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TOSCHI, Eny. Percepção visual e aprendizagem da leitura e 
escrita. São Paulo, 1989, 184p. Tesé de Doutorado em 
Ciências (Psicologia), Instituto de Psicologia da Univer
sidade de São Paulo. 

RESUMO 

O presente trabalho analisou algumas relações entreper-

cepçao visual e aprendizagem da leitura e escrita. 

Participaram como sujeitos 60 alunos da 1? série de uma 

escola pÚblica de periferia urbana de Porto Alegre -RS, di-

vididos em três grupos de 20 sujeitos: Grupo R alunos 

repetentes da 1? série; Grupo I - alunos iniciantes sem es-

colaridade anterior; Grupo P - alunos que 

pré-escola no ano anterior. 

freqUentaram a 

( No início do ano, os três grupos foram comparados em 
-

função das variáveis percepção visual, quociente de inteli-

gência, sexo e idade. Durante e ao final do ano letivo, fo

ram aplicadas provas de discriminação de letras, reconheci-

mento de palavras, leitura, compreensão de leitura~ - . cop1a e 

ditado. Ao final do ano, foram novamente avaliados em per

cepção visual. 

Os três grupos nao apresentaram diferenças significan-

tes em quociente de inteligência, sexo, percepção visual (no 

início do ano) e desempenho em leitura e escrita. Quanto -a 

idade e percepção visual (ao final do ano) , constataram-se 

diferenças signific3ntes entre o Grupo P e os Grupos R e I. 

Os resultados foram discutidos em função dos fatores 

maturação e experiências individuais. O fator entrada na es-

•utlí.IO"f~"'A .s~n.lftiAL DE eOUCAÇAO 
I' ACUL b•N DI! EDUÇAÇAO - U""GS 
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cola em idade mais precoce foi considerado como importante 

para esta criança que nao tem oportunidade ·de aproximaçio 

do símbolo escrito em seu ambiente familiar. Também foi sa

lientada a importância dos estudos de psiconeurologia e suas 

implicações para o ensino e aprendizagem da leitura e es

crita. 



TOSCHI, Eny. Visual perception and the learning of reading 
and writing. São Paulo, 1989, 184p. Doctoral Thesis in 
Sciences (Psychology), Institute ofPsychology of the Uni
versity of São Paulo. 

SUMMARY 

This work analyses some of the relations between visual 

perception and the learning of reading and writing. 

Sixty students in the first stage of a state school of 

the outskirts of Porto Alegre -RS took part in this work. 

They were divided into three groups of 20 each: Group R 

students who failed the first stage; Group I beginners 

without previous studies; Group P - students who attended a 

preparation school the year before. 

At the beginning of the year, the three groups werecom-

pared in terms of these variants: visual perception, intel-

ligence quotient, sex and age. Through the schoolyear and by 

the end of it, such tests were carried out: discrirninationof 

letters, recognition of words, reading, reading comprehen-

sion, copy and dictation. By the end of the year, the stu-

dent's visual perception was evaluated again. 

The three groups didn't show si gnifi cant differences 

1n intelligence quotient, sex, visual perception (at the be-

ginning of the year) and in the performance of reading and 

writing. As for the age and visual perception (by the end 

of the year) significant differences were observed between 

Group P and Groups R and I. 

The results were discussed based on maturing factors 
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and individual experiences. The fact that entering school in 

an early age has been considered important for this child 

who had no chance to get used to the writing symbol, athome. 

It was also pointed out the importance of the psychoneurolo

gical studies and its effects on the teaching and learning 

of reading and writing. 



TOSCHI, Eny. Perception visuelle et l'apprentissage 
lecture et de l'écriture. São Paulo, 1989. 184p. 
de Doctorat en Sciences (Psychologie), Institute de 
chologie, Université de São Paulo. 

RESUME 

de la 
These 

Psy-

Le présent travail est consacré à l'étude de certains 

rapports existant entre la perception visuelle et l'appren

tissage de la lecture et de l'écriture. 

Y ont participé, en tant que sujets, 60 éleves de la 1? 

série d'une école publique située dans la banlieue de Porto 

Alegre - RS. Ils ont été distribués en trois groupes de 20 

éleves chacun: Groupe R - 20 éleves redoublant la 1? série; 

Groupe I - éleves débutants, sans passé scolaire; Groupe P -

éleves ayant fréquenté l'gcole Maternelle l'année précende-

te. 

Au debut de l'année, le trois groupes ont été compares 

en fonction des variables de perception visuelle, dequotient 

intellectuel, de sex et d'âge. Pendant et à la fin del'année 

scolaire, les éleves on été sournis à épreuves d'identifica-

tions de lettres, de reconnaissance de mots, de lecture, de 

compréhension de lecture, de copie et de dictée. A la fin de 

l'année scolaire, ils ont été réévalués dans le domaine de 

la perception visuelle. 

Les trois groupes n'ont pas présenté dedifférences sig-

nificatives en ce qui concerne le quotient intellectuel, le 

sexe, la perception visuelle (au début de l'annné) et leren

dement en matiere de lecture et d'écriture. Quant à l'âge et 

à la perception visuelle (a la finde l'année), des écarts 
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significatifs ont ~t~ constat~s entre le Groupe P, d'une 

part~ et les Groupes R et I, de l'autre. 

Les r~sultats ont ~t~ discut~s en fonction des facteurs 

maturit~ et exp~rience individuelle. Le facteur entr~e 

coce ã l'~cole a ~t~ consider~ comme ~tant important 

-pre-

pour 

l'enfant n'ayant pas eu l'occasion d'approcher le symbole 

~crit dans le cadre familial. L'importance des ~tudes enpsy

cho-neurologie et leurs cons~quences pour l'enseigment et 

l'apprentissage de la lecture et de l'~criture a ~galement 

~t~ ·soulign~e. 



APRESENTAÇÃO E AGRADECIMENTOS 

Nosso trabalho tem proporcionado contatos com alunos 

dos mais variados níveis sócio-econômicos, bem como de gran-

de diversidade regional. Como aluna estagiária do Curso de 

Magistério de 29 Grau, em 1962, e como professora do Ensino 

de 19 Grau, de 1963 a 1970, trabalhamos em escolas do meio 

rural, de periferia urbana e de centro urbano de cidades do 

interior (Bento Gonçalves e Canela) e da capital do Estado 

do Rio Grande do Sul (Porto Alegre). 

Neste trabalho, desenvolvido junto a centenas de alu-

nos, verificamos o quanto as crianças resolvem os seus pro-

blemas de forma individual, espontânea e criativa; concen-

tram sua total atenção na atividade, se desenvolvida de for-

ma l~dica, mesmo quando esta atividade não é de sua 

iniciativa ou, mesmo, é árida e difÍcil. Assim como, 

- . propr1a 

nessa 

nossa experiência, observou-se o quanto as diferenças de ní

vel sócio-econômico e geográfico, na fase de adaptação esco-

lar, ou em.-processo de alfabetização, são salientadas porde

terminadas características do aluno em sua interação com o 

professo r , colegas, material escolar, etc. e na forma de se 

expressar, pensar, falar e perceber. 

Nossa preocupaçao, no estudo do desenvolvimento cogni

tivo da criança em idade escolar, não é recente e foi inten-

sificada na atividade que exercemos desde 1970, quando in-

gressamos, por concurso pÚblico, como Técnico em Educação na 

Secretaria de Educação e Cultura, bem como na função docen-

te, como Professora de Psicologia de Educação de 29 Grau 

(1967 a 1974) e de 39 Grau (a partir de 1975), quando, tam-
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bém por concurso, ingressamos na Universidade Federal do Rio 

Grande do Sul -UFGRS. 

No trabalho docente - que contou com atividades extra-

classe de alunos dos Cursos de Licenciatura, em especial de 

Educação Artística, Educação Física, Matemática, Biologia e 

Química , de pesquisa e extensão na UFRGS, através do Labo

ratório de Psicologia Educacional do Departamento de Estudos 

Básicos da Faculdade de Educação -LAPE/DEBAS/FACED onde 

contamos, como sempre, com o estímulo amigo e a riqueza de 

conhecimentos e experi~ncia das colegas Euza Maria de Rezen

de Bonamigo, Marisa Faermann Eizirik e Vânia Maria Moreira 

Rasche, a busca da relação entre a teoria e a prática foi 

constante. Nesta busca, a presente pesquisa objetivou encon-

- -trar algumas respostas quanto a percepçao visual como umama-

nifestação do desenvolvimento cognitivo. A sua realização 

foi possível graças à colaboração de muitas pessoas. 

O nosso agradecimento, respeito e admiração a todas as 

pessoas que, direta ou indiretamente, colaboraram na efeti-

vação do presente trabalho, em especial: 

aos alunos-sujeitos da pesquisa, centro de todo otra

balho, que contribuíram para o nosso aperfeiçoamento profis-

sional e pessoal; 

aos profissionais da escola-sede da pesquisa, em es-

-pecial a Orientadora Educacional Leda Oliveira Gloeden, aos 

técnicos dos Serviços Administrativos, aos Professores da 

1~ Série do Ensino de . 19 Grau e aos técnicos da 1~ DE; 

ao médico-oftalmologista Italo M. Marcon e ao esta

giário Norberto Seminotti, pela avaliação da acuidade visual 

dos sujeitos da pesquisa; 

- aos colegas da FACED/UFRGS, em especial do DEBAS, que 

acreditaram no nosso trabalho; 

- aos profissionais do Centro de Processamento de Dados 

CPD/UFRGS, em especial a Cristina Pereira Pimentel e aos 
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professores Fernando Lange da Silveira - PUC/RS e Leon Cro

chick - IP/USP - pela valiosa colaboração no delineamento da 

pesquisa, processamento e análise de dados; 

--as colegas Maria das Graças Feldens, Carmen Lins Baia 

de Solari e Regina Arlete Brum pela disponibilidade sempre 

que se fez necessário "pensar em voz alta" e quando da revi-

sao do trabalho; 

is colegas S6nia Maria Moojen Kiguel, SoniLewis, Wan

da Vanin, Beatriz Cardoso de Cardoso e Suzana Grings peloau

xÍlio na aplicação e avaliação dos Testes de Desenvolvimento 

de Percepç5o Visual e da Escala Verbal do WISC; 

- aos técnicos da Biblioteca FACED/UFRGS, em especial ã 

Lucília R. Lima de Carvalho, pela eficiente infra-estrutura 

proporcionada . e, ã Secretária do DEBAS, Idianyr Ferrantino; 

- '-!OS professores do Instituto de Psicologia da !JSP c à 

secretária Maria das Graças de Souza Sá, pela sua amizade e 

carinho, que tornaram mais fácil a nossa estada emS~oPaulo; 

-aos meus familiares, especialmente ao meu marido, Sy-

lo Soares, e aos meus amigos mais Íntimos, que partilharam 

das angústias e dos sucessos de cada fase do trabalho; 

- aos que possibilitaram o afastamento para estudo em 

São Paulo, Drs. Salzano Vieira da Cunha, Hélio Dourado, La-

dislau Fernando Rehnclt e Ubirajara Pesano Ricciardi c o au-

xílio financeiro institucional CAPES/UFRGS; 

-ao orientador Dr. José Fernando Bittencourt Lomônaco, 

pela sua disponibilidade, incentivo e amor ·ao trabalho. 



CAPÍTULO 1 

A PERCEPÇÃO E A PERCEPÇÃO VISUAL 

O estudo da percepçao é bastante antigo, tendo sido ob

jeto de estudos de psicologia experimental desde seu início. 

A quantidade de trabalhos realizados até nossos dias é tão 
Â' 

considerável que Howard (1982), em sua obra sobre orientação 

espacial humana, apresenta uma bibliografia de 2.000referên

cias. Não obstante, até hoje, muitas questões ainda não fo-

ram respondidas, estimulando os pesquisadores no aprofunda-

mento do estudo da percepção. 

Os fundamentos filosóficos de algumas teorias do pro-

cesso perceptual têm embasamento no empiricismo associacio-

nista desenvolvido no início do século XVIII, por Bishop 

George Berkeley (apud Schiff, 1980). A percepçao era conce-

bida como resultado de associações de significados, direta-

mente relacionada as sensações resultantes da estimulação das 

dimensões físicas da energia. Este foi, em parte, o embasa

mento da psicofísica clássica, cuja Lei de Weber, formulada 

em 1830, foi revisada e ampliada por Fechner, em 1860: a in

tensidade de uma sensaçao é uma função do logaritmo da in-

tensidade do estímulo, de modo que a sensação é igual a uma 

razão constante de um estímulo padrão, a partir do qual po-

deriam ser feitas comparações (S=K (log)I, ondeK=umacons

tante). 

Nos dias de hoje, em que a energia física tornou-se pas

sível de estudo científico, foi possível estabelecer parâme

tros. Assim, a psicofísica clássica como ciência examina a-
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queles parâmetros já estabelecidos com os daexperiência per

ceptual. Os dados resultantes são utilizados pelos psicÓlo

gos nas técnicas de mensuração, com o objetivo de medir o 

grau de percepção. Para tal são estabelecidas curvas que ex

pressam o limiar absoluto para a quantidade mínima de ener

gia e limiares diferenciais para diferenças mínimas em quan

tidade de energia. Em outras palavras, são estabelecidas me

didas de intensidade mínima para a sensação (limiar diferen-

cial). 

O ambiente é composto de matéria e energia e esta exis-

te sob as mais variadas formas: luz, sons, calor, pressoes 

mecânicas, etc. Neste ambiente, o organismo está preparado 

fisiologicamente para extrair informações através das célu

las especializadas de cada sentido. Estas células tem a ca

pacidade de transformar a energia captada em Único tipo de 

energia: a eletroquímica. A principal característica deste 

tipo de energia é o fluxo de ions através da membrana celu-

lar que pode dar origem ao impulso nervoso. A esta transfor

mação da energia captada em impulso elétrico, que é transmi

tida aos centros superiores do sistema nervoso, dá-se o nome 

de transdução (Simões e Tiedemann, 1985). Porém, o conheci-

mento dos tipos de informação, analisados em termos de in

tensidade (comprimento, duração de ondas, pressao e outros), 

não satisfez os pesquisadores. O ser humano tem uma vida de 

relação, proporcionada pelos Órgãos dos sentidos, dirigida 

conscientemente. Ele vê, ouve e sente o ambiente de uma for-

ma própria, particular. Se os mecanismos de adaptação da e

nergia do ambiente e a fisiologia da transdução são os mes-

mos em todos os seres humanos, por que uma pessoa difere da 

outra ante uma mesma sensação de estímulos? 

Entre outros, Gibson (1966) buscou conhecer que tipo de 

estínulos usualmente os sentidos selecionam e aos quais na 

verdade respondem, como é exposto a segu1r. 
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1.1. O CONCEITO DE PERCEPÇÃO DIRETA 

A teoria de Gibson (1960, 1966, 1979) pretende demons

trar que a percepção é direta, isto é, que as propriedades 

complexas estruturais de um certo arranjo Ótico, com um pa

drão de luz refletido no objeto, são determinadas pela natu

reza e posição reais deste objeto à ação da luz. 

O ponto de partida desse autor é considerado psicofísi

co sensorial, sendo que ele o denomina de "ecolÓgico", afir

mando que as informações físicas e os sentidos desempenham 

um papel importante: as informações chegam diretamente do 

meio ambiente graças aos sentidos. Sua hipótese geral, neste 

enfoque de sistema perceptivo, é a de que há variáveis de 

alta-ordem (importância) sob a ação da luz, obtidas pelos o

lhos no ambiente natural. Estas variáveis potencialmente es

pecificam as propriedades do objeto e da superfície e sua 

relação com o percebedor. ~ chamada de correspondência psi

cofísica, porque sugere informações próximas, correspondendo 

a situações características distantes do mundo presente. Se 

um percebedor detecta tais informações, el~ percebe o mundo 

como verdadeiro e percebe sua relação espaço-temporal com 

ele. Se o observador se move, algumas características mudam, 

enquanto outras - as de alta-ordem do arranjo Ótico - perma

necem invariantes. Estas, assim como o tempo, tornam o ar

ranjo ambiental ainda mais preciso. O observador percebe sim

plesmente pela extração destas invariâncias. Ele pode ter 

buscado a informação, mas não precisa processá-las porque a 

mesma já está toda contida no objeto sob a açao da luz. 

Definindo a percepçao como o processo pelo qual o homem 

mantém o contato com o mundo ou obtém informações sobre ele, 

Gibson (1966) direciona sua teoria para o estudo dos senti

dos como sistemas perceptivos. Isto, mesmo ao admitir a e

xistência de um mecanismo superior, e não ao nível de análi-
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se do sistema visual primário que rege diretamente o contor-

no e as cores dos objetos, por :exemplo. Ele explica o desen-

volvimento perceptivo como o desenvolvimento da seletividade 

perceptual-intencional, identificando os seguintes processos 

que produzem a percepção: 1) mecanismos periféricos da aten

çao, processos pelos quais o organismo obtém as informações 

estimuladoras do ambiente, em qualquer dado momento, no 
, 

n1-

vel receptor; 2) filtragem: processo que se poderia chamar 

de percepção econômica, rápida e eficiente. O registro da in

formação acerca do objeto, que chega no nível receptor, pas-

sa por uma filtragem, ou seja, seleciona-se apenas o neces

sário numa complexa informação de estímulos; são eliminadas 

as informações disponíveis que nao servem para especificar a 

identidade Única e completa do objeto; 3) abstração: proces

so que habilita o sujeito a perceber, dependente da aprendi

zagem e experiência, a partir das propriedades de informações 

constantes especialmente das informações invariantes perten-

centes ao objeto. 

Enquanto os mecanismos periféricos da atenção consti-

tuem uma forma de seletividade perceptual, os outros dois 

processos sugerem que há seletividade complementar, desdeque 

o contato periférico tenha sido feito ao nível do receptor 

até atingir o sistema nervoso central. Assim, por exemplo, 

nao se pode olhar tudo de uma só vez, também não se pode dis-

criminar visualmente e identificar tudo o que se olha e, si

multaneamente, atentar para tudo o que é possível identifi-

car e discriminar. gm qualquer dado momento os receptores 

sensoriais constatam apenas frações do que poderia ser per

cebido no meio ambiente. Sua proposta enfatiza as dimensões 

da sensitividade e salienta o conceito de "affordance". Este 

termo, utilizado por Gibson (1966, p.285) como um substitu

tivo para "valores", é conceituado por F odor e Pylyshyn C 1981) 

como propriedades do objeto que, de algum modo, contém obje-
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tivos úteis para um organismo. Por exemplo, o fruto tem a 

propriedade de ser cornivel, um perigo a de ser um obsticulo, 

etc. As propriedades do objeto podem sér disposicionais e 

relacionais. Disposicionais, quando hi interesse do indivi-

duo pelo que pode fazer com o objeto, ou seja, pelo que o ob

jeto proporciona, e relacionais, quando e porquê diferentes 

organismos podem fazer diferentes coisas com um mesmo obje-

tivo. 

A teoria gibsoniana é considerada insatisfatória sob vi-

rios aspectos e, mais obviamente, porque ela nada diz sobre 

a pessoa do percebedor. Corno alguns outros estudiosos, esse 

autor faz um atalho, quando é necessirio estudar - . a propr1a 

estrutura mental, sua natureza e suas origensi se o objetivo 

é conhecer os processo cognitivos em funcionamento na per-

cepção e avaliar sua contribuição (Hochberg, 1981). O impor-

tante não é somente verificar se o objeto é visto, mas corno 

ele é percebido, ou seja, sua representação mental, a qual 

pode diferir de urna pessoa para outra por virias razões. Por

que hi relação, intencional, corno conseqUência cognitiva da 

percepção, os homens respondem diferentemente uns dos outros 

e não os estimulas têm propriedades diferentes (Fodor e Py-

1 y s h yn , 1 9 8 1 ) • 

O conceito central da teoria de Gibson, segundo Molnar 

(1980), é o arranjo ambiental do ponto de observação. A base 

da percepção visual não é um raio de luz, mas um arranjo que 

pode ser definido corno um ângulo sÓlido, com determinadas 

propriedades de textura, gradiente, padrões, etc., percebido 

em um determinado momento estirnulador para o individuo. O que 

determina um aumento físico da entrada sensorial, que nao 

elimina o problema do mecanismo de informação, de forma di-

reta. 

Neisser (1976) considera que este ponto de vista tem u-
... 

ma vantagem sobre o tradicional: o organismo nao e conside-

I LIOTI!CA St:'TORIAL H !:DUCACAO 
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rado afetado, mas antes ligado pelas propriedades do meio-

ambiente, que estão presentes objetivamente,· especificadas 

acuradamente e percebidas verdadeiramente. Já Chromiak e Weis-

berg (1981) e Schiff (1980) salientam a necessidade de estu-

dar os efeitos da expectativa na percepção, por exemplo, se-

guir um objeto móvel requer que as futuras posições do obje-

to sejam antecipadas disposição - cognitiva. e esta e 

Estes críticos definem a percepçao na o simplesmente co-

mo um processo para extrair informações do ambiente, mas co-

mo envolvendo conhecimento de objetos, eventos, lugares e 

suas representações no meio-ambiente e, algumas vezes, no 

próprio corpo. O conhecimento advindo dos sentidos em passa

do recente é uma informação interna e nao externa, oque sig-

nifica que também há informações que não são mais do meio-

ambiente no momento em que ocorre a percepçao. Luria (1979) 

afirma, por exemplo, que a criança pensa pela lembrança, ou 

seja, pela memória, e o adolescente já pensa pela abstração, 

sendo que o pensamento surge quando a resposta não é inata 

ou habitual. 

Como é exposto a seguir, outros autores também estudam 

a percepçao como processo e produto final do pensamento; um 

processo que não apenas extrai informações, mas as busca e 

-as processa, salientando a natureza construtiva da percepçao 

(Kolers, 1983; Sarris e Parducci, 1984; Fodor, 1984). 

1.2. A TEORIA DA PERCEPÇÃO COGNITIVA OU MEDIADA 

Luria (1978, 1989, 1981) é considerado o fundador da 

psiconeurologia. A análise do caráter das perturbações dos 

complexos sistemas funcionais, nos casos de afecções locais 

limitadas do cérebro, constitui o objeto da psiconeurologia 

campo especial da psicologia. 

O fundamento básico da psiconeurologia e a organização 

funcional do cérebro. As atividades mentais (movimento, a-
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tenção, percepçao, etc.) sao realizadas em concerto pelo cé-

rebro, sem uma exata localização, e, sim, como sistemas fun-

cionais complexos. As zonas estreitas do córtex ou agrupa

mentos celulares isolados, localizados em áreas do cérebro 

que podem ser totalmente diferentes e freqUentemente distan-

tes umas das outras, possibilitam a organização dos sistemas 

em concerto. Os estudos de Luria (1979) sobre a atenção, o 

movimento e a percepçao do homem, como atividades mentais, 

-enfatizam o trabalho em conjunto (em concerto) que e reali-

zado não so pelos Órgãos dos sentidos, mas também pelas três 

unidades funcionais do cérebro. A percepção integral é pos

sibilitada pela recepção sensorial, pela síntese das sensa

ções isoladas e pelos complexos sistemas psíquicos, oque sa

lienta a natureza ativa da percepção. Tais unidades sao as-

sim descritas por Luria (1979): 

1! - a que regula o sono, a vigília e os estados men

tais. Nesta unidade é salientada a função da formação reti-

cular pela sua grande importância no que se refere à atenção 

e à memória; 

2! - a que recebe, analisa e armazena informações. Esta 

unidade é composta pela região visual (occipital), auditiva 

(temporal) e sensorial geral (parietal), o que significa que 

possui grande especificidade moda! (a seguir, o termo "moda!" 

sera revisto, tal como é utilizado na teoria de Fodor, 1984); 

3! - a que programa, regula e verifica a atividade. ~ a 

unidade mais complexa, abrange o controle, a decisão. Como 

conseqUência, é a mais sofisticada unidade funcional do ser 

inteligente. 

Nos exemplos dados por Luria (1981), a organização ce

rebral para que ocorra a percepção não tem uma localização 

Única. Há o envolvimento de uma completa "constelação obrei

ra" de zonas cerebrais. As três áreas corticais são envolvi-

das numa estrutura hieraquizada. As áreas primárias (de pro-
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jeção) recebem os impulsos e os enviam. A percepçao visual 

humana se inicia no momento em que a excitação proveniente 

0~ retina atinge o córtex visual primário, num processo de 

análise visual. As áreas secundárias (projeção-associação) 

processam as informações -e preparam os programas. Já neste 

segundo estágio da organização cerebral, a fala participa 

diretamente do processo, sendo que as zonas não-visuais têm 

influência reguladora e moduladora. As áreas terciárias (zo-

nas de superposição) são consideradas os Últimos sistemas 

os mais sofisticados- que se formam no homem, e que saores

ponsáveis por formas complexas de atividade mental, que re

querem a participação, em concerto, de mais de uma área cor

tical. 

Nesta perspectiva, a percepçao deixa de ser considerada 

como simples associações cerebrais. ~ definida como resul

tante de um complexo processo de discriminação de indícios 

do objeto, comparação com hipóteses elaboradas pelo sujeito 

no momento, a partir de experiências anteriores e de identi

ticação do objeto. Quando o objeto é novo, desconhecido, o 

processo de identificação assume formas mais desenvolvidas. 

Em outras palavras, no processo de percepção estão incluídos 

componentes motores, confronto de informações com experiên

cias anteriores, criação de hipóteses e integração no nível 

superior da atividade mental, com a participação da fala, o 

que já era defendido por Vygotsky, em 1927. Este autor (1984) 

salientou a participação da linguagem no processo percepti

vo, afirmando que, ao discriminar e reunir indícios essenci-

ais de um objeto, o sujeito sempre o designa pela palavra. 

Esta - parte essencial da linguagem e da fala - tem uma es

trutura psicolÓgica. Ela não é apenas uma imagemdecerto ob

jeto, propriedade ou ação, bem como não é meramente a asso

ciação de uma imagem com um complexo acústico condicional, 

mas é concebida como uma matriz muldimensional complexa de 
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diferentes pistas e conexoes (acústicas, morfolÓgicas, léxi-

case semânticas). Segundo Luria (1981), em diferentes esta

dos uma destas conexões é predominante, passível de avalia-

çao objetiva. Em suas pesquisas, Luria (1981) objetivou es

clarecer detalhadamente as várias formas de defeitos da fa-

la, decorrentes de lesões de diferentes partes do cérebro, 

ou seja, situar a organização cerebral de atividade da fala. 

O resultado de suas pesquisas ampliou o campo de estudo da 

percepçao como atividade mental mediada pela linguagem. Afa

la, por excelência, participa diretamente na formação das 

formas mais complexas da percepção, isto é, na codificação 

da percepção de cores, figuras, objetos e categorias comple

xas. Lesões nas zonas de fala podem levar a substanciais dis

túrbios da percepção visual. 

A percepção passou a ser distinguida por três traços 

peculiares que se complementam: 

1) caráter ativo e imediato. A percepçao humana é me-

diada pelos conhecimentos anteriores, decorrentes de expe

riências, da análise e da síntese, com criação de hipótese e 

decisão acerca da correspondência do objeto com a hipótese 

do sujeito; 

2) caráter material e genérico. O homem não percebe a-

penas o conjunto de indícios, nem analisa um objeto determi-

nado, mas atribui a ele determinadas categorias; 

3) constância e correção. O conhecimento do objeto in-

corpora-se ã sua percepção direta e a torna mais constante e 

mais correta, caracterizando a percepção como móvel e diri-

gÍ ve 1. 

A percepçao de um objeto está sempre associada ao seu 

reconhecimento, ou seja, a sua inclusão em um sistema de as-

sociações familiares. ~ um processo de seleção e síntese de 

aspectos correspondentes com o auxílio de códigos já prontos 

(especialmente os da linguagem) que serve para colocar o as-

•laLIOTEC:A ISE:TOftiAL DE I!DUCAÇIO 
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pecto percebido no seu devido sistema e para conferir a ele 

um aspecto global ou classificatório. E, por fim, incorpora 

sempre um processo de comparação do efeito com a hipótese o-

riginal. 

A percepção .é integral; já na fala os elementos sao ro

tulados e conectados em uma estrutura de sentença. A fala, 

analítica por excelência, faz com que os objetos sejam per

cebidos como reais, com sentido, com significação. O uso da 

palavra, isto é, a nomeação do objeto, leva a uma maior a-

preensao das propriedades deste objeto e a ele são determi-

nadas categorias, num processo onde a participação do dis

curso e da percepção são difíceis de separar. 

"A linguagem reorganiza 
substancialmente os processos 
de percepção do mundo exterior 
e cria novas leis dessa percep
ção. É sabido que e xis te no mun
do um número imenso de objetos 
formas, matizes. Isto leva a 
que, quando relacionamos o ob
jeto, a forma ou o matiz com 
alguma palavra (mesa, relógio 
... ), nós realmente seleciona
mos os traços essenciais e ge
neralizamos os objetos, formas 
e cores percept{veis em deter
minados grupos ou categorias. 
Isto dá à percepção humana tra
ços que a distinguem radical
mente da percepção animal. A 
percepção humana se torna mais 
pro funda, relacionada com a dis
criminação dos ind{cios essen
ciais do objeto, generalizada e 
permanente." (Luria, 1979, p.82) 

A atividade consciente do homem é que permite que aper

cepçao tenha esta característica de mobilidade e de direção. 

O papel da atividade receptora inclui a mudança de tarefas e 

a decisão para tal. Este caráter ativo da percepção -e que 

permite explicar as falhas da percepção da criança em desen

volvimento, no processo analítico-sintético da leitura. ~ 

um processo lento de manejo dos símbolos pelo próprio sujei

to, definindo corno constru ção interna individual. No caso do 

símbolo escrito, o processo de aprendizagem resulta na cons-



28 

ciência do que ocorre quando há compreensao pelo próprio su-

jeito de que o que ele pensa, diz, idealiza pode ser grafado. 

Esta abordagem - percepção cognitiva ou mediada - que 

nao deixa de utilizar os estudos das abordagens anteriores, 

basicamente envolve estudos da percepção através de símbolos, 

imagens e representações, incluindo o processo de leitura, a 

percepçao de eventos sociais e da pessoa e as diferenças in

dividuais ante a mesma situação de estímulos. Como todos os 

estudiosos da percepçao, os que defendem esta nova abordagem 

têm realizado experiências, em sua maioria com percepção vi-

sual. Isto porque o homem é predominantemente visual (Simões 

e Tiedemann, 1985; Cruikshnk, 1982; Cratty, 1982; Arnhein, 

1980; Fraisse, 1977, entre outros) ou por que o sistema vi-

sual é o mais complexo dos sistemas perceptivos e -responsa-

vel pela maioria das percepções (Pinker, 1984; Rose, 1984; 

Frostig e Maslow, 1984; Rock, 1984; Hochberg, 1981; Schiff, 

1980), como é .descrito a seguir. 

1.3. A IMPORTÂNCIA DA PERCEPÇÃO VISUAL 

A percepçao, como construção mental resultante devárias 

condições ambientais e outras condições particulares, propi-

cia, segundo estudiosos como Rock (1984) e Kanizsa (1986), 

uma análise e individualização que passam a constituir a ta-

refa fundamental dos seus estudos. Tais estudos, em sua maio-
~ . 

ria na área visual, são embasados em trabalhos emp1r1COS e 

abordam todos os aspectos de cor, forma, tridimensionalida-

de, etc. 

São levantadas questões, consideradas ainda como pro

blemas-enigmas, no processo que é constituído pelos fatos fÍ

sico e histórico, ou seja, o que se dá entre o objeto físico 

(meio-ambiente) e o objeto fenomênico (construção mental), 

tais como: 

1~) Como e possível reconstruir-se a unidade do objeto 
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físico a nível fenomênico, sabendo-se que o trajeto que vai 

até a retina do observador sofre radiações diferentes de luz 

e que a retina é constituída por um mosaico de elementos his

tologicamente separados, que se excitam diferentemente e que 

enviam aos centros superiores mensagens relativamente isola

das? 

2f) "A const5ncia perceptiva continua sendo um enigma" 

(Rock, 1984, p.7; Kanizsa, 1986, p.21). Apesar das variações 

- luz, cor, tamanho, forma, etc. - de um objeto a outro, bem 

como das relações espaciais- distincia, inclinação -porque 

os objetos fenomênicos correspondentes ao objeto físico nao 

apresentam mudanças sensíveis de tamanho, forma, etc.? 

3f) Como se restabelece a tridimensionalidade, quando a 

projeção Ótica é bidimensional e só existe uma camada de cé

lulas específicas, receptoras? 

Como processo fisiológico a tridimensionalidade ainda 

nao é explicada satisfatoriamente, no que se refere à dife

renciação do homem e do animal. Um dos exemplos de signifi

cativa vantagem evolucionária é a informação espacial, guia

da desde cedo pela informação visual. A percepção do plano 

tridimensional do meio-ambiente é uma das mais Úteis habili-

dades que um animal pode possuir. O fato é que os humanos 

possuem sensitividade para muitos sinais, o que sugere me

lhoria na habilidade para perceber a disposição dos objetos 

no meio-ambiente. A noção de que a apreensao (enquadramento 

refletido), que reflete a formação fÍsica da imagem, é in

corporada no processo visual humano nao e nova, pois Gibson 

(1950) já observara sua ocorrência e levou a estudos con

clusivos de que princípios decodificados são necessários pa

ra a percepçao. No caso da percepção espacial, sao incorpo

rados à visão (Yonas e Granrud, 1985). 

Kanizsa (1986) apresenta uma extensa relação de proble

mas-enigmas. No entanto, o objetivo presente é apenas o de 



30 

-salientar que ainda há perguntas sem respostas na area da 

p~rcepção. Isto, apesar da quantidade e da qualidade dos es

t-: :,{os já realizados e da atualidade das teorias. Fodor C 1986), 

por exemplo, apresenta uma tese na linha associacionista com

putacional, que busca esclarecer o que é modularidade da men

te. Para tal, explora a existência, na mente humana, de me-

canismos computacionais altamente especializados, os quais 

estabelecem hipóteses a partir das informações sensoriais. 

No que concerne à visão, tais mecanismos são de percepção da 

cor, da análise da forma e da análise das relações espaço-

tridimensionais. 

A tese desse autor parte da afirmação de que a conduta 

manifesta, por excelência, o efeito de uma interação e, es-

ta, considerada computacional, é o objeto real do seu estu-

do. Em outras palavras, a sua teoria objetiva responder so-

bre a entrada da informação, como ocorre o processamento e 

do que dispõe o organismo para processá-la. Os mecanismos da 

linguagem e da percepção são classificados como sistemas mo

dulares da mente e passíveis de uma taxonomia funcional: sao 

mecanismos cognitivos de entrada. Como processos modulares 

sao mediados computacionalmente, o que significa que reque

rem um aparato de cálculo para poder analisar informações e 

representá-las internamente. 

A elaboração da informação captada, no caso de percep

çao visual, é realizada pela retina que é considerada um mi-

ni-cérebro; constitui-se numa partícula do córtex cerebral 

de localização exterior, a qual possibilita ao olho o exer

cício de funções completas, com autonomia. 

O homem, por meio da visão, percebe de urna só vez a i-

magem completa do objeto. O olho, ao examinar um objeto com-

plexo, não se movimenta de modo uniforme, mas sempre busca e 

discrimina os pontos mais informativos. As zonas . - . pr1mar1as 

do córtex da sensibilidade, por exemplo, têm a função de dis-
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tinguir indícios (análise) em partes componentes da informa

ção recebida. As zonas visuais dessas mesmas áreas corticais 

implicam a função de unificar (síntese) ou proceder a uma e

laboração complexa da informação que chega ao sujeito. 

No entanto, o processo perceptual não termina quando o

corre a chegada dos sinais ao córtex visual. Há a i.nda uma co

municação com os campos visuais secundários, o que propicia 

uma organização perceptual. Em outras palavras, aretina rea

liza uma primeira análise dos estímulos que a afetam. Um se-

gundo nível de análise se dá no corpo geniculado externo e, 

por Último, se considerado o nível anatômico, a análise o-

corre no lobo temporal. 

Observa-se que os estudos da estrutura dos olhos e das 

leis que regulam os raios luminosos e suas projeções sobre a 

retina - sendo esta uma superfície binocular que apenas dá 

informação sobre a direção de onde chegam os raios luminosos 

e nao da distância das duas fontes - tão recentes como os de 

Fodor (1984), salientam alguns resultados de estudos reali

zados pelos gestaltistas no início do século, tais como: 

1) a relação figura-fundo, onde a articulação é que -e 

importante para uma figura ser vista (uma vez que ela também 

pode ser o fundo), obedece a certas condições: a) tamanhore

lativo das partes, suas relações topolÓgicas e os tipos de 

margens. A figura menor é melhor vista como figura, rodeada 

por outras áreas, as quais assumem o caráter de fundo; b) a 

convexidade e a concavidade das margens são melhor vistas co-

mo figuras, pois aparecem mais facilmente, assim corno as mar-

gens convexas prevalecem sobre as margens concavas; c) a o

rientação espacial também tem urna certa influência. Tende a 

ser figura a zona do campo cujos eixos coincidam com as di-

reçoes principais no espaço: a vertical e a horizontal. 

A articulação figura-fundo também depende das condições 

de estimulação que determinam a constituição das unidades 
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perceptivas. Esta é favorecida pelo agrupamento ou unifica

ção dos elementos em um todo. As tão conhecidas leis de pro

ximidade, semelhança, direcionalidade, orientação, continui

dade, fechamento, para citar só algumas, continuam sendo u

tilizadas para comprovação das propriedades no todo para a 

visão do objeto; 

2) o espaço tridimensional, que é exclusivamente vi

sual ou quase totalmente realizado no domínio da visão. A 

participação da experiência passada é muito importante, pois 

é a que dá significado ao mundo perceptivo humano. Na visão 

do espaço tridimensional, ela é mensurável na medida em que 

a distância não é um dado sensorial. Isto significa que a 

distância, . para ser "vista", requer uma avaliação de indí

cios de estimulação visual próxima, numa combinação de sen

sações visuais e sensaçoes cinestésicas. 

Como já foi referido, ainda hoje os estudiosos analisam 

a separação binocular, a convergência, a acomodação, a para

laxe e a perspectiva do movimento, a informação pictorial 

(interposição, perspectiva e tamanho familiar), proporciona

das pela retina do olho humano. Rock (1984) salienta que, pa

ra o estudo da percepção como ciência e para entender a per

cepçao como construção mental, as ilusões são tão importan

tes : quanto as percepções corretas e os fatos; 

3) no caso da percepção da forma, o material impresso, 

em especial as letras, constituem estímulos ideais para as 

pesquisas do reconhecimento da forma. No entanto, o estudo 

da percepção da forma baseado sobre a existência de traços 

característicos não se limita ao estudo de caracteres impres

sos. Milner (apud Molnar, 1980) propos um modelo geral de 

percepção da forma, a partir de traços característicos. Seus 

estudos, com base fisiolÓgica, propõem a existência de uma 

série de células no sistema visual, capazes de reagir sele

tivamente a qualquer traço da estimulação. A existência de 
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células especializadas que formam uma rede de células que 

compatibilizam as distâncias das células excitadas, formando 

uma relação entre ângulos, é que jogam um papel capital na 

percepção da forma. 

Este e outros estudos, especialmente na área neurolÓgica, 

levam ã conclusão de que é impossível uma análise segura dos 

traços de ordem superior, restando apenas conclusões ao nível 

de . análise visual. Também continuam sendo objeto de estudo, pa

ra definição de como ocorre a percepção da forma, a detecção de 

linhas e contornos (a freqUência espacial e contraste) e a au

to-correlação que apresentam as figuras geométricas simples. 

Fodor (1984) afirma que, atualmente, só é possível con

siderar uma taxonomia dos processos cognitivos, classifica

dos como sistemas modulares de entrada (percepção e lingua

gem), ou seja, não é possível a proposição de uma taxonomia 

dos processos cognitivos do sistema central. 

Outros estudos poderiam ser salientados, demonstrando o 

quanto é complexo e importante o assunto, considerando-se in

clusive a complexidade do Órgão visual. Assim, a partir do 

grande número de estudos realizados, afirma-se que uma gran

de porção do contato do homem com o mundo é indireta, inte

grando-se informações de várias fontes (a face, a voz, o cor

po, etc.). Vêem-se representações, corre spondendo ao mundo real, 

e representações gráficas (esquemas e outros), corresponden

do a idéias; olha-se o medidor de gasolina, por exemplo, pa

ra determinar o quanto se tem no tanque, lê-se material im

presso, e assim por diante. Estas são formas às quais os es

tudiosos se referem como percepção mediada. Há julgamento 

perceptual quando o objeto está ausente, mas representado. 

Isto porque o mecanismo visual está envolvido ou porque os 

processos externos da visão são influenciados pelas imagens 

visualizadas, tais como pela inferência (conclusão a partir 

de raciocínio), conhecimento anterior, prática, etc. 



"A atividade perceptiva 
não se limita aos processos de 
percepção visual, mas inclui 
necessariamente a formação a
tiva de imagens visuais cor
respondentes a um significado 
verbal." (Luria, 1981, p.207) 

A mediação ocorre em qualquer tempo e lugar, ao 
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ouvir 

música no toca-discos ou ao ver televisão. Os estímulos são 

avaliados no momento, independente de que os eventos ocorram 

em outro lugar qualquer. Estas vias substitutas ã mediação 

do mundo falado e impresso são vias lingUÍsticas codifica-

das. 

A terminologia "representação interna", "cÓdigo", "re-

-codificação" é usual, pois os autores concebem a percepçao 

como envolvendo outros processos cognitivos, como a - . memor1a 

em especial. Assim, os códigos visuais sao representações de 

informações visuais, o mesmo ocorrendo com os códigos fono

lÓgicos- representações fonolÓgicas, ou códigos semânticos

representações semânticas, etc. ~ uma explicitação do que o-

corre internamente, ou seja, uma forma interna usada 

sistema de memória, possibilitando a percepçao. 

pelo 

Uma característica da percepção mediada é a tendência a 

ter uma dupla percepção, pois não são percebidos somente sig-

nificados, mas também a mediação da estrutura como tal. Tem-

se ciência de que se vê a fotografia do edifício, por exem

plo, e não o prÓprio. A interação com o mundo físico e so

cial permite distinguir sinais característicos e invariantes 

de estimulação, os quais permitem perceber objetos, eventos, 

lugares e suas representações. Estas podem ser organizadas 

nos esquemas conceituais descrevendo as propriedades perma-

nentes do mundo (Schiff, 1980; Kolers, 1979, 1983). 

No sentido de construir antecipações, a percepçao é um 

processo construtivo. Estas antecipações de certos tipos de 

informação habilitam o percebedor a aceitá-las e torná-las 

disponíveis. Se é Óbvio que se precisa obter o conhecimento 
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antes de poder usá-lo, nao é tão simples o processo percep

tivo que extrai as informações do meio-ambiente, pois depen-

de da habilidade e da experiencia de quem percebe. O que se 

ve depende do que se conhece. Neisser (1976, p.13) acres-

centa: "e do que se crê". Os esquemas- estruturas pré-exis-

tentes ou, segundo a definição de Norman (1982), um corpo de 

conhecimento organizado - possibilitam a percepção direta e 

dirigem a exploração, cujo resultado modifica o esquema vi-

sual, dirigindo futuras explorações e tornando-a 

para obter novas informações. 

J Esquema 

Objeto 
C informação 
disponível) 

------.~ Exploração Dirige I I 

preparada 

FIGURA 1 - O ciclo perceptual (adaptação de Neisser, 
1976, p.21). 

O ciclo perceptual (ver Figura 1) permite verificar que 

o esquema visual não é a percepção, mas faz parte do proces

so, dirigindo-a e assegurando sua continuidade além do tempo. 

Isto porque esquemas são antecipações. As informações estão 

disponíveis, mas somente algumas são extraídas do ambiente, 

porque o passado afeta o futuro e porque a informação adqui-

rida determina o que será extraído a segu1r, num processo de 

conhecimento que ocorre internamente no sujeito. O que nao 

significa que não se pode extrair informações não antecipa-
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das. A função de um estímulo inesperado, normalmente, é ini

ciar o ciclo perceptual. Acontece que o efeito será transi

tório e limitado se não há informação suficiente que possi

bilite o ato de busca. A percepção é subentendida corno um 

processo interativo contínuo, mais do que um processo cornen

trada e saída, num simples fluxo da periferia para a mente. 

Os esquemas antecipatórios preparam o percebedor para acei-

tar certos tipos de informações mais do que outras e, assim, 

controlam a atividade de olhar. Este é considerado o ponto 

crucial da estrutura cognitiva da visão. 

Os estudos da percepção sempre incluíram investigações 

do processo de linguagem. Fraisse (1977) faz urna distinção 

entre a preocupação do psicÓlogo e a do lingUista. Este se 

interessa pela emissão de um sistema de sinais, enquanto o 

psicólogo preocupa-se com a fase de recepção, isto -e, da 

mensagem oral e escrita. A seguir, serão consideradas ques-

tões referentes à inter-relação da linguagem e da percepção, 

de corno se processa a leitura e de sua relação com a percep-

ção visual. 



CAPÍTULO 2 

PERCEPÇÃO E LINGUAGEM 

~ reconhecida a importância da organização perceptual 

nos estudos da estrutura gramatical da linguakem e, segundo 

Jackendoff (1984), os estudos lingUÍsticos são inseparáveis 

dos da percepção cognitiva. Se, por um lado, o estudo da es

trutura da linguagem faz parte da área da psicologia cogni

tiva, a linguagem oferece uma importante nova fonte de evi

dência para a teoria da cognição. Por exemplo, quais são as 

funções da lÍngua? Basicamente são classificadas como: 

1~) fonética. Ao perceber determinadas seqUências de 

sons, a lÍngua pode ser utilizada para comunicar algo, en

quanto que outra seqUência ou até alguns sons isolados nao 

exercem nenhum efeito sobre o contexto social em que sevive; 

2~) lexical ou semântica. Ao relacionar uma determinada 

seqUência fonética a um objeto ou a uma classe de objetos, 

dá-se início à conceitualização; 

3~) sintática. Ao perceber que há determinadas normas 

que fixam a existência desses enunciados, especialmentequan

do intenciona comunicar uma açao, dá-se o aprendi zado da gra

mática da lÍngua que se ouve e em que se inicia como falante. 

Ora, Vygotsky (1984), já na segunda década deste secu

lo, salientava que as funções psicolÓgicas superiores dacri

ança, em especial, a atenção e as sensório-motoras, são cada 

uma parte do sistema dinâmico de comportamento. As conexoes 

e relações entre funções estão constituídas e conectadas nu

ma estrutura de seqUência. E é com a fala que a criança or-
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ganiza seu campo viso-espacial-temporal; dirige sua atenção 

de forma dinâmica; domina a perspectiva de ações presentes e 

pode organizar ações futuras. 

Em outras palavras, a criança, com base em experiências 

e observações, tem condições de controlar verbalmente sua a-

tenção e organizar seu campo perceptivo, adquirindo, com o 

seu amadurecimento, dominância sobre as suas funções. Segun-

do Azevedo (1972, p.31), "as palavras servem para fixar e 

precisar nossas percepç5es". 

A lÍngua ~ uma das apropriações pelo homem dos produtos 

da cultura humana no decurso dos contatos com os seus seme-

lhantes. Como resultado desta apropriação, há uma reorgani

zação dos mecanismos naturais dos processos psíquicos. 

Vygotsky (apud Leontiev, 1978) partia deduas hipóteses: 

1) as funções psíquicas do homem são de caráter media-

do. Ou seja, as particularidades especificamente humanas do 

psiquismo nascem da transformação dos processos naturais, 

diretos, em processos que incluem uma atividade intelectual 

interna, formando uma nova estrutura mental, o que equivale 

a dizer uma unidade nova; 

2) a estrutura mediada forma-se inicialmente por estí-

-mula externo. Assim, a nova estrutura com origem externa nao 

~ inventada ou advinda do interior do sujeito. Forma-se ne-

cessariamente uma comunicação, que no homem é sempre media-

da. 

X 

A B A B 

FIGURA 2 - Bloco-esquema da instalação experimental 

(adaptação de Leontiev, 1978, p. 153). 
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O processo global pode ser assim representado: A - X e 

X - B, as ligações elementares instauradas numa memorização 

mediatizada, no caso um signo mnemotécnico X, representando 

A - B o novo processo mediado. 

Há, assim, participação direta de sinais na organização 

da percepção. Noutros casos, o signo é substituído pela pa-

lavra, pois são dois sistemas de sinais: os estímulos perce-

bidos diretamente e a elaboração verbal. Sua originalidade 

como atividade psíquica humana é devida não só à complexida

de quantitativa e à mudança do próprio conteúdo objetivo que 

ela refere, mas principalmente pela formação na sua estrutu-

ra. 

A segunda hipótese, fundamentada na filosofia materia

lista histórica de seu autor, salienta a apropriação pelo 

indivíduo das normas, conceitos verbai~, etc., 

elaborados e historicamente constituídos. 

socialmente 

A palavra liga um complexo sistema de conexoes no -cor-

tex cerebral, o que introduz formas de análise na percepçao 

infantil, incapaz de se desenvolver por si próprio, isto é, 

sem o auxÍlio da linguagem. Assim, a atenção, a percepçao, 

a memória, a imaginação, o pensamento e a ação sao produtos 

de formas sociais complexas dos processos mentais da crian-

ça. 

Foram necessárias dezenas de anos para comprovar as 1-

déias de Vygotsky. Luria (1979, 1981) comprova e amplia sua 

teoria, com os seus estudos sobre as funções mentais e loca

lização cerebral, e sua abordagem histórica enfatiza oquanto 

os estudiosos no assunto devem prestar atenção aos códigos. 

Estes, estabelec~dos historicamente e que estão envolvidos 

na percepção, são categorizados em determinados períodos de 

tempo e aprendidos. A identificação depende da gama de cate-

gorias do indivíduo. Desta forma -e salientada a natureza 

construtiva da percepção, comparável aopensamento que requer 
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o manejo de símbolos; ambos dependendo da prática humana, 

estabelecida historicamente. Esta pode mudar os sistemas de 

código usados para o processo de informações e pode influen

ciar a decisão de designar os objetos percebidos para cate

gorias apropriadas. 

Um exemplo de Vygotsky (1984): a fala egocêntrica nao 

existe como tal. Ocorre, sim, uma intervenção da linguagem 

como mediadora na conduta, através da mobilização de conexões 

verbais que ajudem a resolver um problema difícil. Primeira-

mente, a criança fala em voz alta, para si mesma; faz repe

tições verbais; elabora conexões temporais pelo método do re

forço ambiental e, então, dá-se o aparecimento do sinal, num 

processo evolutivo, gradual e complexo. Tal processo muda 

substancialmente na medida em que a criança avança na forma-

ção de novas conexões. Tal realização é impossível se a cri-

ança tem lesões cerebrais ou doenças orgânicas cerebrais na 

primeira infância. o aluno com atraso mental também nao a

presenta traços de elaboração rápida, móvel e estável de no

vas conexões. Estas são características do processo de for-

mulação verbal diante dos sinais que se lhe apresentam (Lu-

ria, 1981; Vygotsky, 1984). 

Para a correta nomeaçao dos objetos, através da fala, 

por exemplo, se não existe um modelo acústico da palavra re-

querida, o sujeito deverá partir de uma mensagem visual do 

objeto percebido (ou imaginado) e codificando, então, a ima-

gem por meio de uma palavra apropriada da linguagem oral. As-

sim, a primeira condição para a nomeação adequada de objetos 

e de suas imagens é um nível suficientemente claro de per-

cepçao visual (Luria, 1981). 

A percepçao visual - condição primeira para o apareci

mento do sinal - é seguida da participação de outras zonas 

corticais, tais como a região temporal esquerda, pela neces

sidade da integridade da estrutura acústica da fala e, como 
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terceira condição, a descoberta do significado apropriado, 

seletivo e a inibição de todas as alternativas irrelevantes 

na correta nomeação dos objetos. 

O desenvolvimento das funções mentais superiores, ao 

longo da ontog~nese, tem ainda uma outra caracterfstica de 

importância decisiva para a organização funcional do córtex 

cerebral. Enquanto nos estágios iniciais de desenvolvimento 

uma atividade mental complexa repousa sobre uma base mais e

lementar e depende de uma função basal, em estágios subse

qUentes ela não apenas adquire uma estrutura mais complexa, 

mas também começa a ser desempenhada com a participação es

treita de formas de atividades estruturalmente superiores. 

O que significa a existência de uma hierarquia no de

senvolvimento das células nervosas que deve ser considerada. 

O primeiro perfodo - de zero a dois anos de idade cronológi

ca- apresenta dendritos nas áreas corticais primárias davi

sao, da audição e das áreas sensório-motrizes; no segundo pe

ríodo - de dois a quatro anos - ocorre a maturação da maio-

ria das áreas de associação e, no terceiro perfodo quatro 

anos em diante -, é que ocorre em ritmo mais lento o cresci

mento das interconexões. Somente após os sete anos ocorre o 

desenvolvimento da integração das regiões parieto-temporal

occipital. 

A fala, a escrita, a leitura ou o cálculo, formados no 

processo da história da sociedade (Luria, 1979), são ativi

dades psíquicas, cuja estrutura e sumamente complexa. A cri

ança pequena pensa em termos de formas visuais da percepçao 

e de memória, isto é, por meio de recordações. Azevedo (1972, 

p.32) exemplifica: "Ch e ga o Natal, pen s e nos pobres"; em es

tágios posteriores ou na vida adulta, o pensamento abstrato, 

com a ajuda das funções de abstração e generalização, é tão 

altamente desenvolvido que mesmo processos relativamente sim

ples como percepção e memória são convertidos em formas com-
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plexas de análise e síntese lÓgicas e a pessoa passa a per-

ceber ou recordar por meio da reflexão. 

No ato de escrever há também um processo gradual e evo

lutivo como condição básica para que possa ocorrer. No curso 

do desenvolvimento não há apenas uma alteração de estrutura 

funcional, mas também da organização cerebral (Luria, 1979). 

Ajuriaguerra et alii (1988) também salientam que só se che

ga à escrita uma vez que se tenha alcançado um certo nível 

de desenvolvimento intelectual, motor e afetivo. Há, na es

crita, dois níveis distintos: a cópia, onde são fundamentais 

a v1sao e a percepção da forma dos símbolos visuais, assim 

como o movimento necessário a exercer; o ditado, onde é fun-

damental a compreensão verbal do texto transmitido oralmente 

por outra pessoa e sua transcrição em símbolos gráficos. 

O ato de escrever, no seu estágio inicial, depende da 

memorização da forma gráfica de cada uma das letras, onde se 

destaca o ato de perceber o fonema (análise acústica) e de 

recodificá-lo em elemento motor-visual: o grafema. 

Kiguel (1988) apresenta. cinco passos do processo evolu-

tivo da escrita: 19) o aprendiz diferencia o sistema de re

presentação da escrita do sistema de representação do dese-

nho; 29) descobre que a escrita não representa o objeto -a 

que se refere e sim o desenho sonoro do seu nome; 39) desco-

bre que é necessária uma quantidade e variedade de caracte-

res para que se possa ler; 49) atribui a cada letra uma ~ 

51-

laba oral; 59) atribui a cada letra um som. 

Com a prática deixa-se de depender da análise ou da for-

ma das letras individuais. A escrita passa a ser desempenha

da como uma melodia cinética. O que quer di zer que a ativi-

dade, no caso, da escrita começa a depender de um sistema 

diferente de zonas operando em concerto. 

Salientada a importância do funcionamento ce r ebr a l huma -
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no, em especial no que se refere à a ti v idade mental da percep

ção, serão considerados, aseguir, especificamente os proces~ 

sos de leitura e de escrita em relação com a percepção visual. 

2.1. O PROCESSO DE LEITURA E ESCRITA E SUA RELAÇÃO COM 

A PERCEPÇÃO VISUAL 

Jorm (1985) apresenta três visões globais do processo 

de leitura, a partir da verificação de como funciona a lei

tura com o leitor hábil: 1) "às avessas"- segundo este pon

to de vista, o processamento da leitura ocorre empassos, com 

o início tendo como base a identificação das letras e, de 

forma ordenada e lÓgica, avançando progressivamente até o 

significado do texto; 2) "de cima para baixo" - posicionamen

to oposto ao anterior. O leitor é guiado primariamente por 

sua expectativa do que está na página impressa. Utiliza oco

nhecimento que tem do mundo, da linguagem dos sinais, para 

prever o que contém a página a ser lida. Estas previsões le

vam o leitor a testar a informação da página, oque tanto po

de confirmá-la como invalidá-la. Ao invés do leitor proces

sar letra por letra e palavra por palavra, ele é capaz de 

selecionar apenas a informação relativa àssuas expectativas; 

3) "interativa" - e a visão, como o nome já diz, que engloba 

aspectos dos dois pontos de vista anteriores, ou seja, a in

formação da página impressa é processada às avessas, começan

do pelas letras, então pelas palavras, significado da oração 

e assim por diante. Entret anto, o leitor também faz previ-

sões que agem de forma descendente em direção aos níveis in

feriores, ocorrendo o processamento da leitura às avessas e 

de cima para baixo simult a neamente (McGinitie etalii, 1982). 

Goodmann (198 2), partidário da visão "de cima para bai

xo", afirma que se pode considerar a leitura como um proces

so cíclico. O leitor está sempre centrado na obtenção dosen

tido do texto; sua atenção está focali zada no significado. 
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Há quatro ciclos no processo da leitura, os quais seguem e 

precedem o outro ciclo at~ que o leitor se det~m ou termina 

a leitura. Esta inicia com o ciclo 6tico - a visão da letra 

ou da palavra, analisadas pelo 6rgão ocular; segue o ciclo 

perceptual - o qual analisa e sintetiza o que ~ visto; vai 

para o ciclo gramatical- o qual implica conhecimento dasre~ 

!aÇões de uma determinada seqUência fon~tica atribuÍda a um 

objeto ou a uma classe de objetos; s6, então, -e possibili-

tada a conceituação e a percepção de que há normas que fixam 

os enunciados, encerrando-se no quarto ciclo- o do signi-

ficado. 

Todo o processo de leitura como uma conduta inteligente 

~ dirigido pelo c~rebro que controla o olho para que busque 

aquilo que o leitor espera enc~ntrar. Inclusive no ciclo o-

tico o leitor controla ativamente o processo, sabendo qual a 

informação Útil a buscar, onde encontrá-la e qual ignorar. 

Smith (1971), fundamentado na id~ia de que aexperiência 

visual humana - conseqUência da atividade humana - ~ produto 

do sistema perceptual e não parte do processo, afirma que 

conceituar a discriminação visual como a habilidade para dis

criminar entre duas letras ~ supersimplificar um processo 

cujo problema ~ descobrir a diferença crítica entre duas le

tras. A facilidade na identificação das palavras dependemui

to mais do que há em torno da palavra e, principalmente, do 

pr~vio conhecimento do significado, o que permite distinguir 

o conteúdo significativo do que nao o ~ e a sua relação ou 

associação com alguma coisa já conhecida e compreendida. O 

leitor hábil identifica e compreende, fa zendo uso máximo da 

redundância (tipo de conhecimento pr~vio, que reduz o numero 

de alternativas possíveis que uma palavra pode ter). 

-Este autor salienta o quanto o sistema perceptovisual e 

competente biologicamente na análise quando identifica as le

tras, isto ~, no processo analítico de sinais; para estabe-



45 

lecer conjunto de critérios mÚltiplos de sinais com equiva

lência funcional, funcionar probabilisticamente, fazendo uso 

da redundância, bem como para aprender por predições e rece

bendo "feedback". 

Vários pesquisadores comprovam a correlação entre movi-

mentes dosolhos e processos cognitivos subjacentes, durante 

o reconhecimento de padrões, busca visual, leitura e outras 

tarefas (Stark e Ellis, apud Shebilske, 1984; Wolf, 1984), 

confirmando que o leitor prevê a palavra antes de vê-la. As 

investigações sobre a fisiologia da leitura mostram os movi-

mentes dos olhos em saltos, as fixações, o número e a dura-

ção das pausas, a direção do movimento e a amplitude da vi

sada, influindo no ritmo da leitura, além da visão periféri-

ca (Golbert, 1978; Allport, 1979; Ajuriaguerra, 1984). 

Há vários caminhos para o entendimento da palavra, bem 

como há outras possibilidades cognitivas, além da percepção 

visual, que auxiliam na superação de prováveis deficiências, 

tais como a codificação fonolÓgica e a memória. Jorm (1977, 

1981, 1985) é o proponente da visão interativa, esquemati-

zando da seguinte forma o caminho para chegar ao signifi-

cado: 

Palavra 
impressa ---t> Análise 

visual -------~Significado 

I Recodificação J 4 fonÓlogica 

FIGURA 3 - Vias de acesso ao significado (adapt ação 
de Jonn , 1985 , p. 35) . 

A utilização da recodificação fonolÓg i ca nao ocorre so

mente com leitores retardados, mas t ambém quando a palavra é 

desconhecida ou a criança está aprendendo a ler. A exceçao é 

quanto i leitura de sfmbolos e abreviaturas ( %, &, etc.), 

porque não há representação mental da pronúncia. No entanto, 
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à medida que o leitor torna-se hábil, mais utiliza a via vi

sual, decrescendo de importância a via fonológica. 

A percepção, processo subjacente nas aprendizagens com

plexas, desenvolve-se com a idade. A percepção da linguagem 

ocorre desde cedo, mas em níveis distintos. O nível mais pri

mitivo estágio global da percepção - ~ o reconhecimento de 

objetos. g uma "vaga impressão de", quando a criança ainda 

não compreende que há uma contrapartida oral à palavra es

crita. Não tem consciência de que os espaços em branco, em 

suas extremidades, definem seus limites, assi~como ignora as 

palavras e os arranjos das letras dentro de cada palavra. 

A leitura, como uma linguagem transformada em percepção 

visual, ~ uma percepção que evoca, inicialmente, simples si

nais, depois palavras que evocam coisas ou ações. A facili

dade da leitura depende de habilidades mentais superiores, 

mas tamb~m de uma diferenciação de letras, em · que algumas 

conservam um valor pela posição de certos elementos no espa

ço, de uma ordenação de palavras, de uma seriação de frases. 

Este ~ o estágio analÍtico, que ocorre ao haver o reconheci

mento de partes específicas. O sinal de progresso, para este 

nível, ~ quando ai palavras escritas são diferenciadas com 

base nas características das letras. Inicialmente a criança 

quase não tem consciência de que há um esquema perceptivo na 

identificação das palavras. A identificação nem sempre ~rea

lizada, pois há ainda urna incapacidade em transferir o co

nhecimento, dependendo dos agrupamentos. O leitorprincipian

te não tem urna percepção descentralizada suficiente paraper

rnitir a exploração de palavras e esta imaturidade perceptiva 

pode ser demonstrada por desordens espaço-temporais. As do 

tipo espacial podem provocar troca e distorção de letras, bem 

corno a confusão de símbolos impressos parecidos e, as do ti

po temporal, podem levar à perda de ordem de sucessão de sons 

que formam a palavra. 
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O estágio sintético ocorre quando há integração entre 

as partes e o todo. A percepção descentralizada permite a 

exploraçãn de palavras desconhecidas, possibilitando combi-

nar e recombinar os elementos das palavras. Mas, como asper

cepç5es atuam como um todo, se a sfntese é imperfeita, a a

nálise é realizada com dificuldade, o que, por sua vez, de

terminará também dificuldades na passagem a novas sfnteses. 

A situação se agrava se há dificuldades de atenção. Assim, a 

deficiência perceptiva pode não causar a inabilidade, -mas e 

acompanhada de sintomas de uma desordem subjacente (Vernon, 

1971; Cohen e Schwartz, 1975; Ajuriaguerra, 1984). Cahn 

(1984) constatou que crianças inteligentes e, também, sem 

perturbação afetiva, mas que apresentavam desordem espaço-

temporal e do sistema corporal, conseguem ler. No entanto, 

acrescenta que são muito instáveis. 

Mas vejamos, mais detalhadamente, o que significa defi

ciência perceptiva no desempenho escolar. 

2.2. OS ERROS DE PERCEPÇÃO VISUAL EM LEITURA E ESCRITA 

O interesse pelo estudo de problemas de leitura iniciou

se em 1895, quando um médico- Hinsherlwood (apudAjuriaguer

ra, 1984; Quirós, 1975) -descreveu a cegueira verbal. Ou-

tras observações, no infcio do século XX, foram feitas tam

bém por médicos, em meios hospitalares e se referiam a dis

túrbios graves (dislexias especfficas, de evolução, etc.). 

Não descreviam dificuldades de aprendizagem propriamente di-

tas porque os sujeitos eram adolescentes e adultos que játi-

nham distúrbios já estruturados. Em 1951 é que foi introdu-

zida a terminologia "distúrbios de aprendizagem", destacan-

do-se as inabilidades para a aprendizagem da leitura pela sua 

importância no contexto da sociedade moderna. 

Rutter e Yule (1975) consideram que a terminologia usa

da para referência às dificuldades de leitura ainda é caóti-
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ca e confusa. Por ora, podem ser classificadas em tr~s gran-

des grupos: 1) atraso geral -de acordo com as condições in-

telectuais, físicas, emocionais e ambientais que bloqueiam, 

ou poderiam bloquear, a aprendizagem da criança; 2. casos 

graves - inabilidades complexas, tais como dislexias, disfa-

sias, etc.; 3) inabilidade específica- compreendem vários 

aspectos, tais como erros na leitura e escrita das palavras, 

as dificuldades de compreensão, a lentidão e a ineficácia na 

leitura. 

~ importante observar que as crianças disléxicas apre-

sentam, na leitura e na escrita, ostipos de erros que qual-

quer criança apresenta quando está aprendendo a ler. A fre

qU~ncia e a quantidade em numero e em tempo que tais erros 

persistem é que diferencia o tipo de inabilidade. São encon-

trados erros, denominados rotação, reversão, inversão, con-

fusão, omissão, repetição, inserção e transposição nas cri-

anças que iniciam a aprendizagem da leitura e daescrita, mas 

que decrescem com a idade. 

Um estudo analítico (Golbert, 1981), realizado com cri-

anças de 7 a 14 anos, com dificuldades para ler, em Porto A

legre, demonstrou a relação entre problemas de leitura e dé

ficit cognitivo: quando há diferenças perceptíveis na orien

tação das formas, na habilidade de perceber e de lembrar a 

ordem da seqU~ncia das formas, também ocorrem dificuldades 

do tipo rotação, inserção e reversão. 

Os erros de rotação com as letras "b" e "d" -sao os mais 

comuns, porque também são parecidos no som. O contexto é que 

auxilia, muitas vezes, no entendimento da palavra, como, por 

exemplo, "bebo" e "dedo". 

Outros erros muito comuns na escrita, segundo Mórais 

(1986), são: 1) troca de letras, porque diferem em pequenos 

detalhes: a/e/o/, f/t, e/e, h/n; de grafemas ou de vogais 

(cada/dada, tem/tum) e de palavras com configuração semelhan-
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te (prado/preto, cuja configuração -e c==J ; 2) 
o -

OmlSSOeS 

(tote/tomate), adições (mapa/maapa), aglutinações (atéque), 

separações indevidas das palavras (antigamente); 4) altera

çoes nas seqUências das letras (camada/macada). 

A translineação também é uma falha que pode ser encon

trada no início da aprendizagem da escrita de crianças nor-

mais e, como as demais falhas, tende a desaparecer com a i-

dade e o aprendizado regular. 

As letras "v" e "n" só tendem a criar confusão quando 

isoladas. Raramente são confundidas quando incluídas em pa

lavras (Vernon, 1971). O que é corroborado por Morais ( 1986), 

que afirma ser maior a dificuldade para distinção da posição 

"direito e esquerdo" pela sua simetria e relatividade. 

Mais tardiamente, com o auxÍlio de pontos de referência, 

as crianças que apresentam tal dificuldade poderão saná-la. 

Dentre os erros de reversão, por exemplo, troca de "6" 

por "9", e os de inversão ("24"por"42"), este émenoscomum. 

Especificamente, quanto à identificação de letras iso

ladas, os pesquisadores concluíram que as letras do alfabeto 

que causam o máximo de confusão são "C" e "G"; o mínimo é a 

letra "W" com qualquer outra (Kiney et alii, apud 

1980). As letras maiúsculas tendem a criar menos 

Molnar, 

confusão, 

por seu tamanho e familiaridade (Smith, 1971). Tais letras 

foram objeto de estudo por Gibson (1966), o -em suas 1nume-

ras pesquisas, utilizando entre outros, como objetos 

de familiarização, os pacotes de produtos alimentícios infan-

tis que trazem os nomes em maiúsculas. 

Schiff (1980) aponta erros mais comuns na leitura de 

sentenças, nesta ordem: substituição, omissão, inserção e 

confusão. Este Último é apresentado como pouco comum, corro-

borando a afirmativa de que, dentro de um contexto, o enten

dimento da palavra ou a antecipação do seu significado émais 

fácil. 
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Para fins de trabalho de reeducação os erros ortográfi

cos são classificados. Não dizem respeito apenas a problemas 

de audição, mas principalmente a sua ortografia difícil. As 

crianças em fase inicial de aprendizagem de escrita o apre-

sentam muito comumente, tais como: omissão do "h", do "u" 

(gerra), acréscimo de letras (Enrrique), trocas como "b" e 

"v" (resbalar), "s" por "z" (asul). 

Considerando a recepção visual, pesquisas realizadas 

para quantificar a legibilidade de um texto possibilitaram o-

rientaç6es para facilitação da leitura, que sao utilizadas 

pelos especialistas por suas implicaç6es no ensino formal da 

alfabetização. Por exemplo, a conclusão de que a legibilida

de será tanto maior quando menos símbolos tiverem as palavras 

e quanto mais curtas forem as frases. 

Não s6 as letras e as palavras sao consideradas nas a

valiaç6es da escrita. Entre outros, é considerado como dis

túrbio de orientação espacial - muito comum em crianças na 

aprendizagem inicial da escrita a má organização da - . pag1-

na: margens, centração do título, distância entre as letras, 

etc. Tais características de boa organização são facilmente 

verificáveis tanto na c6pia como no ditado. 

f também estabelecida relação entre a percepção de cer-

tos detalhes dentro das figuras totais - tais como tamanho 

de ângulos - e desempenho em lei tu r a, a parti r de estudos com 

leitores retardados. Porém, no caso das análises de padr6es 

totais e integração das suas partes, a deficiência pode es-

tar relacionada com um fracasso geral na acurada -percepçao 

de detalhes. Como há diversos processos co gnitivos associa-

dos, a deficiência poderia ser decorrente do fator memor1a. 

Na pesquisa de Jorm (1985), por exemplo, utilizando o teste 

do reflexo para medir o grau de percepção visual de leitores 

retardados, o resultado demonstrou que o desempenho destes 

era tão bom quanto o dos leitores normais. Golbert (1978) 
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corrobora afirmando que o deficiente mental tem 6tima per-

cepção visual porque a utiliza muito através da codificação 

via fono16gica. 

Até os nossos dias é enfatizado por estudiosos no as-

sunto (Vayer, 1982; Frostig e Maslow, 1984) o uso do movi-

menta em combinação com a percepção visual para desenvolver 

capacidades básicas e ajudar a criança a manter a atenção e 

a ser menos inquieta (ver observação de Cahn, 1984, fls.47). 

São as chamadas habilidades percepto-visuais, entre outras, 

tão necessárias como pré-requisito para a alfabetização que 

Scharager (1975, p.104) denomina de campo do desenvolvimento 

percepto-visual. Pela sua importância e complexidade, 

autor o divide em quatro t6picos inter-relacionados: 

este 

1) coordenação viso-motriz e localização espacial. A-

quela é o determinante primário da localização espacial e 

das respostas dirigidas e precisas. 

2) capacidades de resolução e discriminação visual. Es

ta é o determinante primário da incorporação da informação 

visual, prescindindo da coordenação viso-motriz e localiza-

-çao espacial; 

3) preferências visuais e outras respostas seletivas ao 

estímulo visual. A seletividade depende das capacidades ci-

tadas acima; 

4) retenção da informação visual e outros efeitos daex-

periência visual. A exploração visual e o processamento da 

informação começa no nascimento. Muito antes da exploração 

ativa, intencional (manual ou de locomoção), a criança expe-

riencia com a visão. 

Assim, há um treinamento natural que ocorre com a expe-

riência desde o nascimento, utilizando principalmente a vi-

são. Por exemplo, o movimento da escrita se desenvolve antes 

da representação precisa dos limites de espaço (embaixo, em 

cima, etc.). Entre 2 e 3 anos, a criança já desenha (ou ras-
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cunha) num impulso motor diretamente estimulado pelo meio-
-

ambiente. Os primeiros trabalhos (continuos, circulares, des-

cendentes, etc.) se regem pela maturação dos processos moto-

res e pela função corporal. Entre os 4 e 6 anos, o desenho 

da criança se torna mais rico e preciso, de imensa importân

cia para o desenvolvimento das funções simbÓlicas. Como ex-

ploração do espaço é também uma atividade educativa funda-

mental. g uma atividade que a capacita a relacionar o espaço 

nos limites de uma folha de papel, adquirindo significado os 

conceitos espaciais mais comuns. A criança aprende sobre o 

mundo exterior, através de experi~ncias, com consci~ncia do 

que está percebendo. Com o emprego da linguagem, ela começa 

a estruturar o mundo de forma semelhante aos demais membros 

do grupo social, utilizando para tal os conceitos comuns. 
. . 

Embaixo, em cima, atrás, etc. são conceitos aprendidos fa-

cilmente na associaçãodo movimento, da linguagem e da per-

cepção. Isto porque percebem-se relações, integradas a outro 

processo importante, a memória. 

As percepções dos fatos, em forma de seqU~ncias no es-

paço, os fatos em conexão com o espaço e com o tempo, etc., 

são modelos vivenciados no dia-a-dia da criança favorecida 

socialmente. As demais crianças, se privadas de tais expe-

ri~ncias, aprendem mais tardiamente, possivelmente em situa-

ção formal na escola. 

Isto porque a criança de 6/7 anos, ao iniciar sua esco

laridade, conta com uma escola com curriculos e infra-estru-

tura que viabilizam a organização externa na aprendizagem 

formal do símbolo, o que concorre para o desenvolvimento da 

integração das regiões parieto-temporal-occipital. As pes-

quisas de Luria (1981) comprovam que na cr1ança pequena -sao 

observados detritos nas áreas corticais primárias (visão, au

dição, sensório-motoras), com conseqUente maturação das de 

associação. O crescimento das interconexões é mais lento a 
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partir dos 4 anos e, mais ou menos aos 7 anos, ~ requerido o 

símbolo. ~ este que possibilita o desenvolvimento posterior 

da percepção, como uma das funções que envolve as zonas mais 

sofisticadas do c~rebro humano (zonas de superposição), num 

trabalho realizado em concerto pelo c~rebro. 

A seguir serão expostas algumas implicações para o en

sino dos estudos at~ aqui referidos. 



CAPfTULO 3 

IMPLICAÇOES PARA O ENSINO 

O exposto nos capítulos anteriores salienta nao só a 

importância, mas também a amplitude e a atualidade do assun-

to. 

Se, por um lado, é indiscutível a importância da per-

cepçao e, em especial, a visual para o desenvolvimento cog

nitivo e quanto este desenvolvimento é dependente de organi-

zação externa e da maturação do indivíduo, por outro lado, 

as contribuições da neuropsicologia tornam indissociáveis o 

estudo da comunicação dos seres humanos e o da percepção me

diada ou cognitiva, com importantes implicações para o en-

sino. 

São comumente encontradas afirmações, tais corno, o ho-

rnern urbano gasta cerca de 70% do seu tempo Útil falando, len

do, escrevendo ( ... )nossa época é urna época de manipulação 

de símbolos ( ... ) o pensamento requer o manejo de símbolos, 

e destes, os mais característicos do homem são as palavras 

( ... ) as palavras servem para fixar e precisar nossas per-

cepções (Azevedo, 1970, 1972). 

Tais afirmações demonstram a importância do homem ser 

alfabetizado nos dias de hoje. E isto não significa apenas 

ter adquirido e dominado um código lingUÍstico arbitrário e, 

sim, muito mais, pois: 

"O dom{nio da escrita im
plica maior conhec imento da 
l{ngua e este s e dá simulta
neamente com um maior conheci
mento do mundo. Mais do que 



isto, a alfabetizaç5o i uma e
taya important{ssima e neces
saria (embora n5o suficiente) 
no processo de compreensão cr{~ 
tica da realidade" (Rocha, 198 5, 
p.15). 
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O importante desta abordagem do processo de alfabe

tização é que destaca o indivíduo alfabetizado como um ci

dadão capaz de contribuir consciente e criticamente para mo

dificar a sociedade em que vive. O que direciona para u~ as-

pecto fundamental: a necessidade do professor saber da im

portância do desenvolvimento da criança como um todo, parti-

cipante de uma sociedade em que ela deve adquirir e preser-

var a sua identidade. Observa-se que Zazzo (1983) salienta o 

fato de que, além do nome do indivíduo, a idade é um atribu

to da identidade. Ao contrário do nome, a idade é um atribu-

to que muda e que, no entanto, pode ser confundido com cri-

anças pequenas ou com problemas de desenvolvimento mental, 

as quais não têm exata noção do tempo. Assim, a escola não é 

apenas um lugar para aprendizagem formal, onde é oportuniza-

da a manipulação de materiais, a exploração do ambiente, 

etc., mas também para a interação social que se inicia pelo 

- . conhecimento de si propr1o. 

Throop (1980) sugere atividades que buscam identificar 

e conhecer a si próprio e ao seu ambiente, tais como: saber 

dizer e escrever o nome completo, o endereço, o que e em re-

la ç~ o aos demais na escola e em casa, etc. 

A literatura pertinente é extensa e abrangente, compro-

-gramas que especificam desde o que e um ambiente agradável 

de sala até atividades que objetivam o desenvolvimento da 

capacidade de reproduzir o que é conhecido: a funç~o simbó

lica. E ainteraç~o do sujeito no meio-ambiente que o habili-

ta a construir o conhecimento. Através da aç~o, ele repre-

senta - imita, imagina, dramatiza, fala, etc. -e transforma 

-classifica, exclui, agrupa, etc. O conhecimento pode ser: 

•• liOTECA 81!TORIAL DI! I!DUCAÇAO 
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a) organizado pela própria criança, através da experiência 

física- empurrar, atirar, deixar cair, etc.; b) ensinado, 

através da transmissão pela experiência social cumprimen

tos, saber sentar, a ouvir, etc.; c) construído pela própria 

criança na sua relação com os objetos, através da experiên

cia lÓgico-matemática (seja ação real ou representada). 

A seguir são reunidos alguns estudos que salientamama

turação e a experiência do invivíduo dependentes da organi

zaçao externa com conseqUentes implicações para o ensino. 

3.1. A MATURAÇÃO DO INDIVÍDUO 

Os estudos sobre percepçao salientam a importância da 

individualidade maturacional · no desempenho escolar, como as 

especificadas nas seguintes conclusões de pesquisas: 

1) Crianças de 7 anos demonstram maior dificuldade do 

que as de 9 anos na percepção acurada das figuras complexas; 

a orientação ou posição das formas não são bem lembradas, bem 

como a omissão ou obscurecimento das partes no desenho das 

figuras lhes dificultam a percepçao de figuras complexas 

(Vernon, 1971); processam a informação mais lentamente que as 

de 13 anos, indiferente da habilidade em leitura que esta 

criança já apresenta (Arnett e Lollo, 1979). 

Goodacre (1971) afirma que as habilidades cognitivas au

xiliam a superar a deficiência da percepção visual e aí re

side um grande papel da educação escolar. A rotação e a re

versao de letras é muito mais que dificuldade -em diferenciar 

linhas curvas e retas -o que t ambém afirmava Gibson (1966). 

Os leitores atrasados, em relação ao leitor hábil, apresen

tam diferenças de desempenho menores com 10-12 anos e dife

renças maiores com 7-8 anos. A análise de padrões totais e 

integração das partes dentro dos totais são claramente sig

nificantes. A percepção imediata nao parece ser inferior nos 



leitores atrasados, mas a habilidade para analisar 

complexas pode ser relacionada à leitura. 
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formas 

2) O uso da ordem esquerda-direita também aumenta com a 

idade. Goodacre (1971) sugere um estágio similar como o que 

ocorre na percepção das palavras. As crianças vêem cada le-

tra, dentro da forma da palavra, em relação -a precedente, 

mais do que a seqUência ou agrupamento de letras. Com o au-

mento da experiência com material impresso, elas desenvolvem 

expectativas com respeito à provável ocorrência de uma se-

qUência de letras em particular ou o encadeamento de letras 

-numa palavra. A autora salienta que e um importante fator 

neste estágio o efeito da prática na escrita, a qual força a 

criança não somente a atentar para a forma, mas também para 

a exata ordem e seqUência da letra dentro da palavra. 

3) Outro ponto a destacar é a seletividade. No campo 

visual há melhoria de seletividade com a idade, porque há 

melhora de acuidade visual, acomodação visual e convergência 

binocular. O que significa que a seletividade visual inicia

almente é parte do sistema primário da criança que vê os ob

jetos fora de foco, embaçados, misturados. Tais caracterís-

ticas no ser humano se aprimoram, assim como a da análise vi-

sual (exame e identificação das propriedades do objeto, tais 

como cores, padrões, etc.); da fixação e perseguição dos ob-

jetos com o olhar, e a modificação de foco, de forma inten-

cional. Em outras palavras, a seletividade serve ao propos1-

to de direcionar o olhar e a direção a certos tipos de esti-

mulação no meio-ambiente. 

Frostig e Maslow (1 977) salientam, analisando as várias 

contribuições da neuropsicologia para a educação, a relação 

dinâmica entre as várias regiões do cérebro, as quais sãoex-

pressas na interdependência das funções cognitivas, tais co

rno habilidades motoras, percepção, linguagem e memória, e na 

integração da informação. E aí reside a força das condições 
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ambientais, o que inclui a educação formal, influenciando a 

estrutura e a formação da mente. 

No caso específico da linguagem, há a considerar que a 

comunicação - transmitir e entender idéias - -nao e simples 

porque não é um mero processo de codificar e decodificar re

gras ou códigos.~ uma performance do indivíduo: como ser so

cial, a linguagem possibilita a interação, o contato de um 

indivíduo com o outro e com o mundo, e, como ser biolÓgico, 

a habilidade e o crescimento do homem como ser que se comu

nica vai desde a necessidade da sensaçao até a simbolização. 

Observa-se que pesquisas envolvendo situações familia

res de gêmeos, para análise dos processos de individualidade, 

evidenciam que, apesar das semelhanças biolÓgicas, gêmeossão 

diferentes psicologicamente, o que nao é explicado somente 

pela hereditariedade e fatores ambientais, segundo Zazzo 

(1983). 

Nos estudos de Luria e Yudovich (1985), realizados com 

gêmeos idênticos, de 5 anos de idade, é salientada a impor

tância da linguagem na reorganização da percepçao. 

A palavra liga um complexo sistema de conexões no -cor-

tex cerebral, o que introduz formas de análise e síntese na 

percepção infantil, incapaz de se desenvolver por si próprio. 

Quanto mais a criança expressa seu pensamento através da fa-

la, dos gestos, da escrita e quanto mais procura compreender 

a fala e a expressão dos outros, mais seu pensamento se or

ganiza e se enriquece. Daí resulta urna das implicações para 

o ensino; a atividade do professor é de imensa importância 

no sentido de propiciar recursos fund amentais para trabalhar 

a linguagem oral, tais corno: facilitar a integração e a co

municação no grupo (conhecer o próprio nome, o nome dos co-

legas, verificar os ausentes, denominar e visualizar os pre-

sentes, denominar e visualizar seus nomes, etc.); respeito 

mútuo, o que dá segurança para que a criança fale, pergunte 
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e responda, deixando seu pensamento fluir; incentivar a 
- -

curiosidade; não impor comportamentos e, sim, permitir o er-
- -

ro e a elaboração de id~ias, que · ~ individual, mas surge a 

partir das diferentes contribuições do grupo (São Paulo, 

1985). 

Vários outros princípios sao contribuições da psiconeu

rologia para a teoria e a prática dos professores, podendo

se relacionar alguns, sintetizando o que já foi exposto an-

teriormente: 

19) A atenção ~ um processo inseparável dos processos 

cognitivps. No entanto, ~ limitada, determinando que os de

talhes desnecessários devam ser eliminados. Os limiares pa

ra detecção da informação indicam que, devido às diferenças 

individuais, a situação de classe deve ser cuidadosamente 

planejada. Os ruídos ou sinais são pistas ou estímulos, mas 

nem sempre sao estímulos ou pistas de interesse. Se irrele-

vantes, causam distração e tornam a tarefa de percepção (de

tecção das pistas ou estímulos) mais difícil. Para alguns a 

discriminação das pistas ou estímulos sequer chega a ocorrer, 

pois o cansaço, a fome, a excitação e outros fatores no mo-

mento são acrescidos aos das diferenças individuais. 

29) t necessário considerar, tamb~m, que por ser o sis-

tema nervoso limitado no processamento da informação que re

cebe, o tempo necessário~ um fator que o professor devecon-

siderar. A entrada de sen s ações visuais, quando ~ muito -r a-

pida ou em quantidade demasiada, interfere na busca da in

formação necessária para a decisão perceptual que resulta na 

comparação ou reconhecimento e identificação. A memória sen

sória - que vários autores (Normam, 1987; Yonas e Granrud, 

1985) classificam de iônica porque ~ a imagem ou representa-

ção visual do que foi observado - tem um tempo muito curto. 

39) A percepção é um processo ativo, que envolve a pro

cura de informações correspondentes, a distinção dos aspectos 
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essenciais de um objeto, a comparaçao desses aspectos uns 

com os outros, a formulação de hipóteses com os dados origi

nais. A percepção humana é cognitiva, mediada; · é um complexo 

processo de codificação do material percebido, que se reali

za com a estreita participação da linguagem. 

49) A linguagem tem um duplo papel. Ao chegar na esco

la, o aluno possui um número considerável de palavras orga

nizadas em estruturas gramaticais, que maneja flexivelmente, 

e jâ adquiriu uma quantidade muito grande de significados 

para as palavras que possui, bem como para as novas que se

gue incorporando. A linguagem tem função de mediadora da rea

lidade desde o momento do nascimento. O mundo é conhecido an

tes de ser simbolizado, em outras palavras, "a l e itura do mun ~ 

do precede a leitura da palavra" (Freire, 1987, p.11). Naes

cola, os alunos vão obtendo o reconhecimento da palavra ou 

frase mediante estímulos. Estes, operando com a familiarida

de e o interesse pelo significado, são identificados pelas 

caracterfsticas das letras, pela confi~uração das palavras, 

possibilitando sua decomposição em sílabas e recomposição em 

outras palavras, sucessivamente. A escrita também nao e uma 

aprendizagem simples e, sim, uma reorganização de estereóti

pos que compreendem uma série de análises e sínteses inter

nas de grande complexidade. 

59) Hâ a considerar não só o nível de aprendizagem do 

sujeito, mas o fato de que, na idade ~ntre 7-10 anos, a ati

vidade ainda é lÚdica, especificamente associada à atividade 

de uma classe particular de impressões psíquicas: as emoçoes 

e os sentimentos. Estas impressões não dependem de processos 

isolados, são sempre determinadas pelo objeto, o desenrolar 

e a espécie de atividade de que fazem parte integrante. Are

lação vital que se insere na ação faz com que o ato de ler 

uma placa de trãnsito, molhando-se na chuva, por exe mplo, d~ 

prazer (o filme "1\onrack", do livro de Pat Conroy , "The \\'ater 
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is Wide", retrata o que pode ser o trabalho de um professor 

à base de emoção e sentimento). 

69) O desenvolvimento cognitivo ~ resultado de um pro

cesso individual concebido pela a ti v idade do indivíduo, depen-

dente depr~-disposições funcionais e de organização externa. 

A formação de novas estruturas mentais, mediada pelos 

estímulos perceptivos ou pela elaboração verbal, ~' porexem

plo, subjacente ao processo de percepção. ~ um processo pro

dutivo construtivo concebido pela atividade (ações internas 

e externas do organismo). 

Assim, se considerarmos as habilidades envolvidas na 

manipulação e controle do meio externo, no perceber e no ig

norar, e na representação simbÓlica deste meio, que necessi-

tam ser desenvolvidas ao máximo, o professor ~ o elemento-

chave no processo de ensino. 

3.2. A IMPORTÂNCIA DO MEIO-AMBIENTE 

A organização externa que possibilita, em situação for-

-mal de ensino, o desenvolvimento cognitivo, e especialmente 

enfatizada por Bruner (1987). Há consenso entre os estudio-

sos de que a criança, em meio-ambiente desfavorável, tem di-

ficultado seu processo de aprendizagem mesmo quando já fre-

qUenta a escola. A ausência de um respaldo familiar concorre 

para diferenças qualitativas na linguagem e no seu emprego. 

As diferenças entre a lÍngua falada e a lÍngua escrita sao 

reduzidas se o meio-ambiente favorece o aprendizado formal. 

Se, por um lado, a escola ~ o agente da cultura e, atrav~s 

dela, a criança aprende a valorizar com autoconsciência seus 

próprios acertos e a usar símbolos lingUÍsticos, cujas pala-

vras sao nomes arbitrários e não propriedades do objeto (fun

ção da pedagogia, tornando a linguagem urna estrutura árida e 

formal), por outro lado, não ~ suficiente para suprir defi-

ciências do meio-ambiente. 

.I.LIOTI!:CA SI!:TOftiAL DI! EDUCAÇAO 
,ACULDAAE Da EDUCACA8 • U~Oa 
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Há também a considerar a expectativa do professor emre

lação a esse tipo de aluno. No caso do aluno repetente, a

cresce-se então a experiência de fracasso no passado, dimi

nuindo suas próprias expectativas de sucesso escolar. 

Paim (1985) afirma que, embora o fator ambiental incida 

mais sobre os problemas escolares do que os de aprendizagem 

propriamente ditos, é uma variável que pesa muito sobre a 

possibilidade do sujeito se sobrepor às possibilidades reais 

que o meio lhe fornece. Para esta autora as capacidades cog

nitivas básicas, o estímulo da linguagem em casa e a presen

ça de habilidades sociais (sentar quieta, prestar atenção) 

sao fatores qué possibilitam um diagnóstico. 

O meio-social é, também, enfatizado, entre outros, por 

Ajuriaguerra (1984), que prevê um questionário com os se

guintes itens, para possibilitar um prognóstico: a mãe (pes

soa que mais fica com a criança) lê? Quem mais lê na famí

lia? Quem lê histórias para a criança (desde quando e por 

quanto tempo)? Fez pré-escola (que tipo de programa)? Tem 

contatos assíduos com outras pessoas (qual a profissão, ti

tulação, etc.)? 

O meio-ambiente escolar é sobremaneira importante. No 

entanto, são problemas muito comuns no Brasil a falta de re

cursos humanos ou a falta de apoio dos serviços, quando e

xistem; a precariedade da infra-estrutura material das esco

las e a falta de bons professores, os quais não conhecem a 

lÍngua, não dominam os conteúdos, desconhecem as técnicas e 

por nao saber o que fazer ... se acomodam (Rocha, 1985). 

A preocupação com a pessoa do professor tem determinado 

um planejamento conjunto das Secretarias de Educação do Es

tado, das Prefeituras Municipais e Instituições que oferecem 

cursos de Formação de Professores. A Divisão de Orientação 

de Educação Infantil da Prefeitura Municipal de São Paulo 

(1985) organizou subsídios de orientação com sugestões de 
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atividades, procurando nao somente auxiliar o professor, mas 

salientar a necessidade de realizar atividades escolares que 

desenvolvam as funções cognitivas, o sentimento de auto-es

tima, de identidade do indivíduo, sua interação social com 

os outros e o ambiente. 

A importância atribuída à percepçao como pré-requisito 

para o bom desempenho acadêmico, principalmente na década de 

60, determinou a elaboração de vários programas de treina-

mento para pré-escolares, objetivando predizer ou prevenir 

seu desempenho posterior. Assim surgiram os programas 

desenvolvimento percepto-motor e, especificamente, de 

cepção visual de Getman, de Kephart, Frostig, etc. O 

suposto comum destes programas é o de que há funções ou 

bilidades passíveis de transferência para desempenhos 

para 

per

pres

ha-

esco-

lares desejados. No caso de não ter havido um desenvolvimen

to natural, o que é comumente observado entre crianças ori

undas de nível sócio-econômico baixo, os programas se cons

tituíram em treinamento que buscam suprir as precárias con

dições ambientais. Em outras palavras, aquisições da educa

ção básica, tais como a leitura e a escrita, que envolvem a 

manipulação correta dos símbolos, exigem que a criança apli

que suas habilidades perceptivas. 

Os estudos dos distúrbios de aprendizagem também suge

rem a utilização de testes específicos para avaliar a leitu

ra e a escrita nos primeiros anos de aprendi zagem escolar, 

antes que se configure uma inabilidade (Shain, 1976; Smith, 

Smith eBr i nck, 19 77 ; Cond e marín, 1980 , 198 1; All ie nde eConde

marín, 1987 ) . De s t aca ndo o f a to deque, pa r a apre nder a ler e 

a e scre ver, a s cri anças tentam a co mp e nsaçã o de s e us dé f icits 

com os recursos que possuem, os autores dos programas cita

dos acima propõem uma hierarquia de habilidades necessárias. 

Salientam, por exemplo, que uma criança com dificuldades na 

grafia pode não saber a forma das letras, por não estar apta 
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a discriminar forma, a organizar seus movimentos ou, simples

mente, porque nao i ~apaz de segurar o lipis. Se, por um la

do, uma inabilidade espec!fica nio i uma defici~ncia irreme

diivel, por outro lado, ela precisa ser diagnosticada. O 

diagnóstico orientari o planejamento para auxiliar o desen

volvimento das funções que estio deficientes e tambim outras 

como compensaçao. 

A seguir, sio especificadas as habilidades percepto-vi

suais que o Teste de Desenvolvimento de Percepçio Visual de 

Marianne Frostig (Frostig et alii, 1964) objetiva avaliar. 

3.3. A AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DA PERCEPÇÃO VISUAL 

Basset e Schellmann (1977) analisaram 150 estudos, rea-

lizados num per!odo de 15 anos, que visavam ao desenvolvi-

menta perceptivo das crianças na pri-escola e nas primeiras 

siries do ensino de 19 grau. Em sua maioria, os pesquisado

res utilizaram o Teste de Desenvolvimento de Percepçio Vi

sual de Marianne Frostig (Frostig etalii, 1964) e o Programa 

de Desenvolvimento de Percepçio Visual de Marianne Frostig, 

David Horme e Ann-Marie Miller (1980). 

Tal programa foi elaborado de modo a possibilitar ao 

professor o estabelecimento de um procedimento próprio e a 

seleção de exerc!cios, de acordo com o nível de desempenho 

do aluno e de seu ritmo natural de trabalho. Esti subdividi

do em tr~s níveis: elementar, intermediirio e adiantado. São 

propostos exercícios para treinamento das cinco capacidades 

da percepção visual que, aparentemente, têm ma1or importân

cia preventiva para a aprendizagem escolar. 

O Teste de Desenvolvimento de Percepçio Visual (Frostig 

et alii, 1964) foi criado para avaliar o desenvolvimento das 

cinco capacidades constantes do referido Programa e a seguir 

relacionadas. Sua aplicação é adequada para crianças de 4/5 



65 

anos, mas, na prática, pode ser utilizado para até 12 anos, 

com crianças que apresentam problemas de aprendizagem. 

1) Coordenação viso-motora: é a capacidade de coordenar 

a visão com os movimentos do corpo ou de suas partes. A a-

prendizagem dos movimentos coordenados e extremamente sim-

ples para a criança normal (chutar uma bola sem olhar para 

-os pes, mas para o alvo; comer com o garfo, sem ver a intro-

duçio de sua extremidade na boca). O teste apresenta exclu-

sivamente exercícios com o uso do lápis. 

2) Percepção figura-fundo: é a capacidade de perceber 

com maior nitidez as coisas que requerem atenção em detri-

mento de outras. o cérebro humano está organizado de modo a 

poder selecionar - limitado de estímulos do meio-am-um numero 

biente, os quais se convertem em centro de interesse, for-

mando uma figura no campo perceptual. o restante dos estímu-

los constitui um fundo, cuja percepção é confusa. A escassa 

percepção de figura-fundo está relacionada à desatenção e -a 

desorganização. Os exercícios estio pl~nejados de forma ave-

rificar se a criança vê com clareza, e numa ordem adequada, 

as figuras impressas, sem distrair-se com os demais estímu-

los. 

3) Constância perceptual: é a capacidade que possibili-

ta invariantes, tais como forma, posição e tamanhos ~ 

espec1-

ficos, apesar da variabilidade de sua imagem sobre a retina 

do olho. Os exercícios destinam-se a verificar se a criança 

identifica formas geométricas, confrontando-as comsimilares. 

4) Posição no espaço: é a capacidade de identificar ob

jetos independentes de sua posição espacial e independente 

da distância ou profundidade. A percepção da pos1çao no es-

paço pode ser definida como a relação existente entre um ob-

jeto e o observador no espaço, num mundo tridimensional. 

5) Relações espaciais: é a capacidade de perceber a po-

sição de dois ou mais objetos, em relação consigo próprio e 
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em relação uns com os outros. Do mesmo modo que a figura-

fundo, a percepção das relações espaciais supõe a percepçao 

das relações. A diferença é que é possível observar qualquer 

número de partes diferentes, relacionadas umas com as ou

tras, e todas recebem atenção quase igual. 

Observa-se que, apesar de amplamente utilizado, a -pro-

pria autora salienta o cuidado com o uso dos seusresultados. 

Ou seja, verifica-se que crianças comhabilidades perceptuais 

excelentes encontram dificuldades na aprendizagem da leitu-

ra, enquanto outras que apresentam inabilidades na percepçao 

visual têm dificuldades também em outras áreas, qualquer das 

quais pode contribuir para a dificuldade em leitura. Também 

ocorre que algumas crianças com défici ts percepto-visuais são 

tão hábeis em outras funções que aprendem a ler apesar da 

dificuldade. Enfim, o que a autora salienta é que inaptidão 

em percepçao visual e dificuldade na aprendizagem da leitura 

não devem equiparar-se necessariamente, devendo haver cuida-

do na utilização dos resultados do teste em questão (Frostig 

e Maslow, 1984). 

Hammill T 1970, 1974) elaborou, em COnJUnto comColarusso 

(1983), um teste de percepção visual não motriz, apesar de 

ser um dos maiores críticos à aplicação indiscriminada de 

programas de treinamento motor e percepto-visual a crianças 

de baixa renda. Hammill (1972) questionava a validade de o-

nerar os cofres públicos, sem a devida garantia de que asha

bilidades percepto-visuais sejam passíveis de treinamento. 

Há outro fator a considerar: a idade das crianças. As 

curvas normativas da amostra padronizada para avaliação do 

Teste de Desenvo 1 v imen to de Percepção Vi sua 1 de .Mar ianne Fros

tig (2.100 crianças da Califórnia, USA) demonstram que é na 

faixa de idade de 3:6 a 7:6 que ocorre o maior desenvolvi-

mento perceptual. Isto porque a estimação visual nao -e uma 

simples centração perceptiva, automática, e sim uma atividade 
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cognitiva, com elementos de variados 
... . 

nlVelS intelectuais, 

que exige o símbolo para desenvolvimento posterior. Battro e 

Quintas (1976) corroboram, afirmando que, mais ou menos a 

partir dos 7 anos, a percepção se torna mais complexa, re

querendo o símbolo para o seu desenvolvimento. 

Várias práticas psicométricas, que também nao visam 

somente avaliar, mas principalmente indicar a instrução sub-

seqUente a um diagnóstico, são sugeridas de forma que o pla-

nejamento decorrente dos seus resultados seja de acordo com 

a força ou a debilidade de determinada habilidade. No caso 

das habilidades requeridas para a leitura e a escrita, que 

sao subjacentes, não podendo ser medidas diretamente, há o 

"Differential Diagnosis - Prescri tive Teaching" (DD-PT). 

jetiva diagnósticos diferenciais que podem detectar, por 

xemplo, se a percepção visual é uma habilidade forte, mas 

Ob-

e-

-e 

fraca a força da memória (Arter e Jenkins, 1979), assim como 

há diagnósticos específicos para montagem de programas de 

leitura, que vão desde a verificação de anomalias do sistema 

Ótico à discriminação analÍtica que permite captar diferen

ças sutis ou distorção perpeptual decorrente de certos com-

ponentes presentes, por exemplo, na nomeação de letras. 

Norman (1987) salienta o quanto é necessário reestudar 

percepçao e linguagem, após esclarecer ou haver avançado de 

forma substancial os outros problemas da ciência cognitiva, 

ou seja, o papel que desempenha a computação e manipulação 

dos símbolos na cognição. 

O certo é que, até hoje, nao se sabe precisamente o que 

está subjacente ao processo de aprendizagem da leitura e 

quanto do déficit perceptivo é capaz de levar à inabilidade. 

Apesar de todos os estudos realizados até nossos dias, adis-

cussao está em aberto, pois sabe-se que outros processos cog

nitivos se apresentam como de muita importância. Seria sim-

ples se estes processos não fossem associados ou se a per-
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cepçao fosse, simplesmente, concebida como um mecanismo para 

extrair informações do ambiente. 

A literatura pertinente destaca a importância da per-

cepçao visual como uma das variáveis que ajudam a explicar 

o desempenho escolar em leitura e escrita e as controvérsias 

existentes quanto ã validade de intensificar programas de 

treinamento para desenvolver a percepção visual. ~ salienta

do, também, que a percepção visual faz parte de todo um con-

junto de capacidades que, dependentes da organização externa 

-maturação e experiência -, possibilitam o desenvolvimento 

cognitivo como um todo harmonioso. 

Especificamente neste estudo há preocupaçao em conhecer 

as relações entre a percepçao visual e o desempenho em lei

tura e escrita de crianças em início de escolaridade, as 

quais não estão ainda suficientemente esclarecidas, necessi-

tando de novos estudos. Esta preocupação originou a presente 

pesquisa, realizada com o objetivo de estudar: 

1) as relações entre percepção visual e aprendizagem da 

leitura e da escrita, em termos de discriminação de letras 

reconhecimento de palavras e qualidade da leitura e es-

crita; 

2) as modificações da percepçao visual ocorridas duran-

te o ano letivo e evidenciadas no desempenho escolar, em di

ferentes períodos de tempo e em diferentes níveis de apren

dizagem. 

Para a consecuçao destes objetivos foi efetivado um a-

companhamento sistemático, durante o ano letivo de 1987 (mar-

ço de 198 7 a janeiro de 1988), de sessenta (60) alunos em fa-

se inicial de aprendi zagem escolar, freqUentando escola -pu-

blica da periferia urbana de Porto Alegre, oriundos de famí-

lias de nível sócio-econômico baixo. A opção por este nível 

sócio-econômico foi decorrente de conclusões de pesquisas, 

inclusive realizadas em Porto Alegre (Kiguel, 1976; Koff, 
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1977; Geempa, 1984; Golbert, 1978, 1981), indicativas de que 

crianças de nível sócio-econômico desfavorecido não aprendem 

a ler facilmente e enfrentam dificuldades deordem ambiental, 

educacional e emocional. 

Observa-se, todavia, que as pesquisas realizadas em 

Porto Alegre não enfocaram, especificamente, a percepçao vi

sual e que, usualmente, os estudos partem para a análise de 

dificuldades apresentadas pelas crianças no decorrer do pro

cesso de aprendizagem formal, após verificar a existência de 

problemas de aprendizagem. 

A opção pelo acompanhamento de crianças em fase inicial 

de aprendizagem da leitura e escrita partiu do pressuposto 

de que o desenvolvimento maior da percepçao visual ocorre no 

período de 3:6 a 7 anos de idade. ~ esperado, então, que a 

criança evidencie esta capacidade no desempenho escolar em 

torno dos 7 anos. 

Além de ajudar a compreender melhor a criança da nossa 

realidade em fase inicial de aprendizagem escolar, com este 

estudo pretende-se oferecer subsídios para Programas de Pré

Escola e Primeiras Séries de 19 Grau e Currículos de Cursos 

de Formação de Professores. 



CAPÍTULO 4 

?-~TODO 

4.1. SUJEITO 

Participaram como sujeitos da presente pesquisa 60 alu

nos da 1~ série do ensino de 19 grau, na faixa etária de 6 

anos e 9 meses a 11 anos e 9 meses, de famÍlias de nível só-

cio-econômico baixo, freqUentando escola da periferia urbana 

de Porto Alegre. 

Considerou-se como famÍlia de baixo poder aquisitivo as 

definidas de acordo com a Norma Oficial da Supervisão Técni

ca da Secretaria da Educação e Cultura ·do Rio Grande do Sul, 

1986), aqual estabelece níveis de carência do aluno (catego-

rias A, B, C e D). O coeficiente foi calculado a partir da 

-renda familiar bruta (R) e do numero de dependentes (N), a-

- - RxO 7 traves da formula C = N' , considerando O, 7 como corres-

pendendo a um percentual da renda bruta para os que pagavam 

aluguel ou estavam amortizando compra de casa (Anexo 1). 

O nível social baixo foi considerado a partir da esco-

laridade e a profissão dos pais (responsáveis), conforme 

Hutchinson (1960). Estes são vigilantes, zel adores de pre-

dio, operários de construção, etc., ou não têm emprego sis-

temático, dependentes dos recursos das mulheres que traba

lham como faxineiras ou empregadas domésticas (Anexo 1). 

A distribuição dos sujeitos selecionados, considerando 

a va riável sócio-econômica, é apresentada na Tabela 1. Ob-
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serva-se que 16% em escolaridade e 20% em profissão repre-

sentam falta de dados do pai e 9% que a mãe é "do lar". 

TABElA 1 - Distribuição dos sujeitos em função da renda familiar bruta, 

escolaridade e profissão dos pais (em %) 

Variáveis Renda familiar bruta Escolaridade dos Profissão 
(salário mínimo) pais dos pais 

19 Grau 

1
112 a21/2 

.. 

~ 1 3a4 Analfa- Incolll Cornpl~ ABCD E F 
Grupos beto pleto to 

R 28 -3 2 9 17 o - -- - .. 20 .:> 

I 20 10 3 3 22 1 - - 1 - 3 18 

p 19 8 7 3 25 4 - - 2 - 5 19 

Total 67 21 12 "15 64 5 - - 3 -11 57 

Como decorrência do nível sócio-econômico baixo apre-

sentado pelos sujeitos verificou-se, por exemplo, que estes 

alunos assumem tarefas em casa, tais como cuidar dos 1rmaos 

menores, fazer comida, etc. As ausências ã escola sao devi-

das, na maioria das vezes, a este fato. 
\ 

Uma outra característica da amostra, a ser mencionada, 

-e a escolaridade apresentada pelos sujeitos. Como as demais 

escolas de periferia urbana, a escola-sede da pesquisa ma

tricula os alunos para a 1~ série, classificando-os em re-

petentes na 1~ série, sem escolaridade anterior e com fre-

qUência ã pré-escola. Dessa forma, foram selecionados 60 su

jeitos, constituindo três grupos diferentes em função do ti-

po e tempo de escolaridade: Grupo R - 20 alunos repetentes 

na 1~ série; Grupo I - 20 alunos iniciantes, sem escolarida

de; Grupo P - 20 alunos que freqUentaram a pré-escola no ano 

anterior. 
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A distribuição dos sujeitos selecionados, considerando 
. . 

as variáveis quociente intelectual, idade e sexo, é apresen-

tada na Tabela 2. Os dados individuais constam do Anexo 2. 

TABELA 2 - Distribuição dos grupos de sujeitos em função do sexo, idade 

e quociente intelectual 

~ 
Sexo Idade Quociente intelectual 

M F ~7:11 8a8:11 9a9:11 ~10 55-69 70-79 80-89 90-109 s 

R 10 10 1 7 6 6 1 10 6 3 

I 11 9 10 1 4 5 5 3 6 6 

p 13 7 17 3 o o o 6 7 7 

Total de 34 26 28 11 10 11 6 19 19 16 sujeitos 

Quociente intelectual. Do total de sujeiros, 73% obti

veram pontuação inferior ã classificação média daEscala Ver

bal do WISC -Adaptação Brasiieira (198~). A maioria dos su-

jeitos (63%) nos subtestes de Informação, Aritmética, Seme-

lhanças e Compreensão obteve pontuação na faixa de 70-89 pon-

tos. 

Idade. O maior percentual de sujeitos (47%) ocorreu na 

faixa de a té 7:11 anos de idade, seguido da de 8 a 8:11 

(18% ) , 10 anos e acima (18%) e 9 a 9:11 (17%). 

Sexo. Como se pode observar, a amostra ficou consti-

tuída por 26 sujeitos (43%) do sexo feminino e 34 (57%) do 

sexo masculino. 
\ 
,;J 

\~ x__l 4.2. MATERIAL 

No presente trabalho foi utili zad o o material relacio-

nado a seguir. Os instrumentos para avaliar o desempenho em 

leitura e escrita foram elaborados especialmente para esta 

pesquisa. 
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a) Teste de Desenvolvimento da Percepção Visual (Fros-

tig et alii, 1964), composto por 5 subtestes, conforme ex

plicitado no Capítulo 3. 

b) Escala Verbal do WISC (Lengruber e Paine, 1981). Os 

subtestes de Informação, Semelhanças, Aritmética e Compre

ensão da Escala Verbal de WISC, na sua forma reduzida, cujo 

resultado, apresentado na forma de quociente intelectual, na 

verdade, é o total da pontuação dos referidos subtestes 

(Wechsler, 1949, p.48). 

c) Ficha 1: Avaliação da Leitura (A~=3~ . Esta ficha 
·' 

objetiva estabelecer quais os erros de percepção visual que 

os sujeitos apresentam e em que quantidade eles ocorrem, de-

terminando o nível de leitura do sujeito: predominantemen

te fonético, silabado, palavreado ou por unidade de pensa-

mente. 

d) Ficha 2: Avaliação da Compreensão da Leitura E ne~ 

). Esta ficha objetiva orientar a avaliação da compreensao 

do texto lido, na forma de relato, possibilitando uma análi

se dos erros de compreensão da leitura. 

e) Ficha 3: Avaliação da Escrita (~~ )~ Esta ficha 

objetiva avaliar quais os aspectos adequados da cópia dos su

jeitos, a ocorrência de erros na cópia e no ditado, bem como 

se hâ familiarização com o uso do material utilizado para a 

escrita - folha de papel e lápis - e conhecimento de regras 

comuns, tais como centração de título, uso deparágrafo, etc. 

f) Prova de Discriminação de Letras (~o . Esta pro-

va foi elaborada a partir da de Smith, Smith e Brink (1977). 

Objetiva verificar se os sujeitos identificam letras iguais 

e é constituída por 5 testes, com 10 e xercícios por teste. 

As dificuldades sao diferentes e em ordem progressiva. Uma 

folha com 3 exercícios é apresentada inicialmente para fami-

liarização do sujeito com o tipo de prova. 

Esta 
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prova é uma adaptação da padronizada por Gonzáles e ~fira 

(1982) e das fichas de registro de avaliação de . Kiguel 

(1986). Objetiva avaliar o vocabulário visual dos sujeitos e 

identificar os tipos de erros de leitura. 

h) Provas de Leitura (Anexcr-~ , Ditado e Cópia (Anexo 

9). Os textos foram elaborados pela pesquisadora, com ... 
aUX1-

lio dos professores de classe. Para os sujeitos sem condi-

çÕes de leitura foram selecionadas palavras isoladas. A ava

liação não só considerou o desempenho do sujeito, mas também 

a quantidade e os tipos de erros de leitura e escrita. 

i) Outros materiais, tais como livros infantis, textos 

utilizados em classe, gravador, etc., bem como material de 

apoio (lápis, papel, etc.). 

4.3. PROCEDIMENTOS 

4.3.1. Seleção da escola 

O primeiro passo para a realização da pesquisa foi so

licitar permissão à Chefia da 1~ Delegacia de Educação (1~ 

DE), que tem sob sua jurisdição a maioria das escolas de pe

riferia de Porto Alegre, através de contato pessoal e de um 

ofício formalizando a solicitação. 

A partir deste primeiro contato, os demais, bem como as 

reuniões, foram feitos com os técnicos da 1~ DE que integram 

a Comissão UFRGS/Sistema de Ensino. A primeira tarefa con-

sistiu na seleção da escola. 

Foram considerados como pré-requisitos para a seleção 

da escola: 1) localização em periferia urbana; 2) matiícula 

superior a 200 alunos na 1~ série do ensino de 19 grau, vis-

to a evasão, usualmente, ser muito grande; 3) população de 

alunos diferenciados, ou seja, alunos repetentes de 1 ~ -se-

rie, alunos sem escolaridade anterior e alunos que freqUen-

taram pré-escola no ano anterior; 4) nível sócio-econômico 

baixo, conforme descrição na seção Sujeitos. 
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Os pré-requisitos expostos acima foram discutidos em 

reunião com os técnicos da 1~ DE, selecionando-se, em con-

junto, a escola onde seria realizada a pesquisa. Além do nf

vel sócio-econômico baixo dos alunos da escola pÚblica esta

dual da periferia urbana em Porto Alegre, há outras caracte-

rfsticas comuns, tais como: a formação de turmas de 1~ -se-

rie, o horário escolar e a metodologia para o infcio do pro

cesso de alfabetização. 

4.3.1.1. Formação das turmas de 1~ série do 19 grau 

A matrfcula dos alunos da 1~ série do ensino de 19 grau 

na escola-sede da pesquisa é efetivada mediante a apresenta

ção da Certidão de Nascimento, com a qual os pais ou respon

sáveis comprovam os dados necessários, tais como: idade, no-

me, local de nascimento e filiação da criança. No caso da 

criança já ter freqUentado pré-escola ou a 1~ série por um 

determinado perfodo de tempo ou, mesmo, ter sido reprovada 

na 1~ série, no ano anterior, o responsável pela criança en-

trega o documento comprobatório da outra escola. Neste Úl

timo caso, se configurado que o aluno é repetente, ele é ma-

triculado no turno da manhã. As demais crianças são matricu-

ladas no turno da tarde. Todos os alunos matriculados na 1~ 

série realizam atividades prévias, que constituem um tipo de 

treinamento intensivo de 20/30 dias, conforme um cronograma 

pré-estabelecido, para desenvolvimento da motricidade, per

cepção, etc. Estas atividades prévias também auxiliam na 

classificação dos alunos para fins de agrupamento por clas

se. ~ respeitado o turno, ou seja, os alunos repetentes fre-

qUentam o turno da manhã e os demais o turno da tarde. 

- . 
~~0 4.3.1.2. Metodologia para a 1~ ser1e 

A metodologia utilizada pelas escolas de periferia ur-

bana centra-se no pressuposto teórico de que -e necessário 
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partir do que a criança conhece e de que, para o desenvolvi-
-

mento cognitivo, sio necessirias certas experi~ncias em gru-

po. Estas propiciam a adaptaçio social e emocional, facili-

tando o processo de alfabetizaçio. Assim, por exemplo, sao 

realizados passeios pela vila. As situações vivenciadas nes-

tes passeios pelos alunos embasam toda a atividade realizada 

em sala de aula. As crianças nomeiam o que v~em durante o pas-

seio e, posteriormente, em sala de aula, l~em e escrevem os 

nomes (as palavras) aprendidos ou ji conhecidos dos objetos, 

animais, enfim, do ambiente que o aluno conhece. 

4.3.1.3. Rotina escolar 

A rotina escolar tamb~m ~ uma caracterfstica comum das 

escolas pÚblicas estaduais de periferia urbana. ~ oferecido 

aos alunos (independente de freqUentarem o turno da manhi ou 

o da tarde) uma refeiçio/lanche ao chegar à escola. Após a 

refeiçio, ~ feita fila de entrada com a finalidade de ir ao 

banheiro e posterior entrada na sala de aula. O perfodo de 

aula ~ interrompido para o lanche, que ~ seguido de outra i

da ao banheiro e posterior recreio no pitio da escola. Sem

pre sio formadas filas num horirio previamente combinado pa-

ra nio haver acúmulo nos corredores ou banheiros. 

Ao todo, o horirio de trabalho em sala de aula totaliza 

aproximadamente 2 horas e 30 minutos. 

Após a seleçio da escola-sede da pesquisa, considerando 

as informações acima e a partir dos crit~rios estabelecidos, 

ocorreram outras reuniões, confirmando as informações obti-

das junto aos t~cnicos da 1~ DE, bem como para explicitaçio 

dos objetivos do trabalho, duração e colaboração - -necessar1a 

para sua efetivação na escola. A 1~ DE fez a apresentaçio 

formal, atrav~s de offcio ã escola, anexando um resumo da 

pesquisa a ser realizada. Participaram da reuniões os t~cni

cos dos virias serviços da escola, tais como: orientadores e 
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supervisaras educacionais, psicÓlogos, secretária e médicos 

(a escola é ~ede do Centro de Assist~ncia ao Educando de to-

do o bairro). 

As reuniões possibilitaram definir o tipo de colabora-
-

çao dos especialistas da própria escola, um cronograma de a-

tividades e o conhecimento da dinâmica escolar. 

Posteriormente, foram realizados contatos com as pro-

fessoras das turmas de 1~s séries do ensino de 19 grau, di-

retamente envolvidas no trabalho, as quais se prontificaram 

a colaborar com o que fosse necessário, tais como: seleção 

de textos e de frases por dificuldades de turma e individual, 

bem como facilitar os contatos entre a pesquisadora e osmes-

mos, em horários que não perturbariam o bom andamento das a-

tividades escolares programadas. Uma Orientadora Educacional 

da escola se dispôs a auxiliar na pesquisa facilitando os 

contatos e realizando tarefas específicas a combinar. 

4.3.2. Seleção dos sujeitos 

A seleção dos sujeitos foi feita em duas etapas. 

1~ etapa. O número total de alunos regulares da 1~ sé-

rie era de 299, formando 12 turmas (Anexo 10). Elaborou-se 

uma relação dos alunos, numerando-os de 1 a 299, separados 

por tipo de população (repetentes, sem escolaridade e com 

pré-escola). Fo r am excluídos os alunos de educação especial, 

que formavam uma turma, pois no total a escola possuía 13 

turmas de 1~ série. 

Das 12 turmas de 1~ série do ensino regular, Seram tur-

mas de alunos repetentes que freqUentavam a escola no turno 

da manhã, enquanto os demais, em número de 7, freqUentavam o 

turno da tarde. Estas foram organiz a das a partir de testes 

classificatórios, reunindo alunos com e sem pré-escola. 

A seleção foi aleatória, utilizando-se a Tabela B dos 

NÚmeros Aleatórios. A amostra totalizou 60 sujeitos: 20 da 
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população de repetentes, 20 da população de alunos sem esco

laridade e 20 da população com pr~-escola no ano anterior, 

respectivamente classificados em Grupo R, Grupo I e Grupo P. 

2~ etapa. Foram selecionados, aleatoriamente, atrav~s 

da referida Tabela B, 2 sujeitos por população, no total de 

6 sujeitos, com o objetivo de conseguir suplentes no caso de 

ser necessária a substituição por deficiência de acuidade 

visual. A inclusão de suplente por grupo selecionado foi su

gestão do m~dico oftalmologista, convidado para a realização 

dos exames de acuidade visual, cuja experiência ficou com-

provada. Ou seja, dois sujeitos, selecionados na 1~ etapa, 

foram substituídos por suplentes: um do Grupo I e outro do 

Grupo P. Três outros foram encaminhados para exame mais a-

curado. Estes três sujeitos permaneceram como sujeitos da 

pesquisa, tendo sido providenciado o exame que determinou o 

uso ou troca de Óculos. 
f( 

4.3.3. Aplicação das provas 

Selecionados os sujeitos da pesquisa, iniciou-se o tra-

balho programado. Uma orientadora educacional da escola, com 

mais disponbilidade de tempo, atuou como auxiliar de pesqui-

sa, auxiliando em tarefas que requeriam maior conhecimento 

da dinâmica escolar. Assim foram organizados grupos de alu

nos, sujeitos da pesquisa, em horário extra-escolar, de no 

máximo 15 sujeitos, para aplicação do Teste de Desenvolvi-

mento de Percepção Visual de Marianne Frostig (1964). A a-

plicação foi feita por duas psicopedagogas, especialmente 

convidadas, a orientadora educacional da escola e a pesqui-

sadora, em sala previamente preparada. 

Após tal aplicação, ainda no primeiro mês do ano leti-

vo, foram aplicados 4 subtestes da Escala Verbal do WISC (a

daptação brasileira), por uma psicÓloga e a pesquisadora. 

Optou-se pela aplicação dos testes Informação, Compreensão, 

•••LI\HIU~A atf!TQftiAL H E8UCAÇAO 
~ACULDADE De EDUCACA8 - U~ftGS 
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Aritm~tica e Semelhanças, em sua forma reduzida (Wechsler, 

1949; Lengruber e Paine, 1981). A um sujeito do Grupo P foi 

aplicado, adicionalmente, para confirmação, o Teste da Fi

gura Humana de Goodenough, uma vez que houve inibição e mui

ta timidez quando da aplicação do WISC. A aplicação foi in

dividual. 

Tamb~m foram coletados, junto à secretaria da escola, 

dados sobre os alunos, tais como: idade, sexo e confirmação 

do nível sócio-econômico, bem como dados das professoras de 

classes regulares de 1~ ser1e, tais como: titulação, 1-

dade, experiência no magist~rio (Anexo 11). 

No 29 bimestre do ano letivo foi aplicada a Prova de 

Discriminação de Letras (Anexo 6) a grupos de 5 a 6sujeitos. 

Neste momento já ocorrera evasao ou transferência de alunos 

da escola. Assim, o número total de sujeitos dapesquisa nes

ta fase foi de 54. 

A Prova de Discriminação de Letras foi aplicada após um 

exercício preparatório, com a finalidade de familiarizar os 

sujeitos com o tipo de prova a ser feita. Ao entregar a fo

lha de exercício foi solicitado: "Escreva seu nome na linha 

pontilhada", verificando-se e conferindo o nome do sujeito. 

No caso de ser necessário, auxiliava-se comorientações, tais 

como: "Esta folha cont~m três exercícios. Aponte o n9 1", ve

rificando se o aluno apontava corretamente. 

"Circule, com lápis, ao redor da letra igual a esta, 

tantas vezes quanto aparece na linha". Após conferir se a ta

refa fora reali zada e entendida, 1n1c1ava-se a aplicação da 

prova propriamente dita. 

No 39 bimestre do ano letivo, apos um espaço de doisme

ses da prova anterior, aplicou-se a Prova de Reconhecimento 

de Palavras (Anexo 7). Esta prova consistiu numa lista de 20 

palavras, conforme orientação das autores Gonzáles e Mira 

(1982), que sugerem a elaboração deste tipo de prova reti-
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rando-se urna frase de um livro infantil. Testou-se a difi-

culdade da prova com alunos da escola, concluindo-se que era 

necessário substituir a lista de palavras da frase selecio

nada por palavras soltas. Isto porque a frase da estória in-

fantil, corno toda e quqlquer frase a ser selecionada, inclui 

palavras de significado desconhecido para as crianças, apre-

sentando urna dificuldade adicional. 

A forma de apresentação da lista de palavras, bem corno 

a avaliação para fins de pontuação, foram realizadas deacor-

do com a orientação das referidas autoras: as palavras foram 

apresentadas, em lista, escritas ã máquina, urna a urna. Uti-

lizou-se um cartão de cartolina manuseado pelo próprio alu-

no, que, com um recorte adequado, possibilitava apenas a vi-

sao da palavra a ser lida pelo sujeito. 

A aplicação foi individual, com exercício 

familiarização do sujeito com a prova. A leitura 

- . prev1o 

foi 

para 

feita 

duas vezes, primeiramente com limite de tempo (3 segundospor 

palavra) e, após, sem limite de tempo. Se, na segunda leitu-

ra, o sujeito apresentava dificuldades, o avaliador o auxi

liava. Este auxílio consistiu em escrever a palavra diante 

do sujeito, em letra cursiva. Para fins de pontuação a se

gunda leitura é que foi considerada. Utilizou-se o gravador 

para o estudo qualitativo da leitura, se fosse o caso, em 

especial para confirmação do tipo de erro corrigido pelo prÓ-

prio aluno. 

-As demais provas programadas, em numero de quatro, fo-

ram aplicadas no final do ano letivo: Leitura, Compreensão 

de Leitura, Ditado e CÓpia. Tais provas, aplicadas individu

almente, foram elaboradas a partir das informações dos pro-

fessores de classe, os quais utili zaram o documento orienta-

dor ''Metodologia a ser utili zada em 1ª série da própria es

cola" (SOE/EE, 1987). A aplicação de todas as provas foi rea

lizada pela pesquisadora, com o auxÍlio de uma professora 
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convidada especialmente e a órientadora da escola - auxiliar 

da pesquisa. 

Nesta fase o número de sujeitos diminuíra, devido à e

vasão ou transferência da escola. O Grupo R ficou composto 

por 15 sujeitos, o Grupo I por 16 e o Grupo P por 17, no to

tal de 48 sujeitos (Anexo 12). 

A Prova de Leitura consistiu de um pequeno texto, ela

borado por informações dos professores quanto às dificulda

des constatadas na leitura dos alunos de 1' s~rie da escola: 

"O gato Mimi ~mimado. O Mimi pegou a meia. A meia era doBe

to. O gato pulou o muro. A meia ficou no muro". Os sujeitos 

que demonstraram ter demasiada dificuldade para ler o texto 

foram solicitados a dizer que palavras sabiam ler, apresen

tando-se uma lista de palavras soltas, cuja leitura foi pon

tuada de zero a 100 para fins de avaliação. A avaliação qua

litativa, al~m de considerar o tipo de erro de leitura, tam

b~m considerou a forma predominante de leitura: por Unidade 

de Pensamento, Palavreada, Silabada ou Fon~tica. 

A Prova de Compreensão de Leitura consistiu no relato 

do texto lido, auxiliando-se com perguntas quandonecessário. 

A terceira prova do final do ano letivo constou do di

tado de um pequeno texto. Tamb~m para esta prova foram sele

cionadas palavras soltas, caso o sujeito apresentasse muita 

dificuldade para escrever frases (Anexo 9). 

A quarta e Última prova foi a realização de uma cópia de 

um pequeno texto apresentado em letra cursiva (Anexo 9). 

A pontuação foi diferenciada de acordo com o tipo deca

da prova. Na de Discriminação de Letras a pontuação foi de 

zero a SOpontos, ou seja, um ponto por acerto. Na de Reco

nhecimento de Palavras, tamb~m a pontuação foi por acerto, 

de zero a 20 pontos. Nas provas de Leitura, Ditado e CÓpia, 

bem como na de Compreensão de Leitura, a pontuação foi de 

zero a 100 pontos. 
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O total de pontos das quatro provas, realizadas ao fi-

nal do ano letivo, foi considerado como Desempenho em Leitu

ra e Escrita para fins de avaliação. Isto significa que o i-

tem "Desempenho na Leitura e na Escrita" não considerou as 

pontuações das duas provas anteriores: Discriminação de Le-

tras e Reconhecimento de Palavras, realizadas no 29 e no 39 

bimestres do ano letivo, respectivamente. 

O Teste de Desenvolvimento da Percepção Visual (DPV), 

de Marianne· Frostig, foi reaplicado ao final do ano. Tamb~m 

contou-se com o auxílio da Orientadora Educacional da es-

cola que, como ficara estabelecido no início do ano, esteve 

presente durante toda a pesquisa. A avaliação deste teste 

foi realizada apenas por um dos juízes que participaram da 

avaliação no início do ano letivo. Isto porque ocorrera al-

to grau de consenso entre os três juízes, o que será exposto 

no próximo capítulo. 

Cronograma dos procedimentos 

Outubro Ano letivo de 1987 
a dezem Procedimento bro de Início 29 bi- 39 bi- Final 

1986 do ano mestre mestre do ano · 

Seleção da escola 
Seleção dos sujeitos 

Aplicação das provas 

DPV (N = 60) 

WISC (N = 60) 

DL (N = 54) 

RP (N = 52) 
L (N = 48) 

CL (N = 48) 

D (N = 48) 

c (N = 48) 

Nota: O número de sujeitos por grupo consta do Anexo 12. 

•taLIOTEC:A SI!TORIAL DI! EDUCAÇAO : 
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CAPÍTULO 5 

I ' 

f]' 
1,_, RESULTADOS 

Neste capítulo serao apresentados os resultados das a-· 

nálises descritiva e inferencial dos dados coletados durante 

o ano letivo de 1987 (março de 1987 a janeiro de 1988). ---;~ Optou-se, para fins de análise inferencial, pela utili

(zação da estatística não paramétrica por ser ordinal o nível 

de mensuração da variável dependente e desta não se conhecer 

a forma de distribuição. 

Em todas as comparaçoes intergrupos foi adotado o nivel 

de significância de 5%. No cálculo das correlações entre va

riáveis adotou-se o nível de significârtcia de 1% para asse-

gurar maior rigor na detecção das correlações entre as va-

riáveis percepçao visual e desempenho em leitura e escrita. 

As análises foram realizadas à medida que os dados eram 

registrados e computados. Para tal, foram utilizados os ser-

viços do Centro de Processamento de Dados (CPD) e da Secre

taria de Estatística do Instituto de Matemática, ambos da 

, Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). 

As abreviaturas utilizadas neste e no capítulo seguinte 

sao a seguir relacionados: 

DL -discriminação de letras; 

RP - reconhecimento de palavras; 

L - leitura; 

CL - compreensao de leitura; 

D - ditado; 

C - cópia; 



DLE - desempenho em leitura e escrita; 

DPV - desenvolvimento da percepção visual; 

QI - quociente intelectual. 
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Conforme exposto anteriormente, foram selecionados alea

toriamente 60 sujeitos que formaram três grupos diferencia

dos por experiência e tempo de escolaridade: 

Grupo R - alunos repetentes na 1~ série; 

Grupo I - alunos iniciantes; 

Grupo P - alunos que freqUentaram a pré-escola no ano 

anterior. 

Primeiramente, foi aplicado o teste DPV para fins de a

valiação e classificação do grau de desenvolvimento da per

cepção visual dos sujeitos no início do ano letivo. Como a 

avaliação do teste aplicado - DPV de Marianne Frostig - foi 

realizada por três juízes, fez-se necessário verificar o grau 

de concordância entre eles. Para tal finalidade foi utiliza

do o Coeficiente de Concordância de Kendall (Siegel, 1975), 

que permite verificar o grau de fidedignidade entre os juí

zes. O resultado encontrado- N = 60 sujeitos, W = 0,97 e P= 

0,0000 -evidenciou consenso entre os juízes a .um nível de 

utili-significância superior a 1%. Tal consenso permitiu a 

zação da avaliação do Juiz 1, para fins de comparações in-

tergrupos, no início do ano, e a opção de empregar apenas um 

juiz quando da avaliação do DPV ao final do ano. Os escores 

individuais, referentes à avaliação do DPV pelos três juÍ

zes, constam do Anexo 13. 

A seguir serão apresentados a análise estatística dos 

dados coletados e os resultados das comparações intergrupos, 

em termos das variáveis percepção visual, sexo, idade e quo

ciente intelectual. 
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5.1. PERCEPCAO VISUAL, SEXO, IDADE E QUOCIENTE INTELEC

TUAL 

A fim de verificar a existência de diferenças intergru

pos, em termos de DPV no início do ano letivo, foi utilizada 

a Prova de Kruskal-Wallis (Siegel, 1975). 

Os resultados da análise (H= 1,07 e P = 0,584) eviden-

ciaram que os três grupos pertenciam à mesma população, isto 

é, nao permitiram rejeitar a hipótese nula. 

Para fins de comparaçao intergrupos, também foram con

sideradas as variáveis sexo, idade e quociente intelectual 

dos sujeitos, uma vez que se admitiu a possibilidade de que 

estas variáveis poderiam influenciar os resultados. Foi uti-

lizada, novamente, a Prova de Kruskal-Wallis, à exceçao da 

variável sexo, para a qual foi utilizada a Prova do Qui-Qua-

drado, por ser esta uma variável nominal. 

Os dados individuais dos sujeitos constam do Anexo 14 e 

os resultados da análise estatística são apresentados na Ta-

bela 3. 

TABELA 3 - Resultados das Provas de Kruskal-Wallis e do Qui-Quadrado 

referentes às variáveis sexo, idade e quociente intelectual 
' I 

~ v x2 p Interpretação 

Sexo o ,95 ' 0,62 Não significante 

Idade (meses) 25,92 o ,o o· Significante a 1% 

QI 1 '93 0,38· Não significante 

Como se pode observar na Tabela 3, no tocante às variá

veis sexo e quociente intelectual, a análise indicou que os 

três grupos pertenciam à mesma população. No que se refere à 

idade, esta variável evidenciou diferenças significantes, no 

nível superior a 5%, o que levou ao emprego da Prova U de 

Mann-Whitney, a fim de identificar taisdiferenças. Esta pro-
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va é indicada para o caso de duas amostras independentes cujos 

dados se apresentam, no máximo, em escala ordinal, permitin-

do identificar as diferenças entre os grupos. 

-TABELA 4 - Resultados da Prova U de Mann-Whi tney referentes a idade 

~ v u p Conclusão 

GR = GI 137,5 0,09 Não rejeitada 
(20/20) 

GRUGI = GP 99,0 O,OOt Rejeitada 
(20/20 

Como se pode observar na Tabela 4, o Grupo P difere 

significativamente em idade dos Grupos R e I, que nao dife-

rem entre si. 

5.2. AVALIAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA PERCEPÇÃO VISUAL 

A distribuição dos sujeitos em função dos escores obti

dos no DPV, no início e no final do ano letivo, é apresenta-

do na Tabela S. Os escores individuais dos sujeitos constam 

do Anexo 14. 

TABELA 5 - Distribuição dos sujeitos em função dos escores obtidos no 

Teste de Desenvolvimento da Percepção Visual (DPV), no início 
e 7 final do ano 

~poca do Quociente de DPV 
Grupos ano ;;: 79 80-90 90-99 100-109 ;:;;; 11 o 

R 
Início 14 3 3 o o 
Final 12 2 1 o o 

I 
Início 16 ] 2 o 1 
Final 9 4 2 o 1 

Início 14 2 3 1 o 
p 

Final 4 6 3 1 3 

Total de Início (N = 60) 44 6 8 1 1 

sujeitos Final (N = 48) 25 12 6 1 4 
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Como se pode observar na Tabela 5, os três grupos apre-

sentam uma concentração maior de sujeitos com quociente de 

percepção visual abaixo da média padronizada do Teste DPV 

(100 pontos). 

O Grupo P foi o que apresentou sensível progresso em 

DPV ao final do ano. Apenas 4 (24% do grupo) dos 

permaneceram na faixa mínima de DPV (~ 79). 

sujeitos 

Também pertenciam ao grupo de alunos que freqUentou a 

pré-escola no ano anterior 4 sujeitos (8% do total de sujei

tos) que, ao final do ano, apresentou média igual ou supe

rior à média padronizada do Teste DPV. 

No grupo de alunos iniciantes, apenas um sujeito (2% do 

total) apresentou média acima da padronizada e, no grupo de 

alunos repetentes, nenhum sujeito apresentou DPV igual ou 

superior à média padronizada do Teste DPV. 

Para a descrição da tendência central dos grupos, a 

partir dos esc0res obtidos pelos sujeitos individualmente em 

DPV, utilizou-se como medida a mediana. Isto por ser a me-

diana considerada a estatística mais adequada no caso em 

que, no máximo, os valores se apresentam em escala ordinal. 

A Tabela 6 apresenta os resultados desta avaliação. 

TABELA 6 - Resultados do Teste DPV no início e no final do ano por grupo 

em termos de mediana 

Grupos Início do ano Final do ano 

R 76,5 76,0 

I 70,5 78,0 

p 71,0 89,0 

Total 73,0 78,0 

Os Grupos P e I apresentaram escores superiores quando 

da segunda avaliação do DPV. Como se pode observar na Tabela 

6, foi o Grupo P que apresentou os maiores escores e a me-

diana é superior a obtida pelo total dos sujeitos . 

• I.LIOTI!CA SI!TOftiAL ~ I!DUCAÇAO 
~ACULDADE DE I!DUÇAÇl8 • U~ftGS 
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Para as comparaçoes intergrupos, no que serefere ao DPV 

no final do ano, foi novamente utilizada a prova de Kruskal

Wallis, pelas raz6es ji apresentadas. Os resultados (N = 48, 

H = 7, 96 e P =O, O 19) evidenciaram diferenças esta tisticamen-

te significantes, permitindo rejeitar a hipótese nula. Tal 

fato determinou a continuidade de anilise através da Prova U 

de Mann-Whi tney, cujos resultados são apresentados na Tabela 7. 

TABELA 7 - Resultados da Prova U de f.tann-Whitney referentes ao DPV no 

final do ano 

~ u p Conclusão s 

GR = GI 
93,0 o ,27 . Não rejeitada 

(15/16) 

GRUGI = GP 

(31/17) 
144,0 o ,o o· Rejeitada 

Como a Tabela 7 indica, os resultados da anilise permi-

tem afirmar que o Grupo P difere significantemente dos:demais 

grupos em quociente de desenvolvimento de percepção visual. 

5. 3. ANÁLISE DESCRITIVA DO DESEMPENHO EM LEITURA E ES-

CRI TA 

5.3.1. Análise do desempenho dos sujeitos 

O desempenho dos sujeitos nas várias provas aplicadas a 

partir do segundo bimestre doano letivo será, a seguir, con-

siderado. 

5.3.1.1. Desempenho em discriminação de letras 

A Tabela 8 apresenta a distribuição dos sujeitos pores-

core obtido na Prova de Discriminação de Letras, composta 

por cinco itens cujos escores individuais por sujeito cons-

tam do Anexo 15. 
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TABELA 8 - Distribuição dos sujeitos por escores obtidos e número de er

ros por teste na Prova de Discriminação de Letras 

Total de Escores em DL 
Teste erros 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 o 

19 31 34 15 2 1 1 1 - - - - -

29 31 40 6 3 3 - 2 - - - - -
39 62 17 16 19 1 - 1 - - - - -
49 88 20 7 6 18 2 - - - 1 - -
59 115 7 12 17 10 4 2 1 1 - - -

Corno a Tabela 8 possibilita constatar, a prova apresen

tou dificuldades crescentes nos testes 19 e 29 para os 39, 

49 e 59 testes. Observa-se que, enquanto 40 sujeitos obtive

ram o escore máximo (10) no 29 teste, apenas 20 e 7 obtive-

rarn nos 49 e 59 testes, respectivamente. 

Isto significa que as letras em tamanho grande (19 e 29 

testes) são mais fáceis de discriminar, enquanto as de tarna-

nho regular e diferenciadas por pequenos detalhes (59 teste) 

apresentam maior dificuldade para sujeitos que iniciam a a

prendizagem do símbolo escrito. A relação dos erros apresen

tados pelos sujeitos em discriminação de letras consta do 

Anexo 16. 

5.3.1 .2. Desempenho em reconhecimento de palavras 

A Prova de Reconhecimento de Palavras, constando de urna 

lista de 20 palavras, possibilitou constatar indícios de di

ficuldades em leitura. Esta lista para fins de pontuação foi 

lida urna segunda vez, sem limite de tempo, como já explici-

citado no Capítulo 4. Para avaliação qualitativa das difi

culdades as duas leituras foram consideradas. A relação dos 

erros que permitiram verificar a qualidade da leitura neste 

nível de aprendizagem consta do Anexo 17. Destacam-se, a se-

guir, os erros mais comumente apresentados pelos sujeitos: 
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- o de inversão, considerado como erro de orientação 

espacial, tais como troca de "bolo" por lobo" (33% dos su

jeitos). Observa-se que a lista de palavras foi lida duas 

vezes - com e sem limite de tempo -e tal erro foi repetido 

na segunda leitura; 

- a palavra "vela" foi substituída por "vila" (31% dos 

sujeitos). Esta palavra foi a mais reconhecida pelas crian

ças. Observa-se que foi esta palavra uma das trabalhadas na 

1~ Unidade do Programa de 1~ série, incluindo visitas à vi

la; 

- a palavra "menina" foi substituída por "macaco" por 

15% dos sujeitos e por "menino" por 10% dos sujeitos; 

- substituição de palavras com o mesmo significado so 

ocorreu nesta prova. Na primeira e na segunda leituras da 

lista de palavras, um sujeito do grupo de alunos com pré-es

cola substituiu "menina" por "guria"; 

-somente 7 (15%) dos sujeitos obtiveramescore superior 

a 10 pontos, sendo que o mais alto escore (14 pontos) foiob

tido por um suje i to da população dos repetentes (ver Anexo 18). 

5.3.1.3. Desempenho em leitura 

A Prova de Leitura foi a primeira das quatro provas a

plicadas ao final do ano letivo. 

A dificuldade apresentada pela ma1or1a dos sujeitos de

terminou a substituição do parágrafo (pequeno texto) por pa

lavras soltas. Entre osque leram o parágrafo selecionado co

mo Prova de Leitura (Anexo 8), apenas três sujeitos dois 

do Grupo R e um do Grupo P- obtiveram o escore máximo (100). 

Os escores obtidos pelos sujeitos, individualmente, po

dem ser observados no Anexo 19, bem como os erros de leitura 

constam do Anexo 20. Os resultados da análise do desempenho 

dos sujeitos, em termos de forma de leitura, são apresentados 

na Tabela 9, expressos em número e percentual de sujeitos. 
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TABElA 9 - NÚmero e percentual de sujeitos distribuídos em função da pre

dominância de formas de leitura 

Sujeitos 
Formas de leitura 

-NÚmero Percentual 

Unidade de pensamento: 13 27 

Com dificuldade no processo analítico-sintético 9 19 

Com domínio 4 8 

Palavreada 1 2 

Silabada 2 4 

Fonética 1 2 

Não leram suficientemente para fins de avaliação 5 10 

SÓ leram palavras 26 54 . 

Pode-se observar na Tabela 9 que, do total de 48 sujei-

tos, apenas 13 leram por Unidade de Pensamento. No entanto, 

observa-se que, destes 27%, somente 4 (8%) apresentaram do-

mínio de leitura. 

Os erros mais evidentes, constatados na leitura do pa

rágrafo, foram os de omissão de letras, o que evidencia pro

blemas de atenção, além dos de percepção auditiva e visual, 

confirmando a verificação feita quando da avaliação do de

sempenho dos sujeitos, através da Prova de Discriminação de 

Letras e também constatados na Prova de Reconhecimento dePa-

lavras. Além da constatação de omissão de letras (pulo, ao 

invés de pulou) como o erro mais freqUente, ocorreram erros 

de repetição de sílabas sem auto-correção na segunda leitura 

(fificou ao invés de ficou). 

Pode-se destacar que a falta de conhecimento das letras 

e palavras, impossibilitando a leitura, mesmo nas formas pa

lavreada e fonética, mais do que a quantidade de erros apre

sentados, indica prováveis dificuldades de aprendizagem. Os 

tipos de erros que ocorreram são os esperados, visto os su-

jeitos estarem na fase inicial do processo de alfabetização. 
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Todavia, o problema se situa na ausência ou mínima habilida-

de de leitura apresentada pelos sujeitos, indicando que o 

processo estava ocorrendo de forma penosa e difÍcil para a 

maioria dos sujeitos (54%) e, ainda, sequer iniciara para 5 

sujeitos (10%). 

5.3.1.4. Desempenho em compreensao de leitura 

Os sujeitos que nao apresentaram condições de leitura 

do pequeno texto, que constou como Prova de Leitura, como 

conseqliência apresentaram baixos escores na Prova de Com-

preensão de Leitura. 

Os escores obtidos pelos sujeitos constam do Anexo 19. 

Observa-se que dois sujeitos, os mesmos que obtiveram escore 

máximo na Prova de Leitura (100), também apresentaram Ótimo 

desempenho na Prova de Compreensão de Leitura (um sujeito do 

Grupo R e outro do Grupo P), com escore máximo (100). 

5.3.1.5. Desempenho em escrita 

As provas aplicadas para verificação do desempenho em 

escrita constaram do Ditado de um pequeno texto e de pala

vras soltas e da Cópia de um pequeno texto. As provas e os 

escores individuais obtidos pelos sujeitos constam dos Ane-

xos 9 e 19, respectivamente. 

A partir da avaliação da qualidade da escrita, pode-se 

afirmar que 47 % dos sujeitos não apresent a ram, ao f inal do 

ano escolar, condições de serem av a li a dos qualit a tivamente 

pela cópia e ditado apresent a dos, da da a precariedade da es

crita, não só em quantidade, ma s t ambém em c l a r e za . Espec i-

ficamente quanto ã cópia dos sujeitos, os se guintes aspectos 

puderam ser observados: 

- translineação: 52 % do total dos suj e itos e 93 % dos 

sujeitos que tiveram sua cópia em condi ç ões deavaliação qu a -

litativa nao apresentaram tal erro; 

.I.L.IOTI:OA dTONIAI. Dll IIDUCAÇAO 
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-espaço entre palavras e letras: 48% do total e 85% dos 

sujeitos avaliados apresentaram este aspecto adequadamente; 

-tamanho das letras: 42% do total e 7% dos sujeitos 

que foram avaliados escreveram as letras em tamanho adequa-

do; 

- obediência a parágrafo: 40% do total e 70% dos sujei-

tos avaliados obedeceram as normas de parágrafo; 

proporçao entre as letras: 25% do total e 44% dos su-

jeitos avaliados apresentaram urna boa proporção de espaço 

entre as letras; 

-obediência às margens: 19% do total e 33% dos sujei

tos avaliados obedeceram às normas de rnargin açã o da folha; 

- obediência à linha reta: este foi o aspecto menos po

sitivo. Apenas 17% do total e 30% dos sujeitos avaliados a

presentaram escrita adequada. 

Tanto no Ditato corno na CÓpia observa-se que os erros 

mais comuns foram: 19) substituição de palavras; 29) omissão 

de sílabas e letras. Outros tipos de erros foram constata

dos, tais corno: palavras incompletas, separação indevida de 

palavras e sílabas, aglutinação e acréscimos. No entanto, 

estes foram em pequeno numero, conforme pode ser verificado 

na relação de erros de escrita do Anexo 21. 

Especificamente na Última prova (Prova de Ditado), ob

serva-se que somente 16% dos 48 sujeitos souberam escrever a 

palavra "escola" e 71% (34 sujeitos) seu nome ouprenorne cor

retamente. No início do ano, quando da aplicação da prova de 

Discriminação de Letras, 67 % dos sujeitos já sabiam escrever 

seu nome ou prenome. 

5.4. AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO EM LEITURA E ESCRITA 

A seguir são apresentados os resultados daavaliação dos 

sujeitos em leitura e escrita. Esta avaliação foi realizada 

em diferentes períodos de tempo e em níveis progressivos de 
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dificuldade para verificação da aprendizagem dos sujeitos no 

transcorrer e ao final de um ano letivo. 

No segundo bimestre letivo, quando da aplicação da pri-

meira prova para avaliar o desempenho dos sujeitos em leitu-

ra - Prova de Discriminação de Letras 
' 

o número de sujei-

tos diminuíra de 60 para 54. A evasão dos alunos continuou 

no transcorrer do ano letivo, diminuindo para 48 sujeitos ao 

final do ano - GR = 1 5, GI = 16 e GP = 1 7 o que significa 

uma evasão menor no Grupo P (15%). 

5.4.1. Comparações intergrupos 

Os escores por prova foram diferentes, em função do que 

se objetivou avaliar e do tipo de prova. Na Prova de Discri

minação de Letras, a ampl~tude de variação foi de zero a 50 

pontos, na de Reconhecimento de Palavras de zero a 20 pontos 

e nas de Leitura, Compreensão de Leitura, Ditado e CÓpia de 

zero a 100 .pontos. Os resultados individuais constam dos A-

nexos 15, 18 e 19. 

A Tabela 10 apresenta a mediana dos escores obtidos por 

grupo nas Provas de Discriminação de Letras e Reconhecimento 

de Palavras. 

TABELA 1 O - Mediana dos grupos nas Provas de Discriminação de Letras e 

de Reconhecimento de Palavras 

~ DL RP s 

R 45,5 7,0 

I 43,0 5,0 

p 44,0 6,0 

Total 44,0 6,0 

Obse~va-se, na Tabela 10, o quanto as populações, dife-

renciadas por escolaridade, são semelhantes em discriminação 
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e reconhecimento de sfmbolos escritos, embora o grupo dos re

petentes na 1~ série do ensino de 19 grau tenha apresentado 

maior familiarização com letras e palavras, tendo obtido me

diana superior à dos demais grupos. 

As quatro provas, aplicadas no final do ano letivo aos 

48 sujeitos, foram consideradas como instrumentos de avalia-

ção do DLE. Os escores obtidos pelos sujeitos, individual

mente, constam do Anexo 19. A Tabela 11, a seguir, apresenta 

a mediana dos escores obtidos pelos sujeitos nessas provas. 

TABELA 11 - Mediana dos escores por prova e por grupo em leitura e escrita 

~ s L CL D c 

R 40 10 30 60 

I 30 o 35 50 

p 30 10 30 60 

Total 30 10 30 60 

Pode-se observar, na Tabela 11, que a diferença apre

sentada pelo Grupo R, destacada no 29 e39 bimestres letivos, 

quando da aplicação das Provas de Discriminação de Letras e 

de Reconhecimento de Palavras, diminuiu em relação ao Gru-

po P. A população do Grupo R apresentou mediana mais alta em 

Leitura, igualando-se ao Grupo P nas demais provas de ava-

liação do desempenho em leitura e escrita. Observa-se o 

quanto é superior o desempenho em cópia, em relação aos de-

mais desempenhos, em todos os grupos. 

A fim de verificar estatisticamente as diferenças entre 

os três grupos, em termos de DLE, foi utilizada novamente a 

Prova de Kruskal-Wallis. Os resultados da anilise (N = 48, 

H = 3, 08 e P =O, 2138) evidenciaram que os três grupos per-

tencem à mesma população, não permitindo a rejeição da hipó-

tese nula. 
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5.4.2. Correlações entre as várias provas aplicadas no 

transcorrer e ao final do ano letivo 

A correlação entre o desempenho dos sujeitos nas várias 

provas realizadas durante e ao final do ano é apresentada na 

Tabela 12. Para fins desta análise foi utilizado o Coefici-

ente de Correlação de Spearman (Siegel, 1975) por permitir 

correlacionar variáveis contínuas e ordenadas. Neste casoes-

pecífico, permitiu verificar o grau de correlação entre os 

escores obtidos pelos sujeitos nas provas aplicadas em dife

rentes períodos de tempo e com dificuldades progressivas. 

TABELA 12 - Correlações entre o desempenho dos sujeitos nas provas apli

cadas durante e ao final do ano letivo 

Provas 

DL 

RP 

L 

CL 

D 

c 

DL 

0,27 

0,33 

0,32 

0,28 

0,21 

**Significante a 1%. 

RP 

0,61 ** 

0,53 ** 

0,52 ** 

o ,30 ' 

L CL D c 

0,79" ** 

0,69 ** 0,55 ** 

0,59 ** 0,47 ** 0,67 ** 

Como pode-se observar na Tabela 12, as correlações fo

ram significantes entre todas as provas realizadas ao final 

do ano, ou seja, Provas de Leitura, Compreensão de Leitura, 

Ditado e Cópia. O desempenho dos sujeitos na prova reali za

da no 39 trimestre do ano (RP) também apresenta correlações 

significantes com o das provas realizadas ao final do ano, 

com exceção da CÓpia. 

5 • 5 • CORREI.AÇOES ENTRE PERCEPÇÃO VISUAL E DESEMPENHO EM 

LEITURA E ESCRITA 

A fim de avaliar as relações entre a percepção visual e 

818LIOTI!:C:A 5t!TOftiAL DE I!OUCAÇAO 
FACULDA~ DE EDUÇAÇA8 • U~ft~ . 
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a aprendizagem da leitura e escrita, foi utilizado o Coefi-

ciente de Correlação de Spearman, novamente. Os três grupos 

foram reunidos num Único, porque a análise estatística per

mitiu constatar que pertenciam à mesma população, no que se 

refere ao DPV, no início do ano letivo, conforme já exposto 

no item 5.1. Assim, utilizaram-se os escores do DPV, obtidos 

no início do ano, e o das Provas de Discriminação de Letras, 

Reconhecimento de Palavras, Leitura, Compreensão de Leitura, 

Ditado e CÓpia. A utilização dos escores do DPV obtidos no 
. .. . 
1n1c1o do ano permitiu avaliar a preditividade do Teste DPV 

no tocante à aquisição da habilidade de leitura e escrita. 

Os resultados desta análise são apresentados na Tabela 13. 

TABELA 13 - Correlação entre percepção visual no início do ano e o de

sempenho em leitura e escrita 

Provas r p 

DL 0,21 o' 1·1 

RP 0,21 o' 12 . 

L 0,53 ** o,oo· 

CL 0,46 ** 0,00 

D 0,46 ~* o ,oo· 

c 0,36 ** 0,01 

**Significante a 1%. 

Como pode-se observar na Tabela 13, a correlação entre 

percepção visual no início do ano letivo e o desempenho em 

leitura, compreensão de leitura, ditado e cópia, avaliado ao 

final do ano, é positiva e significante ao nível de 1 ~ o • A 

correlação entre percepção visual e o desempenho dos sujei

tos nos 19 e 29 bimestres letivos, quando da aplicação das 

Provas de Discriminação de Letras e de Reconhecimento de Pa-

lavras, é positiva, mas não significante ao nível de 1%. 
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A fim de avaliar as modificações ocorridas durante o a

no letivo e evidenciadas no desempenho escolar em diferentes 

períodos de tempo e níveis de aprendizagem, utilizou-se, no

vamente, o Coeficiente de Correlação de Spearman. Os dados 

utilizados foram os escores do DPV, obtidos mediante a rea

plicação do Teste DPV no final do ano letivo e os das pro

vas anteriormente referidas. Os resultados desta análise são 

apresentados na Tabela 14. 

TABELA 14 - Correlação entre percepção visual ao final do ano letivo e 

desempenho em leitura e escrita 

Provas r p 

DL o' 14" 0,33. 

RP o' 16 0,26. 

L o ,31 . 0,02 

CL 0,28 0,04. 

D 0,35" O,OL 

c 0,30 0,03 

Como pode-se observar na Tabela 14, a correlação entre 

o desenvolvimento da percepção visual, ao final do ano, e o 

desempenho em leitura e escrita, durante e ao final do ano 

letivo, é positiva, mas não significante ao nível de 1%. 

5.6. CORRELAÇOES ENTRE DESEMPENHO EM LEITURA E ESCRITA, 

PERCEPÇÃO VISUAL E IDADE 

Utilizou-se o Coeficiente de Correlação deSpearman tam

bém para analisar a correlação entre o desempenho de leitura 

e escrita e idade. Isto porque a variável idade poderia in

fluir nos resultados. A Tabela 15 apresenta os resultados 

desta análise. 



TABELA 15 - Correlação entre o 

cadas durant~ e ao 

Provas 

DL 

RP 

L 

CL 

D 

c 

desempenho dos sujeitos 

final do ano letivo 

r 

-0 ,01' 

0,08 

0,03 

0,02 

-0,15 

-0,05 

99 

nas provas apli-

p 

0,93~ 

0,54: 

0,82: 

0,86 

o ,28 . 

o, n .· 

Observa-se, na Tabela 15, correlação negativa, mas nao 

significante ao nível de 1%, entre idade e o desempenho em 

discriminação de letras, ditado e cópia. A correlação entre 

o desempenho nas demais provas e idade é positiva, mas nao 

significante. 

A correlação entre desenvolvimento de percepçao visual 

e idade, através do Coeficiente de Correlação de Spearman, 

também é negativa, mas não significante ao nível de 1%: r = 

-0, 30 . e P = O, O 1 8. 

•laLJOTI!CA SETORIAL H 1!8UCAÇAO 
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CAPfTULO 6 

DISCUSSÃO 

~ A presente pesquisa objetivou estudar as relações entre 

r
(a percepçao visual e a aprendizagem da leitura e escrita de 

alunos da 1~ série do ensino de 19 grau, de nível sócio-eco

f nômico baixo. Para tal foi realizado um acompanhamento sis

temático de 60 alunos, selecionados aleatoriamente, consti-

tuindo três grupos diferenciados pela escolaridade apresen

tada: Grupo R= alunos repetentes de 1~ série do 19 grau; 

Grupo I = alunos iniciantes sem escolaridade anterior; Gru

= alunos que freqUentaram a pré-escola no ano anterior. 

No início do ano letivo, no que se refere ao desenvol-

vimento da percepção visual, quociente intelectual e sexo, 

os três grupos não apresentaram diferenças estatisticamente 

significantes. 

Já em idade os grupos apresentaram diferenças signifi-

cantes. Foi constatado que o Grupo P era o que apresentava 

diferenças significantes em idade, em rela ç ão aos outros 

dois, que não diferiam entre si. 

Ao final do ano letivo, a análise dos resultados possi-

bilitou constatar que os grupos não apresentavam diferenças 

significantes no desempenho em leitura e escrita. Já em per

cepção visual, o Grupo P apresentava diferenças significan-

tes dos outros dois grupos, que não diferiam entre si. Foi o 

grupo que apresentou maior desenvolvimento de percepção vi-

sual apos um ano letivo. 

A correlação entre idade c desenvolvimento da percepçao 
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visual e entre idade e desempenho nas provas de discrimina

çao de letras, ditado e cópia é negativa. 

O desempenho dos sujeitos em discriminação de letras, 

no 29 bimestre letivo, apresentou correlação positiva, mas 

não significante, com o desempenho em reconhecimento de pa

lavras no 39 bimestre letivo, e em leitura, compreensao de 

leitura, cópia e ditado ao final do ano; e o desempenho dos 

sujeitos em reconhecimento de palavras, no 39 bimestre leti

vo, evidenciou correlação significante com o desempenho em 

leitura, compreensão da leitura e ditado. 

O desempenho dos sujeitos nas provas de leitura e es

crita, ao final do ano (leitura, compreensão da leitura, di

tado e cópia) apresentou correlação significante. 

O desenvolvimento da percepção visual, no início do a

no, e o desempenho na leitura e escrita, ao final do ano, a

presentaram correlações significantes. 

Já o desenvolvimento da percepção visual, ao final do 

ano, e o desempenho em leitura e escrita apresentaram corre

lações positivas, mas não significantes. 

Os resultados da pesquisa possibilitam discutir a rela

ção entre desenvolvimento da percepção visual e desempenho 

em leitura e escrita, bem como a utilização do Teste de De

senvolvimento dePercepção Visual de Marianne Frostig, consi

derando vários fatores que estão salientes no processo ini

cial de aprendizagem escolar. 

6.1. DESENVOLVIMENTO DA PERCEPÇÃO VISUAL 

Conforme exposto, no início do ano letivo os três gru

pos não apresentaram diferenças significantes no que se re

fere ao desenvolvimento da percepção visual e, ao final do 

ano letivo, desenvolvendo um programa de 1~ série do 19grau, 

o Grupo P apresentou diferenças significantes. No caso espe

cífico pesquisado, os sujeitos haviam sido selecionados e 

"' 
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agrupados considerando a variável escolaridade: o Grupo P, 

composto de 20 sujeitos que freqUentaram a pré-escola no ano 

letivo anterior; o Grupo R, composto de 20 sujeitos que re

petiam a 1~ série do 29 grau; e o Grupo I, composto de 20su-

jeitos iniciantes, sem escolaridade anterior. 

A semelhança em desenvolvimento de percepção visual, no 

início do ano, entre os três grupos poderia indicar simples-

mente que a escolaridade anterior, comprovada pelos alunos 

que constituíram os Grupos P e R, não favoreceu o desenvol-

vimento da percepçao visual. O que significaria: o desenvol-

vimento da percepçao visual independe de freqUência - -a pre-

escola ou do desenvolvimento de programas de leitura como os 

desenvolvidos na escola-sede da pesquisa. Porém, parece nao 

ser assim tão simples. 

Pelas informações obtidas junto ã equipe de Orientação 

Escolar da escola em questão, pode-se afirmar que muitos dos 

alunos matriculados como iniciantes já haviam tido algum 

contato com o ensino formal. Nesta, como nas demais escolas 

pÚblicas, os alunos são assim classificados mediante os do

cumentos apresentados pelos familiares que preferem não pro

videnciar a documentação de transferência de escola. Assim, 

é omitida e escolaridade anterior que, caso tenha havido, -e 

percebida pelo professor de classe no transcorrer do traba-

lho durante o ano letivo. 

O quociente de percepção visual, obtido através do Tes

te DPV, utilizado nesta pesquisa, refere-se ã percepção vi

sual que não requer o sÍmbolo. Os autores deste teste (Fros-

tig et alii, 1964) afirmam que o desenvolvimento de percep

ção visual, caracterizado como percepção direta (ver Capítu-

lo 1), ocorre de forma mais intensa dos 3:6 aos 7:6 anos de 

idade, o que significaria que somente o Grupo P poderia a

presentar sensível diferença de percepção visual após um ano 

letivo. 
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Foi o Grupo P que apresentou a maior homogeneidade de 

faixa etária (6:9 a 8:4) e a menor idade (a mediana apresen-

tada foi de 7 anos e 3 meses). Estatisticamente foi destaca-

do como diferente dos outros dois, no que se refere -as va-

riáveis idade e percepção visual no fim do ano letivo. Por 

esta razao, a seguir inicia-se a presenta discussão abordan-

do o aspecto maturacional dos sujeitos. 

6.1.1. Maturação dos sujeitos 

Os 5 sujeitos que, após um ano letivo na 1~ série, a-

presentaram quociente de percepção visual superior à média 

padronizada do Teste DPV estavam na faixa etária de 6:11 a 

7:5 no início do ano letivo. Desses sujeitos salienta-se que 

dois apresentaram também escore igual ou superior ã média em 

quociente intelectual. 

O Grupo P, cuja mediana de idade foi de 7:3, foi o que 

se distanciou mais significativamente do Grupo R. O Grupo R 

foi o que apresentou a média de idade mais alta (9 anos) e 

faixa etária de 7:10 a 10:10 (Anexo 2). 

Também em percepção visual, ao final do ano, a maior 

mediana e os mais altos quocientes de percepção visual foram 

obtidos pelo Grupo P. Se considerado o quociente de percep-

ção visual obtido individualmente pelos sujeitos, verifica-

se que nenhum sujeito do Grupo R e apenas um sujeito do Gru

po I (6% do total do grupo) obtiveram quociente de percepção 

visual igual ou superior ã média padronizada no Teste DPV. 

No Grupo P, 4 sujeitos (23 %) obtiveram quociente de percep

ção visual superior ã média padronizada do Teste DPV (Anexo 

14). Ora, o Teste DPV é indicado para avaliar o desenvolvi-

mente da percepção visual de crianças de 4/5 anos de idade 

e, na prática, é utilizado com alunos que apresentam difi-

culdades de aprendi zagem até a idade de 12 anos. Os autores 

do teste (Frostig et alii, 1964) afirmam que o maior desen-

•1 LIOTEC:A SI!TOftiAL DE I!DUCAÇAO 
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volvimento da percepçao visual ocorre na faixa etária de 3:6-

a 7:6. O Grupo P, além de apresentar maior homogeneidade (i

dade entre 6:9 e 8:4), também foi o que possibilita afirmar 

que pode ter havido desenvolvimento de percepção visual de

vido ã idade mais precoce. Somente 45% dos sujeitos do Gru

po P apresentaram, no início do ano letivo, idade superior a 

7:6. 

Comprova-se que a escolaridade, no que se refere ao de

senvolvimento da percepção visual, no tipo de escola emques

tão, onde freqUentam alunos de famÍlias de nível sócio-eco

nômicos baixo, deve considerar o fator idade. E~sas crianças 

que só iniciam o processo de aproximação com a lÍngua escri

ta na escola requerem a entrada na escola mais cedo. Aos a

lunos do Grupo P foram dadas oportunidades de desenvolvimen

to das suas capacidades cognitivas, em ambiente propício pa

ra aproximação do símbolo escrito, bem como outros estímulos 

ambientais, na pré-escola no ano anterior, isto é, antes dos 

7 anos de idade. 

Outras pesquisas indicam que os alunos repetentes so

frem influências acadêmicas que não são estimuladoras. Uma 

investigação sobre procedimentos diagnósticos com população 

escolar de baixa renda, utilizando o teste Columbia (Arcaro 

et alii, 1988), constatou que o fator idade influenciou os 

resultados. 

O desempenho, nos testes aplicados com o objetivo de a

valiar as potencialidades escolares e previsão do sucesso ou 

fracasso escolar, dos alunos mais velhos foi inferior ao dos 

mais jovens. O decréscimo de desempenho com o aumento da 1-

dade levou os referidos autores a conjecturar sobre o fato 

de que os mais velhos continuavam todos na 1~ série, sofren

do treinamento acadêmico e estimulação social do nível de 1~ 

série, e não da série que seria correspondente ã sua 

Urna das conclusões foi a de que as crianças de mais 

idade. 

de 10 
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anos de idade na amostra estudada, caso nao tivessem sidore

provadas, estariam na 4~ série, o que significaria vantagem 

em termos de estimulação, treinamento e ambiente social. 

O desenvolvimento da percepção, como outras funçõesmen

tais, é dependente de uma gradual maturação do indivíduo, que 

exige experiências diferenciadas no meio-ambiente. Além da 

idade, outro fator é salientado pelos resultadosencoritrados: 

experiência do sujeito no meio-ambiente, o que direciona pa-

ra a teoria de percepção mediada, que salienta a interação 

do sujeito no ambiente, destacando o outro sujeito como um 

elemento indispensável no processo de desenvolvimento cogni

tivo, pela importância da linguagem como mediadora dos pro

cessos psíquicos superiores, entre os quais a percepçao me

diada. A experiência de um ano letivo com o símbolo escrito 

determinaria a não correlação entre DPV, ao final do ano, e 

DLE? Possivelmente com o Teste DPV utilizado, sim, pois foi 

elaborado especialmente para ser utilizado como preditivo, 

ou seja, antes de ocorrer o processo de construção da escri-

ta (3/6 anos) ou com crianças que apresentam dificuldades de 

aprendizagem (12 anos). 

Segundo a teoria da percepção mediada, o desenvolvimen-

to normal de uma criança requer, em determinada idade, osím-

bolo para seu desenvolvimento cognitivo. No caso de uma cr1-

ança de 6 anos, vivendo em situação sócio-econômica -preca-

ria, observa-se que, além da falta de contato com o símbolo 

escrito, há outros entraves para seu desenvolvimento in te-

gral e harmônico: subnutrição ou alimentação inadequada, so-

brecarga de tarefas em casa, pouco tempo para dormir, etc. 

Esta criança não tem oportunidades de situações e . -exper1en-

cias com a linguagem, sendo prejudicada não só no seu desen-

volvimento físico, mas também no seu desenvolvimento emocio-

nal, impulsionando ou retardando o seu desenvolvimento cog

nitivo. ~ considerando esta realidade que a escola-sede da 
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pesquisa (com um corpo docente que comprova conhecimentoteó

rico, além de outros requisitos, tais como titulação e expe

riência para o exercício de várias funções na escola) adotou 

a linha de trabalho explicitada no documento "Metodologiapa

ra a 1~ série" (SOE/EE, 1987). Este documento é uma proposta 

de trabalho com os alunos que iniciam o ensino de 19 grau, 

resultante de anos de experiência com alunos de nível sócio

econômico baixo, freqUentando escolas pÚblicas de periferia 

urbana, como é o caso da escola em questão, numa tentativa 

de diminuir o alto grau de reprovação que tem ocorrido na 1~ 

série. ~ uma proposta de trabalho conjunto dos especialistas 

da escola com o professor alfabetizador, visando auxiliar 

na identificação de dificuldades e habilidades de cada aluno 

no processo de alfabetização, embasado 
. .. . 

nos pr1nc1p1os pro-

postos por Paulo Freire. São oportunizadas situações reais 

dentro e fora da escola, tornando um processo Único as expe-

riências dos sujeitos no meio-ambiente e a aprendizagem da 

leitura. 

A proposta de Metodologia na 1~ série da escola (SOE/ 

EE, 1987) tem embasamento no contexto da pedagogia humana 

(Bruner, 1987): as palavras são conhecidas a partir da ob-

- -servaçao, nomeaçao e posterior leitura e escrita pelos alu-

nos e professores de classe. Este é orientado de forma a 

prever todos os processos do trabalho que culmina em sala de 

aula, com a preocupação de que os símbolos não sejamsimples

mente "jogados" sobre os alunos. Está implícita no documento 

a preocupaçao em atender especificamente o aluno deste tipo 

de escola, ou seja, escola de periferia urbana que recebe a

lunos oriundos de famÍlias de nível sócio-econômico baixo com 

toas as implicações decorrentes. 

A necessidade de ver e nomear antes de ler e escrever, 

ou seja, conhecer o objeto antes de conhecer ou trabalhar o 

símbolo escrito que o representa, justifica-se porque este 
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aluno tem uma forma de comunicação diferente, pela quase i-

nexistência do adulto com o qual poderia dialogar ou sim-

plesmente ouvir. A nomeação do objeto, o conhecimento de suas 

características através da fala (discurso) é um passo indis

pensável para o desenvolvimento cognitivo, que inclui a per

cepção visual, entre outros pré-requisitos. Neste processo 

a interação do aluno com "o outro sujeito" -e fundamental 

para a aquisição de conhecimentos historicamente acumulados 

(leitura, escrita, cálculo e tecnologia). 

Todavia, o tempo necessário para o sujeito "trabalhar" 

a informação demonstrou ser diminuto ou muito pouco. Todos 

os estudiosos do assunto são concordes em afirmar que a or

ganização externa, para aproveitamento máximo dos recursos 

necessários, que possibilita a aprendizagem da leitura e da 

escrita, é muito importante. Há o conhecimento das formas ad-

quiridas em função da experiência numa gradativa interação 

do sujeito com o ambiente. Assim, além da excelência de um 

método de trabalho, os resultados desta pesquisa parecem di-

recionar para a importância do tempo que o sistema nervoso 

requer para a assimilação da informação e do espaço para a 

criança desenvolver seu potencial cognitivo. Luria (1981) e 

Balbi (1982) afirmam que o desenvolvimento cognitivo é de-

pendente da maturação e experiências que exigem, em especial 

em situação formal de ensino, a organização externa. 

Além disso, a percepçao visu a l requer os símbolos para 

o desenvolvimento cognitivo mais ou menos a partir dos 7 a

nos de idade. Há um momento certo, de acordo com diferenças 

individuais cuja programação é hereditária, mas que so seve-

rifica na interação do sujeito com o meio-ambiente, o que 

inclui a interação com o outro. Aliás, a presença do outro 

no processo, desde o nascimento, indicando a importância da 

interação humana, que requer comunicação, é fundamental para 

osreferidos pesquisadores, que salientam a formação dos sis-
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temas funcionais complexos que só o homem possui. g o caso 

específico do desenvolvimento das interconexões das reg1oes 

parieto-têmporo-occipital que ocorre mais ou menos aos 7 a-

nos de idade. A percepção mediada pela linguagem requer, pa

ra seu desenvolvimento posterior, o símbolo que é base para 

a formação das zonas terciárias (zonas de superposição). São 

estas as mais sofisticadas do cérebro, só existentes no -c e-

rebro humano, que pela maturação neurolÓgica possibilitam a 

linguagem cognitiva. 

A percepção cognitiva ou mediada se desenvolve a partir 

dos códigos conhecidos, em especial pela linguagem, que se 

inicia bem cedo, através da fala. Por isso, a linguagem con-

tinua recebendo dos pesquisadores uma atenção toda especial. 

Os resultados dos estudos de Luria (1981) sobre a localiza-

çao e as funções da linguagem destacam a importância do a-

dulto para o desenvolvimento infantil. Em outras palavras, a 

importância de socializar o saber historicamente acumulado. 

Por um lado, a fala - sendo a palavra parte essencial 

como unidade básica- tem uma estrutura psicolÓgica, isto é, 

-nao e apenas "uma imagem do objeto, propriedade ou aç5o, as-

sim como n5o é merame nte a associaç5o d e uma i magem com um 

compL e xo ac~stico c ondicionaL" (Luria, 1981, p.269). A pala

vra é essencial na linguagem, como meio especial de comuni-

- -caçao, e e uma forma organizada de atividade consciente en-

tre o que fala e o que recebe. O homem que tem lesões nas zo-

nas não visuais da fala tem afetada sua percepçao visual, 

implicando continuidade de pesquisas nesta linha. 

Por outro lado, há a considerar que o homem pe rde a ca-

pacidade de desenvolver a linguagem se não a desenvolver até 

os 10 anos de idade. Tamb ém, se uma segunda lÍngua não for 

aprendida mais cedo, não haverá domínio comnleto de sua fo

nologia i maneira de um nativo, por exemplo. Isto porque nao 

é mais possível desenvolver os modelos neurônicosnecessários 
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à linguagem, o que também ocorre, então, no caso de ter ha-

vide algum problema no processo normal de aprendizagem da 

lÍngua materna. A plasticidade do cérebro possibilita ao he

misfério nao dominante (no caso da linguagem, o hemisfério 

esquerdo é o dominante) assumir tais funções. O que ocorre é 

que, apos os 10 anos, as regiões correspondentes do hemisfé

rio não dominante da linguagem já assumiram outras tarefas, 

tais como as de orientação espacial, que inclui a ordenação 

espacial do próprio corpo no meioexterior (Schimidt, 1979). 

Balbi (1982), em sua teoria sobre o desenvolvimento da 

filogênese, classifica como nível 19 o início da civilização 

com a invenção da escrita e como nível 20 o estágio de civi

lização mais elevado com o surgimento da linguagem abstrata 

(7 a 10 anos). Somente após os 10 anos, como anteriormente 

referido, é possível exigir a linguagem como representação 

cognitiva. 

6.1 .2. Organização externa 

Com base na teoria de percepçao mediada ou cognitiva, 

será aprofundado o aspecto organização externa enfatizadope-

los "ecologistas" (Gibson, 1962), que demonstraram a impor

tância da percepção direta e da percepção de objetos, conter-

nos, etc., desconhecidos ou familiares, e pelos defensores 

do processo perceptivo mediado pela linguagem, individual, 

consciente e elaborado pelo próprio sujeito (Luria, 1979; 

-Bruner, 1987; Balbi, 1982, entre outros) e que e semelhante 

a atividades cognitivas superiores, tal como a do pensamen-

to. A partir dos problemas de aprendiza gem e escolares, evi-

denciados pelos sujeitos, salienta-se a ação/reflexão do su-

jeito ao descobrir a palavra escrita, isto e, a compreensao 

de que a palavra falada pod e se r g r afa d a . 

O acompanhamento dos sujeitos desde o primeiro dia le-

tive possibilitou constatar que a proposta da escola no que 
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se refere ã Metodologia para a 1~ série (SOE/EE, 1987) foi 

executada apenas no início do ano escolar e na primeira Uni-

dade Programada. Verificou-se que: 

19) Foi programado e executado um programa de ativida

des prévias antes de iniciar o programa de alfabetização pro

priamente dito. Este programa objetivou identificar e desen

volver a motricidade fina, habilidades percepto-visuais, há

bitos de atenção e memória. As informações dos professores, 

após 20 dias de trabalho intensivo, foram decisivas na com-

plementação dos pareceres resultantes dos testes classifica

tórios aplicados aos alunos, com o objetivo de agrupamento 

dos sujeitos por turma de 1~ série. Além de auxiliar na for-

mação das turmas, o programa de atividades prévias tambémau-

xiliou na adaptação social e emocional dos alunos nessa fase 

inicial de aprendizagem escolar. 

29) O tempo real, dedicado ã instrução propriamente di

ta em sala de aula, também merece ser destacado. De um lado, 

constatou-se que o tempo de escolaridade, em anos, nao pare-

ce ser um fator que poderia explicar o DPV, pois, além do 

Grupo R não apresentar diferenças significantes em relação 

aos demais grupos no início do ano letivo, também nao apre

sentou maior desenvolvimento de percepção visual, após mais 

um ano letivo repetindo a 1~ série. 

Por outro lado, há a considerar, entre outros fatores, 

o tempo dedicado ã aprendiz agem escolar, em sala de aula, du-

rante o ano letivo de 1987. Ou seja, durante um turno de au-

las (7:30 hs is 11:20 hs pela manhã e 13:15 hs as 17:30 hs 

pela tarde), o tempo real para o desenvolvimento do programa 

de 1~ série foi de, mais ou menos, 2 horas e trinta minutos, 

de segundas as sextas-feiras. O tempo despendido em filas, 

banheiro, café da manhã, lanches e recreaçao e superior a 

uma hora. Se considerado o tempo que resta para as tarefas 

realizadas em sala de aula, não é com surpresa que se cons

•••uonCSA SI!TOftiAL OI! I!DU~:!: 
PACULDADE DE EOUÇAÇAe -
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-tata o baixo desempenho dos sujeitos, nao so empercepçao vi-

sual, mas também em desempenho em leitura escrita. Observa

se que os três grupos não apresentaram diferenças signifi-

cantes em desempenho em leitura e escrita, e os escores ob

tidos pelos sujeitos, em percepção visual e desempenho em 

leitura e escrita, são inferiores à média padronizada doTes-

te DPV e a 50% dos acertos nas provas aplicadas. 

39) A primeira unidade, executada nos dois primeiros 

meses de aula, foi conforme o planejado, isto é, os alunos 

participaram de passeios na vila falando sobre o que viam e, 

apos, em sala de aula liam e escreviam as palavras signifi-

cativas: objetos, animais, etc. Os professores tiveram ori-

entação dos especiilistas em cada etapa do trabalho. Tal não 

ocorreu nas unidades posteriores. Como resultado, aspalavras 

trabalhadas na 1~ Unidade, conforme exposto no Capítulo 5, 

obtiveram o maior percentual em leitura e escrita. As pala-

vras previstas para serem trabalhadas nas unidades seguin

tes, bem como a escrita do próprio nome, o do professor e o 

da escola, apresentaram baixo nível de aprendizagem escolar. 

O corpo docente centrou ·o trabalho na 1~ série no pres

suposto teórico de que é necessário partir do que a criança 

conhece para aprender a ler e de que, para o desenvolvimento 

cognitivo, são necessárias certas experiências individuais e 

em grupo. Em outras palavras, para aprender acerca do mundo 

exterior é necessário ter esperiências e expressá-las nas 

formas de comunicação oral e, apos, na leitura e escrita. A 

partir do mundo dacriança, navivência do dia-a-dia, enrique-

cendo a bagagem que a cr1ança traz até sua entrada na esco

la, a aquisição da habilidade de ler seria uma decorrência 

natural e fácil, em situação formal de ensino. Isto se a a-

proximação com a lÍngua escrita ocorresse a partir de tenra 

idade, o que não ocorre com as crianças de . nível sócio-econômi-

co baixo, conformeoutras pesquisas comprovam (GEENPA, 1982). 
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Ficou destacado que: 

19) a criança deste nível sócio-econômico se beneficia, 

e muito, se entra na escola antes dos 6 anos. As oportunida-

des que lhe são oferecidas pela escola possibilitam o desen-

volvimento das suas capacidades cognitivas, o que nao ocorre 

no ambiente familiar, corroborando os estudos existentes so

bre a necessidade da pré-escola; 

29) em torno dos 7 anos, as habilidades percepto-visu

ais se definem como importantes pré-requisitos para a aqui

sição da habilidade de ler, mas para o sucesso escolar ou

tras habilidades também são pré-requisitos, tal como desta-

cado nos resultados desta pesquisa. 

A pré-escola oportuniza troca de idéias e experiências 

com a lÍngua falada e escrita, que favorecem sua adaptação e 

a aprendizagem escolar, o que leva a considerar outros as-

pectos. Por exemplo, enquanto esta criança (na faixa de ida

de de 5/6 anos) está na pré-escola, não está realizandotare

fas caseiras, muitas vezes inapropriadas à sua idade. Ao me

nos, durante uma parte do seu tempo, ela está sendo respei-

tada como criança, como ser em desenvolvimento que requer um 

ambiente com condições adequadas para as experiências que se 

fazem necessárias ã aprendizagem escolar. Ela precisa con-

versar, falar, ouvir; ela necessita se movimentar em espa-

ços diferentes dos de casa, bem como ter tempo disponívelpa

ra atividades de sua própria iniciativa. A escola é, por ex

celência, o local onde ela pode se desenvolver de forma pró-

pria ã sua idade. No caso específico destas crianças de 

mílias de nível sócio-econômico baixo, o ambiente formal 

escola é o local que favorece o desenvolvimento de sua 

f a-

da 

-pro-

pria identidade, a inserção no grupo, o contato e a expe-

riência diferenciada com outras pessoas, ou seja, a intera-

çao com o outro como ser social. 
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Na discussão que se segue, os aspectos maturação e or

ganização externa serão reabordados. 

6.2. PERCEPÇÃO VISUAL E DESEMPENHO DOS SUJEITOS EM LEI

TURA E ESCRITA 

No item anterior discutiu-se sobre o que parece Óbvio: 

o cérebro é um Órgão essencial do corpo e a sua forma de fun

cionamento é que regula a conduta do ser humano. No entanto, 

faz pouco tempo que se considera este aspecto como de inte

resse do educador. Quais os aspectos possíveis de modificar 

e, portanto, quais os aspectos nos quais o professor devees-

tar diretamente interessado no que se refere ao funcionamen-

to do aprendiz como um todo: um ser que -e simultaneamente 

biolÓgico, psicolÓgico e social? g a visão do aluno como ser 

Único, harmônico, que interage no meio-ambiente, opera-o, 

transforma-o e se modifica estruturalmente. 

O desenvolvimento cognitivo do aluno é resultado da in-

teração entre o sujeito e o meio-ambiente, cujo sistema ner-

voso não reflete passivamente o mundo exterior, mas integra 

os estímulos de forma ativa, em açoes (internas e externas) 

do organismo. As funções mentais, seja de movimento, de per-

cepção ou de linguagem, são resultados de uma complexa orga-

nização (evolução no tempo) e integração (maturação neuro-

lÓgica). 

-Luria (1979) enfatiza o trabalho em concerto pelo cere-

bro. Suas constatações são de que a aprendizagem não se acu-

mula em nenhum grupo Único de células localizadas no -cere-

bro. O código de um movimento ou uma sensibilidade visual, 

desde o primeiro dia de nascimento, tem importância na for-

maçao das integrações que ocorrem mais ou menos a partir dos 

7 anos de idade. Nesta idade é que sao formadas zonas mais 

sofisticadas do cérebro (zonas terciárias, de superposição), 

diferentes para cada indivÍduo. Na situação escolar, ca-
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da situação de classe é estímulo para a interação do su-

jeito, possibilitando experiências de aprendizagem diferen

tes para cada um. A interação do sujeito se dá com o mate-

rial, com o colega, com o professor, etc. 

Para maior clareza, este item será subdividido em: 1) 

desempenho dos sujeitos em leitura e escrita, indicando pro

blemas de aprendizagem, já previstos no início do ano a par-

tir dos resultados dos testes aplicados, em especial o Teste 

DPV, e 2) problemas escolares constatados: a importância das 

condições de organização externa e as condições dos sujeitos 

(bio-psico-sociais) que afetam o desenvolvimento da percep-

çao mediada e da aprendizagem escolar. 

A presente pesquisa foi planejada de modo a nao ignorar 

dados das áreas de conhecimento que abordam o problema do 

processo de alfabetização (psicologia, lingüística e pedago

gia), apesar do objetivo específico estar centrado no tema 

percepçao visual. Isto porque (1) a aprendizagem da leitura 

e escrita exige uma pluralidade de enfoques e (2) os dados 

obtidos direcionam para as condições físicas e psicolÓgicas 

dos alunos, bem como para um aprofundamento da discussão 

quanto ao contexto sócio-cultural do aluno, competência do 

professor e dinâmica escolar. 

- -6.2.1. Desempenho dos sujeitos nas var1as provas reali-

zadas 

Especificamente quanto ao desempenho dos sujeitos emca-

da uma das provas aplicadas com o objetivo de avaliar quali-

tativamente a aprendizagem dos sujeitos, em grau crescente 

de dificuldade, do início ao final do ano letivo na 1~ sé-

rie, verificou-se que: 

1~) A Prova de Discriminação de Letras consistiu na a-

valiação de um processo de discriminação de letras, cuja se-

gunda letra a ser identificada estava presente. O objetivo 
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da aplicação desta prova foi verificar os tipos de erros de 

percepção visual e sua quantidade. Os resultados comprovam 

várias pesquisas realizadas por Gibson (1950) eSmith (1971), 

que apontam para o fator familiarização e tamanho no que se 

refere a letras maiúsculas. 

A letra W foi confundida nas pesquisas com M e N. Se

gundo Molnar (1980), esta letra, nas pesquisas de língua in

glesa, não foi confundida, o que corrobora a afirmação ante

rior de familiarização com a forma da letra. 

Também foi observado que outros erros são comuns, como 

apontam as pesquisas de Vernon (1971): letras v e n sao con

fundidas, assim como letras maiúsculas e minúsculas (V/v) e 

h com n. Estes erros de discriminação visual para pequenos 

detalhes são considerados como imaturidade de orientação es

pacial. 

Os erros de omissão foram os que mais ocorreram, prin

cipalmente nos grupos de sujeitos iniciantes e com pré-esco

la (Grupos I e P). Como erro predominante, direciona para o 

fator idade, que justifica a falta de hábitos de estudo no 

início do ano letivo, prejudicando a atenção dos sujeitos na 

realização da tarefa. Os hábitos de ficar sentado, ouvir e 

responder indicam outros problemas (que serão enfocados no 

próximo item). Aliás, a falta de a ten ção, já const a t ada quando 

da aplicação do Teste DPV no início do ano, ocorreu novamen

te, de forma intensa, no 29 e 39 bimestres letivos e, mesmo, 

ao final do ano. 

29) A Prova de Reconhecimento de Pal avras, diferentemen

te da anterior, revelou-se difÍcil. Os escores obtidos foram 

inferiores a 50 % dos acertos. O escore máximo (20) nao foi 

obtido por nenhum dos sujeitos, e apenas um sujeito do Gru

po R alcançou 14 pontos. Observa-se que a lista de palavras 

elaborada previamente fora substituída por outra que constou 
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de 20 palavras com significado, trabalhadas em sala de aula 

pelas professoras. 

Nas provas aplicadas ao final do ano letivo, o nível 

também permaneceu inferior a 50% dos acertos. A Única exce

ção foi a prova de cópia. Nesta os sujeitos apresentaram de

sempenho superior. Todavia, os erros de cópia apresentados 

também evidenciaram pouco manuseio com o material escrito e 

denotam, após um ano letivo, que os sujeitos ainda se encon

travam em fase de adaptação escolar. Por exemplo, foi cons

tatado que os sujeitos não sabiam utilizar o material devi

damente (lápis, folha de papel, etc.), bem como nao permane

ciam sentados o tempo suficiente para terminar uma tarefa. 

Os erros, constatados em todas as provas, comprovam as 

pesquisas realizadas pelos estudiosos dos temas percepção e 

dificuldades de aprendizagem. Golbert (1981) e Morais (1986) 

demonstraram que crianças com dificuldades para ler apresen

tam erros do tipo rotação, inserção e reversão. Tais crian

ças têm dificuldades em perceber diferenças na orientação 

espacial das formas dos objetos, bem como não têm habilidade 

de perceber e de lembrar a ordem e seqUência das formas. No 

entanto, a quantidade de erros verificados pode somente in

dicar que estão em fase inicial de alfabetização. Um cuidado 

especial é requerido, no entanto, para verificar em que me

dida estão sendo estruturadas dificuldades de aprendizagem, 

pois o desempenho na leitura e escrita destaca outros fato

res além de imaturidade perceptiva. Esta já havia sido cons

tatada quando da aplicação do Teste DPV no início do ano. A 

correlação estatisticamente comprovada entre desenvolvimento 

de percepção visual e desempenho em leitura e escrita orien

tou a discussão para o fator idade tardia de entrada na es

cola e falta de condições ambientais para a aproximação do 

símbolo escrito. 

Foi salientado, em todo o processo de aprendizagem da 
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leitura e escrita, que nao ocorreu aproximação com o símbolo 

escrito em fase anterior à entrada na escola, com raras ex-

ceçoes. O fato foi agravado pelo pouco tempo dedicado a ati-

vidades escolares que objetivam a leitura e a escrita e, no 

caso dos repetentes, a estimulação repetitiva e inadequada é 

comprovada nos resultados do DPV no final do ano e DLE. 

Os alunos de 1~ série vislumbram um amontoado de estí-

mulos, sem desenvolver a atividade de forma a ver, perceber, 

associar, seriar, enfim a conhecer os símbolos num processo 

ativo de construção do conhecimento. O retorno dos passeios 

à vila pressupunha um trabalho posterior, que possibilitasse 

tempo e espaço em sala de aula para o aluno falar sobre oque 

viu, desenhar, ler e escrever, simbolizando os objetos, ani-

mais, etc. 

O pouco tempo disponível em sala de aula, além de im-

possibilitar o desenvolvimento de um programa. de leitura que 

prepare o aluno para fazer discriminações finas (maturidade 

perceptual), a partir do estágio em que ele seencontra, tam

bém não atende ao que é necessário, no que se refere ãapren

dizagem de técnicas de leitura. Como decorrência, ocorreram 

problemas de aprendizagem que se superpõem ao baixo nível in-

telectual dos alunos (Paim, 1985) e foi agravado por proble-

mas escolares, tais corno se discute a seguir. 

6.2.1.1. Problemas de aprendizagem 

O desempenho dos sujeitos nas provas ao final do ano 

letivo permitiu constatar a precariedade do aprendizado da 

leitura e escrita em quantidade e qualidade. 

Já durante o ano letivo, quando da aplicação da Prova 

de Reconhecimento de Palavras, foi possível detectar erros, 

tais corno troca de letras, confusões nas sílabas e nas pala

vras, que podem ser identificados corno indícios de irnaturi-

dade perceptual. "A man e ira c omo o suje ito v e -e go ve rnada 

•t•LieTe:CJA RTOftlAL DE 1!8UCAÇAO 
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534). Neisser (1976, p.20) corrobora afirmando que: 
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1975, p. 

Cohen e Schwartz (1975) se referem aos estágios espe

cíficos do desenvolvimento da percepção, que desde o nasci

mento desempenham papel importante na busca e conclusão do 

-que e percebido, para explicar corno ocorre a percepçao da 

palavra escrita: estágios global, de análise e de sínte-

se. 

19) Global. ~ o estágio perceptivo mais primitivo. O 

sujeito não entende que existe uma correspondência de um pa

ra um entre a palavra escrita e sua contrapartida oral. ~in-

capaz de diferenciar uma palavra específica das demais, -na o 

tendo consciência de que os espaços em branco, em suas ex-

tremidades, definem seus limites. ~ classificado como per-

cepçao global porque o sujeito ignora as palavras como uni

dades específicas, bem como os arranjos de letras dentro de 

cada palavra. A não resposta (55% de sujeitos do Grupo de I-

niciantes) parece indicar uma crescente consciência por par

te do sujeito da função das palavras enquanto ainda é inca-

paz de efetivamente expressá-la; em outras palavras, parece 

indicar que o aprendiz está começando a "sair" de sua per-

cepção global de palavras (Goodacre, 1971). 

29) Análise. As palavras escritas sãodiferenciadas com 

base nas características das letras. Parte dos sujeitos (18% 

do total de 48) indicaram estar neste estágio, isto é, játer 

uma. resposta disponível sem urna exploração maior das pala

vras. As letras, símbolos ou ·palavras são identificados em 

um determinado agrupamento e em outros não. Há urna incapaci-

dade em transferir os estímulos (letras, símbolos ou pala-
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vras) que já conhece. O leitor principiante nao tem uma per

cepção descentralizada o suficiente para lhe permitir uma ex-

ploração das palavras. Ele responde àquilo que é dominante 

para ele e não àquelas características que sao mais destaca

das para distinguir palavras similares. Há conhecimento das 

letras, mas há dificuldade de adequar a grafia ao som cor

respondente, não havendo transposição necessária por pressa 

na resposta. 

Palavras como vela e menina foram substituídas por vila 

e macaco. ~ um estágio perceptual primitivo, onde a pressa 

na resposta não inibe a primeira resposta, desconsiderando 

elementos importantes. A precariedade da análise visual evi-

dencia imaturidade perceptiva e a situação, como um todo, 

dificuldade de aprendizagem, mas a não utilização de vias de 

acesso ao significado direciona também para problemas esco-

lares. 

39) Síntese. ~ neste estágio que a percepção descen-

tralizada permite a exploração de palavras desconhecidas, 

combinar e recombinar os elementos importantes das palavras. 

O aprendizado de técnicas de leitura inclui atividades 

de ouvir e falar. Atentar para o movimento dos lábios é tão 

importante quanto o movimento da mão para a escrita; repetir 

ou simplesmente ouvir associando outras palavras é tão im-

portanto quanto falar e nomear. A percepção visual é impor-
~ 

tante pelas características de globalização e imediatismo, 

tornando a leitura mais rápida. A percepção auditiva -e im-

portante porque pode auxiliar a superar prováveis problemas 

de aprendizagem decorrentes de imaturidade percepto-visual. 

Jorm (1985) demonstrou o quanto leitores retardados ou em i

nício do processo de alfabetização são ensinados a fazer uso 

de outras vias de acesso, tais comorecodificação fonolÓgica. 

O sujeito que leu guria onde constava a palavra menina 

foi direto do estímulo visual ao significado sem a devida 
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anilise visual ou auditiva. Se, por um lado, ~ algo a desta-

car para um estudo mais aprofundado pelo que significa em 

termos de construção do conhecimento, tamb~m evidencia o es

tigio perceptual analítico. A imaturidade perceptiva foi su

perada por outras habilidades do sujeito, o que tamb~m nao 

evidencia facilidade na aquisição da habilidade de ler. 

No caso de sujeitos repetentes, confrontando-se os re-

sultados nas Provas de Reconhecimento de Palavras e de Lei-

tura, constata-se que ainda estão no estigio de anilise. Os 

alunos, que repetem o segundo ano consecutivo na 1~ s~rie do 

ensino de 19 grau, realizam aprendizagem lenta edifícil, não 

apresentando diferenças significantes de desempenho em lei-

tura e escrita dos demais alunos, iniciantes ou com -pre-es-

cola. Além de não se constatar diferenças significantes, con-

siderando a variivel escolaridade, comprovou-se correlação 

significante entre percepção visual e desempenho em leitura 

e escrita. Os resultados analisados quantitativa e qualita-

tivamente comprovam que a maioria dos sujeitos apresentam 

problemas de imaturidade perceptiva interferindo na aprendi-

zagem da leitura e escrita, mas esperados em fase inicial de 

aprendizagem escolar. 

Com a idade outros fatores cognitivos parecem ser re-

queridos, diminuindo a importância da percepção visual na a-

quisição da habilidade de leitura (os ~lunos -repetentes nao 

apresentaram progresso em percepção visual, ao contrário dos 

alunos com pré-escola; no entanto, o desempenho em leitura e 

escrita foi semelhante apos um ano letivo). A presente pes-

quisa destaca que problemas escolares podem agravar dificul-

dades individuais no processo de aprendi zagem escolar. Se-

gundo Paim (1985), estes problemas se sobrepõem às dificul-

dades de aprendizagem e intelectuais do aluno, conforme é a-

bordado a seguir. 
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6.2.1.2. Problemas escolares 

O aprendizado de técnicas de leitura, utilizando outras 

habilidades do aluno, além de tornar mais acurada e rápida a 

análise visual, foi observado em sujeitos dos três grupos 

(27% do total). Estes sujeitos também apresentaram erros, mas 

sua quantidade indica que estão em fase inicial de aprendi

zagem da leitura e escrita, além de evidenciar a linguagem 

usual entre eles (fico, substituindo ficou). 

Tal fator direciona para condições pessoais e ambien

tais favoráveis. A aproximação do símbolo escrito ocorreu 

mais cedo com estas crianças. A leitura por unidade de pen

samento denotou habilidade decorrente da aquisição gradativa 

e construtiva da escrita. 

A análise-síntese é decorrente da aprendizagem que, se-

gundo a presente pesquisa, entre outros fatores, confirma 

como base importante o adequado desenvolvimento da percepçao 

visual. Há indicativos de que a análise visual, que é feita 

pela retina, como resultante de estruturas neurolÓgicas, re-

quer para seu desenvolvimento necessárias condições am-

bientais adequadas, no caso, material escrito. 

Os resultados encontrados corroboram outros estudos, tal 

como o do GEEMPA (1984), que constatou que a maioria das 

crianças ao entrar na escola só conheciam a Certidão de Nas-

cimento como material escrito. Ora, a incorporação visual -e 

feita imediatamente pelo olho. Este é o Único Órgãosensorial 

que é considerado minipartícula do córtex cerebral de loca

lização exterior. A incorporação visual possibilita a anâli-

se imediata e consciente, mas automatizada no que se refere 

à habilidade de leitura, tornando a resposta mais rápida e 

eficiente. 

O aluno deste tipo de escola, comprovadamente na sua 

maioria, nunca manuseou um livro, nomeou objetos e os asso-
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ciou ao seu símbolo escrito, quiçá nunca nomeou letras. Aes-

te aluno exige-se uma análise-síntese rapidamente feita pela 

retina (leitor hábil), sem considerar todo um processo que 

inexistiu. Os traços peculiares que distinguem a percepçao 

mediada salientam a experiência anterior do sujeito (caráter 

ativo e imediato), a categorização atribuída pelo sujeito 

que nao percebe apenas o conjunto de indícios (caráter mate

rial e genérico) e a constância e correção. Este traço de 

percepção mediada é que possibilita, através da percepção, o 

conhecimento e incorporação do estímulo, tornando-a constan

te e mais correta. A percepçao como móvel, dirigível e cons

ciente é expressa na leitura e na escrita. 

No desenvolvimento deste processo, que é gradual e evo-

lutivo, ocorre uma alteração de estrutura funcional e, tam

bém, de organização cerebral, que so e possível mais oumenos 

aos 10 anos de idade. No entanto, este processo inicia no 

nascimento. Aos 2/3 anos, a criança rascunha. ~ impulso mo-

tor diretamente estimulado pelo meio-ambiente. São traços 

contínuos, circulares, descendentes, que se regem pela matu-

ração dos processos motores e pela função corporal. Aos 4/6 

anos há maior riqueza e precisão dos traços, bem comoexpres-

sa a capacidade de relacionar o espaço nos limites do papel, 

assim como também o/corre na dramatização ou em jogos de se-

riação, classificação, inclusão, exclusão. São atividades 

que requerem uma ação transformadora do ambiente através da 

representação: imitação, jogo, desenho, fala, leitura, etc. 

Schiff (1980) salienta que os bons leitores fazem pou-

cas fixações, longas visadas e pequenas pausas. O olho é re

querido mais na medida em que é mais desconhecido o signifi

cado. Este envolvimento total do sujeito numa experiência o 

deixa alerta, atento, assim como o estimula a desejar novas 

experiências. 

A síntese (o estágio de percepçao descentralizada) per-
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mite a exploração de palavras desconhecidas, possibilitando 

combinar e recombinar os elementos das palavras. Se a sínte

se é imperfeita, pois as percepções atuam como um todo, a 

análise é realizada com dificuldade, o que determinará tam

bém dificuldades na passagem de novas sínteses. 

A criança favorecida em seu ambiente vivencia no dia-a

dia modelos que propiciarão a aprendizagem de conceitos, as

sociando o movimento, a linguagem e as suas percepções. 

O sujeito desfavorecido socialmente requer um período 

maior de adaptação e interação com o meio-ambiente que in

clui estímulos novos. O processo de aprendizagem da leitura 

e escrita é complexo mesmo para os sujeitos que vivenciaram 

situações estimuladoras antes de sua entrada na escola. 

~ a partir das experiências escolares, em situação for

mal de ensino, que o sujeito desenvolverá ao máximo as apti

dões requeridas na manipulação e controle do meio externo, 

no perceber e no imaginar, bem como na representaÇão simbó

lica deste meio. 

~ responsabilidade da escola a programaçao de situações 

em que ocorra o manuseio de material escrito, para que o a

luno possa "ver" representações gráficas correspondendo ao 

mundo real e is idéias, reconhecendo símbolos escritos e in

terpretando a partir do que conhece. Desenvolve-se, assim, a 

percepção mediada ou cognitiva, um processo natural do de

senvolvimento cognitivo. 

Um ensino dinâmico, com maior exploração da palavra o

ral e do símbolo escrito, implica maior tempo para a instru

çao do que o tempo que foi observado na escola-sede da pes

quisa. Além disso, a instrução deve atender i faixa de idade 

dos sujeitos (7 a 10 anos) e ao estágio de cada um, ou seja, 

um ensino propiciado de forma lÚdica e individualizada. 

A falta de prática dos sujeitos com a leitura em voz 

alta e manuseio de material escrito necessário i leitura de-
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. -termina trocas, como a leitura de rossa, ao 1nves de rosa, 

inclusive na segunda leitura. ~ um erro que confirma a afir

mação já feita de que é um leitor principiante, que não está 

utilizando uma via de acesso auxiliar, no caso, recodifica-

çao fonolÓgica. Observa-se que, inclusive, uma das professo-

ras chama-se Rosa. Os erros comuns de troca depalavras, tais 

como menina por macaco e vice-versa, demonstram que, ao in-

vês de um processo de análise e síntese, ocorreu pensamento 

de formas visuais, característico, segundo Luria (1981), de 

crianças pequenas que pensam pela recordação. Esta forma in

fantil do processo de pensamento requer a prática do uso do 

símbolo para seu desenvolvimento. Ora, a falta de exploração 

evidenciada diminuiu a possibilidade de ocorrer outros de-

sempenhos que facilitariam o entendimento das palavras. No 

caso citado, a utilização da recodificação fonolÓgica ou

vir e comparar ao que é falado, auto-corrigindo a leitura-

envolve atenção e memória. O sistema nervoso requer tempo 

para que haja retenção de informações e, na maioria das ve-

- considerado fator necessário zes, na o e o tempo, para a sua 

recepçao e assimilação. A repetição, para a diferenciação e 

. - inclui buscas de signifi-memor1zaçao, que novas e apreensao 

cados, é necessária na programação do dia-a-dia escolar do 

aprendiz; a sistematização da fala, da audição, da leitura, 

da cópia, do ditado, bem como experiências com atividades 

específicas para analisar a forma gráfica das palavras, re

querem tempo, espaço e muita prática. 

Goodacre (1971) sugere um estágio de ordenação por ta-

manho ou reprodução de seqUências de um p adrão, percebendo 

especialmente a proximidade de cada letra ou sílaba, no ca-

so, em relação com a anterior e a posterior. Na percepção da 

palavra, as crianças vêem as letras dentro da forma da pala

vra em relação à precedente mais do que a seqUência ou agru

pamento das letras. Com o auxílio da experiência com o mate-
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rial impresso, elas desenvolvem expectativas com respeito a 

prováveis ocorrências de uma seqUência de letras em par~icu

lar ou ao encadeamento de letras nas palavras. O que signi

fica que uma ou duas letras são vistas, o restante é anteci

pado. O que é importante neste estágio da prática da leitura 

é que força a criança a atentar não só para a forma, mas, 

também, para a exata seqUência das letras dentro das pala

vras, o que auxiliaria aos que apresentam problemas de per

cepçao visual. 

A aquisição da habilidade de ler, mesmo não havendo ma

terial escrito na própria casa do sujeito, é possível em si

tuação de sala de aula. O que este aprendiz precisa, mais 

prejudicado que outros de melhor nível sócio-econômico, pos

sivelmente é de mais tempo para atividades escolares inici

ais: conhecer o seu próprio nome, o do colega, o da profes

sora, o da escola. Enfim, conhecer a si mesmo e ao seu ambi

ente num local que fará parte de sua vida e que muito con

tribuirá para seu auto-conceito positivo. 

O Departamento de Planejamento e Orientação, da Secre

taria Municipal de São Paulo (1986), divulgou programas que 

podem ser desenvolvidos pelos professores de 1~ série. Ases

colas, com recursos mínimos, podem proporcionar atividades 

que vão desde o conhecimento do próprio nome e do colega a

través de cartões de presença ou ausência, nomeados peloprÓ

prio aluno em sala de aula, até atividades com fichas depro

dução individual. 

Os sujeitos, além de nao saber escrever o próprio nome, 

também não sabem di zer a idade ou a data de nascimento. A a

quisição da habilidade de ler precisa iniciar-se pelo auto

conhecimento. 

Outro fator a considerar como problema é a necessidade 

de programas inte~rados com atividades sensórias e de per

cepção do próprio corpo e do meio-ambiente. Isto porque os 
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sujeitos demonstram desatenção e inquietute, mesmo ao final 

do ano. 

Estudos do GEEMPA (1984) têm demosntrado que as crian-

ças de vila entram na escola com boa coordenação motora. No 

entanto, pular, correr, lavar roupa, etc. - -nao sao movimen-

tos, por si sós, suficientes para a afirmação de que as fun

çoes sensório-motoras estão em condiçÕes de serem considera-

das suficientes, sem constituir preocupação para o professor 

no seu trabalho com os alunos de 1~ série. A análise do de-

sempenho na CÓpia sugere cuidado comosproblemas emocionais, 

de fadiga e tensão. A coordenação motora-fina é pré-requisi

to a considerar e são prejudiciais características de hiper

atividade, retração ou letargia. Tais características estão 

relacionadas a problemas emocionais, que levam o sujeito a 

nao responder porque não ouve a pergunta, a não olhar porque 

nao vê. Em situação de sala de aula, com alunos regulares, o 

estabelecimento de certos sinais é aconselhável: um olhar, 

afirmar com a cabeça ou usar uma palavra especial, conven-

cionada, para controlar a maneira de responder. O comporta

mento dos sujeitos não respondendo ã batida na porta por uma 

visita, por exemplo, direciona para o descuido do professor 

com a organização do meio-ambiente, agravando problemas de 

aprendizagem. Estes, comumente, ocorrem com sujeitos de es

colas pÚblicas de periferia urbana, porque o acúmulo de es

tímulos (letras, números, etc.) cria confusão e inibição. 

Luria C 1981) e Frostig e ~laslow C 1984) salientam que a apren-

di zagem ocorre como resultado da interação dos: -estímulos 

do meio-ambiente; 2 -estados do cérebro; 3 - açoes (internas 

e externas). 

O número de neur6nios do cérebro nao aumenta logo que o 

sujeito nasce. t um processo que evolui no tempo e que ocor-

re numa ordem definida. O clima emocional calmo em sala de 

aula tem base na psiconeurologia, assim como a segurança do 
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mesmo lugar, o mesmo espaço, as mesmas pessoas. O sistema 

nervoso é econômico e, como tal, toda a sua força pode ser 

concentrada para a tarefa que se quer realizar, sem desper

dício maior com estímulos diferentes. A consciência do estí

mulo, a motivação para buscar o que lhe interessa, a capaci

dade de elaborar esquemas e organizar sua própria aprendiza

gem, é um processo complexo que exige condições escolares a

dequadas. "Uma das tarefas da professora consiste em ajudar 

a criança a ter mais consciência e conhecimento do que a ro

deia." (Frostig & Maslow, 1984, p.204) 

Se, por um lado, o professor observa mais facilmente in

dícios de fadiga e de tensão, por outro lado ele tende a re

forçar a habituação ao invés de tomar precauções contra sua 

ocorrência. Quando tomamos consciência de mudanças no meio

ambiente, aparecem novos padrões no cérebro e · mudanças fi

siolÓgicas no resto do corpo. São chamados de reflexos de o

rientação. Quando o mesmo padrão (ou estímulo) é repetido de 

forma contínua, o reflexo de orientação não ocorre mais. Tem 

lugar a habituação (Frostig e ~laslow, 1984). Os estímulos 

variados e a freqUência de apresentação diferente, dependen

te da situação, auxilia o aluno para que ele permaneça aler

ta. A fase lÚdica dos sujeitos de 1~ série é de primordial 

importância. Em especial, os alunos repetentes requerem mo

dificação ambiental, desde a apresentação do conteúto até o 

próprio tono emocional e a expectativa de prazer 

Estimular diretamente a capacidade do cérebro de 

e êxito. 

discrimi-

nar, aprender e recordar faz parte de todo o contexto esco

lar, desde o sentido de posse da carteira até o prazer de re

encontrar o professor e os colegas. A aprendizagem é estimu

ladora. No caso da descoberta de que a palavra pode ser gra

fada, é uma atividade prazeirosa, individual, conseqUente da 

própria atividade do sujeito num processo construtivo. A im-
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portância da escola está na sistematização do conhecimento 

que propicia. 

6.3. CONSIDERACOES FINAIS 

Os três grupos, diferentes em escolaridade e em idade, 

semelhantes em desenvolvimento da percepção visual, também 

apresentaram desempenho semelhante em leitura e escrita ao 

final do ano. 

O grupo de alunos com pré-escola apresentou progresso 

em percepçao visual ao final do ano, destacando-se dos ou-

tros dois grupos. Este resultado poderia afetar seu desempe-

nho em leitura e escrita no ano seguinte, mas, basicamente, 

foi confirmado que a entrada na escola em idade mais preco-

ce, com experiência na pré-escola, auxilia no desempenho es

colar, apesar das condições desfavoráveis de excesso de tra-

balho em casa, estímulos inadequados, faltas freqUentes -a 

escola, etc. 

A dinâmica escolar, em especial de sala de aula, refle-

te a certeza do professor quanto ã pouca valia, para esta 

criança, do tempo que dispõe para o desenvolvimento das ca

pacidades de raciocinar, pensar, criar, etc. Aliás, tal fato 

é reforçado pelo comportamento dos pais que, além de não co-

brar os· serviços educacionais de responsabilidade da escola, 

apresentam preconceitos prejudiciais aos seus filhos. Como 

exemplo, uma aluna (n9 20, Grupo R) foi punida pelo pai por-

que, na avaliação de acuidade visual, foi constatada a ne

cessidade de exames adicionais. Já há história na famÍlia 

(um irmão tem problemas sérios de visão) onde a consulta ao 

médico é proibida. 

Três alunos foram eliminados da amostragem inicial por 

problemas de visão e outros 6, que permaneceram na amostra, 

apresentaram indícios de problemas que não afetariam a lei-

tura, mas merecem cuidados. 
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Constata-se que os problemas ambientais e escolares ul

trapassam o plano pedagógico. São salientes (1) a dificulda

de da escola em neutralizar as condições precárias vivencia

das pelos sujeitos fora da escola e (2) a falta de formação 

adequada do professor para desenvolver um programa de 1~ sé

rie, a partir do estágio de cada aluno. 

A escola busca não incorrer nos problemas apontados co-

mo comuns da escola a não reprodução das injustiças da so-

ciedade, tentativa de uma estrutura não autoritária, inves

timento em bens e serviços, etc. -, mas também não se obser

va a existência de condições estruturais e funcionais, que 

são necessárias para decorrentes mudanças na dinâmica esco

lar, o que inclui mudança de mentalidade do professor. Con

tinua-se a praticar os códigos, em vez de explorar a aquisi

ção do conhecimento sistemático que permite codificar . sua 

prática. 

Como já foi referido, o aluno é atendido em suas neces

sidades fundamentais de alimentação, higiene, saúde, mas seu 

trabalho em sala de aula requer mais tempo devido à prÓpria 

estrutura biológica, no caso, a limitação do sistema nervo

so. Ora, a organização externa em sala de aula deve propi

ciar, com todos os seus recursos, inclusive o professor, si

tuações que permitam concentrar a atenção, desenvolver a me

mória e aumentar o vocabulário das crianças, por exemplo. A 

nomeação dos objetos, o conhecimento do nome das pessoas com 

quem o aluno convive, a apreensão visual do símbolo escrito 

precisam ser oportunizados, atendendo aos princípios básicos 

do ensino-aprendizagem. A percepção mediada pelo conhecimen

to prévio não é favorecida em seu desenvolvimento pelas con

dições ambientais escolares, assim como as demais funções 

cognitivas, inclusive de movimento. 

O que se observou durante um ano letivo possibilita a

firmar que é necessário, em especial na escola pÚblica de 
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periferia urbana, favorecer o desenvolvimento cognitivo dos 

alunos. O que va1 além da escolha de urna metodologia de tra-

balho, pois requer o preparo do professor. 

O fator idade explica em parte a imaturidade da percep-

çao visual, apresentada pelos sujeitos. As condições psico-

lÓgicas do aluno e sua inserção corno aprendiz em situação 

formal de ensino indicam que as bases psiconeurolÓgicas 1n-

dispensáveis para a aprendizagem da leitura e da escrita 

(funções sociais complexas) são desconhecidas pelos profes-

sores. No entanto, estes mesmos professores utilizam uma me-

todologia que pressupõe o desenvolvimento cognitivo per-

cepção, linguagem, movimento - a partir da interação do su-

jeito no ambiente. 

A escola tem sua parcela de responsabilidade pelas con-

dições psicolÓgicas necessárias ao aluno, corno indivíduo, o 

que afeta ou desenvolve seu auto-conceito positivo, que pode 

levar ao sucesso ou a perpetuar suas dificuldades e mesmo 

tornar seu fracasso escolar mais imediato. 

A importância do professor no processo de ensino-apren

dizagem vai mais além do conhecimento de métodos de ensino. 

Suas condições pessoais são de grande importância, não sópa-

ra segurança do trabalho a ser desenvolvido junto a este a-

luno de 7 a 10 anos de idade, mas especialmente para avaliar 

o que se faz necessário para o progresso escolar do aluno 

centro do processo. A afirmação- se o objetivo é a leitura, 

não é necess5rio utili zar programas específicos para desen-

volver esta ou aquela habilidade, cuja naturez a é mais para 

favorecer a adaptação e integração num grupo, é melhor, en-

tão, utilizar um programa de leitura adequado do tipo enível 

do aluno- não encontra apoio nos resultados dapresente pes-

quisa. O tipo de aluno de escola pGblica de periferia urbana 

de Porto Alegre requer tempo c espaço para a sua adaptação 

na escola, favorecendo o processo de alfabetização de forma 
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-lenta, mas, com certeza, mais segura e adequada as suas con-

dições pessoais. 

Como todo ser humano, desde o nascimento, este tipo de 

aluno desenvolve sua percepção num processo natural, na in

teração com o meio-ambiente. No transcorrer do seu desenvol-

vimento é que ele apresenta desvantagens em relação aoutros, 

cujo meio-ambiente favorece a aproximação com a lÍngua es-

crita. A percepção cognitiva ou mediada se desenvolve com a 

palavra desde o instante que a criança a ouve; no entanto, 

para seu desenvolvimento, ela requer o símbolo. 

A diferença entre palavras utilizadas pelos ecologistas 

(avistar = light) e pelos cognitivistas (ver = vision) es-

clarece quanto às diferenças das teorias sobre percepçao. 

Um objeto pode ser avistado, mas é a sua -nomeaçao que 

determina a percepção consciente do objeto pelo sujeito. Des

te conhecimento ao conhecimento da palavra escrita, o símbo-

lo que representa o objeto, há um longo caminho a percorrer. 

E parece que é exigido do sujeito de escola pÚblica de peri-

feria urbana que este caminho seja "atalhado". 

O olho tem a vantagem de proporcionar o conhecimento 1-

mediato do objeto ou da idéia, o que não é re a li za do pelos 

demais Órgãos sensoriais, o que é da ma1or importância no 

processo de leitura. No momento em que o sujeito é um hábil 

leitor, a análise visual leva diretamente ao significado. 

Há um passo intermediário que liga todo o sistema: é o 

estabelecimento de sinais em um conjunto que possibilita a 

categorização e há uma equivalência funcional entre os si-

na1s para uma mesma categoria. Smith (1971) afirma que nossa 

experiência visual - conseqUência da atividade mental -e 

produto do sistema perceptual e não parte do processo. Osis-

tema visual não transmite imagens ao cérebro e s1m informa-

çoes codificadas sobre mudanças e rel a ções entre aspectos 

particulares da cena visual. 
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Esta mediação pelo conhecimento, no caso do símbolo es

crito, é fundamental para o entendimento do conceito de per-

cepçao mediada como função psíquica superior. O símbolo 

representação gráfica de algo conhecido ou simplesmente 

-e a 

i ma-

ginado, que se inicia muito antes, no processo de comunica-

ção. Daí a importância da fala (discurso). A palavra -e uma 

forma de fixar as percepções sensoriais que ocorrem desde o 

nascimento. 

O efeito da palavra, como estímulo novo, que pode ini-

ciar o ciclo perceptual, depende dos esquemas que a criança 

já possui. O tipo de sujeito desta pesquisa é uma criança 

diferente das que freqUentam outros tipos de ambiente e que, 

muito cedo, tem contato com a palavra de forma rotineira, 

pois há presença constante dos adultos com os quais conver-

sa, bem como há livros, jornais, televisão, vídeo, etc. 

Como a principal fonte de domínio da aquisição de habi

lidades perceptivas e lingUÍsticas é a maturação e a expe

riência numa evolução no tempo, há uma dificuldade maior por 

parte do sujeito que, sem condições sociais e econômicas, 

sofre um retardo mental no seu desenvolvimento. Tal fator 

precisa ser considerado, para não agravar dificuldades con-

sideradas normais no início do processo (Frostig, 19 78, 1980). 

As crianças mais inf ormadas int e rn a li zam mentalmente 

muitas ações, dominam um repertório de conceitos e é o meio-

ambiente que propicia a estrutura; esta é dada de forma ime-

diata, mas sua organização depe nde de um proc e ss amento in-

terno de in f ormação. "Vi vemos n um mun d o d e f iguras geomit r i -

cas, obj e tos e ac ont ec imen tos" (Luria, 1979, p.S8). 

Os críticos do tema "educação comp ensatória" ( Kr amer, 

1984) salientam o quanto são prioritári as as aná lises subja-

centes aos programas compe ns a tórios para, ent ão, encontrar 

as causas do fracasso escolar, escondidas na abordagem da 

privação cultural, que estão na prÓpri a soci edade que s e re-
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flete, em especial, na escola pÚblica de periferia urbana. 

Paralelamente às análises propostas pela referida autora, o 

preparo adequado do professor para organizar o espaço e o 

tempo do aluno na escola, considêrando o que é básico para 

ocorrer o seu desenvolvimento cognitivo, é inegável. Detec-

tar a necessidade de um programa que atenda às necessidades 

do aluno para, só então, incluir programas de leitura, é uma 

das responsabilidades do professor de 1~ série do 19 grau. 

A afetividade inerente na interação do aluno com os colegas, 

material escolar e o professor, bem como a previsão de ati

vidades que exigem o auto-domínio e estimulem o amor ao es-

tudo, são focos que nao podem ser esquecidos. A escola -e 

para este aluno o Único local onde ele tem o seu espaço e 

tempo para atividades que propiciam o desenvolvimento cogni-

tivo. Ele tem na escola sua mesa, sua cadeira, sua sala,pes-

soas adultas e outras crianças com as quais se comunica (e 

nao apenas recebe ordens ou punições), isto é, tem seu espa-

ço, onde pode sentar, escrever, movimentar-se, comer, etc. 

Salientar a situação social deste aluno não significa 

que os demais alunos, freqUentando outro tipo de escola e de 

outro nível sócio-econômico, t ambém não t e nham prejudic ada s 

-suas potepc i a lidades pelocondicionamento ambient a l ou au s en-

cia de situações que possibilitam a comunicação, a interação 

com o outro ou desvantagens individuais. ~ bast ante conheci

do o fato de que as classes média e alta t ambém buscam auxí-

lio de especialistas, por problema s na aquisição da h abili-

da de de ler. 

"As f u n ç 6 es sociai s com
pl e xas, e xigidas na soci edade 
a tual, tais como a l eitur a e 
e scrita, r e q ue r e m t e mpo e e s
p aço sufici e n te p ara a criança 
organizar g e u c ampo espa ç o
te mporal, a d i rig i r sua at e n 
ção de forma d inâmica, a d omi
nar a s p e rsp e c t ivas d e a ç6e s 
pre sent e s e para pode r orga n i 
zar aç6e s futuras." (Luria, 
1981, p.199) 
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~ um trabalho ativo do aluno, tendo o professor corno o 

principal recurso para a aprendizagem. 
~ 

r 
talvez somente no século XXI, após muitas 

O assunto continua em aberto. Segundo Norrnan (1987), 

pesquisas sobre 

cognição, haja um melhor esclarecimento a respeito de alguns 

problemas da psicologia cognitiva, entre eles a relação en-

tre percepção e linguagem. 
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ANEXO OI 

Dados sobre os sujeitos no que se refere ao nível sócio-eco

nômico 

Grupo Esco I ar idade dos Pais Renda Profissao dos Pais 

I 
(Responsitveis) Familiar (Responsáveis 

Pai Mãe 
Bruta Pai Mãe 

Suieito SaI • M Í n. 

Grupo R 
I • A s - I ~G. i ncompl I - Oom~stica 

2. A L Analfab. Alnafabetõ. I Serv.Ger. Dom~stica 

3- A p - I ~G. i ncomp. I - Dom~stica 

4- A p R Analfab. 3ªS. I 'ºGrau I - Encostada 

s. 8 c Analfab. 3ªS. I ~Grau I Servente Faxineira 

6. c s 2~S. I ~Grau 3ª5. I 'ºGrau I Pedreiro Dom~stica 

7. c L - I ~G. i ncomp. I - Dom~stica 

8. E v - Analfabetà. I - P/expedie 

9. E R Analfab. SªS. I 'ºGrau 2 Carpint. Serv.Ger. 

10. J R - IªS.I'ºGrau I - Dom~stica 

I I . J de 8 - IªS. I~Grau I - Servente 

I 2. L o Analfab. Analfabet~ I p/Exped. P/Exped. 

I 3. L s 3ªS. I 'ºGrau Analfabeta I Pedreiro Dom~stica 

14. p s I ªS. I 'ºGrau Analfabeta 1/2 Carpint. Dom~stica 

I 5. R F - I ~G. i ncomp. I - Dom~sticà 

I 6. R M 4ª5. I 'ºGrau Analfabeta 4 - Dom~stica 

7. s da s 4ªS. I ~grau 4ªS. I ~Grau I Carpint. Faxineira 

8. s M - I ~G. i ncomp. I - Dom~stica 

9. v p - I 'ºG. i ncomp. I - Dom~stica 

o. v M 2ª S • I 'º G r a u lªS. I'ºGrau I - Com~rcio 2 

Grupo I 
I. A R 3ª S . I 'º G r a u 2ªS. I ~Grau 2 Carpint. Do I ar 

2. c s SªS. I ~Grau Analfabeta 4 Ritd. T~cn. Babit 

3. o 8 l'ºG.compl. 2ª5. I'ºGrau 2 Pintor Dom~stica 

4- o 5 I ªS. I 'ºGrau 2ª S . I 'º G r a u I 1/2 Se rve nte Cozinha 

s. E G SªS. I 'ºGrau SªS. I 'ºGrau 2 V i g i I ante Do I ar 

2ªS. I 'ºGrau I Pedreiro Dó I ar 

n. 

6. E A 3ª5. I 'ºGrau 
7. E da s 2ªS. I ~Grau I - Cozinheira -
8. E s Analfab. Analfabeta I Servente Do I ar 

9. E B 3ªS. I 'ºGrau 2ª5. I ~Grau I Carpint. Do lar 

o. F M - SªS. I 'ºGrau I - Dom~stica 

I • F A - SªS. I 'ºGrau I - Dom~stica 

2. J R - 4ª5. I'ºGrau I - Dom~stica 



Grupo 
Escolarid. dos Pais 

(Respons~vei s) 
/. 

Sujeito Pai Mãe 

I 3. K da s - I ~G. i ncompl 

14. L L Analfabeto ·4ªS. I ~Grau 

I 5 • L H - I ~G. i ncompl 

16. L R 4ªS. I ~Grau 4ªS. I ~Grau 

I 7. M F 5ªS. I ~Grau I!QGrau COI'T}: 

18. M M - I ªS. I ~Grau 

19. M A p - 2ªS. I ~Grau 

20. R da s - I ~G. i ncompl 

Grupo p 
I. A v 7ªS. I ~Grau 4ªS. I ~Grau 

2. A L - I ~G. i ncpmpl 

3. C R 5ª'S. I ~Grau I ªS.· t ~Grau 

4- E S - I ~G. compl. 

5. E c 3ªS. I ~grau 8ªS. I ~Grau 

6. F M Analfabeto 5ª'S. I ~Grau 

7- G p 6ªS. I ~Grau 6ªS. I ~Grau 

8. G da s 3ª5. I !Qgrau 4ªS. I ~Grau 

9. J B 3ªS. I ~grau 4ªS. I ~Grau 

I O. J v I !QG. comp I • I~G.compl. 

I I • K A 4ªS. I ~Grau 4ªS. I ~Grau 

I 2. L o 4ª'5. I 'ºGrau 4ªS.I~Grau 

I 3. M G 2ªS. I ~Grau 2ªS. I ~Grau 

14. M c 4ªS. I ~Grau 6ªS. I ~Grau 

I 5. M E S 2ªS. I ~Grau Analfabeta 

16. M da s I~G.compl. 3ªS. I ºGrau 

17. M L - I~G. incomp 

I 8. R c 4ªS. I ~Grau 3ªS. I ~Grau 

19. R dos s 3ªS. I ~Grau Analfabeta 

20. w p 3ªS.I~Grau I ~G. comp I . 

Renda 
Bruta 
Fami I. 
S~ I. M Í n. 

I 
2 
I 
2 
3 
I 
I 
I 

3 
I 
2 
I 
3 
I 
2 
2 
I 
3 
2 
I 
2 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
3 

Profissão 
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dos Pais 
(Respons~veis) 

Pai Mãe 

- Dom~stica 
Zelador Dom~stica 

- Dom~stica 
Marcen. Dom~stica 
V i gi I ante Dom~stica 

- Dom~stica 

- Dom~stica 

- Dom~stica 

Motorista Dom~stica 
- Dom~stica 

Mec~nico Dom~stica 

- CamelÔ 
Pintor Comerci~r. 
Pedreiro Faxineira 
Serra! h. Dom~stica 
Pedreiro Dom~stica 
Gari Do I ar 
Motorista Do I ar 
AutonÔmo Do lar 
Carpint. Do lar 
Eletrec. · Servente 
Aux.Pintor Faxineira 
Pedreiro Do I ar 
Enconstado Dom~stica 

- Do I ar 
Pedreiro Dom~stica 
Pedreiro Fábrica 
Ferre i r o At.Enferm. 

Nota: No que se refere ã classificação por carência econorn1ca, a totalida
de dos alunos da escola é classificada no nível mais alto de carên
cia (A), o que equivale ã renda per capita de até 2 ~fifR regional 
(maior valor de referência regional). 

at.LIOTI!:CA tSI!:TOftiAL DE EDUCAÇAO 
~ACULDA8E De EDUCACA8 - U~ftOS 
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- Quociente intelectual, idade e sexo dos sujeitos 

Grupo Sujeito Sexo Idade Ql 

R I .. A s M 8:8 76 
z. A L M I 0: I 74 
3. A p M 9:4 79 
4- A p R F 8:5 82 
5. B C F 10:10 74 
6. c s F 8:9 77 
7. C L M 10:2 79 
8. E V M 8 100 
9. E R F 8: I O 79 
10. JR F 8:5 81 
I I . J de B M 9:4 82 
12. L O M 9:9 74 
I 3. L S M 9:2 75 
14. p s F 10: I 69 
I 5. R F F 9:5 89 
16: R M F 9:3 105 
17. S daS M 8: li 79 
18. S M F 10:3 81 
19. v p M lO 87 
20. V M F 7~10 I OI 
Mediana 111,5(9 anos) 79 

I . A R M 7:4 86 
2. c·- s F 10: li 80 
3. D B M 10:6 99 
4- D S F 7: I O 79 
5. E G M 7: I 99 
6. E A M 9:3 61 
7. E da S F 8 60 
8 . E s F 10:4 61 
9. E B F 7:9 67 
10. F M M 9: I 81 
I I . F A M li :9 87 
12. J R M 7:8 79 
13. K da S F 9:9 99 
14. L L F 7:8 89 
15. L H F 7:7 8 1 
16. L R M 7:7 90 
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Grupo Sujeito Sexo Idade Ql 

17. M F M 10:4 74 
I 8. M M M 7:2 92 
19. MA P F 9:3 90 
20. R da S M 7:5 66 
Mediana . 95, o (8 anos) 81 

p I . A V M 7: I 87 
2. A L M 7:3 114 
3. C R M 7:7 75 
4- E S M 7:3 104 
5. E C M 6: li 82 
6. F M M 7:4 72 
7. G p M 7:8 80 
8. G da S M 7:5 99 
9. J B F 7:8 72 
I O. J v F 7:3 8.:; 
I I . K A F 7:5 97 
I 2. L o M 7:6 I 00 
13. M G F 8 72 
14. M c M 7: 10 100 
I 5. M E S F 7 89 
16. M da S F 7:4 75 
17. M L F 8:3 89 
18. R C M 7: I I 81 
19. R dos S M 6:9 101 
20. w p M 8:4 72 
Mediana 88,5 (7:3) 86 
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FICHA 1: AVALIAÇÃO DA LEITURA 

Nome: 

Idade: Data: -----------------------------
Texto: N<? de Palavras: ------------------
Tempo: Hora de InÍcio: Hora de Término: Total de min: 

N<? de Palavras lidas por minuto: 

ABORDAGEM SEMPRE MUITAS ÀS - POUCAS _NUNCA 
VEZES - VEZES _ _ VEZES _-__ 

o Fonética 

o Silabada 

o Palavreada 

• Pcrr _Unidade ' de: 

Pensamento 

-A Leitura e predominante: 0000000000000 Ocasional: 0000000000 

FALHAS N<? ESPECIFICAÇOES 

o Substituição 

o Omissão 

o Repetição 

. Acréscimo 

o Inversão 

o Rotação 

o Reversão 

o Palavra Incompleta 

OBSERVAÇOES: 

o Pausas: 

o Subvocalização: -------------------------------------------------
o Letras com som parecido: ______________________________________ _ 

o Outras: ________________________________________________________ __ 

Nota: Ficha adaptada- ~~teria! da ClÍnica de Kiguel (1986)o 



ORIENTAÇÃO PARA REGISTRO DA AVALIAÇÃO 

DA LEITURA (Ficha 1) 

Especificar: 

- Dados de Identificação. 
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- Tempo por texto: Cronometrar o tempo, considerando os segun-

dos. Marcar o início e o término da leitura. 

- Abordagem: 

Fonética: quando a criança lê por fonemas, ou seja, letra por 

letra. 

Ex.: ssa/pp/po ou ss/a/p/oo, e assim por diante . 

. Silabada: quando a criança lê sílaba por sílaba. Ex.: 0/sa/ 

/po/can/tou/na/la/goa . 

. Palavreada: quando a criança lê palavra por palavra: Ex.: O 

sapo/cantou/alto. 

Por Unidade de Pensamento: quando a criança lê por idéias, 

obedecendo a pontuação. Ex.: O sapo cantou alto/ e o gato fu

giu. 

A criança pode ler predominantemente por uma forma e, ocasio

nalmente, por outra. 

Se tal ocorrer, deverá ser especificado: 

Fonética Silabada Palavreada Por Unidade 
de Pensamento 

Predomina nte 

Ocasional 

Marcar no texto de acompanhamento as seguintes 

falhas: 

Substituição: escrever em cima da letra, sílaba ou palavra, 

ou simplesmente substituir . 

. Omissão: colocar a sílaba ou a palavra omitida entre paren

teses . 

. Repetição: sublinhar a sílaba ou palavra repetida . 

. Acréscimo: escrever a palavra acrescentada na ordem em que 

foi lida. 
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. Inversão, rotação ou reversao: alterar, marcando a posição 

das letras dentro da palavra, conforme foi lida . 

. Palavra Incompleta: escrever as letras ou partes das palavra, 

conforme foi lida. 

Nas Especificações, configurar claramente as fa

lhas. Por exemplo, as letras que diferem em pequenos detalhes 

(v/u; f/t); as palavras que possuem configuração parecida (pra

do/preto); as dificuldades com conceitos de "em cima e embai

xo" (u/n) e "esquerda e direita" (p/q) . 

• I.LIOTI!CA 81!TORIAL DI! I!:DUCAÇAO 
~ACULDABE DI!: EDUÇAÇAe - U~G8 
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FICHA 2: AVALIAÇÃO DA COMPREENSÃO DE LEITURA 

Nome: 

Idade: Data: 

Texto: N'? de Palavras: 

Tempo:- Hora de Inicio: Hora de Término: Total de min: 
---

COMPREENSÃO DE TEXTOS 

O texto foi selecionado, em conjunto com os profes-

sores de classe. 

A avaliação da Compreensão do Texto selecionado con

sistiu na análise do relato do que foi lido, considerando-se que 

os erros de compreensão: 

. refletem uma forma tipica do grupo ou impedimento de lingua-

gem; 

mudam o significado do ponto de vista semântico. Ex.: no ca-

so de falha do tipo "confusão" ou "substituição": 

. mudam o significado intencional do autor; 

. são gramaticalmente aceitáveis; 

. assemelham-se a respostas esperadas do ponto de vista da for-

ma. 

Fonte: Condemarin, 1981; Material da Clinica de Kiguel 
(1976). 
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FICHA 3: AVALIAÇÃO DA ESCRITA 

Nome: --------------------------------------------------------------
Idade: --------------------------
Texto: --------------------------
Tempo em minutos: ------------
Mão utilizada: -----------------
- Aspectos ao analisar a cópia: 

. Propor çao entre as letras 

. Obediê ncia as margens 

ncia a parágrafo . Obediê 

. Obediê ncia a linha reta 

. Tamanh o das letras 

. Espaço entre palavras e 

. Transl ineação 

. Outros 

- Falha s: 

. Substit uição 

Omissão 

. Repetiç -ao 

. Acrésci mo 

. Inversã o 

. Rotação 

. Reversã o 

. Palavra Incompleta 

. Confusã o 

letras 

Data: -------------------------
N9 de Palavras: -------------

Velocidade média por minuto: ---

Adequado Na o jUbservaç~o -
Ad~uado 

Sim Não Observação 



Apresenta 

• Centração do títu lo 

• Margem à direita 

.. 
• Margem a esquerda 

• Uso do parágrafo 

Abordagem (Especificação): 

Sim Não 

I 

1 5 1 
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Observação 

• Grafema/grafema: ·· __ --_-_-_,_·-------------------------------------------------

SÍlaba/sÍlaba: ·· -·- - · 
----------------------------------------------------------

Aspectos a observar na análise da escrita do ditado: 

a) Troca de Letras: 

p/b t/d f/v c/g x/cn s/z · ch/ 
s/ l/u 1/r j/g inln c/q "g/q ão/am Ii/lh 

X 

I 
- - -- -

b) Falhas 

Substituição -

• Omissão - ---.-, ,, 
--------------------------------------------------------------

Repetição -

Acréscimo -

. Inversão -

. Rotação -

. Reversão -

Palavra Incompleta -

. Confusão -

Especificar as palavras com: 

som parecido -

configuração semelhante -

grafia parecida -

outros -

Fonte: Material da ClÍnica de Kiguel ( 19E5 ). Ficha adaptada. 

h 
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ANEXO 06 

Prova de Discriminação de Letras 

' O avaliador sol i cita as crianças, conforme segue: 

"Escreva seu nome na I inha pontilhada" (Verificar se o aluno~ 

tendeu). "Esta folha cont~m tr~s exercfcios. Aponte o nÚmero 

I" (Verificar se a criança e st~ apontando). "Voe~ conhece es-

ta letra?" Se a criança reconhece a letra, sol i c itar que cir

cule com o - l~pis, ao redor da l e tra, tantas vezes quanto ela o 

corre, seguindo a I inha pontilhada. Fazer com a criança o e -

xercfcio 2 e 3, verificando se foi entendida a tarefa a ser rea 

I i zada. No caso da criança não reconhecer as letras, suspen -

der a prova. 

Observação: a I inguagem ser~ combinada com o professor de elas 

se. O presente ~ um esboço de roteiro. 

1 Q . ______ _ _ -lt.,._•~_o __ L_o~ 

2 I z c I 

s X o -- - ------- - ----

Fonte : Ç;:J -;- I, .... I L o ~"'.: Fr i n k, I o-:7. 



X 

A 

N 

z 
I 

R 
. - ----· ·- - . 

o 

s 
J 

c 

l A T 
----------

Q p A 

B J Q 
-- ---------- ------- ------ --- ------

B s u 

z 
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v J 

s N 

p R 
---- ----- ------ - --- · -----------------

c f-Ji I ,. L 

R X D o I 
. ------ ... - - - -- - --

T p l o \}J 

v .A s w I 
- .. --- ·- · ·-

"J 1\Jt A Q z 
p c M D 



s w v a s , 
• I I c m I 

c p c m y 

v s c v c 
• d z I r z 

a o a m z. 
---------

X )( I b d 

• • k - I n e a 

o t .p o I 

k n a p k 

atiiLIO I!TO .. IAL R EDUCAÇAO 
. ~~CULOADE DE EDUCAÇA8 - UF.ftGS 
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a 

t 

X 

o 

a 

X 

n--

c 

d 

o 
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z m a z 

r:l a m e 

y p w c 

. e e o X 

s c s r 

d d k g 

u p d e 

t X i j 

g s p g 

1 1 d t 

t X 

r v 

b y 

e r 

w s 

v m 

u v 

d k 

k g 

q v 

o 

u 

1 

s 

g 

i 

j 

t 

v 

m 
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p D p b 

v u X v 

i j J i 

m r v n 

h L f I 

o D o v 

N w y M 

f 1 i j 

B B b G 

e F e D 

d p 

z u 

1 t 

\'1 N 

h b 

u Q 

N m 

t f 

R s 

c a 

q 

v 

f 

m 

n 

c 

v 

q 

Q 

d 
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ANEXO 7 

PROVA DE RECONHECIMENTO DE PALAVRAS 

Nome: 

Idade: 

Data: Hora de Início: Término: 

LISTA DE PALAVRAS LI LST TIPO DE "ERRO" OBSERVAÇLlES 
(3s) 

cavalo 

vila 

bola 

menina 

boneca 

vela 

beco 

casa 

lobo 

gato 

pato 

macaco 

rosa 

escola 

todos 

trabalhavam 

unidos 

apenas 

relÓgio 

Segundinho 

' 

LI = leitura instantânea 

LST = leitura sem limite de tempo 



ORIENTAÇÃO PARA ELABORAÇÃO E AVALIAÇÃO 

DA PROVA DE RECONHECIMENTO DE PALAVRAS 
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Esta prova será elaborada com a finalidade de avaliar 

o vocabulário visual dos alunos, seu vocabulário básico de reco

nhecimento de palavras, ou seja, suas habilidades para a leitura 

imediata. Os textos e as listas de palavras serão selecionados e 

organizados em conjunto com os professores das classes de 1~ sé

rie. 

As listas das palavras devem ser à máquina, em espaço 

duplo, de forma a que se possa mostrar à criança, através de uma 

abertura em um cartão, sem que a criança veja a anterior ou pos

terior, e com a ajuda do avaliador, se for o caso, o aluno utili 

za a mão esquerda para movimentar a lista das palavras e com a 

mão direita (entenda-se, dominante), vai passando o cartão com a 

abertura, para ler uma palavra por vez. 

Cada uma das listas é apresentada duas vezes. A primei 

ra para o reconhecimento imediato e a segunda sem limite de tem

po. São calculados três segundos para a leitura instantânea. A 

prova é suspensa quando a crlança só pode reconhecer três ou qu~ 

tro palavras, instantaneamente. 



São estabelecidos porcentuais: 
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19) O número de palavras lidas instantaneamente, de foE 

ma global. Bem como quando o aluno corrige imediato e instantânea 

mente (auto-correção). 

29) O número de palavras que o aluno pode ler _ cor~eta

mente sem limite de tempo, analisando as palavras. 

Fonte: Gonzâles & Mira, 1982 



TEXTO: 

PALAVRAS 

PROVA DE LEITURA 

o gato 

o Mim i 

A meia 

o gato 

A meia 

SOLTAS: 

boneca 

macaco 

palhaço 

panela 

c ·irco 

gato 

rosa 

vila 

escola 

Mim i 
.... 

mimado. e 

pegou a meia. 

era do Beto. 

pulou o muro. 

ficou no muro. 

casa 

cadeira 

lobo 

beco 

fato 

menlno 

professora 

bonita 

bola 

.18LIOTI!CA SI!TOftiAL. DK •cno~o.-Ç•Ii 
~ACULDAaE DE I!DUQAOA• • U~~êf 

1 61 

ANEXO 8 
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. " 

PROVAS DE ESCRITA 

PROVA DE' -n-ITADO 

Texto: 

A vila é bonita. 

Eu estudo na escola da vila. 

Meu nome é ................... . 

Tenho •.••..••.. anos. 

Palavra-s so1. tas: 

vila boneca gato 

escola palhaço cadeira 

muro men1no c1rco 

PROVA DE CdPIA 

Texto: 

-A escola e grande. 

Muitos meninos e men1nas estudam nesta escola. 

A escola fica na vila, onde tem cavalos, gatos e 

outros bichos. 
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- N~mero e Turmas de Ensino Regular de Iª S~rie do I~ 

Grau, Por Escolaridade 

Escolaridade N~mero de Alunos Amostra 

Repetentes na I~ 
95 

20 ' alunos / 5 tur-, 
tur'no da ser1e mas no ma'-

nhã 

lniciantes na . Iª 
165 

40 alunos (20 do , 
p 20 do ser1e grupo e gr~ 

po I) 7 turmas no 
turno da tarde 

Com Pr~-Escola 39 

Total 299 
60 alunos 
12 turmas 
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- Dados dos Professores das Turmas de Iª S~rie do Ensino 

de I~ Grau da Escola- Sede da - Pesquisa 

Turma Titulação da 
Professora 

108 Pedagogia 

109 2~ Grau Magist~rio 

I 10 Lic.3~ Grau (Piano 
Canto) Magist. 2~ Grau 

I I I Magist~rio 2~ Grau 
Cursando Pedagogia 

I 12 - Magist~rio 2~ Grau 

I 13 Magist~rio 2~ Grau 
Cursando Pepagogia 

101 2~ Grau Magist~rio 
Cursando Pedagogia 

102 2~ Grau Magist~rio 

103 Ped. (Or. Ed.) e 
Estudos Soe. Lic. 

104 2~ Grau Magist~rio 

105 Lic. Pedag. (Adm.Ed.) 

106 Ped. (adm. Edc.) 

Ano 
Nascimento da InÍcio do 
Professora Magist~rio 

Out/1942 

Out/1946 

Jul/1958 

Dez/1956 

Ago/1943 

Mar/1961 

Mar/1947 

Jul/1958 

Dez/194.5 

Set/1953 

Maio/1945 

Out/1949 

1964 

1975 

1982 

1977 

1980 

1981 

1967 

1982 

1964 

1975 

1982 

1974 
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- Distribuição dos Sujeitos em decorr~ncia da evasão 

escolar 

~ In r c i o A.no 2~ 8 i mestr. 3~ 8 i mestr. Final do Ano 
o 

- R 20 18 17 15 

I 20 19 18 16 

p 20 17 17 17 

Total de 60 (100%) 54 (90%) 52 (87%) 48 (80%) 
Sujeitos 
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-Quociente de percepção visual na aval i ação dos tr~s jufzes, 
• r • no 1n1c1o do ano letivo, e mediana por juiz 

Grupo Sujeito I~ Juiz 2~ Juiz 3~ Juiz 

R I . A s 87 85 89 
2. A L 75 71 75 
3. A p 69 69 69 
4. A P R 100 97 97 
5. B C 69 69 69 
6. c s 65 65 65 
7. C .L 78 75 78 
8. E V 97 95 97 
9. E R 97 95 97 
I O. J R 81 78 75 
I I • J de B 65 65 65 
I 2. L O 65 65 65 
13. L S 73 71 69 
14. R p 65 65 65 
15. R F 73 71 71 
16. R M 78 75 75 
I 7. S da S 81 75 81 
18. S M 65 65 65 
19. v p 81 78 81 
20. V M 81 81 83 
Mediana 76,5 73,0 75,0 

I . A R 65 65 65 
2. c s 65 65 65 
3. D R 65 65 65 
4- D S 87 87 81 
5. E G 80 78 76 
6. E A 75 75 75 
7. E da S 78 73 73 
8. E S 65 65 65 
9. E B 92 92 87 
I O. F M 78 78 78 
11. F A 65 65 65 
12. J R 98 98 95 
I 3. K da s 67 67 67 
14. L L 65 65 65 



Grupo Sujeito I!! Juiz 

15. L H 68 
16. L R 74 
I 7. M F 65 
18. M M 116 
19. M A P 73 
20 R da S 65 
Mediana 70,5 

p I. A V 92 
2. A L 65 
3. C R 80 
4- E S 65 
5. E C 96 
6. F M 73 
7. G p 94 
8. G da S 99 
9. J B 65 
I O. J v 69 
11. K A 89 
I 2. L D 68 
I 3. M G 65 
14. M c 92 
15. M E S 78 
16. M daS 73 
I 7. M L 65 
18. R C 65 
I 9. R dos S 65 
20. M p 65 
Mediana 71, o 
Mediana Geral 73,0 

2!! Juiz 

68 
74 
65 

I f-3 
73 
65 
70,5 

90 
65 
78 
65 
96 
71 
92 
97 
65 
67 
87 
68 
65 
89 
76 
73 
65 
65 
65 
65 
67,5 
71, o 
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3~ Juiz 

68 
70 
65 

113 
73 
65 
69,0 

95 
65 
85 
65 

116 -
78 
87 
97 
65 
69 
87 
65 
65 
95 
82 
78 
65 
69 
65 
65 
73,5 
72,0 
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ANEXO 14 

-Quociente de percepç~o visual dos sujeitos no infcio e final 

do ano 

Quociente DPV 
Grupo Nome 

lnfcio do Ano Fi na I do Ano· 

R I . A. s. .. -
2. A. L. 87 -
3. A. P. 75 - 65 
4- A. P. R. 69 71 
5. B. c. 100 87 
6. c. S. 69 65 
7. c. L. 65 69 
8. E. v. 78 -
9. E. R. 97 -

I O. J . R. 97 78 
11. J. de B. 81 97 
I 2. L. o. 65 65 
I 3. L. S. 65 65 
14. P. S. 73 67 
I 5. R. F. 65 -
I 6. R. M. 73 78 
I 7. s. êa S. 78 78 
18. s. M. 81 85 
19. v. P. 65 65 
20. v. M. 81 -
Mediana 76,5 76,0 

I I. A. R. 65 78 
-2. c. s. 65 65 

3- D. B. 65 65 

4- D. s. 87 89 
5. E. G. 80 -
6. E. A. -- 75 75 
7. E. da S. 78 69 
8. E. S. 65 65 
9. E. B. 92 92 

10. F. M. 78 83 
I I . F. A. 65 89 
I 2. J. R. 98 -
I 3. K da S. 67 -
14. L. L. 65 67 



Grupo ' Nome 

I I 5. L. H. 
16. L. R. 
17. M. F. 
18. M. M. 
19. M. A. P. 
20. R. da S. 
Mediana 

p I. A. v. 
2. _A. ~. L. 
3. c. R. 
4. E. S. 
5. E. c. 
6. F. M. 
7. G. P. 
8. G. da S. 
9. J. 8. 

10. J. v. 
11. K. A. 
12. L. o. 
I 3 . M. G. 
14. M. c. 
I 5. M. E. s. 
16. M. da S. 
17. M. L. 
18. R. c. 
19. R. das S. 
20, w. P. 
Mediana 

Quociente 

lnfcio do Ano 

68 
74 
65 

116 
73 
65 
70,5 

92 
65 
80 
65 
93 
73 
94 
99 
65 
69 
89 
68 
65 
92 
78 
73 
65 
67 
65 
65 
711 o 

DPV 
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Final do Ano 

-
95 
65 

110 
78 
89 
78,0 

87 
-
95 
-

106 
118 
89 

125 
81 
89 

110 
87 
65 
95 
92 
75 
-
67 
87 
65 
89,0 
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ANEXO 15 

- Escore total e por teste na Prova de Discriminação de letras 

Grupo/ 
Nome 

Grupo 
I. A S 
2. A L 
3. A P 
4. A P R 
5. B C 
6. c s 
7. C L 
8 
9 

• E V 
• E R 

I O. J R 
I I • J de 
I 2. L O 
I 3. L S 
14. p s 
15. R F 
I 6. R M-

R 

I 7. S D S 
8. S M 

I 9. v p 
2 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I 
I 
I 
I 

o. V M 
Mediana 

Grupo 
. A R 
. c s 
. D B 
. D S 
. E G 
. E A 
. E da S 
. E S 
. E B 
o. F M 
I. F A 
2. J R 
3- K da 

Total 

-
47 
48 
47 
43 
45 
46 
44 
48 
47 

B 45 
48 
43 
45 
48 
44 
43 
46 
-
42 
43,5 

I 
47 
42 
44 
43 
44 
42 
46 
36 
44 
44 
38 
43 

s 49 

Escores Por Teste 

I -2 3 4 5 

- - - - -
lO lO lO lO 7 
lO lO lO lO 8 

9 lO 9 lO 9 
9 9 lO lO 5 

lO lO lO 9 6 

9 lO lO 9 8 

9 lO 9 8 8 

lO lO lO lO 8 
lO lO 9 lO 8 
lO lO 8 7 lO 
lO lO lO lO 8 
lO lO 8 8 7 
lO lO 8 7 lO 
lO lO lO 9 8 
lO lO 8 9 7 
lO 9 9 7 8 

9 lO lO lO 7 
Transferido 

7 lO 8 7 lO 

lO 7 lO lO lO 
lO 6 lO lO 6 
lO lO 9 8 7 
lO lO 8 7 8 
lO lO 8 7 9 
9 8 8 8 9 

lO 8 9 lO 9 
9 5 9 7 6 

9 lO 8 7 lO 
lO lO lO 6 8 

8 9 7 7 7 
9 lO 9 lO 5 

lO lO lO lO 9 



Grupo/Nome Total 
I 

14. L L 43 lO 
I 5 . L H -
16. L R 41 9 
I 7. M F 34 5 
18. M M 49 lO 
19. M A P 49 lO 
20. R da S . 45 lO 
Mediana 43,0 

Grupo p 

I. A V 44 lO 
2. A L -
3- C R 46 lO 
4- E S -
5. E C 47 lO 
6. F M 44 lO 
7. G p 42 9 
8. G da S 48 lO 
9. J B 44 lO 
10. J v 41 8 
I I . K A 47 lO 
I 2. L O 43 lO 
I 3. M G 46 9 
14. M C 44 9 
I 5. M E S 43 lO 
16. M daS 46 9 
17. M L -
I 8. R C 21 6 
19. R D S 42 9 
20. w p 43 lO 
Mediana 44,0 

Escores Por 

2 3 

lO 9 
Evadida 

lO 8 
8 8 

lO lO 
lO lO 
lO 8 

lO 8 
Transferido 

lO 9 
Evadido 

9 lO 
lO 8 
lO 9 
lO 9 
lO 8 
lO 8 
lO lO 
7 8 

lO 9 
9 9 

lO 8 
lO 9 

Transferida 
5 5 
7 8 
9 9 

Teste 

4 

8 

7 
9 

lO 
lO 
7 

6 

lO 

lO 
7 
7 

lO 
7 
7 

lO 
8 

lO 
9 
7 

lO 

3 
9 
7 

1 71 

ANEXO 15 
FI. 02 

5 

6 

7 
4 
9 
9 

lO 

lO 

7 

8 
9 
7 
9 
9 
8 
7 

lO 
8 
8 
8 
8 

3 
9 
8 
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ANEXO 16 

Relação dos Erros na Prova de Discriminação de letras :·. 

Grupo/ Tipo de Erros Observados 

Nome Troca de letras Omissão Trans I i neação 

Grupo R 
I. A S -
2. A L p/q; V/v; i/1 -_ 

3. A p p/P; V/v 
4- A.· P _~ R B/R; P/p 
5. B c 1/i;P/q;V/v;j/i;h/n;t/f 
6. c s p/q; I I i; h/n 
7. C L p/P; V/v X 
8. E V 
9. E R 

10. J R P/p; V/v 
11. J de B P/q; V/v 
I 2. L O a/z X 
I 3. L S p/P; V/v X 
14. p s 
15. R F p/q; V /v; M/N 
16. R M 
17. S da s p/q; V/v X 
I 8. S M p/q; V/v; h/n 
19. v p P/q; i/e; h/n 
20. V M 

Grupo 
I . A R p/d/b/q;V/v;M/N/W;B/R 
2. c s a/s;p/P/q;V/v;N/W;e/a 
3. D B 8/R;s/q;P/p;h/n 
4. D s h/n 
5. E G X X 
6. E A i/t X 
7. E da s p/b X 
8. E s p/q 
9. E B s/w;r/z;j/i;h/n;f/i X X 

10. F M s/z X 
I I. F A s/z;p/q;V/v;h/n X 
I 2. J R p/P; V/v 
I 3. K da s z/s;b/q;V/v; i/1 ;h/n;a/ e 
14. L L V/v X 
15. L H p/q;V/v;j/i; t/q 
I 6. L R X 



Grupo/ 
Nome 

17. M F 
I 8. M M 
19. M.A P 
20. R daS 

Grupo p 
I . A V 
2. A L 
3. C R 
4. E S 
s. E C 
6. F M 
7. G p 
8. G daS 
9. J 8 
I O. J v 
I I • K A 
12. L o 
I 3. M G 
14. M c 
15. M E S 
16. M da S 
17. M L 
18. R C 
19. R das S 
20. w p 

Tipo ·de Erros 

Troca de Letras 

k/f;p/q;V/v;t/f 
P/p;d/q;V/v;h/n;N/V 
h/n 
P/p 

s/g 

p/P; i/1 

1/i ;P/p 
f/t 
P/p;V/v; i/1 
V/v 

P/p;h/n 
p/q;V/v;h/n 

z/s;P/p;f/t 
p/P;q/p;J/i 
1/i 
s/z;P/p;V/v 

r/z;j/i 
1/i ;t/f 
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Observados 

Omissão Trans I i neação 

X 

X 

X 
X 
)( 
)( 

>< 

x 

X 
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ANEXO 17 

Relação dos Erros na Prova de Reconhecimento de Palavras 

Palavra 

rosa 

casa 

lobo 

macaco 

bola 

menrna 

Erro na Leitura 

rossa (2;4%) 
sapo ( 3; 6%) 
esa 
sala 

cassa 
cala 
sapo 
sa 

I azo 
leão 
viola 
panela 
lo lo 
lo 
bolo (17;33%) 

ma 
manho 
ma cavo 
mole 
ma 
menrno (5; 10%) 

viola 
dedo 
lagoa 
la (2;4%) 
bala (3;6%) 
boI o ( 3; 6{) 

ma cana 
mala 
menrno (3;6%) 



Palavra 

vela 

boneca 

pato 

beco 

escola 

Erro na Leitura 

macaco (8;15%) 
gur1a 

.-VIao 
vi la (16;31%) 

bo co 
bo ca (2;4%) 

pinto 
gato 
panela 
teto (2;4%) 

bico (2;4%) 

sacola (2;4%) 

I IIIILIOTI!CA &ETOftiAL DI! I!GUCAÇAO 
1 ;: ~CULOADE o e: EouçAçAe - uMoa 
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ANEXO 18 

- Escore por Sujeito e Mediana por Grupo na Prova de Reconheci 

mento de Palavras 

Grupo Sujeito Escore 

R I. A S 
2.A L 7 
3. A p lO 
4. A P R lO 
5. B C 11 
6. c s 9 
7. C L 
8. E V 7 
9. E R 12 

lO. J R 6 
I I . J de B 4 
I 2. L O 7 
13. -L S 6 
14. -P S lO 
15. R F 4 
I 6. R M 14 
17. S da s 2 
18. S M 7 
19. v p 
20. V M 7 
Mediana 7,0 

I . A R 5 
2. c s 5 
3. D R 3 
4. D S 6 
s. E G 3 
6. E A 2 
7. E da s 6 
8. E S o 
9. E B 7 

10. F M 3 
I I . F A lO 
12 . . J R 4 
I 3. K da s 
14. L L 6 
15. L H 
16. L R 5 



Grupo Sujeito 

17. M F 
18. M M 
19. M A P 
20. R daS 
Mediana 

p I • A V 
2. A L 
3. C R 
4. E S 
5. E C 
6. F M 
7. G p 
8. G daS 
9. J 8 

10. J v 
I I . K A 
I 2. L o 
I 3. M G 
14. M c 
I 5 . M E S 
16. M da s 
17. M L 
18. R C 
19. R dos s 
20. w p 
Mediana 
Mediana Geral 
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Escore 

4 
6 
6 
5 
5,0 

4 

8 

9 
6 
8 
9 
5 
5 
6 
4 
4 
7 
6 
6 

9 
6 
6 
6,0 
6,0 
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ANEXO 19 

- Escores obtidos pelos Sujeitos nas Provas de leitura, Compr~ 

ensão de leitura, Ditado· e C~pia e Escores no Desempenho em 

leitura e Escrita 

Grupo/ L Cl D c DLE Su "eito 

Grupo R 

I . A S 

2. A L 40 20 60 50 170 

3. A p 40 lO 40 60 150 

4- A p R 30 o 30 60 120 

5. 8 c 40 20 80 90 230 

6. c s 80 30 30 60 200 

7. c L 

8. E V 

9. E R 100 100 90 90 380 

10. J R 40 lO 30 40 120 

I I . J de 8 20 o 30 50 100 

I 2. L o 30 lO 20 50 110 

13. L s 40 lO lO 30 90 

14. p s 
15. R F 70 70 60 80 280 

16. R M 100 90 100 100 390 

I 7. s da s 30 lO 30 60 130 

I 8. S M 30 lO 20 50 110 

19. v p 

20. v M 60 40 60 90 250 

Mediana 40,0 10,0 30,0 60,0 
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Grupo/ 
L C L. D c DLE su·eito 

Grupo 
I. A R 20 o 30 40 90 
2. c s 20 o lO o 30 
3. D R 30 o 20 60 110 
4. D S 30 o 30 30 90 
5. E G 
6. E A 30 o lO 50 90 
7. E da S 30 o 50 60 140 
8. E S 20 o 20 lO 50 
9. E B 40 20 60 60 180 

10. f M 40 lO 50 100 200 
11. f A. 90 70 80 90 330 
I 2. J R 
I 3. K da S 
14. L L 20 o 20 20 60 
15. L H 
16. L R 30 o 60 50 140 
I 7. M F 20 o 20 50 90 
18. M M 50 40 70 70 230 
19. M A P 80 70 40 50 240 
20. R daS 20 o 40 60 120 
Mediana 30,0 0,0 35,0 50,0 

Grupo p 

I. A V 30 lO 20 60 120 
2. A L 
3. C R 30 lO 30 40 110 
4. E S 
5. E C 100 100 I 00 100 400 
6. F M 30 lO 30 60 130 
7. G p 90 80 80 70 320 
8. G da S .. 90 90 90 70 280 
9. J B 20 o 20 60 100 

10. J v 20 40 20 30 110 
I I . K A 60 o 70 90 220 
I 2. L o 20 o 40 80 140 
I 3. M G 20 o 30 60 110 
14. M c 50 20 30 60 160 
15. M E S 20 o 20 40 80 
16. M da S 40 lO 70 30 150 
17. M L 
18. R C 30 o 60 50 140 
19. R dos S 40 o 30 60 130 
20. w p 30 o 30 50 110 
Mediana 30,0 10,0 30,0 60,0 
Mediana G. 30,0 10,0 30,0 óO.O 



Relação dos Erros na Prova de Leitura 

Palavra Erro na Leitura 

meia mar a , mala 
mevra 

macaco maia 
mrno 

boneca banana 
bo c a 

panela sacola 
pa 

mimado anrmou 
mro 

cadeira cadera 
c a de 

palhaço passaro 

c rrco caca 

gato ga l o 

mimado amrnou 

casa sapo 

1
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Palavra 

muro 

men1no 

ficou 

pe gou 

ficou 

pulou 

Erro na Leitura 

mar o 

meu no 

fi fi cou ( 5; I O%) 

pego (4;8%) 

fico (3;6%) 

pulo (6;12;5%) 
pupulou 
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ANEXO 21 

Relação dos Erros nas Provas de Escrita 

Palavra 

men1nos 

escola 

grande 

estudam 

fica 

gatos 

outro s 

onde 

C~pi a 

Erro na C~pi a 

mcn1nos 
meun1os 
mem1os 
men1os 
menos 

essola 
esola 
esrola 

grande 
grandi 
granande 

etudam 
estu dam 
estudamu 

frca 
fia 
fca 

gato 
gatros 

outios(4,8%) 
ou tos 

ondu 
ondi 

Observação 

troca. c/~ 
confusão 
confusão 

- omissao n 
- om1ssao n1 

- troca de !}./_s 
- omissao 

- troca r./.s 

- troca .~/a 
- troca e/i 
- repetiçã~ 

- om1ssao s 
- sep~raçao srlaba 
- acresc1mo u 

- troca r/i 
~--

- om1ssao c 
- omissao 

- om1ssao s 
- aglutinação palavras 

(gatos e outras) 

- troca~.!:./ i 
- om1ssao r 

- troca ~/5::.. 
- troca ~/i. 



Palavras 

cavalos 

vi I a 

tem 

A 

bonita 

muitos 

bichos 

Erro na CÓpia 

cavalo 
cava I i s 

ni I a 

ten 

a 

borcaval 

m uitos 

bi chos 
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Observação 

- om1ssao s 
- troca 52../i 

- troca !!/~ 

- troca .!!!1.!! 

- troca A/ a 

- confusão 

-- separaçao 

-separação sÍlaba 

Foram omitidas vfrgulas, ponto final e ponto na letra por 
9 dos 48 sujeitos (19%). 

I. - I L.IO"t"BCA 8f!TORIAL DI! I!DUCA9AI!! 
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Palavra 

bonita 

estudo 

palhaço 

crrco 

cadeira 

t e nho 

muro 

escola 

nome 

me nrna 

se t e 

Ditado 

Erro no Ditado 

bonida 
boi ta 
bome 
bona 
boi 

estudu 
etudu 
e tu 

palhasso 
palaso 

srrco 
SI CO 

gadela 
cadera 

tem nho 

muru 
mu 

eco la 
naescola 

nom 

mrna 

s ~ t e 
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Observação 

- troca d/t 
- omissã~ do n 
- confusão 
-palavra incompleta 
- palavra incompleta 

- troca o/u 
- omrssã-;; do s 
- palavra incompleta 

- troca c / ss 
- omissã~ h/troca~~ 

tro c a s / c 
- omrssã-;; r / troca 2/ .E 

- confusão 
omissão do 

- confusão 

- troca u / .2. 
- palavra in c ompleta 

- omissao do s 
aglutina ç ão palavr. 

- omi ss ao do e 

pala v ra in c ompl e t a 

- a c r esc rmo ace nto 


