquietações, reação diante do desconhecido, argumentos, 

organização e manipulação do material. Cada etapa alcançada pela criança 

revela o grau de sua estrutura operatória; assim, torna-se possível identificar o 

nível do pensamento por ela adquirido.  

No campo da aprendizagem, em sua maioria, as provas do Diagnóstico 

Operatório têm sido selecionadas de acordo com os estudos de Bärbel Inhelder 

e seguem no Quadro 1: 

 

QUADRO 1. Guia para seleção de provas conforme a idade do sujeito 
 
 
Até 6 anos 

Conservação 
 

- de pequenos conjuntos discretos de 
elementos 
- de quantidade de líquido 

Classificação - de mudança de critério ou dicotomia 
Seriação - com palitos 

 
 
 
De 6 a 7 anos 

Conservação 
 

- de pequenos conjuntos discretos de 
elementos 
- de quantidade de líquido 
- de quantidade de matéria  
- de composição de quantidade de liquido 

Classificação - de mudança de critério ou dicotomia 
-intersecção de classes ou quantificação da 
inclusão de classes 

Seriação - com palitos 
 
 
De 8 a 9 anos 
 
 

Conservação 
 
 
 

- de quantidade de matéria 
- de comprimento  
- de composição de quantidade de líquido 
- de peso 

Classificação 
 

- intersecção de classes 
- quantificação da inclusão de classes 

Seriação - com palitos 
De 10 a 12 anos Conservação 

 
 

- de comprimento  
- de peso 
- de volume 

Classificação - intersecção de classes 
- quantificação da inclusão de classes 

Mais de 12 anos No caso do sujeito obter êxito na prova de conservação de volume, 
administram-se as provas para o pensamento formal. 

Fonte: MACDONELL (2004, p. 12) 
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O Quadro 1, apresenta a descrição, finalidade e o objetivo de cada prova 

do diagnóstico operatório (PIAGET, 2015; MACDONELL, 2004). A conservação 

é o equivalente comportamental da igualdade lógica e permite assumir a 

identidade de um objeto ou da importância do mesmo apesar das 

transformações a que seja submetido e que não comprometam a integridade 

ou a quantidade em questão. 

 Prova de conservação de pequenos conjuntos discretos de elementos: 

conhecida como prova das fichas, se estuda a possibilidade de conservação da 

equivalência numérica com quantidades discretas, apesar das transformações 

configurais que se efetuam, partindo-se previamente de uma correspondência 

termo a termo. 

Prova de conservação de quantidade de líquido: é a clássica prova de 

transvasamento de líquido. Nela, como nas seguintes provas, indagar-se-á o 

grau de conservação com um material físico contínuo em suas distintas 

variáveis. 

Prova de composição de quantidade de líquido: nessa prova a criança 

deve encontrar por si mesma a solução mediante um processo de síntese. 

 Prova de conservação de quantidade de matéria: é a prova correlativa à 

prova de conservação de líquido, mas que utiliza um novo conteúdo com 

relação ao material (massa de modelar). 

 Prova de conservação de peso: estuda o grau de aquisição da 

invariância dessa grandeza a qual, como sabe-se, tem êxito no segundo nível 

das operações concretas. 

 Prova de conservação de comprimento: é administrada às crianças que 

atingem a conservação das equivalências numéricas. Trata-se de estudar a 

capacidade da criança em relação a transposição ou reconstrução desse 

conhecimento no nível da conservação de um contínuo unidimensional – o 

comprimento. 

 Prova de conservação de volume: essa prova é apresentada em duas 

variações, segundo o material com que se trabalhe: massa de modelar ou 

torrão de açúcar, recomenda-se a utilização dos dois. A aplicação dessa prova 

é indicada para crianças acima de 10 anos de idade.  

 Provas de classificação (mudança de critério, quantificação da inclusão 

de classes, Intersecção de classes): indagam o domínio da criança a respeito 
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dessa noção. As três provas possuem uma estrutura comum: coordenação da 

compreensão e extensão das classes e manejo das relações de inclusão, ainda 

que se refiram a conteúdos diferentes (PIAGET, 2015; MACDONELL, 2004). 

 Prova de mudança de critério ou dicotomia: essa prova tem um grau 

simplificado que permite à criança uma melhor compreensão das consignas e 

facilita a operação com as fichas, avalia a capacidade de classificar objetos, 

além de possibilitar ao experimentador o entendimento evolutivo das condutas 

do sujeito. 

 Prova de quantificação da inclusão de classe: é a clássica prova com 

flores, na qual se procura indagar o manejo da quantificação inclusiva a 

respeito das classes, quer dizer, a coordenação de “todos” os elementos de 

uma classe com “alguns” elementos das sub-classes incluídas, avalia o 

esquema antecipatório que combina de forma móvel os procedimentos 

ascendentes e descendentes. 

 Prova de intersecção de classes: por meio de perguntas referentes à 

intersecção e à inclusão de conjuntos que se apresentam, investiga-se o grau 

de operatividade a respeito das relações lógicas no manejo das classes, 

através da capacidade de estabelecer que um conjunto de elemento possua, 

respectivamente, atributos dos outros dois. 

 Prova de seriação de palitos é uma prova que permite reconhecer com 

clareza o esquema operatório por meio das respostas do sujeito, avalia a 

capacidade de seriar, classificar, ordenar objetos de forma crescente ou 

decrescente por atributo comum como maior/menor (PIAGET, 2015; 

MACDONELL, 2004).  

 Pelo fato de que, por meio das provas, pode-se dizer em que período de 

desenvolvimento a criança com dificuldade de aprendizagem se encontra, a 

seguir, será tratada da avaliação da aprendizagem. 

 

4.2 AVALIAÇÃO DAS DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM: TESTE 

COLEÇÃO PAPEL DE CARTA 

 

A avaliação do Teste Coleção Papel de Carta (CPC) embasa-se na 

Teoria do Vínculo, elaborada por Pichon Rivière (1988), com base na 
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Epistemologia Genética de Jean Piaget (1971, 2015) e também na Teoria de 

Emília Ferreiro (1996).  

O CPC é um guia psicopedagógico para avaliação das dificuldades de 

aprendizagem, que consta de 6 lâminas em papel colorido com diferentes 

estímulos e com os seguintes temas: comunicação, vinculação afetiva, receber 

afeto, interação familiar, relação com a aprendizagem e prognóstico. Tem como 

objetivos levantar as possíveis causas da dificuldade de aprendizagem; levar a 

criança a projetar-se nos personagens; analisar os esquemas de pensamento 

utilizados pela criança na estruturação das histórias e processar uma análise 

específica de sua produção escrita a fim de subsidiar o trabalho 

psicopedagógico (CHAMAT, 2004). 

Mediante o exposto, seguem as seis figuras acompanhadas por uma 

breve descrição de cada lâmina norteada pelo guia CPC para avaliação das 

dificuldades de aprendizagem citadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1: Lâmina Comunicação 

Fonte: Chamat (2010) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exibe como personagem principal um coelho 
telefonando. Como figuras de fundo, um pássaro 
portando uma carta, que supostamente lhe será 
entregue, tendo como observadora, uma 
borboleta. Tem como objetivo verificar a forma de 
comunicação e interação do sujeito, bem como o 
grau de afetividade liberado nesta inter-relação. 
 

Exibe como personagem principal um coelho 
telefonando. Como figuras de fundo, um pássaro 
portando uma carta, que supostamente lhe será 
entregue, tendo como observadora, uma 
borboleta. Tem como objetivo verificar a forma de 
comunicação e interação do sujeito, bem como o 
grau de afetividade liberado nesta inter-relação. 
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Figura 2: Lâmina Vinculação Afetiva 

Fonte: Chamat (2010) 
 

 

 

 

Figura 2: Lâmina Vinculação Afetiva 
Fonte: Chamat (2010) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lâmina: Interação Familiar 
 

Figura 3: Lâmina Receber Afeto 
Fonte: Chamat (2010) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apresenta um elefante dando banho em dois 
elefantinhos e um cordeiro, tendo como 
espectadores dois coelhos, um sapo, dois 
pássaros, um sol sorridente e, quase imperceptível, 
uma borboleta. Pretende verificar as relações 
vinculares que o sujeito estabelece, projetando-se 
no personagem adulto ou nos animaizinhos, a 
importância atribuída ao recipiente, numa possível 
percepção da relação continente/contido e do tipo 
de vínculo que emerge dessa interação. 

Uma coleção de figuras com destaque de um 
ratinho deitado na rede, com a presença de um 
rato maior. Em segundo plano aparecem alguns 
pássaros, um dos quais parece embalar o bebê-
rato, um pássaro toca violão e outros dois 
observam ou cantam e como figura de fundo pode-
se observar uma casa em forma de cogumelo. 
Avalia a possível relação de maternagem, que 
podem explicar a “internalização de modelos 
facilitadores de aprendizagem”. 
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Figura 4: Lâmina Interação Familiar 

Fonte: Chamat (2010) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 5: Lâmina Relação com a Aprendizagem 

Fonte: Chamat (2010) 
 

 

 

 

 

 

 

Apresenta em destaque quatro figuras: um gato 
com um livro na mão e dois outros livros ao lado; 
uma tartaruga recostada numa caixa e de olhos 
fechados; um macaco em cima de um caixote, 
segurando um bastão com uma das mãos e com a 
outra mão na cabeça; a cabeça de um burro semi-
introduzida, através da janela do ambiente. Há um 
pássaro no ar e uma borboleta próxima a um 
quadro com letras fixadas na parede como figuras 
adicionais. Pretende-se verificar se o sujeito 
percebe a presença de uma situação de 
aprendizagem e analisar a relação que o sujeito 
estabelece entre “o ser que ensina” e “o ser que 
aprende” consequentemente o nível da relação 
vincular com a aprendizagem. 
 

Mostra-se dois patos adultos e cinco patinhos, 
um está no lago nadando em direção aos 
demais; dois mostram-se com a atenção voltada 
para uma centopéia, um outro sugere caminhar 
e o quinto com os olhos fechados parece 
chorar. Há uma árvore florida atrás dos patos, 
cujo o tronco apresenta uma abertura que 
sugere um abrigo. No tronco encontra-se uma 
borboleta e, ao fundo, um castelo. Tem como 
finalidade verificar as relações e as interações 
familiares, observar em que tipo de personagem 
ocorre uma maior projeção da criança, e qual o 
comportamento dos personagens que conduz a 
mesma a uma maior identificação, a fim de 
possibilitar a detecção da problemática 
emocional subjacente à aprendizagem. 
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Figura 6: Lâmina Prognóstico 
Fonte: Chamat (2010) 

 

 As orientações para a aplicação do CPC indicam que o teste deve ser 

realizado na fase diagnóstica, após aplicador e sujeito terem algum contato 

anterior por meio de alguma técnica para que o vínculo tenha sido 

estabelecido.  

A seguir, serão apresentados os recursos metodológicos utilizados neste 

estudo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Representa uma situação indefinida. Consta de 
uma figura de um ursinho segurando uma flor 
acima da cabeça e atravessando um riacho sobre 
o tronco de árvore, numa ramificação na qual há 
um sapo dependurado. Na margem do riacho há 
um pato observando um peixe maior que o 
mesmo, que por sua vez observa o ursinho. Ao 
fundo, dois pássaros sobre um galho, observam a 
cena. Acima um avião sobrevoa. Espera-se 
suscitar o conflito decorrente da situação 
vivenciada no momento pela criança, relativo às 
suas dificuldades de aprendizagem, pretende-se 
ainda, avaliar o desfecho apresentado pelo sujeito 
com relação à sua problemática.  
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5 METODOLOGIA 

 

Neste capítulo, são estudados os caminhos utilizados para cumprir os 

objetivos propostos neste estudo, ou seja, são apresentados todos os 

procedimentos adotados na pesquisa de forma clara e detalhada. A pesquisa 

possibilita uma aproximação e um entendimento da realidade a investigar. 

Trata-se de um processo permanentemente inacabado. Processa-se por meio 

de aproximações sucessivas da realidade, fornecendo-nos subsídios para uma 

intervenção no real. 

 

5.1 TIPO DE ESTUDO 

 

 Quanto aos objetivos, esta pesquisa é de caráter exploratório, de corte 

transversal e correlacional, uma vez que proporciona maior familiaridade com o 

problema, com vistas a torná-lo mais explícito ou a construir hipóteses. São 

estabelecidos critérios, métodos e técnicas para a exploração do conteúdo; 

visa à descoberta, ao achado ou à explicação dos problemas que não eram 

evidentes (GIL, 2007). 

As pesquisas exploratórias nos modelos transversais e correlacionais 

caracterizam-se pela descrição de relações entre duas ou mais categorias, 

conceitos ou variáveis num determinado momento. O que se mede ou analisa é 

a relação entre categorias, conceitos, objetos ou variáveis, por vezes em 

termos correlacionais ou em termos de relação causa-efeito, mas sempre num 

momento específico e único (SAMPIERI; COLLADO; LÚCIO, 2013). 

No que se refere à abordagem, este estudo é quanti-qualitativo ou misto, 

como o próprio nome indica, representa a combinação das duas modalidades. 

É uma abordagem da investigação que combina ou associa as formas 

quantitativa e qualitativa. Requer, portanto, o uso de recursos e de técnicas 

estatísticas, porém não abdica da interpretação dos fenômenos e da atribuição 

de significados aos dados (CRESWELL, 2007). 

A investigação quantitativa tem como objetivo identificar e apresentar 

dados, indicadores ou tendências observáveis, explicar fenômenos e 

estabelecer relações causais, procurar as causas dos fenômenos sociais não 

focando os aspectos subjetivos do indivíduo, como afirmam Sampieri, Collado, 
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e Lúcio (2013). Já a metodologia qualitativa, para Chizzotti (2003), se baseia na 

relação existente entre o mundo real e o sujeito, com uma mútua dependência 

entre ambos. É um meio para explorar e para entender o significado que os 

indivíduos atribuem a um problema social ou humano. Investiga como o 

profissional da educação consegue trabalhar conteúdos escolares mediante as 

dificuldades de aprendizagens do aluno, se estes estão preparados para lidar 

com estas situações em sala de aula ou não, e quais estratégias utilizadas 

diante da realidade encontrada. 

Quanto à natureza se classifica como pesquisa aplicada que objetiva 

gerar conhecimentos para aplicação prática, dirigidos à solução de problemas 

específicos. Envolve verdades e interesses locais (GIL, 2007, p.42). 

As questões objetivas do método clínico foram analisadas de forma 

descritiva quantitativa e foi utilizado o programa estatístico Statistical Package 

for the Social Science (SPSS) e as questões discursivas do teste coleção papel 

de carta foram analisadas pela abordagem qualitativa.  

 

5.2. PARTICIPANTES 

 

Participaram do estudo 15 alunos do 3º ano do Ensino Fundamental I de 

uma Escola Municipal de uma cidade do Sul de Minas Gerais, de ambos os 

sexos, com idades compreendidas entre 8 e 10 anos, que de acordo com seus 

professores apresentam queixas de dificuldade de aprendizagem e que não 

apresentam comprometimentos orgânicos, nem laudos. 

 As crianças foram escolhidas a partir da observação e vivência escolar 

de professores regentes de salas do 3º ano do Ensino Fundamental I da 

escola. As quinze crianças pertenciam a três turmas diferentes, sendo 1 da 

turma do 3º ano D, 6 do 3º C e 8 alunos do terceiro ano A. Dez do sexo 

masculino e cinco do sexo feminino, de diferentes níveis socioeconômicos, 

sendo que nove dos alunos têm 8 anos de idade, cinco têm 9 anos de idade e 

um tem 10 anos de idade, como mostra a tabela 1. 
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Tabela 1: Caracterização da amostra 
Sujeito Sexo Idade Manhã/Tarde 

1 M 8 M 

2 F  9 M  

3 F 9 M 

4 M 8 M 

5 M 9 M 

6 M 8 M 

7 M 10 M 

8 F 8 T 

9 M 8 T 

10 F 8 T 

11 M 9 T 

12 M 8 T 

13 M 9 T 

14 F 8 T 

15 M  8 T  

Porcentagem 
Fem. 33,3 

8 anos -  60,0 Manhã 46,7 

 

 Masc. 66,7 9 anos – 33,3 Tarde 53,3 

 
100,0 10 anos - 6,7 

 

100,0 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Pela tabela 1 também pode-se observar que dos 15 alunos avaliados 

33,3% (05) eram do sexo feminino e 66,7% do sexo masculino (10). No que se 

refere à idade, 60% (9) dos alunos tinham 8 anos, 33,3% (05) dos alunos 

tinham 9 anos e apenas 6,7% (1) aluno tinha 10 anos. Quanto ao período em 

que frequentam a escola tem-se que 46,7% (7) estudam na parte da manhã e 

53,3% (8) estudam à tarde. Pode-se inferir, então, que a maioria das crianças 

estuda à tarde, tem 8 anos e são do sexo masculino. 
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5.3 CUIDADOS ÉTICOS 

 

Inicialmente, o trabalho foi submetido ao Comitê de Ética da 

Universidade, com parecer número 1.601.124 conforme anexo A, após 

aprovação, deu-se início à pesquisa de campo. Constam, também, dos 

procedimentos éticos, a Carta de Autorização para o diretor da escola com o 

pedido de realização da pesquisa em seu interior; o Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (TCLE), o qual foi assinado pelos pais e/ou responsáveis 

pelos participantes da pesquisa, segundo os apêndices A, B e C. Todos os 

alunos assinaram o termo de assentimento antes de realizarem as avaliações. 

As provas do método clínico de Piaget e o teste CPC foram realizados de 

acordo com o estudo teórico, materiais e protocolos de cada prova, conforme 

anexos B e C e apêndice D. A aplicação da pesquisa ocorreu individualmente 

com cada uma das quinze crianças elencadas pelas professoras, com duração 

de 50 minutos por instrumento, sendo as provas operatórias aplicadas em um 

dia e o teste CPC em outro dia. 

 

5.4 PROCEDIMENTOSEINSTRUMENTOS 

 

No primeiro momento, foi pedida a autorização ao da escola para 

realizar o estudo. Em seguida, um novo contato foi realizado com a direção e 

supervisão pedagógica da escola, que direcionaram para que fossem 

pesquisados alunos de três turmas de terceiro ano (ano que fecha o ciclo de 

alfabetização) e apresentavam dificuldades. Além disso, o terceiro ano foi 

escolhido para ser avaliado em função de serem os participantes de uma 

avaliação externa Programa de Avaliação da Alfabetização (PROALFA), que 

tem como objetivo avaliar a capacidade de leitura, escrita, interpretação e 

síntese dos estudantes ao fim do ciclo de alfabetização. Depois, houve contato 

com cada professora de terceiro ano, de forma individual, para explicação da 

pesquisa e escolha dos participantes. Os participantes escolhidos pelas 

professoras foram os que apresentavam rendimentos escolares abaixo do 

esperado, segundo cada professora. 

Com base nisso, foram aplicados dois instrumentos de avaliação, sendo 

o primeiro o método clínico de Piaget e o segundo o teste CPC teste de 
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avaliação das dificuldades de aprendizagem. No que se refere ao método 

clínico, são provas operatórias que consiste de situações experimentalmente 

preparadas com ou sem a ajuda da criança, apresentada por objetos e por 

modificações. Trata-se de uma situação de entrevista não padronizada que 

pretende verificar o quanto a criança sabe a respeito das noções envolvidas na 

situação e que permite ao examinador inferir qual o nível de desenvolvimento 

das operações mentais (PIAGET; INHELDER, 1975). 

Como no corpo do trabalho esse instrumento já foi descrito 

minuciosamente, segue apenas as provas utilizadas nesta avaliação conforme 

o quadro 2. 

 

Quadro 2 – Provas Operatórias Aplicadas 

Provas de conservação - Pequenos Conjuntos 
Discretos de elementos 

- Matéria 

- Comprimento 

Provas de classificação 

 

- Mudança de critério 
(Dicotomia)  

- Inclusão de classes 

- Interseção de classes 

Prova de seriação - Com palitos 

Fonte: Autoria Própria 

 

  As provas de conservação de quantidade de líquido, conservação de 

peso e conservação de volume foram excluídas da avaliação, por meio dos 

critérios de idade e também devido à dificuldade dos alunos em realizarem as 

provas aplicadas. 

O segundo instrumento utilizado foi o CPC teste de avaliação das 

dificuldades de aprendizagem, de Chamat (2010). Esse instrumento de 

avaliação é um teste psicopedagógico, apresentado por seis lâminas que tem 

como objetivo geral detectar os aspectos afetivos, cognitivos e emocionais 

(subjacentes à aprendizagem) da criança, que explicam os bloqueios e 

inibições presentes na aprendizagem.  
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As Lâminas utilizadas foram: 01- Comunicação; 02 - Vinculação afetiva; 

03 - Receber afeto; 04 - Interação Familiar; 05 - Relação com a aprendizagem; 

06 – Prognóstico. A Análise da Escrita ocorre em função da escolha da lâmina 

que a criança mais gostou, com vistas à detecção da problemática descrita no 

manual do referido instrumento, que vem acompanhado de folhas de 

respostas, para avaliação, direcionando o parecer final, conforme descrito no 

capítulo quarto.  

 

5.5 DELINEAMENTO DA PESQUISA 

 

 Este estudo foi realizado com o intuito de investigar o nível cognitivo de 

alunos que apresentam dificuldades de aprendizagem e não possuem laudos 

clínicos comparando o resultado de dois testes aplicados e analisando em que 

medida as informações obtidas permitem contribuir e auxiliar no 

desenvolvimento da aprendizagem e inclusão das crianças estudadas. 

 A importância deste estudo é de contribuir para o diagnóstico de 

crianças que apresentam dificuldades de aprendizagem fornecendo dados 

sobre seu desenvolvimento cognitivo, de acordo com a teoria piagetiana, que 

tem sido base para as pesquisas sobre como a criança pensa, raciocina. 

Estudos apontam que o método clínico, por meio das provas operatórias, 

possibilita a avaliação de aspectos que muitos testes tradicionais, 

especialmente os teste de quoeficiente intelectual (QI), não dão conta (CUNHA, 

2015). 

 Os estudos encontrados a respeito das provas operatórias indicaram a 

sua utilização como avaliação complementar ao diagnóstico de crianças com 

queixas de distúrbio e dificuldades de aprendizagem (CAMPLEZI, 1997), como 

análise dos aspectos cognitivos frente à aquisição e desempenho da leitura de 

crianças (ILURTA, 1972; BREKKE; WILLIAMS; HARLOW, 1973; COX, 1976; 

MICOTTI, 1980; MOURA; CUNHA; COUTINHO, 1892). Também as provas 

foram utilizadas por Campos (2007) para caracterizar o desempenho de 

crianças com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade (TDAH) em 

provas operatórias.  

No que se refere ao teste papel de carta foi encontrado um estudo 

realizado por Noronha et al (2005) que tinha como objetivo identificar quais 
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instrumentos são mais conhecidos e utilizados por estudantes de psicologia. 

Um dos instrumentos avaliados foi o teste CPC e o estudo constatou que no 

grupo de 304 participantes somente 34 dos estudantes conhecem e ou utilizam 

tal instrumento. Dessa maneira, este trabalho, além de contribuir para o 

diagnóstico, irá auxiliar o profissional uma vez que os dados provieram tanto 

das provas operatórios quanto do teste CPC podem apresentar informações 

necessárias a novos encaminhamentos, como fornecer aos professores 

esclarecimentos acerca dos aspectos cognitivos e suas relações com as 

possíveis dificuldades de aprendizagem. 
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6 RESULTADOS E DISCUSSÕES  

 

Os resultados obtidos na avaliação de 15 crianças que frequentam o 

terceiro ano do Ensino Fundamental I e apresentam dificuldades de 

aprendizagem, por meio das provas operatórias do método clínico de Piaget e 

do Teste CPC, podem ser observados nas tabelas a seguir juntamente com a 

discussão. 

 

6.1 RESULTADOS E DISCUSSÕES SOBRE AS PROVAS PIAGETIANAS 

 

 Em um primeiro momento, após a caracterização da amostra, serão 

apresentados os resultados e discussões dos dados quantitativos das provas 

operatórias para, em seguida, analisar qualitativamente o teste CPC. 

 Os resultados obtidos na avaliação de 15 crianças por meio de 07 

provas operatórias e a soma das notas encontram-se na tabela 3. 

 

Tabela 2: Resultados das provas operatórias dos 15 alunos avaliados 
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1 M 8 M 1 1 2 1 1 1 1 8 
2 F 9 M 1 1 1 1 1 1 1 7 
3 F 9 M 2 1 2 2 1 1 3 12 
4 M 8 M 1 1 1 1 1 1 1 7 
5 M 9 M 1 1 1 1 1 1 2 8 
6 M 8 M 1 1 1 1 1 1 1 7 
7 M 10 M 1 1 1 1 1 1 1 7 
8 F 8 T 1 1 2 1 1 1 1 8 
9 M 8 T 2 1 2 1 1 2 1 10 

10 F 8 T 1 1 2 1 1 1 1 8 
11 M 9 T 1 2 2 2 2 2 3 14 
12 M 8 T 3 1 2 2 1 2 2 13 
13 M 9 T 1 1 2 1 1 1 2 9 
14 F 8 T 3 2 3 2 3 1 3 17 
15 M 8 T 1 1 1 1 1 1 2 8 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Pela tabela 2 pode-se perceber a distribuição das crianças, segundo a 

classificação em cada uma das provas utilizadas. Verificou-se o desempenho 
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das 15 crianças avaliadas, quando se realiza a leitura, na direção horizontal. 

Como exemplo, pode-se observar os resultados do sujeito nº 1, que nas provas 

de conservação que referem-se a prova de pequenos conjuntos discretos de 

elementos e a prova de matéria, expressou resposta classificada no nível 1, ou 

seja, não conservador e o resultado da prova de comprimento apresentou 

resposta a nível 2 ou transição, que quer dizer, ora conserva, ora não 

conserva; nas provas de classificação o comportamento apresentado pode ser 

interpretado como sendo de nível 1, não conservador em todas as três provas.  

Segundo a teoria piagetiana, quando a criança não tem noção de 

conservação, isto é, quando ela não acredita que pode haver diferentes 

configurações para um mesmo objeto, ela está passando pelo período pré-

operatório ou primeira infância, que ocorre dos 2 (dois) aos 7 (sete) anos. Esse 

período se caracteriza pelo egocentrismo, centralismo e irreversibilidade, ou 

seja, ao sentir necessidade de justificar seu raciocínio, além de sentir 

dificuldade de sair do seu ponto de vista para assumir o ponto de vista do 

outro, ou ainda, ter sua atenção voltada somente ao aspecto ou configuração 

do objeto, não vendo a possibilidade de transformá-lo (PIAGET, 2015). 

Pode-se perceber também que 04 crianças obtiveram soma total 7 o que 

representa soma abaixo do esperado, pois de acordo com Piaget (2015) as 

crianças encontram-se no período pré operatório que apresenta estrutura de 

pensamento pré-lógico. Cinco crianças apresentaram total de 8 pontos, apenas 

uma criança obteve soma de 9 pontos e uma com 10 pontos, pode-se observar 

pela tabela que 04 crianças obtiveram pontuação entre 12 a 17 pontos o que 

considera-se boa pontuação de acordo com o grupo estudado, mas não 

significa que tal pontuação seja esperada para obtenção de bons resultados no 

que se refere a aprendizagem sistemática, essas crianças ainda encontram-se 

em nível intermediário oscilando entre o período pré-operatório e o período 

operatório concreto, ainda não apresentam característica de conservação e 

reversibilidade. De acordo com estudos realizados por Ilurta (1972), Brekke; 

Willians e Harlow (1973) e Cox (1976) verificou-se a presença de correlação 

positiva e significativa entre rendimento em leitura e performance em tarefas de 

conservação. 

 Em outra análise, baseada no grupo de 15 crianças, pode-se observar 

no GRÁFICO1 níveis operatórios de cada criança segundo a teoria piagetiana. 
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Gráfico 1– Níveis cognitivos em que as crianças encontram

 

  

Para explicar melhor cabe uma legenda: as linhas vermelhas 

representam que a criança encontra-se no nível 1, ou seja, ausência total da 

noção de operatoriedade. As linhas amarelas correspondem ao nível 2, quando 

as respostas são intermediárias sem operatoriedade definida e as linhas verdes 

indicam clara aquisição de operatoriedade, ou seja, nível 3.  

Pelos dados apontados no Gráfico 1, observa-se que a cor vermelha é a 

que mais se destaca, quando comparada às cores amarelas e também 

referente à cor verde, que representa o nível de operatoriedade. Pode-se 

observar que, das 15 crianças avaliadas pelas provas, a maioria foi classificada 

no nível 1, em seis das sete provas aplicadas, ou seja, apresentaram respostas 

consideradas no nível Pré-Operatório. Assim, pode-se inferir que a maioria das 

crianças estão abaixo do nível esperado e que o processo de evolução para o 

nível Operatório Concreto encontra-se lento e insatisfatório. No entanto, 

observa-se que um pequeno grupo apresentou respostas a nível de 

operatoriedade em quatro das sete provas apresentadas. 

 Tais resultados foram esclarecedores, uma vez que possibilitaram 

demonstrar o resultado de cada sujeito em cada uma das sete provas 
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operatórias e em relação ao grupo de 15 crianças. Com isso, permitiu verificar 

as estruturas cognitivas e o nível cognitivo dessas crianças.  

 O resultado das provas de conservação de pequenos conjuntos 

discretos de elementos pode ser comparado pela quantificação numérica de 

suas unidades. Já a prova de conservação de matéria para a criança 

reconhecer a equivalência ou não de duas porções de massa de modelar, 

precisa comparar suas dimensões, já que não lhe será possível especificar 

suas unidades e também não será possível a quantificação numérica e a prova 

de comprimento, como é a primeira a se instalar por volta dos 7 anos de idade, 

supõe o domínio da distância (PIAGET, 2015).  

Foi possível, também, verificar na prova de conservação de pequenos 

conjuntos discretos de elementos que dentre as 15 crianças, 11 delas 

apresentaram resposta não conservadora, ou seja, resposta de nível 1. De 

acordo com Piaget (2015), a resposta de nível 1 apresenta nível de 

pensamento intuitivo global, no que diz respeito a crianças de idade entre 4 e 5 

anos, que realizam imitação global sem correspondência numérica exata, o que 

demonstra que as crianças desse estudo 2,4, 6 e 7 encontram-se nesse nível 

de pensamento. 

Considera-se que quando a criança não conserva, demonstra não ser 

capaz de compreender a conservação dos elementos do conjunto 

independente de sua configuração espacial. Evidencia-se que não reconhece a 

correspondência quantificante; preocupa-se em respeitar os limites espaciais 

dos conjuntos, mostrando-se mais evoluído nesta fase (KAMII, 1995). Pode-se 

citar, como exemplo, que a criança acredita que modificando o comprimento da 

fileira todos os demais dados observados na prova serão modificados.  

Duas das crianças apresentaram respostas que indicaram o nível 2, que 

é classificado como Transição, isto é, conseguem realizar a correspondência 

qualitativa e intuitiva sem manter a conservação. As respostas são de nível 

intermediário, oscilam em uma ou várias transformações, porém, as respostas 

de conservação não são justificadas por argumentos explícitos e completos. 

Como por exemplo, na modificação do espaçamento da fileira de fichas 

vermelhas, recusam a quantidade, não sendo possível a reversibilidade ou o 

retorno ao ponto inicial. Já outras duas crianças apresentaram respostas de 

correspondência operatória demonstrando a conservação no que se refere à 
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noção numérica. Tais crianças parecem estar de posse de argumentos de 

identidade, compensação e reversibilidade, como afirma a teoria piagetiana. A 

criança operatória apresenta conservação da quantidade mesmo havendo 

modificação, pois é capaz de reconhecer a ação transformada como reversível, 

ou seja, é capaz de compreender que uma ação inversa anula a transformação 

observada e há o possível retorno ao ponto inicial.  

Segundo Piaget e Szeminska (1975), a identificação do momento em 

que as crianças passam de raciocínios baseados somente nas qualidades dos 

objetos, sem conservação de quantidades, para raciocínios fundamentados nas 

quantidades é de extrema importância para a construção da noção de número, 

sendo assim, é necessária a sua conservação como quantidade. 

Na prova de Conservação de Matéria, de acordo com o Gráfico 1, pode-

se observar que 13 das 15 crianças apresentaram respostas de nível 1, ou 

seja, não conservam, portanto, correspondem à etapa intuitiva global. Somente 

duas das 15 crianças apresentaram respostas de nível 2, demonstrando 

condutas intermediárias, oscilando entre conservação e a não conservação por 

meio de justificativas pouco explícitas e incompletas. 

Um fato que chamou a atenção foi que uma das crianças que 

demonstrou conservação de pequenos conjuntos discretos de elementos não 

atingiu nível de conservação de matéria. Esse resultado seria esperado para as 

crianças com 06 anos no máximo 07 anos, mas não com 08 anos. 

No que se refere à prova de comprimento, de acordo com a teoria 

piagetiana, é a mais fácil de ser compreendida do que a conservação de 

quantidades contínuas, volume e peso. Somente uma das 15 crianças 

apresentou resposta a nível operatório sendo que a noção de comprimento 

está conservada em cada uma das situações acompanhadas de argumentos 

de compensação e de reversibilidade. Observa-se que 08 das 15 crianças 

representaram respostas de nível 2, de transição, oscilam realizando juízo 

correto na primeira transformação e não na segunda, utilizando-se de 

justificativas incompletas e pouco específicas. Seis das crianças apresentaram 

resposta de não conservação de comprimento, nas duas situações de 

deformação, não demonstrando capacidade de modificar seu juízo após 

recordar o comprimento na disposição inicial. 
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Como assegura a teoria piagetiana, a criança não operatória acredita 

que uma transformação da massa ou da fileira modificará todos os dados ao 

mesmo tempo e, portanto, alterará a “conservação”. Dessa maneira, a criança 

pensa não ser possível o retorno ao ponto inicial ou a reversibilidade. Já a 

criança operatória é capaz de admitir a conservação da quantidade contínua ou 

a descontínua mesmo havendo transformações, é capaz de reconhecer a ação 

transformante como reversível, ou seja, que uma ação inversa anula a 

transformação observada e existe o possível retorno ao ponto inicial (PIAGET, 

2015). 

Os resultados obtidos nas provas de classificação de mudança de 

critério, inclusão de classes e de intersecção de classes apontam que 10 das 

quinze crianças avaliadas apresentaram não classificação em todas as três 

provas, evidenciando etapa do pensamento intuitivo global. Pode-se analisar 

que uma delas apresentou resposta a nível de transição, ou nível 2, em todas 

as três provas de classificação, do que se pode inferir que esta criança 

apresenta condutas intermediárias, ou seja, classifica em algumas situações e 

em outras não, realiza agrupamentos sem antecipação de critérios, apresenta 

dúvidas e êxito em perguntas de inclusão e intersecção, como afirmam Piaget 

e Inhelder (1986). Houve falta de antecipação e o fracasso de dominar o 

mecanismo de inclusão de classes.  

Duas das crianças apresentaram nível 2 em apenas uma das três provas 

do grupo de provas de classificação. Observa-se também que uma criança 

apresentou resposta de nível 2 tanto para a prova de mudança de critério 

quanto para a prova de intersecção de classes. E uma criança apresentou 

resposta de nível 1 para a prova de mudança de critério e resposta de nível 3 

para a prova de inclusão de classes, ou seja, pré operatória em uma prova e 

operatória em outra. 

A classificação, conforme Piaget (2015), refere-se a uma estrutura 

lógica, que se relaciona à capacidade de estabelecer relações e uniões de 

objetos em classes de maior extensão. Piaget e Inhelder (1986) acreditavam 

que as classificações tinham origem já nas atividades sensório motoras, 

havendo a possibilidade de realizar reuniões e separações dos objetos sem 

critérios funcionais.   
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Quanto à prova de seriação com palitos, 08 das 15 crianças 

apresentaram resposta que demonstraram fracasso na seriação, de acordo 

com as justificativas. Já 04 delas apresentaram respostas a nível 2, que 

representam êxitos por tentativas empíricas, realizando comparações por 

pares, ou seja, uma seriação intuitiva, a qual é possível caracterizar como 

etapa do pensamento intuitivo articulado, que refere a crianças de idade entre 

6/7 anos (MACDONELL, 2004). Três crianças apresentaram respostas a nível 

3, realizando facilmente a seriação, demonstraram presença de esquema 

antecipatório e reversível, inclusive obtiveram êxito na seriação com anteparo e 

na inclusão de um elemento ausente, comprovando pensamento operatório. 

Importante chamar a atenção que os resultados desta pesquisa 

evidenciaram que a maioria dos sujeitos pesquisados apresentaram-se não 

conservadores (conservação é definida por Piaget (2015) como a capacidade 

de perceber que apesar das variações de forma ou arranjo espacial, uma 

quantidade ou valor não varia se dele não se retira ou adiciona algo) o que 

pode explicar as dificuldades para aprender e também poderá ser verificado a 

seguir, por meio dos os resultados do teste papel de carta.  

 

6.2 AVALIAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS DO TESTE COLEÇÃO 

PAPEL DE CARTA 

 

O segundo teste aplicado nos 15 alunos foi o Teste CPC, anteriormente 

descrito. Em um primeiro momento, serão descritos os resultados gerais das 15 

crianças. A tabela 3 a seguir demonstra as lâminas escolhidas pelos alunos. 
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Tabela 3: Preferência das lâminas pelos alunos 
Lâminas 

 
 

Sujeitos 

1 
Comunicação 

2 
Vinculação 

Afetiva 

3 
Receber 

Afeto 

4 
Interação 
Familiar 

5 
Relação 

com 
Aprendizagem 

6 
Prognó

stico 

1    X   
2   X    
3    X   
4      X 
5  X     
6    X   
7    X   
8  X     
9  X     

10   X    
11 X      
12      X 
13  X     
14      X 
15   X    

Total 01 04 03 04 00 03 
Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Pela tabela 3 pode-se perceber que um aluno escolheu a lâmina 01; 

quatro alunos escolheram a lâmina 02; três alunos escolheram a lâmina 03; 

quatro alunos escolheram a lâmina 04 e três alunos escolheram a lâmina 06. O 

que chamou bastante atenção foi que apenas a lâmina 5 não foi escolhida, 

sendo justamente esta a lâmina que indica Relação com a Aprendizagem, 

então pode-se inferir que não foi observada a presença de uma situação de 

aprendizagem muito menos de uma relação vincular com quem ensina. A 

criança pode até ser estimulado e acelerado pela educação familiar ou pela 

escola, mas a dependência dos mecanismos maturacionais é a condição prévia 

para a eficácia de qualquer aprendizado. Observa-se que as crianças do 

estudo apresentam pouca competência maturacional, demonstram insuficiente 

interação entre desenvolvimento e conhecimento. A aprendizagem é um 

processo de assimilação de determinados conhecimentos e modos de ação 

física e mental, organizados e orientados nos processos de ensino 

aprendizagem (PIAGET; INHELDER, 1986; PIAGET, 2015). 

 Piaget (2015) demonstra preocupação em assinalar o aspecto 

espontâneo e relativamente autônomo do desenvolvimento das estruturas 

mentais. Para o autor, o desenvolvimento da inteligência provém de processos 

maturacionais que podem ser estimulados pela educação (família e escola) 
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mas que, no entanto, não decorrem dessa estimulação. O processo de 

desenvolvimento constitui a condição prévia e necessária de todo o ensino. A 

maturação do sistema nervoso abre possibilidades para que a criança promova 

o seu desenvolvimento mental.  

 Continuando a análise, pode-se observar o resultado do nível de 

pensamento das crianças na Tabela 4 utilizando a teoria já citada.     

 

 Tabela 4: Nível de pensamento dos alunos 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Ao analisar os esquemas de pensamento utilizados pelos 15 alunos 

avaliados, observa-se que 10 deles ainda se encontram no nível 1 de 

pensamento e 05 alunos no nível 2. Nenhum aluno encontra-se no nível 3. O 

nível 3 (reversibilidade) seria o esperado para alunos de terceiro ano, pois é o 

período que corresponde ao das operações concretas, conforme a teoria 

piagetiana, de acordo com Chamat (2004) que utilizou-se dessa teoria na 

avaliação que acompanha o material do teste CPC. Sledge (1978) em seus 

estudos concluiu que o desenvolvimento da inteligência operacional concreta e 

o desenvolvimento formal das habilidades de leitura ocorrem na mesma faixa 

de idade entre os 7 a 11 anos, desta forma pode-se inferir que um aluno com 

dificuldade ou atraso em leitura pode não ter desenvolvido as operações 

concretas ao nível necessário para aquisição de tais habilidades. 

               Níveis de Estrutura de    
                        Pensamento  
 
Sujeitos 

1 2 3 

1 X   
2  X  
3  X  
4 X   
5 X   
6 X   
7 X   
8 X   
9 X   
10 X   
11  X  
12 X   
13  X  
14  X  
15 X   

Total 10 05 00 
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Pode-se observar que as crianças demonstraram uma resistência ao 

pensar, medo em exteriorizar no papel. Dez crianças das 15 estudadas 

demonstram dificuldade na estruturação do pensamento, apresentando 

confusão na estruturação da história, omissões, cortes e fragmentos da 

mesma, desequilíbrio, não apresentam coerência entre título e conteúdo 

narrado ou escrito, como também baixo senso de realidade e latência entre a 

apresentação do material e a verbalização da criança, assim, pode-se indicar 

dificuldade em articular e estruturar o pensamento (CHAMAT, 2004). Em todas 

as lâminas foi preciso que a pesquisadora perguntasse qual o título da história 

e como resposta a maioria dos títulos eram a repetição da frase inicial das 

histórias que eles construíram oralmente. Seis dessas crianças também 

distorceram a figura apresentada, como por exemplo na lâmina 3, em que a 

figura em destaque era um ratinho e as crianças perceberam como um ursinho, 

a partir deste fago pode-se inferir que as crianças apresentaram medo de se 

exporem manifestando resistência em pensar (CHAMAT, 2004).   

 
                                Tabela 5: Nível de afetividade dos alunos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              Fonte: Dados da Pesquisa 

 

A Afetividade se refere à quantidade de energia investida em cada 

narrativa bem como a forma pela qual o sujeito estabelece as relações 

interpessoais nas histórias (CHAMAT, 2004). Observa-se pela Tabela 5 que 09 

alunos encontram-se bastante imaturos situando-se no nível 1, investindo 

         Afetividade 
 
Sujeitos 

1 2 3 

1 X   
2 X   
3 X   
4 X   
5  X  
6 X   
7 X   
8 X   
9  X  

10 X   
11 X   
12  X  
13  X  
14  X  
15  X  
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pouco nas narrativas e na forma como estabelecem relações pessoais nas 

histórias. Limitam-se em descrever pobremente as lâminas omitindo as figuras 

de fundo. Seis alunos encontram-se no nível 2 de afetividade, ou seja, 

investem um pouco mais nas narrativas, mas mesmo assim, as estórias são 

pobres para o que se espera na idade deles. 

Tassoni e Leite (2013) explicam que todo tipo de interação que ocorre no 

ambiente escolar é marcado pela afetividade. Em seus estudos, discutem 

sobre a afetividade presente na relação professor-aluno e apresentam também 

cinco elementos constitutivos da prática pedagógica que estão permeados pelo 

aspecto afetivo, são eles: os objetivos de ensino, o aluno como referência, a 

organização dos conteúdos, como ensinar e como avaliar _ elementos estes 

que refletem em aprendizagens ou não aprendizagens. Por essa razão, uma 

intencionalidade clara e planejamento minucioso desses elementos são 

imprescindíveis para que a relação aluno-objeto de aprendizagem seja 

frutuosa. No contexto escolar, as relações que o aluno estabelece influenciam 

em maiores ou menores êxitos no desempenho acadêmico.  

Como salienta Piaget sobre afetividade que:  

 

"É indiscutível que o afeto tem um papel essencial no 
funcionamento da inteligência. Sem o afeto não haveria nem 
interesses, nem necessidades, nem motivação; em 
conseqüência, as interrogações ou problemas não poderiam 
ser formulados e não haveria inteligência. O afeto é uma 
condição necessária para a constituição da inteligência. No 
entanto, em minha opinião, não é uma condição suficiente." 
(Piaget, 1962/1994, p.129) 

 

Para Wallon (1941), “a gênese da cognição está, pois, [...], nas primeiras 

emoções, as quais, por sua vez, estão diretamente ligadas ao desenvolvimento 

do tônus”. Dessa forma, é a emoção que organiza a vida psíquica inicial, 

antecedendo às primeiras construções cognitivas. 

A seguir apresenta-se a tabela 6 que se refere ao vínculo dos alunos 

com a aprendizagem considerando as teorias que subsidiam o material do 

teste CPC, elaborado por CHAMAT (2010).  
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                          Tabela 6: Nível de vínculo com aprendizagem 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Pode-se observar que nenhuma das quinze crianças demonstraram por 

meio da realização do teste um vínculo considerado positivo com a 

aprendizagem. Sendo que algumas crianças em algumas lâminas demonstram 

sentir rejeição pelos animais, em outras lâminas também aparecem temores, 

conflitos e confusões como, por exemplo, situação de sala de aula que foi 

trocada por uma fazenda. Aparece também o medo de fracassar, de perder o 

controle de demonstrar suas fraqueza, que para Chamat, 2004 parece impedir 

a vinculação com o conhecimento e recalque ao saber. 

 Compreende-se as dificuldades de aprendizagem como sendo 

resultantes de uma associação entre a pessoa e o ambiente, seja ele familiar, 

social e/ou educacional. De acordo com Osti (2004), o contexto familiar e social 

contribui com o surgimento de dificuldades quando não estimula o 

desenvolvimento da cognição, afetividade e linguagem da criança.  

O vínculo com o conhecimento se manifesta pela forma como a criança 

lida com uma situação nova ou desconhecida, sua capacidade de tolerar a 

confusão para estruturar seu pensamento revelando sua disponibilidade de se 

vincular com o conhecimento e também de se vincular de forma positiva com o 

“ser que ensina” (CHAMAT, 2010). Partindo desse ponto, pode-se afirmar que 

o vínculo afetivo, quando presente, torna diferente a relação do sujeito com o 

      Vínculo com a aprendizagem 
 
Sujeitos 

1 2 3 

1 X   
2 X   
3 X    
4 X   
5 X    
6 X   
7 X   
8 X   
9 X    

10 X   
11 X    
12 X   
13 X   
14 X   
15 X   

Total 15 00 00 



94 

 

aprender, propicia-lhe a oportunidade de ser visto com competências e olhado 

com possibilidades e respeito.  

O vínculo afetivo interfere no processo de aquisição do conhecimento, 

pois existe relação entre afetividade e aprendizagem. Nesse sentido, é 

relevante analisar a relação que se estabelece entre professor e alunos, para 

que o processo de ensinar e aprender seja prazeroso. A relação entre o aluno 

e o professor e o ato de aprender torna-se favorável, desde que a afinidade 

mútua atue positivamente no processo de aquisição e construção do 

conhecimento, independentemente da idade. “Para aprender, necessitam-se de 

dois personagens (ensinante e aprendente) e um vínculo que se estabelece 

entre ambos [...]. Não aprendemos de qualquer um, aprendemos daquele a 

quem outorgamos confiança e direito de ensinar” (FERNÁNDEZ, 1991, p. 47- 

52). 

A seguir será demonstrado no quadro 3 os níveis de escrita dos alunos 

avaliados neste estudo. 

 

Quadro 3 – Nível de escrita dos alunos avaliados 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Avaliar como a criança pensa sobre a escrita, suas hipóteses, mesmo 

que ainda não saiba convencionalmente as regras da linguística, da ortografia, 

são os pontos de partida para a realização do trabalho para um educador. 

Ferreiro e Teberosk (1999) classificaram a evolução da escrita em cinco níveis, 

o primeiro nomeado nível pré-silábico ou nível da escrita indiferenciada, o 

Nível da 
Escrita 

SUJEITOS TOTAL 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 15 

Nível  1 
Pré-silábico 1 

               00 

Nível  2 
Pré-silábico 2 

      X         X  02 

Nível  3 
Silábico 

 X   X X  X         04 

Nível  4 
Silábico 

alfabético 

X   X     X  X    X    05 

Nível  5 
Alfabético  

  X        X  X   X   04 
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segundo seria nível intermediário ou nível de diferenciação de escrita, o 

terceiro silábico, o quarto silábico-alfabético e o quinto nível alfabético. 

No nível 1 (hipótese pré-silábica ou escrita indiferenciada), a criança não 

busca correspondência com o som, ou seja, não estabelece vínculo entre a fala 

e a escrita; nível 2 (hipótese intermediária I), a criança demonstra perceber que 

existe alguma relação entre pronúncia e a escrita, começa a desvincular a 

escrita das imagens, desenhos, números e letras, conserva certa quantidade 

mínima de letras, bem como diferença entre elas; nível 3 (hipótese silábica), a 

criança começa a compreender que existe diferença nos sons e registra cada 

som com uma letra. Assim, representa cada sílaba da palavra sem se 

preocupar com o valor sonoro, demonstrando uma atenção à quantidade de 

letras em relação à quantidade de sílabas da palavra escrita, pode-se inferir 

que a criança representa a fala por correspondência silábica; nível 4 (hipótese 

silábico-alfabético ou intermediário II), esse nível é a transição entre o nível três 

e o nível cinco, nesse momento a criança busca escrever de maneira em que 

as letras correspondem aos sons para formar as sílabas; nível 5 (hipótese 

alfabético), a criança passa a ter a consciência da função social da escrita, 

percebe que escreve para alguém ler. Realiza sistematicamente uma análise 

sonora dos fonemas das palavras que irá escrever, portanto ainda ocorrem 

falhas como omissões de letras nas sílabas, trocas de letras de sons 

semelhantes, apresenta acréscimos de letras nas sílabas, troca a posição de 

algumas letras nas sílabas (FERREIRO; TEBEROSKY, 1999; WEISS, 2012). 

Ao analisar o quadro 3 observa-se que das 15 crianças analisadas, duas 

estão no nível 2, ou seja, pré-silábico 2, quatro estão no nível 3, que se refere 

ao nível silábico, cinco crianças encontram-se no nível silábico alfabético, nível 

4 e quatro crianças demonstraram escrita de nível 5, que se refere a hipótese 

alfabética. O que significa para este estudo que estas crianças apresentam-se 

aquém do esperado para a idade e série em que se encontram. 

 

6.3 CORRELAÇÃO DOS TESTES UTILIZADOS 

 

A seguir será realizada a correlação entre as provas piagetianas e o 

teste coleção de papel de cartas. Observa-se que a magnitude dos coeficientes 

de correlação se expressam da seguinte forma: 0,90 ou maior, correlação 



96 

 

muito forte; de 0,70 a 0,89, correlação forte; 0,50 a 0,69, moderada, 0,30 a 

0,49, correlação fraca e menor que 0,30, pouca ou nenhuma correlação 

(FONSECA; MARTINS, 1980).  

 

Tabela 7: Correlação entre os dois instrumentos 

  
Estrutura 
Pens. 

Períod 
da es 

Vinc.c/ 
aprend 

Peq.  
Conj 
disc Mat. Comp 

Mud. 

Crit. Inc. 
Classe 

Inters. 
Classe Seri. 

Estrutura 
Pensamento       
Per. da escrita 0,47       
Vinculação com 
aprendizagem  0,47 0,65       
Pequenos Conj. 
Discret.Elemen. 0,19 0,61 0,60       

Matéria 0,55 0,49 0,41 0,33      

Comprimento 0,39 0,74 0,52 0,62 0,54     
Mudança de 
critério 0,53 0,76 0,64 0,72 0,65 0,58    

Inclusão classes 0,52 0,46 0,39 0,48 0,94 0,61 0,61   
Interseção de 
classes 0,47 0,46 0,53 0,42 0,29 0,27 0,45 0,12   
Seriação 0,66 0,56 0,73 0,47 0,66 0,47 0,82 0,62 0,21 1 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

A Tabela 7 apresenta a correlação existente entre as provas piagetianas 

e o teste coleção de papel de cartas. Pela tabela, é possível perceber 

correlações fortes, médias e fracas entre ambos. No entanto, o que chama a 

atenção é o número de correlações fortes e moderadas entre os dois 

instrumentos. Por exemplo, pode-se citar a correlação existente entre a 

inclusão de classe e a conservação da matéria 0,94 e da seriação com a 

mudança de critério 0,82; seriação com o vínculo com aprendizagem 0,73; 

correlação entre período da escrita e mudança de critério 0,76, entre outras 

que podem ser observadas na tabela. Sendo assim os dois testes podem ser 

considerados dependentes e complementares entre si, possibilitando uma 

análise diagnóstica mais completa.  
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6.4 ANÁLISE COMPLETA DE DUAS CRIANÇAS PELO TESTE COLEÇÃO DE 

PAPEL DE CARTA 

 

Para a análise do Teste CPC, a seguir, foram escolhidas duas crianças 

do grupo de 15 crianças avaliadas. Os critérios para a escolha foram: a criança 

mais nova que obteve o melhor resultado nas provas piagetianas e a criança 

mais velha que obteve o menor resultado. Assim, foram escolhidos a criança 

de número 14 e a criança 7, mencionados na Tabela 1, levando em 

consideração também o sexo e o turno.  

A seguir, foram analisadas as seis lâminas do teste CPC, juntamente 

com a análise da escrita e uma conclusão a respeito do desempenho da 

criança. A criança de número 14 tem 8 anos de idade e do sexo feminino, 

estuda no terceiro ano do Ensino Fundamental I no período da tarde. De 

acordo com a professora, é uma menina carinhosa, atenciosa, educada, muito 

esforçada, mas com muita dificuldade de aprendizagem na leitura, escrita e na 

matemática também.    

Ao analisar a lâmina 1, percebe-se uma infantilidade, assim como uma 

convivência em um ambiente culturalmente defasado, devido ao discurso da 

criança que conta a história como exemplo a seguir: “Era uma vez um 

coelhinho ele estava ligano para irmão dele e chegou um passarinho com uma 

carta entregano pro coelhinho ele estava intertido ligar por irmão (sic)”. Além da 

fala imatura, revela estruturas abaixo do esperado para a sua idade. Sua 

comunicação deixa a desejar, mas os pensamentos foram bem articulados, o 

que a coloca no início do estágio operatório concreto. Essa deficiência cultural 

na verbalização nada tem a ver com o seu nível de operatoriedade. Apenas 

tem a ver em seu desenvolvimento, pois a pobreza na linguagem geralmente é 

confundida com uma baixa cognição. 

A criança 14 percebe a comunicação ao telefone entre a pomba e o 

coelho, o que oferece um bom prognóstico para seu desenvolvimento, se 

estimulado adequadamente. Já se encontra em uma fase mais abstrata, onde 

além de descrever o que vê, ainda consegue criar. Demonstra que a sua 

comunicação com as pessoas ocorre e há a presença da afetividade. Isso 

revela que se encontra no estágio operatório-concreto, segundo Piaget (2015), 

embora em seu início, o pode ocasionar dificuldades no aprender, o que fica 
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evidenciado ao explicar o que os personagens pensam: “Passarinho: que ele 

digitou o número errado; a Borboleta: na irmã dela”. Trata-se de uma 

verbalização confusa que demanda estimulação cognitiva. 

Na lâmina 2 se faz presente a descrição pela criança, sem omitir nada, 

tampouco a borboleta. Uma história bem elaborada, pois descreve e reconhece 

todos os personagens. Aparece a relação continente/contido com o ato de 

cuidar dos elefantinhos, o que indica uma riqueza na vida afetiva, na qual a 

criança destaca que o sol dava um sorriso lindo e que se prontificou a secar a 

ovelhinha molhada, apresentando certa afetividade, consequentemente, 

repercute na cognição. Aparece uma pré-noção de reversibilidade 

característica dos meados e final do operatório concreto, como uma 

preparação para o raciocínio formal, com a colocação “O coelho pensano 

depois com que vai tirar a bolha de sabão. O sol ta pensano que ele pode 

secar o elefante (sic.)”. Apresenta o impulso epistemofílico, na óptica de 

Chamat (2004), com a penetração no conhecimento, com vinculação com o 

novo e desconhecido.  

Diante da lâmina 3, a criança 14 quase não cometeu erros na articulação 

de palavras, o que leva a pensar que ela se sentiu segura, isto é; sentiu-se 

segura e contida pelo aplicador _ o que implica em formação do vínculo, como 

aponta Chamat (1998). Como nas lâminas anteriores, o sujeito descreve os 

personagens, mas com uma elaboração de função na história. 

Dessa forma, mostra Chamat (2004), que seu impulso epistemofílico, 

como evidencia na narrativa, se encontra muito bom, pelo desejo de penetrar 

no novo e desconhecido, como o fez, com suas elaborações como sendo de 

realidade. O sujeito evidencia uma relação de afetividade com todos voltados 

para o bem estar do ursinho. Aparece uma noção de pré-noção de 

reversibilidade, com a relação de causa e efeito, onde passarinho vai ter que 

ficar a noite inteira ali na floresta. Entretanto, não dá o desfecho se a mamãe 

ursa e o ursinho vão para casa ou dormem na floresta. Nesta parte aparece a 

confusão de ideias. Mesmo com essa ligeira confusão, em sua mente há uma 

riqueza de pensamentos; colocando-o em um estágio superior ao esperado, 

que se trata do final do estágio operatório concreto. 

Na lâmina 4, a criança descreve os personagens e o que estão fazendo, 

mas não deixa claro o motivo do choro do patinho. No início fala que ele chora 
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porque ele era muito feio, mas bonito. No final fala que o papai e a mamãe 

acham os filhos bonitos. O fato da minhoca ser espinhosa indica que esta 

situação nova e desconhecida pode machucar e não parece ser agradável. 

Teme entrar em contato com a zona de conflito e evita “o pensar”. Revela que 

tem potencial para desenvolver, mas necessita resolver a situação de conflito. 

Por ter discriminado os personagens e narrado o que estavam fazendo, este 

sujeito ainda continua em meados do pré-operatório. Entretanto, fica evidente 

que esta zona de conflito é de caráter emocional. 

Já na lâmina 5, não detectou a situação de aprendizagem e coloca o 

macaco como mágico, mas que não pode fazer mais mágica. Confunde a 

tartaruga com um papagaio e coloca o gatinho como do mágico, com a fala: 

“(...) e seu gatinho estava leno um livrinho para o papagaio (sic.)”. Fala que o 

cavalo estava espantado, mas que a borboleta e o passarinho estavam felizes; 

tratando-se de uma narrativa confusa, pode-se considerar como uma 

necessidade de se esquivar do conhecimento. A criança mostra se identificar 

com a tartaruga que dorme para a aprendizagem, que foi percebida como o 

papagaio, que foi o título da história. 

Além disso, fala que o macaco quer fazer magia mas não pode, o que 

denota fuga, por temor em revelar os seus pensamentos. Essa fuga da 

problemática mostra que o sujeito teme o novo e o desconhecido, o que ocorre 

na aprendizagem, pois mostra temer o crescimento. Devido à estranheza da 

história narrada e o estado confusional de sua mente, este sujeito se enquadra, 

segundo Piaget (2015), no estágio pré-operacional. 

Na lâmina 6, descreve os personagens, mas muda a história retratada 

na figura; mostra o temor de uma ameaça, de que o avião ia cair em cima da 

cabeça dele, cujo temor foi confirmado pelo sapo. Evidencia, nesta lâmina, uma 

confusão de fatos, pois havia sol e ele pega uma flor para servir de guarda-

chuva. Descreve o espanto do sapo, pelo temor do avião cair. Que os 

passarinhos só piavam e se mostravam indiferentes, mas coloca que, a pata 

que nem ligava e o peixe ligava cujo motivo não foi descrito. Além disso, 

descreve que o sapo achava que ia se afogar no rio, mas não se afogou; 

coloca uma confusão de fatos, sem causa e efeito, como se tentasse esconder 

o perigo que o ursinho sentia. Dessa forma, o prognóstico que estava centrado 

em cair no rio foi alterado para o avião que vai cair na cabeça da personagem e 
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em relação à aprendizagem oferece um mau prognóstico, com a queda do 

avião em sua cabeça. Devido à sua confusão de pensamentos, a criança 14 se 

coloca no estágio pré-operacional. 

Ao escolher a lâmina de que mais gostou, a criança seleciona a lâmina 6 

e justifica o motivo da escolha pelo fato de ter passarinho, urso, sapo, peixe, 

pato e o avião. Faz a narrativa dessa nova história dizendo que: “Era uma vez 

o peixe tava bravo e pata também o sapo tava feliz e urso também feliz (sic.)”. 

Assim, altera a história descrita e se projeta no peixe. 

 

 
Figura 7: Escrita da criança nº 14 

 

Por meio da análise da escrita denota-se a necessidade de um trabalho 

psicopedagógico voltado para a autoestima e o sentimento de valia. A criança 

narra na escrita a história que contou e seus temores, mas faz um novo 

desfecho, o de se afogar no rio. Comete alguns erros de grafia, mas pela 

confusão de ideias se coloca muito bem nesta escrita. 

Pode-se concluir, por meio das análises, que com as constantes trocas 

nas narrativas e mudança de objeto de projeção, o sujeito mostra a presença 

de um estado confusional que começou após a Lâmina 4, onde o patinho chora 

e negou o motivo se contradizendo. A criança estava indo muito bem até então, 

mas como reação ao conflito altera o tipo de narrativa que vinha efetuando. 

Quanto ao prognóstico, inicia-o pela Lâmina 1, que é de comunicação, 

onde percebe a comunicação no telefone e entre a pomba e o coelho, o que 

oferece um bom prognóstico para seu desenvolvimento, se estimulado 

adequadamente. Oferece um mau prognóstico em relação à aprendizagem na 
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Lâmina referente ao prognóstico para a aprendizagem, com a queda do avião 

em sua cabeça. Trata-se de muitas mudanças e confusões, devido à baixa 

estima, temor ao novo e desconhecido e conflitos inconscientes, que se 

constituem em barreiras para a aprendizagem. 

Devido à sua confusão de pensamentos, se coloca ora no estágio pré-

operacional, ora no início do operatório concreto e ora em meados do estágio 

operatório concreto. Entretanto, de forma geral, pode-se considerar que essa 

criança se situa em meados do operatório concreto e nele permanecerá se 

receber a intervenção psicopedagógica e psicológica, pois nesse caso, as 

barreiras para a aprendizagem surgem quando se vê diante de uma situação 

emocional conflitante. 

Outra análise feita foi com a criança de número 7 na Tabela 1, seguindo 

os mesmos critérios da criança anterior. O sujeito tem 10 anos de idade, é do 

sexo masculino e estuda no período da manhã. A professora relata que o aluno 

tem muita dificuldade, não lê, somente copia, é muito tímido e gosta de ajudar.  

Verificou-se que na lâmina 1 a criança revela infantilidade, com um 

discurso abaixo do esperado para crianças de sua idade, além da fala imatura. 

Não percebe a comunicação entre a pomba e o coelho e este no telefone com 

alguém. Demonstra estar em uma fase puramente no concreto, onde descreve 

o que vê, mas não consegue imaginar; isto é, abstrair. Dessa forma, revela que 

sua comunicação com as pessoas e consigo mesmo se encontram 

bloqueadas; estando presentes os bloqueios afetivos/cognitivos, pela presença 

dos vínculos fraturados. Isto revela que se encontra em meados do estágio pré-

operacional, segundo Piaget (2015). 

No que se refere à lâmina 2, se faz presente a descrição, ainda que mal 

elaborada, o que reforça estar em meados do estágio pré-operacional. Na 

narrativa não há vinculação com o conhecimento devido ao impulso 

epistemofílico; isto é, de penetração, como mostra Chamat (2004). Não 

aparece a relação continente/contido _ o que indica uma pobreza na vida 

afetiva, que repercute na cognição. 

A infantilidade se manifesta na verbalização, com uma comunicação 

infantilizada. A prática desse tipo de comunicação vem reforçar a permanência 

da criança 7 em um estágio abaixo do esperado para a sua idade. Consegue 
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emitir um título, mas não consegue articular os seus pensamentos, sobre o que 

os personagens estavam pensando. 

Como nas lâminas anteriores, o sujeito na lâmina 3 apenas descreve, 

sem a mínima elaboração; dessa forma mostra, conforme Chamat (2004), que 

seu desejo em conhecer encontra-se muito baixo. Essa ausência de abstração 

evidencia que em sua mente há pobreza de pensamentos em relação à sua 

idade; colocando-o em um estágio inferior ao esperado, no estágio pré-

operacional, ora no início, ora em meados desse estágio. 

A criança se encontra bloqueada afetivo/cognitivamente e não consegue 

uma articulação de seus pensamentos. Tudo indica que, ou alguém pensa por 

ela, por excesso de mimos e cuidados, ou sofre de falta de carinho e atenção 

de seus familiares, assim comprometendo a qualidade do vínculo. Ainda troca 

as letras, o que leva a pensar sobre a necessidade de uma intervenção 

fonoaudiológica, mas apenas se trata de uma linguagem infantilizada, como se 

expressam seus pensamentos. 

Na lâmina 4, faz uma articulação com a história do patinho feio, por 

projeção de si mesmo, pois esta retrata vários patos. Inconscientemente deseja 

sumir, como coloca no final da história, pela falta do pai e pela rejeição da mãe, 

pois não sabe nadar e ele não sabe escrever. Normalmente, quando aparecem 

rejeições desse tipo, os psicopedagogos consultados afirmam que se trata da 

impotência no pensar. 

Em sua história diz que o pato retorna à sua casa, porque ficou bonito e 

porque aprendeu a nadar. Pode-se inferir que o retorno à sua casa simboliza a 

aceitação, por parte de seus pais. Assim, imagina-se que será aceito por seus 

pais, quando aprender a ler. Nessa Lâmina veio a articulação do pensamento 

de que pensavam que o patinho sumiu, que se trata da manifestação do seu 

desejo de ir e de voltar, quando pudesse mostrar o que os pais queriam dele. 

Por essa analogia se coloca no final do pré-operatório, mas ainda encontra-se 

abaixo do esperado para a sua idade. Mas revela que tem potencial para 

desenvolver, pois lembrou da história do patinho feio e se colocou de forma 

inconsciente e fantasiosa nela. 

Já na lâmina 5, inicia com um título, “o macaco”, mas fala de si mesmo, 

do seu desejo de ser o professor, mas concomitantemente se identifica com a 

tartaruga que dorme na aula. Entretanto, a sua abstração se limita no ato de se 
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aprofundar em si mesmo, pois quer evitar o sofrimento em olhar para si e se 

deparar com o que rejeita. 

Desta forma, não se desenvolve e teme o crescimento, o novo e o 

desconhecido, não aprende e até o seu modo de falar é similar ao de uma 

criancinha. Percebe-se que demonstra potencial para se desenvolver, pois 

reconheceu a situação de aprendizagem. 

Na lâmina 6 pode-se considerar que trata do desejo de ser cuidado 

pelas pessoas, pois deseja cair e se afogar, não para morrer, mas para ser 

querido. Em suas fantasias, não percebe que pode morrer. Como pode-se 

perceber conforme o título dado de: “Bonitinho”, se não tem nada a ver com o 

fato de cair, mas tem a ver com a necessidade de se sentir amado pelos pais. 

Faz-se interessante verificar que foi capaz de abstrair, com a colocação 

de que tinha se afogado. Essa capacidade se revela como um subterfúgio para 

ter o que deseja: o amor dos pais. Em relação à aprendizagem, oferece um 

bom prognóstico, pois que vai ser salvo e amado pelos pais. 

A Lâmina escolhida foi a quatro, na qual a criança fez uma analogia com 

o patinho feio, pois é seu desejo que algo venha a acontecer, que o coloca 

capaz em situação de aprendizagem. Mas faz algumas alterações no enredo 

da história modificando e assinalando a rejeição. Fala que a mãe dele o 

mandou ir embora porque não era filho dela. Descreve que todos nadavam 

menos ele, que foi embora, entrou na água que foi e voltou mais bonito. 

De acordo com a história construída verbalmente pela criança, percebe-

se que a história ficou um pouco confusa, assim pode-se compreender como o 

seu “eu” se encontra na atualidade, demonstra encontrar-se muito fragmentado 

várias fraturas em sua estrutura de pensamento. Pode-se inferir que mesmo 

com a fragmentação se verifica a presença de um desejo e potencial para se 

desenvolver. 

Acredita-se que com auxílio psicopedagógico pode resgatar a 

capacidade de aprender, pois em toda a análise, apesar de se encontrar no 

estágio pré-operatório e no que se refere à escrita no nível silábico, ambos 

inferiores ao esperado para sua idade, pode-se inferir a presença de potencial 

em estado latente e não manifesto. 
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Figura 8: Escrita da criança nº. 7 

 

Considera-se que cabe uma investigação maior com o recurso de uma 

anamnese que poderá confirmar hipóteses e/ou demonstrar presença de 

vínculos fraturados e, de posse destes dados, cabe um trabalho específico de 

intervenção psicopedagógica voltado para o desenvolvimento de vínculos 

positivos, autoestima, por meio de jogos de construção auxiliando no processo 

de alfabetização da criança 7. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Este estudo objetivou investigar o nível cognitivo de alunos que 

apresentam dificuldades de aprendizagem e não possuem laudos clínicos 

comparando os dois testes aplicados e analisar em que medida as informações 

obtidas permitem contribuir e auxiliar no desenvolvimento da aprendizagem das 

crianças estudadas. Para realizá-lo, utilizou-se da aplicação das provas 

piagetianas e do teste coleção de papel de cartas a fim de compreender os 

processos do desenvolvimento e das aprendizagens humanas, recorrendo a 

métodos próprios para solucionar os problemas que dificultam ou impedem a 

aprendizagem de alunos do terceiro ano do Ensino Fundamental I escolhidos 

pelas professoras regentes, de uma escola Municipal de uma cidade do Sul de 

Minas. 

Durante a execução deste estudo, percebeu-se claramente a eficiência 

dos instrumentos utilizados na avaliação psicopedagógica, bem como a 

importância deste como auxílio no diagnóstico da dificuldade de aprendizagem. 

Além do mais, percebe-se que se faz necessário que o profissional da área 

educacional busque conhecer um pouco mais sobre a vida de seus alunos 

suas potencialidades e limitações, conhecer sobre as funções e os objetivos de 

cada método e técnica utilizada no processo de ensino-aprendizagem, 

possibilitando uma avaliação responsável e eficaz. 

Com base no que foi encontrado, vale ressaltar também a importância 

da avaliação psicopedagógica para a adaptação curricular da criança com 

dificuldade de aprendizagem, pois a partir dela torna-se possível que a escola 

entenda que a criança possui uma limitação a nível cognitivo e a equipe 

pedagógica poderá refletir, planejar, confirmar, corrigir, compensar, substituir, 

antecipar, enriquecer e melhorar o trabalho pedagógico com essa criança de 

forma diferenciada, procurando conhecer seus pontos fracos e fortes para fazê-

la avançar pelos meios mais apropriados. Como a criança com dificuldade para 

aprender apresenta raciocínio e estrutura de pensamento diferenciado, torna-

se necessário contextualizar as atividades e os conteúdos com situações do 

cotidiano, utilizando-se de recursos e matérias concretos, pois isso facilitará o 

seu aprendizado.  
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É também necessária a flexibilização do tempo de realização da 

atividade, conforme o ritmo da criança e a repetição das etapas sempre que for 

preciso. Durante o processo de avaliação psicopedagógica, a principal 

limitação encontrada neste estudo ocorreu na aplicação das provas operatórias 

de Piaget, pois as crianças não responderam corretamente aos comandos em 

provas de idades inferiores a sua idade. Assim, foi possível constatar que as 

provas estavam sendo aplicadas de forma correta e entender que as crianças 

não davam as respostas esperadas para sua idade cronológica, pois havia uma 

limitação cognitiva.  

Diante de tudo que foi vivenciado nesse processo, o mais gratificante, 

sem dúvida, foi poder auxiliar as professoras a entenderem o porquê da criança 

ainda não ter se desenvolvido como as demais, logo após o término das 

avaliações, mediante reunião individual com cada uma das professoras 

envolvidas para informar os dados obtidos em forma de gráficos individuais e 

para juntamente refletir sobre a prática a fim de organizar um plano de ação 

que possa acrescentar novas perspectivas, mudar o olhar diante das 

dificuldades dos alunos envolvidos e atribuir sentido ao que foi realizado com a 

finalidade de resignificar o processo de ensino-aprendizagem.     

Segundo Piaget (1978) pode-se tomar consciência apenas de nossas 

ações, isto é, do que fazemos em nossa prática, do que assimilamos de nossas 

leituras ou de nossos estudos. Nesse sentido este estudo foi importante para 

aperfeiçoar a percepção, fazer novas descobertas, possibilitou construir novas 

aprendizagens e experimentar o sentido da experiência considerada por 

Larrosa (2016); que conceitua que a experiência é o que nos passa, o que nos 

acontece o que nos toca, a experiência é algo singular. Assim, durante a 

construção do trabalho foi possível perceber que o estudo passou de mera 

informação para uma experiência rara e compensadora que permitiu o 

aprimoramento do olhar psicopedagógico, o desejo de fazer mudanças, de 

ampliar olhares e adquirir novos conhecimentos. Acredita-se que os resultados 

obtidos poderão contribuir para estudos posteriores que relacionem a temática 

da avaliação psicopedagógica com a dificuldade de aprendizagem.  

As provas operatórias e o teste coleção papel de carta também foram de 

grande importância e valor para aquisição de novos conhecimentos, pois por 

meio deles, comprovou-se a possibilidade de identificar o grau de 
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desenvolvimento cognitivo de uma criança, como também sua percepção, 

lógica e coordenação motora. Foi muito motivador diagnosticar e compreender 

suas fases e suas características, podendo planejar e objetivar métodos para 

melhora do desempenho dos alunos. 

Este estudo não deve se dar por encerrado, poderá ser realizado com 

número maior de crianças, com crianças de outras escolas e com outras 

queixas relativas à aprendizagem. Recomenda-se também pesquisas e 

estudos no campo da educação em relação com a DA e o currículo escolar, o 

diagnóstico de DA pelos instrumentos aqui utilizados e a prática docente. 
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ANEXO A – PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP 
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ANEXO B – MODELO DAS LÂMINAS DO TESTE COLEÇÃO PAPEL DE 

CARTA 

LÂMINA 1 
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LÂMINA 2 
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LÂMINA 3 
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LÂMINA 4 
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LÂMINA 5 
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LÂMINA 6 
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ANEXO C – MODELO DAS FICHAS DE PROTOCOLO DE AVALIAÇÃO DO 

TESTECOLEÇÃO PAPEL DE CARTA 
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APÊNDICE A – TERMO DE AUTORIZAÇÃO INSTITUCIONAL 
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APÊNDICE B – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 

 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE 

 Universidade do Vale do Sapucaí  

 

 

 

Senhores pais ou responsáveis, seu filho está sendo convidado para 

participar como voluntário da pesquisa “Aprendizagem e as possíveis 

dificuldades: estudo investigativo e correlacional” desenvolvida pela 

pesquisadora Professora Dra. Sandra Maria da Silva Sales Oliveira e aluna 

Juliana Aparecida Fontes, do Mestrado em Educação da Universidade do Vale 

do Sapucaí.  

A justificativa para o desenvolvimento desta pesquisa é obter uma 

melhor compreensão da relação entre os níveis cognitivos e as possíveis 

dificuldades de aprendizagem que surgem no processo de ensino em alunos 

do ensino fundamental I assim pode-se criar estratégias e programas que 

visem minimizar as consequências da não aprendizagem dos alunos.  

Assinando este Termo de Consentimento o (a) senhor (a) demonstrará 

que está ciente de que:  

 

1- O objetivo da pesquisa é avaliar a relação entre os níveis cognitivos e 

as dificuldades de aprendizagem em alunos do terceiro ano do Ensino 

Fundamental I. 

 

2- Será realizado a aplicação das Provas Operatórias do Método Clínico 

de Piaget; Teste Psicopedagógico Papel de Carta. A aplicação dos testes será 

realizada de forma individual na própria Instituição de Ensino onde seu filho 

estuda e que permite a coleta da presente pesquisa. Durante o estudo será 
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solicitado que o seu filho, voluntariamente, colabore com o preenchimento dos 

testes. Os testes serão aplicados em dois dias, no primeiro serão aplicados as 

Provas Operatórias, no segundo dia será aplicado o Teste de Papel de Carta. 

 

3- Esses exames costumam ser bem aceitos e não trazem nenhum 

risco, ou prejuízos à integridade física, moral ou psicológica do seu filho (a), a 

não ser algum desconforto em responder determinadas questões. 

 

4- Seu filho (a) receberá toda explicação antes das aplicações, dessa 

forma poderá obter quaisquer esclarecimentos antes e após a realização da 

pesquisa. Pela participação no estudo, você e seu filho (a) não receberão 

qualquer valor em dinheiro, mas terão a garantia de que todas as despesas 

necessárias para a realização da pesquisa não serão de sua responsabilidade. 

Ainda, não terá qualquer despesa por participar da pesquisa. Seu nome ou 

identificação pessoal, assim como do seu filho (a), não aparecerá em qualquer 

momento no estudo, nem em nenhum tipo de publicação como teses ou 

artigos, pois será identificado com um número aleatório.  

 

5- A participação no estudo não acarretará nenhum prejuízo acadêmico 

ao seu filho (a). Essa pesquisa é meramente investigativa e não haverá 

continuidade para seu filho (a), como por exemplo, intervenção 

psicopedagógica durante ou após a realização da pesquisa. 

 

6- Poderá contatar o Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade do 

Vale do Sapucaí para obter esclarecimentos, apresentar reclamações em 

relação à pesquisa pelo telefone: (0xx35) 3449-9255 ou procurar o Comitê de 

Ética em Pesquisa da Universidade do Vale do Sapucaí, pelos Tel/Fax-

CEP/Univas (0xx35) 3449-9255, Avenida Pref. Tuany Toledo, 470, Pouso 

Alegre/MG;  

 

7- E ainda poderá entrar em contato com a responsável pelo estudo, 

Juliana Aparecida Fontes sempre que julgar necessário pelo telefone (0xx35) 

3449- 9255. 
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8- Os pais ou responsáveis e também os próprios voluntários 

participantes estarão livres para interromperem a qualquer momento sua 

participação na pesquisa. 

 

9- O voluntário que participar da pesquisa não sofrerá prejuízos na 

instituição de ensino. E os voluntários que não participarem ou desejarem 

interromper sua participação na pesquisa também não sofrerão prejuízos na 

instituição;  

 

10- É necessário ainda, a sua autorização, mediante assinatura deste 

termo, que a pesquisadora poderá ter acesso às notas semestrais do seu filho 

(a) no qual ocorrerá à coleta de dados, lembrando que esse dado também será 

estritamente restrito a análise da pesquisadora aluna e de sua orientadora, 

pesquisadora responsável por este estudo.  

 

11- Os dados pessoais de seu filho (a) serão mantidos em sigilo, e não 

serão utilizados em momento algum, nem mesmo em publicações. Apenas 

serão utilizados resultados gerais obtidos por meio da pesquisa e que serão 

empregados somente para alcançar os objetivos do trabalho, expostos acima, 

incluída sua publicação na literatura científica especializada;  

 

12- Este Termo de Consentimento é feito em duas vias, sendo que uma 

permanecerá em meu poder e outra com a pesquisadora responsável.  
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APÊNDICE C – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE, APÓS 

ESCLARECIMENTO 

 

Termo de consentimento livre, após esclarecimento.  

 

Eu, 

__________________________________________________________, li 

e/ou ouvi o esclarecimento acima e compreendi para que serve o estudo e qual 

procedimento meu filho (a) será submetido (a). A explicação que recebi 

esclarece os riscos e benefícios do estudo. Eu entendi que sou livre para 

interromper a participação de meu filho (a) a qualquer momento, assim como 

ele próprio pode decidir e/ou interromper sua participação, sem justificar nossa 

decisão e que isso não afetará em nada a vida escolar de meu filho. Sei que o 

nome e dados pessoais, meus e de meu filho não serão divulgados, que não 

terei despesas e não receberei dinheiro pela participação do meu filho no 

estudo.  

 

Eu concordo em autorizar meu filho (a) 

_______________________________________________________________

_______, a participar da pesquisa. 

 

Campanha-MG, ____ de __________ de2016. 

 

___________________________________________ 

Assinatura do Voluntário (a) ou responsável legal 

RG: _____________________________ 

CPF:_____________________________ 

 

 

__________________________            ___________________________ 

Pesquisadora responsável                              Pesquisadora responsável 

Sandra Mª. Da Silva Sales Oliveira                 Juliana Aparecida Fontes 

CPF: 345.920.676-49                                          CPF: 032.279.806.06 

Universidade do Vale do Sapucaí Universidade do Vale do Sapucaí 
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APÊNDICE D – PROTOCOLOS DAS PROVAS OPERATÓRIAS 

 

 As fichas para protocolo das provas piagetianas foram adaptadas pela 

pesquisadora baseado pelo Manual prático do diagnóstico psicopedagógico 

clínico elaborado por Simaia Sampaio (2014) e pelo Manual de diagnóstico 

operatório elaborado Juan José Conte Macdonell, (2004).   

 

01-PROVA DE CONSERVAÇÃO DE PEQUENOS CONJUNTOS DISCRETOS 

 

Nome: _________________________________________________________ 

Sexo: ____________ Idade: ___________ Escolaridade: _________________ 

Data de nascimento: ____/____/____        Data de aplicação: ____/____/_____ 

Pesquisador/Entrevistador:__________________________________________ 

 

Material: 10 fichas de uma cor e 10 fichas de outra cor. 

 

Objetivo: avaliar a noção de número 

 

Coloca sobre a mesa duas coleções de fichas com 10 elementos. 

 

 

 

P.: O que você sabe sobre este material? 

S.:_____________________________________________________________ 

 

P.: Escolha para você a cor que mais gosta. 

S.:_____________________________________________________________ 

 

P.: Coloca em fila sete fichas distanciadas aproximadamente 1,50 cm uma da 

outra e deixa três de lado. 
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P.: Agora gostaria que você coloca-se as suas fichas com a mesma quantidade 

de fichas que eu coloquei 

S.:_____________________________________________________________ 

 

Caso o sujeito não compreenda: 

P.: Você tem que colocar aqui (indicar uma linha em frente as suas fichas) a 

mesma quantidade de fichas que eu coloquei. 

S.:_____________________________________________________________ 

 

P.: O que lhe parece, temos mesma quantidade de fichas, ou um de nós tem 

mais e o outro menos? 

S.:_____________________________________________________________ 

 

P.: Amplia a sua coleção colocando suas fichas com uma maior distância entre 

elas. 

 

 

 

P.: E agora, o que lhe parece? 

S.:_____________________________________________________________ 

 

P.: Temos a mesma quantidade de fichas, ou um tem menos e o outro tem 

mais? 

S.:_____________________________________________________________ 

 

P- Como assim? Pode explicar? 

S.:_____________________________________________________________ 

 

Caso não conserve  

P.: Mas você não havia dito antes que tínhamos a mesma quantidade de 

fichas? 

S.:_____________________________________________________________ 

 

Caso seja conservador  
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P.: Uma outra criança que esteve aqui ontem disse que eu tinha mais 

quantidade por que a minha fileira era a maior. O que você pensa disso? 

S.:___________________________________________________________ 

 

Reduz a fileira retornando ao ponto inicial. 

P.: E agora? Tenho mais, menos ou igual quantidade que você? 

S.:_____________________________________________________________ 

 

 

 

Reduz a fileira diminuindo a distância que separava assuas fichas.  

P.: E agora temos a mesma quantidade? 

S.:_____________________________________________________________ 

 

P.: Como assim, pode explicar? 

S.:_____________________________________________________________ 

 

Caso seja conservador 

P.: Uma outra criança que esteve aqui ontem disse que eu tinha mais 

quantidade por que a minha fileira era a maior. O que pensa disso? 

S.:_____________________________________________________________ 

 

Reduz a fileira retornando ao ponto inicial. 

 

P.: E agora? Tenho mais menos ou igual quantidade que você? 

S.:_____________________________________________________________ 

 

 

 

 

Coloca as suas sete fichas em um círculo e pede à criança que coloque assuas 

por fora na mesma quantidade. 

 

P.: E agora eu tenho mais menos ou a mesma quantidade de fichas que você? 



140 

 

S.:_____________________________________________________________ 

 

P.: Como assim pode explicar? 

S.:_____________________________________________________________ 

 

Caso seja conservador  

 

P.: Uma outra criança que esteve aqui ontem disse que ela tinha mais 

quantidade por que as fichas dela era a maior. O que pensa disso? 

S.:_____________________________________________________________ 

Caso não conserve: 

P.: Mas você não havia dito antes que tínhamos a mesma quantidade de 

fichas? 

S.:_____________________________________________________________ 

 

Esconde as suas fichas embaixo da mão. 

 

P.: Quantas fichas tenho embaixo da minha mão? Mais, igual, ou menos que 

as suas? 

S.:_____________________________________________________________ 

 

P.: Como sabe? 

S.:_____________________________________________________________ 

 

Argumentos utilizados: 

(    ) argumento de identidade  (    ) argumento de compensação 

(    ) argumento de reversibilidade          (    ) nenhum argumento 

 

Avaliação: 

Nível 1 – não conservador: não conserva em nenhuma das modificações. (4/5 

anos) 

Nível 2 – transição: ora conserva, ora não conserva. 

Nível 3 – conservador: conserva em todas as modificações. (desde os 5 anos) 
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Nível em que a criança se encontra: 

(    ) nível 1   (    ) nível 2   (    ) nível 3  

 

02- PROVA DE CONSERVAÇÃO DE MATÉRIA 

 

Nome: _________________________________________________________ 

Sexo: ____________ Idade: ___________ Escolaridade: _________________ 

Data de nascimento: ____/____/____    Data de aplicação: ____/____/_____ 

Pesquisador/Entrevistador:__________________________________________ 

 

Material: duas massas de modelar de cores diferentes cada uma, cujo 

tamanho possa fazer duas bolas de aproximadamente 4 cm de diâmetro. 

 

Objetivo: avaliar o nível de conservação de quantidade constante de massa. 

Mostre as duas massas de cores diferentes. 

 

 

P.: O que você pode me dizer sobre este material? 

S.:_____________________________________________________________ 

 

P.: Eu gostaria que você fizesse duas bolas de massa com a mesma 

quantidade (dê as massas para a criança fazer as bolas de massa). 

 

 

S.:_____________________________________________________________ 

 

Procura-se estabelecer a igualdade inicial. 

 

P.: As bolas tem a mesma quantidade de massa ou uma tem mais e a outra 

tem menos? 

S.:_____________________________________________________________ 

 

P.: Como você sabe? Pode me mostrar? (Pedido de argumentação) 

S.:_____________________________________________________________ 
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Caso a criança diga que não tem a mesma quantidade: 

 

P.: O que você pode fazer para que as duas bolas fiquem com a mesma 

quantidade de massa? 

S.:_____________________________________________________________ 

 

Enquanto a criança não perceber a igualdade inicial, não continuar com a 

prova. 

Peça para a criança escolher uma das massas para ser dela. 

 

1ª TRANSFORMAÇÃO: 

Modificação do elemento experimental – alargamento – faça a salsicha com a 

bola experimental 

 

 

P.: Esta salsicha tem mais, menos ou a mesma quantidade de massa que 

nesta bola? 

S.:_____________________________________________________________ 

 

P.: E como você sabe? Pode me explicar? (Pedido de argumentação) 

S.:_____________________________________________________________ 

 

Contra-argumentação: 

(Se for conservador)P.: Mas a salsicha é mais larga, você não acha que tem 

mais quantidade de massa do que a bola? 

S.:_____________________________________________________________ 

(Se não for conservador) P.: Você se lembra de que antes as duas bolas 

tinham a mesma quantidade? O que você acha agora? 

S.:_____________________________________________________________ 

 

Retorno empírico 

P.: E se eu voltar a fazer uma bola com esta salsicha, será que ela terá mais, 

menos ou a mesma quantidade de massa? (Espere a criança responder antes 

de retornar a fazer as duas bolas) 
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S.:_____________________________________________________________ 

P.: Transforma a “salsicha” em bola novamente. 

 

2ª TRANSFORMAÇÃO: 

Modificação do elemento experimental – achatamento – transforme a bola 

experimental em uma pizza 

 

 

 

P.: E agora? Esta pizza tem mais, menos ou a mesma quantidade de massa 

que a bola? 

S.:_____________________________________________________________ 

 

P.: E como você sabe? Pode me explicar? (Pedido de argumentação) 

S.:_____________________________________________________________ 

 

Contra argumentação com terceiro 

(Se for conservador)P.: Um garoto da sua idade me disse que a pizza iria ter 

mais. Você acha que ele estava certo ou não? 

S.:_____________________________________________________________ 

 

(Se não for conservador) P.: Um garoto da sua idade me disse que iria ter a 

mesma quantidade. O que você acha agora? 

S.:_____________________________________________________________ 

 

Retorno empírico 

P.: E se eu voltar a fazer uma bola com esta pizza, será que ela terá mais, 

menos ou a mesma quantidade de massa? 

S.:_____________________________________________________________ 

 

P.: Transforma a “pizza” em bola novamente. 

 

3ª TRANSFORMAÇÃO: 
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Modificação do elemento experimental – partição - divide a bola experimental 

em 10 bolinhas iguais. 

 

 

P.: E agora, nesses bolinhos há mais, menos ou a mesma quantidade de 

massa que esta bola? 

S.:_____________________________________________________________ 

 

P.: Como assim? Explique-me por que razão acha isto. (Pergunta explicativa) 

S.:_____________________________________________________________ 

 

Contra-argumentação: 

(Se for conservador)P.: Mas tem dez pedaços, não parece que tem mais 

quantidade? 

S.:_____________________________________________________________ 

 

(Se não for conservador) P.: Você se lembra de que me disse que tinha a 

mesma quantidade quando era uma bola? O que você acha agora? 

S.:_____________________________________________________________ 

 

Retorno empírico 

P.: E se eu voltar a fazer uma bola com esses “bolinhos”, teremos a mesma 

quantidade de massa ou um terá mais e a outra terá menos?  (Espere a 

criança responder antes de retornar a fazer as duas bolas) 

S.:_____________________________________________________________ 

 

P.: Transforma os “bolinhos” em bola novamente. 

S.:_____________________________________________________________ 

 

Argumentos utilizados: 

(    ) argumento de identidade  (    ) argumento de compensação 

(    ) argumento de reversibilidade          (    ) nenhum argumento 

 

Avaliação: 
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Nível 1 – não conservador: não conserva em nenhuma das modificações. ( até 

5/6 anos) 

Nível 2 – transição: ora conserva, ora não conserva. 

Nível 3 – conservador: conserva em todas as modificações. (a partir dos 7 

anos) 

 

Nível em que a criança se encontra: 

(    ) nível 1   (    ) nível 2   (    ) nível 3  

 

03- PROVA DE CONSERVAÇÃO DE COMPRIMENTO 

 

Nome: _________________________________________________________ 

Sexo: ____________ Idade: ___________ Escolaridade: _________________ 

Data de nascimento: ____/____/____        Data de aplicação: ____/____/_____ 

Pesquisador/Entrevistador:__________________________________________ 

 

Material: dois fios flexíveis (correntinha/barbante) de comprimento diferente 

(10 cm e 15 cm). 

 

Objetivo: avaliar o nível de conservação de comprimento. 

 

P.: O que você pode me dizer sobre este material? 

S.:_____________________________________________________________ 

 

P.: Vamos fazer de conta que são duas ruas. Esta é a minha (maior) e esta é a 

sua (menor). Vamos fazer de conta que vamos caminhar por estas ruas. Nós 

iremos caminhar igual ou um caminhará mais que outro? 

S.:_____________________________________________________________ 

 

P.: Como você sabe? 

S.:_____________________________________________________________ 

 

Primeira modificação: diminui para coincidir as extremidades. 
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P.: O prefeito resolveu fazer uma modificação na minha rua e ela ficou assim. E 

agora? Eu vou andar mais, menos ou o mesmo tanto que você? 

S.:_____________________________________________________________ 

 

P.: Como você sabe? 

S.:_____________________________________________________________ 

 

Contra-argumentação: 

(Se for conservador) P.: Mas olhe, não estão do mesmo tamanho? Será que 

não iremos andar o mesmo tanto? 

S.:_____________________________________________________________ 

 

(Se não for conservador) P.: Mas você se lembra de como estavam as 

correntes antes? O que você acha agora? 

S.:_____________________________________________________________ 

 

Retorno empírico 

P.: E se eu voltar a colocar a corrente/barbante como estava antes, como 

iremos andar? (Espere a criança responder antes de retornar)  

S.:_____________________________________________________________ 

P.: Realize o retorno empírico. 

 

Segunda deformação: P.: O prefeito resolveu mudar novamente minha rua e 

agora ficou assim. Agora, nós iremos andar o mesmo tanto ou um irá andar 

mais e outro menos? 

 

 

S.:_____________________________________________________________ 

 

P.: Como você sabe? 

S.:_____________________________________________________________ 

 

Contra argumentação com terceiro 
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(Se for conservador)P.: Um menino me disse que eu iria andar menos porque 

está menor. Você acha que ele estava certo ou não? 

S.:_____________________________________________________________ 

(Se não for conservador) P.: Um menino me disse que eu iria andar mais. Você 

acha que ele estava certo ou não? 

S.:_____________________________________________________________ 

 

Retorno empírico 

P.: E se eu voltar a colocar como estava antes, como iremos andar? 

S.:_____________________________________________________________ 

 

P.: Realize o retorno empírico 

 

Argumentos utilizados: 

(    ) argumento de identidade  (    ) argumento de compensação 

(    ) argumento de reversibilidade          (    ) nenhum argumento 

 

Avaliação: 

Nível 1 – não conservador: não conserva em nenhuma das modificações.( até 

6/7 anos) 

Nível 2 – transição: ora conserva, ora não conserva. 

Nível 3 – conservador: conserva em todas as modificações. (7/8 anos) 

 

Nível em que a criança se encontra: 

(    ) nível 1   (    ) nível 2   (    ) nível 3 

 

04- PROVA DE CONSERVAÇÃO DE SUPERFÍCIE 

 

Nome: _________________________________________________________ 

Sexo: ____________ Idade: ___________ Escolaridade: _________________ 

Data de nascimento: ____/____/____        Data de aplicação: ____/____/_____ 

Pesquisador/Entrevistador:__________________________________________ 
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MATERIAL: 2 folhas de cartolinas verde de forma retangular ( 20X25 cm); 12 

quadrados idênticos de cartolina vermelhas (ou uma cor bem diferente da 

verde) com 4 cm de lados. Uma vaquinha (ou duas de igual tamanho e 

preferencialmente de cores distintas). 

 

OBJETIVO: avaliar a noção de superfície 

 

P.: Dispõe sobre a mesa as cartolinas verdes e os 12 quadradinhos vermelhos 

 

 

 

P.: O que coloquei aqui sobre a mesa?  

S.:_____________________________________________________________ 

 

P.: O que você sabe sobre este material? 

S.:_____________________________________________________________ 

 

Coloca a vaquinha sobre a mesa 

 

P.: Você conhece esse animalzinho? 

S.:_____________________________________________________________ 

 

P.: O que comem as vaquinhas? 

S.:_____________________________________________________________ 

 

P.: As cartolinas verdes têm o mesmo tamanho ou uma é maior que a outra? 

S.:_____________________________________________________________ 

 

P.: E os quadrados vermelhos? São do mesmo tamanho ou um é maior que o 

outro? 

S.:_____________________________________________________________ 

 

P.: Vamos fazer de conta que as cartolinas são campos que têm pastos e que 

a vaquinha quer comer pasto. Se a vaquinha comer todo o pasto desse campo, 
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ou comer todo o pasto deste (aponta para o outro campo). Ela vai comer a 

mesma quantidade ou em um campo há mais quantidade e no outro menos? 

S.:_____________________________________________________________ 

 

Coloque um cartãozinho vermelho (casa) em um campo: 

 

 

P.: Mas o dono deste campo decide colocar uma casinha. Agora a vaquinha 

comerá mais menos ou a mesma quantidade que neste? 

S.:_____________________________________________________________ 

 

P.: Como você sabe? 

S.:_____________________________________________________________ 

 

Coloque uma casa no campo vazio 

 

 

P.: E agora? A vaquinha comerá neste mais, menos ou o mesmo que neste? 

S.:_____________________________________________________________ 

 

Coloca quatro cartõezinhos vermelhos (casinhas) juntos. 

 

 

 

P.: E agora? A vaquinha vai comera mesma quantidade, mais ou menos pasto 

neste campo que neste? 

S.:_____________________________________________________________ 

 

P.: Como você sabe? 

S.:_____________________________________________________________ 

 

Separa as casas no campo experimental. 
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P.: O dono deste campo resolveu colocar as casinhas desta maneira. E agora? 

A vaquinha vai comer a mesma quantidade nos dois campos ou em um comerá 

mais e em outro menos? 

S.:_____________________________________________________________ 

 

P.: Como você sabe? Pode explicar? 

S.:_____________________________________________________________ 

 

(Se for conservador)P.: Será que neste (onde as casas estão separadas) a 

vaquinha não vai comer mais do que neste outro que estão juntas? 

S.:_____________________________________________________________ 

 

(Se não for conservador)P.: Mas você não havia dito antes que os dois campos 

eram iguais quando as casas estavam juntas? 

S.:_____________________________________________________________ 

 

Realize outra modificação no campo experimental 

 

 

 

P.: E agora? A vaquinha comerá a mesma quantidade nos dois campos ou em 

um comerá mais e em outro menos? 

S.:_____________________________________________________________ 

 

P.: Como você sabe? 

S.:_____________________________________________________________ 

 

Contra argumentação com terceiro 

P.: Uma outra criança ontem medisse que a vaquinha comeria a mesma 

quantidade (ou disse que comeria menos ou mais) o que você pensa disso? 

S.:_____________________________________________________________ 

 

Coloca as casas do campo experimental de outra maneira 
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P.: E agora? A vaquinha vai comer a mesma quantidade nos dois campos ou 

em um comerá mais e em outro menos? 

S.:_____________________________________________________________ 

 

Argumentos utilizados: 

(    ) argumento de identidade  (    ) argumento de compensação 

(    ) argumento de reversibilidade          (    ) nenhum argumento 

 

Avaliação: 

Nível 1 – não conservador: não conserva em nenhuma das modificações 

Nível 2 – transição: ora conserva, ora não conserva 

Nível 3 – conservador: conserva em todas as modificações  

 

Nível em que a criança se encontra: 

(    ) nível 1   (    ) nível 2   (    ) nível 3 

 

05-PROVA DE CLASSIFICAÇÃO MUDANÇA DE CRITÉRIO (DICOTOMIA) 

 

Nome: _________________________________________________________ 

Sexo: ____________ Idade: ___________ Escolaridade: _________________ 

Data de nascimento: ____/____/____        Data de aplicação: ____/____/_____ 

Pesquisador/Entrevistador:__________________________________________ 

 

Material: fichas de figuras geométricas: 6 círculos pequenos amarelos e 6 

azuis; 6 círculos grandes amarelos e 6 azuis; 6 quadrados pequenos amarelos 

e 6 azuis; quadrados grandes amarelos e 6 azuis; 2 caixas baixas iguais. 

 

Objetivo: avaliar a capacidade de classificação de objetos 

 

Apresentação do material desordenadamente e exploração do mesmo 

livremente. 
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P.: O que você pode me dizer sobre este material? 

S.:_____________________________________________________________ 

 

Classificação espontânea 

P.: Gostaria que você colocasse juntas todas as fichas que combinam? 

S.:_____________________________________________________________ 

 

P.: Você pode me explicar por que motivo os colocou assim? 

S.:_____________________________________________________________ 

 

Pegue as caixas 

P.: Agora gostaria que você fizesse dois montinhos e os colocasse nestas duas 

caixas. 

S.:_____________________________________________________________ 

P.: O que te fez colocar estas fichas juntas? 

S.:_____________________________________________________________ 

 

P.: E estas? 

S.:_____________________________________________________________ 

 

P.: Como poderia chamar este monte? 

S.:_____________________________________________________________ 

 

P.: E este? 

S.:_____________________________________________________________ 

 

CAIXA 

CAIXA 
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Retire as fichas das caixas e as coloque misturada na mesa 

P.: Agora quero que arrume novamente em 2 montes diferentes do que já fez. 

Pedido de dicotomia (1ª mudança de critério) 

S.:_____________________________________________________________ 

 

(Se arrumar pelo mesmo critério anterior) P.: Você já separou desse modo, 

poderia descobrir um outro modo de separar em dois grupos? Se for preciso, o 

pesquisador/entrevistador começa a separar e pede-lhe que continue. 

S.:_____________________________________________________________ 

 

P.: Que nome poderia dar a este monte? 

S.:_____________________________________________________________ 

 

P.: E estes? 

S.:_____________________________________________________________ 

 

P.: Poderia separar de outra maneira? 

S.:_____________________________________________________________ 

 

P.: Que nome poderia dar a este monte? 

S.:_____________________________________________________________ 

P.: E estes? 

S.:_____________________________________________________________ 

 

Se a criança não conseguir por nenhum critério, poderá iniciar um critério co 

umas três fichas para verificar se a criança consegue perceber.  

 

Argumentos utilizados: 

(    ) argumento de identidade  (    ) argumento de compensação 

(    ) argumento de reversibilidade          (    ) nenhum argumento 

 

Avaliação: 

Nível 1 – realiza coleções figurais: “Olha é um Mickey com orelhas”. “Vou fazer 

uma minhoca” etc. (4/5 anos) 
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Nível 2 – há início de classificação. Faz coleções justapostas sem ligação entre 

eles. Faz o grupo dos amarelos, dos azuis, dos grandes, dos pequenos, dos 

círculos, dos quadrados. (5/6anos) 

Nível 3 – realiza a dicotomia, usando os três critérios: cores, tamanhos e 

formas. Aos sete anos, dois critérios são rapidamente identificados, mas um 

terceiro critério poderá ser descoberto se o examinador iniciar. Em uma idade 

maior, oito anos, conseguirá todos. 

 

Nível em que a criança se encontra: 

(    ) nível 1   (    ) nível 2   (    ) nível 3 

 

06- PROVA CLASSIFICAÇÃO QUANTIFICAÇÃO DE INCLUSÃO DE 

CLASSES 

 

Nome: _________________________________________________________ 

Sexo: ____________ Idade: ___________ Escolaridade: _________________ 

Data de nascimento: ____/____/____        Data de aplicação: ____/____/_____ 

Pesquisador/Entrevistador:__________________________________________ 

 

MATERIAL: flores artificiais: dez margaridas e três rosas vermelhas. 

 

OBJETIVO: avaliar a capacidade de entender que tanto margaridas quanto 

rosas pertencem a mesma classe de flores. 

 

 

 

P.: O que você pode me dizer sobre este material? 

S.:_____________________________________________________________ 

 

P.: Conhece algumas flores? Poderia dizer os nomes de flores que você 

conhece? 
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S.:_____________________________________________________________ 

 

P.: Que flores você acha que são esta aqui? 

S.:_____________________________________________________________ 

 

P.: As margaridas são flores? 

S.:_____________________________________________________________ 

 

P.: As rosas são flores? 

S.:_____________________________________________________________ 

 

P. Neste ramo, tem mais margaridas ou flores? 

S.:_____________________________________________________________ 

 

P.: Como você sabe? 

S.:_____________________________________________________________ 

 

P.: Duas meninas querem fazer buquês. Uma irá fazer um buquê com as 

margaridas, a outra fará seu buquê com as flores. Quem vai fazer um buquê 

maior? 

S.:_____________________________________________________________ 

P.: Se eu lhe der as margaridas, o que ficará no ramo? 

S.:_____________________________________________________________ 

 

P.: Se eu lhe der as flores, o que ficará no ramo? 

S.:_____________________________________________________________ 

 

P.: Eu vou fazer um ramo com todas as margaridas e você vai fazer um ramo 

com todas as flores. Quem vai fazer um ramo maior? 

S.:_____________________________________________________________ 

 

P.: Como você sabe? 

S.:_____________________________________________________________ 

 



156 

 

Argumentos utilizados: 

(    ) argumento de identidade  (    ) argumento de compensação 

(    ) argumento de reversibilidade          (    ) nenhum argumento 

 

Avaliação: 

Nível 1 – ausência de quantificação inclusiva. Erra na subtração de subclasse. 

Responde que há mais margaridas que flores e que, se tirar as flores, ficarão 

as margaridas. (5/6 anos) 

Nível 2 – responde certamente algumas perguntas outras não. 

Nível 3 – presença de quantificação inclusiva. Responde bem a todas as 

perguntas. (7/8 anos)  

 

Nível em que a criança se encontra: 

(    ) nível 1   (    ) nível 2   (    ) nível 3 

 

07- PROVA CLASSIFICAÇÃO DE INTERSEÇÃO DE CLASSE 

 

Nome: _________________________________________________________ 

Sexo: ____________ Idade: ___________ Escolaridade: _________________ 

Data de nascimento: ____/____/____        Data de aplicação: ____/____/_____ 

Pesquisador/Entrevistador:__________________________________________ 

 

Material: 3 espécies de fichas do mesmo material e tamanho, sendo: 

5círculosazuis, 5 círculos vermelhos, 5 quadrados vermelhos; 1 folha deEva 

com dois círculos desenhados, 1 preto e outro azul que se entrecruzam 

delimitando 3 partes, das quais uma é comum ao 2 círculos. 

 

Objetivo:avaliar a capacidade de estabelecer que um conjunto de elementos 

possui simultaneamente atributos de outro. 
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P.: O que você pode dizer sobre este material? 

S.:_____________________________________________________________ 

 

Coloque as fichas dentro dos círculos. Círculos azuis e quadrados vermelhos 

na parte de fora e círculos vermelhos na interseção. 

 

P.: Diga-me o que você está vendo? 

S.:_____________________________________________________________ 

  

P.: E no emborrachado? 

S.:_____________________________________________________________ 

 

P.: Por que você acha que eu coloquei estas fichas aqui no meio? 

S.:_____________________________________________________________ 

 

P - Há mais fichas azuis ou mais vermelhas? 

S.:_____________________________________________________________ 

 

P- Há mais fichas quadradas ou mais fichas redondas? 

S.:_____________________________________________________________ 

 

Pergunta de intersecção 

P- Há a mesma quantidade, mais ou menos fichas redondas que vermelhas? 

S.:_____________________________________________________________ 

 

P.: Como é que você sabe? Pode me mostrar? 
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S.:_____________________________________________________________ 

Pergunta de inclusão 

P.: Há a mesma quantidade, mais ou menos fichas quadradas que vermelhas? 

S.:_____________________________________________________________ 

 

P.: Como é que você sabe? 

S.:_____________________________________________________________ 

 

Argumentos utilizados: 

(    ) argumento de identidade  (    ) argumento de compensação 

(    ) argumento de reversibilidade          (    ) nenhum argumento 

 

Avaliação: 

Nível 1 – não compreende as perguntas de inclusão e interseção nem as 

perguntas suplementares. (4/5 anos) 

Nível 2 – acerta as perguntas suplementares, mas hesita nas perguntas de 

inclusão e interseção. (6anos) 

Nível 3 – responde bem a todas as perguntas. (7/8 anos)  

 

Nível em que a criança se encontra: 

(    ) nível 1   (    ) nível 2   (    ) nível 3 

 

08- PROVA DE SERIAÇÃO 

 

Nome: _________________________________________________________ 

Sexo: ____________ Idade: ___________ Escolaridade: _________________ 

Data de nascimento: ____/____/____        Data de aplicação: ____/____/_____ 

Pesquisador/Entrevistador:__________________________________________ 

 

Material: uma série de 10 palitos quadrados e 16 a 10 m (a diferença de um 

para outro de 0,6 mm, um anteparo de madeira – 1 palito para intercalar) 

 

Objetivo: avaliar a noção de conservação de longitude 
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P.: O que você pode me dizer sobre este material? 

S.:_____________________________________________________________ 

 

P.: Eles são iguais ou diferentes? 

S.:_____________________________________________________________ 

 

Seriação a descoberto: 

Coloque os palitos na mesa desordenadamente 

P.: Gostaria que você fizesse uma escadinha com todos esses palitos, 

colocando-os em ordem do menor para o maior. 

S.:_____________________________________________________________ 

 

Se caso a criança não consiga fazer ou não entendeu como fazer a seriação o 

pesquisador/entrevistador faz a demonstração de uma série inicial com 3 

palitos. 

P.: Você vai dar continuidade à escadinha que eu comecei, certo? 

S.:_____________________________________________________________ 

 

Como a criança não obteve êxito na seriação descoberta não é necessário 

fazer a verificação da exclusão e seriação oculta. 

 

Caso a criança consiga fazer a seriação entrega o palito de inclusão  

P.: Coloque este palito onde você acha que ele deve encaixar. 

S.:_____________________________________________________________ 

 

Outra possibilidade: 

P.: Vou retirar um palito e você vai me dizer de onde tirei. Feche os olhos (retire 

o palito e junte-os depois de forma seriada como estavam). 

S.:_____________________________________________________________ 

 

Se a criança conseguir, prossiga com a seriação com o anteparo. 

Embaralhe os palitos e coloque uma barreira entre você e a criança. 
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P.: Agora você vai me dando os palitos um a um, do menor para o maior, ou do 

maior para o menor. Eu vou colocando atrás deste cartão na ordem que me 

der. Mas, você não poderá colocá-los juntos para medir ante de me entregar. 

S.:_____________________________________________________________ 

 

P.: Como acha que ficou? 

S.:_____________________________________________________________ 

 

Argumentos utilizados: 

(    ) argumento de identidade  (    ) argumento de compensação 

(    ) argumento de reversibilidade          (    ) nenhum argumento 

 

Avaliação: 

Nível 1 – não consegue ordenar, pode fazer uma escada com palitos na 

horizontal e na vertical. (4/5 anos) 

Nível 2 – (conduta intermediária) a seriação é por ensaio e erro, seria por 

intuição, comparando até achar o que serve. (5/6 anos) 

Nível 3 – (êxito operatório) realiza a seriação, com linha de base, de forma 

metódica, colocando do menor para o maior. Consegue fazer a seriação atrás 

do anteparo, exclui ou inclui bastões. 

 

Nível em que a criança se encontra: 

(    ) nível 1   (    ) nível 2   (    ) nível 3 
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