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1. Introdução
                                                                           
 

Este trabalho se enquadra na linha de Pesquisa em Psicologia da Educação e tem por 

interesse entender quais as informações e dados relevantes que a neurociência tem produzido 

para sustentar uma educação de qualidade para crianças de 0 a 5 anos de idade, 

circunscrevendo, assim, o que se compreende como letramento – uma prática de leitura, 

escrita, escuta e expressões linguísticas de um conjunto de códigos socialmente construídos – 

a partir do referencial neurobiológico. O interesse pelo tema provém das relações entre a 

neurociência e a aprendizagem da criança pequena, que são citadas, mas pouco discutidas. O 

senso comum e principalmente a mídia nutrem informalmente expectativas sobre a 

multidisciplinaridade ou a abordagem biológica das neurociências aplicada no campo de 

conhecimento pedagógico e educacional. É muito provável que a ocorrência de notícias em 

revistas, jornais, rádios e outros meios de divulgação científica tenham uma origem 

acadêmica. 

Outro fator que culminou na escolha do tema se deve a estudos anteriores. Durante a 

apresentação do trabalho de conclusão de curso realizado na Faculdade de Educação da 

Universidade de São Paulo no ano de 2010, algumas observações e recomendações da banca 

examinadora referente ao aprofundamento do tema em neurociências influenciaram a 

continuidade daquele trabalho.  

O mapeamento realizado em 2010 (SENAHA, 2010) procurou localizar algumas 

contribuições teóricas de três áreas de intersecção: a Psicologia Cognitiva (mais 

especificamente as Ciências Cognitivas), as Neurociências e o campo Educativo. O exame de 

30 anos de publicações do periódico especializado Cognition sobre algumas palavras-chave 

relevantes para a pesquisa mostra que na última década (a partir do ano de 2000) houve um 

aumento significativo da frequência dos termos. Abaixo ilustramos alguns resultados 

oferecidos pela pesquisa sobre termos-chave: 
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Gráfico 1- Frequência comparativa de termos desde 1980 (1980-2010) 

 

 

As palavras-chave Brain (cérebro) e infancy (infância) apresentaram uma elevação na 

frequência de mais de 400% na última década. Outros termos escolhidos para a pesquisa 

também tiveram uma elevação, em menor proporção, mas seguiram um aumento na 

recorrência de artigos com os descritores.  

O objetivo deste mestrado é entrar em contato com uma perspectiva de produção dos 

conhecimentos neurocientíficos sobre a leitura e linguagem escrita, mais especificamente, 

sobre o letramento de crianças pequenas. Partimos de algumas concepções gerais e 

educacionais relacionadas ao letramento/alfabetização em crianças e procuramos também 

algumas concepções gerais da área da neurociência.  

A investigação utilizará como metodologia de pesquisa a coleta de informações e 

publicações em revistas especializadas, a análise de documentos oficiais sobre o letramento na 

educação infantil e publicações nacionais e internacionais sobre a questão. 

Inicialmente, uma das fontes de pesquisa escolhida foi a revista Mind, Brain, and 

Education, por se tratar de publicação da International Brain and Education Society, 

instituição que agrega estudos da Escola de Educação de Harvard, da Universidade de 

Cambridge, da Academia de Ciência da Argentina, da Universidade de Paris, do Instituto de 

Tecnologia de Massachusetts, da Universidade de Yale, da Universidade Médica de Cornell e 

de outras instituições que chamaram atenção e pesaram no critério da escolha deste periódico. 
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Levantamos a produção veiculada pela revista nos últimos cinco anos (2007-2012), contendo 

cerca de 150 artigos.  

Esperamos contribuir para elucidar melhor este aspecto da “perspectiva 

neurobiológica”  – termo utilizado por Howard Gardner (2002, p.28) que envolve a interação 

dos processos individuais – mentais e cerebrais – e sociais dentro do ambiente escolar. Como 

relatado anteriormente, a mídia dissemina muitas informações e imagens a respeito da 

razoabilidade das contribuições do campo neurocientífico na educação. Existiriam 

contradições e perspectivas das ciências do cérebro equivocadas dentro das sugestões da 

mídia? De outro panorama, seriam possíveis contribuições da práxis educacional para o 

campo neurocientífico? Como o letramento e noções contemporâneas de alfabetização 

poderiam alterar o funcionamento cerebral? 

O quadro teórico adotado para a análise da produção recolhida inclui autores da 

Pedagogia e da Psicologia como Joan Amos Comenius, Maria Montessori, Howard Gardner, 

Jerome Seymour Bruner, Lev Semenovich Vygotsky e Alexander Luria, por serem referências 

do campo das neurociências e que têm relação também com a educação infantil. 

Especificamente sobre a questão do letramento, por se tratar também de tema polêmico na 

educação infantil, serão utilizadas outras fontes teóricas provenientes de publicações 

nacionais e internacionais sobre a temática.  

Com relação às pesquisas neurocientíficas, identificamos alguns aspectos que diferem 

em relação à utilização dos dados produzidos pelos artigos em revistas internacionais 

especializadas em educação: a qualidade, o rigor e a veracidade dos artigos podem apresentar 

vários níveis de evidências e aplicabilidade em sala de aula, ou mesmo pouca ou nenhuma 

relação com a utilização desses conhecimentos em classe ou em qualquer nível ou sistema 

educacional. Essas conclusões parciais serão apresentadas ao longo deste trabalho.  

A metodologia de pesquisa consistiu em uma revisão sistemática sem metanálise, 

seguindo a construção de um banco de dados com os artigos catalogados. Acreditamos que a 

construção deste banco de dados na língua portuguesa possa ajudar professores, pesquisadores 

experientes e iniciantes a se localizarem no debate acadêmico e a produzirem novas 

observações a respeito desse novo campo interdisciplinar. A escolha das variáveis que 

compõem o banco de dados pode parecer óbvia para um ou outro campo do conhecimento, 

contudo, se tomada como um conjunto e interlocução entre os campos, deve se tornar uma 
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ferramenta útil. Alguns dados podem mostrar como o letramento e a alfabetização estão ou 

não sendo discutidos por acadêmicos e quais artigos podemos tomar como relevantes para 

estas áreas de interesse mútuo. A criação deste norteador pode orientar de forma direta a 

busca e o exame de informações precisas para os leitores.  

 Este compartilhamento de dados científicos e a sistematização proposta devem 

privilegiar a visualização de novas pesquisas que estejam comprometidas com: 

 

a. O que Magda Soares chamou de  “revinvenção da alfabetização”  
(SOARES, 2004); 

b. A implementação e criação de novas propostas curriculares para o 
letramento (KISHIMOTO et al., 2011); 

c. A proposta de “experimentação”  do neurocietista Stanislas Dehaene 
(2009); 

d. A consideração dos vários tipos de materiais de leitura, da estrutura 
educacional e das características das famílias, da sociedade e dos alunos 
atendidos; 

e. A obtenção de dados e informações científicas de experimentos, relatos de 
caso, testes, propostas inovadoras publicadas, revisões sistemáticas, 
metanálises; 

f. A localização de artigos que levam em consideração aspectos integrativos 
das funções cognitivas1 não só funcionais do cérebro, como, por exemplo, 
leitura, escrita, gestos, movimentos corporais e emoção ou afetividade 
(MARCUS, 2004). 

 

Acreditamos que, ao elaborar uma revisão baseada em evidências educacionais e 

neurocientíficas (excluindo patologias e distúrbios), poderemos sair de um ciclo vicioso que 

está presente em debates no campo, contribuindo, assim, para um debate mais amplo, o qual 

envolva a escola e as crianças inseridas no ambiente escolar/educacional.  

 

 

 

                                                           
1 Entendemos por funções cognitivas o conjunto do processamento de informações e o desenvolvimento e 
utilização do conhecimento (OECD, 2007). 
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2. Quadro teórico 
   
 
2.1 Letramento e Educação Infantil   

Letramento, literacia e alfabetização são fenômenos distintos e complementares que 

remetem ao processo de aquisição, aprendizado, ensino, usos históricos, sociais, culturais, 

políticos e cognitivos do processo da escrita. O termo letramento é utilizado no Brasil como 

sinônimo da palavra literacia, utilizada em outros países de língua portuguesa e tradução 

direta da palavra inglesa literacy. No Brasil, historicamente, ocorre a distinção entre esses 

dois processos (letramento e alfabetização), parecendo ainda ser um processo em construção, 

pois alguns autores relatam a necessidade de circunscrever melhor a distinção entre os usos e 

significados para a educação na contemporaneidade (FERRARO, 2011). Alguns autores 

afirmam que a ênfase apenas em um ou outro processo levou a equívocos na política de 

formação de recursos humanos para o ensino da leitura e escrita. Este processo de letramento 

e alfabetização é visto como processo social e emancipatório, constituinte tanto de aspectos 

pedagógicos, psicológicos e linguísticos. 

 Nos casos de traduções da língua inglesa escolhemos traduzir literacy como 

letramento e mantivemos os originais letramento e alfabetização quando citadas as passagens 

e transcrições originais de autores da língua portuguesa. 

Conforme Magda Soares (2004, p. 6), a distinção principal entre  letramento ou 

literacia e  alfabetização é complexa, mas pode ser visualizada da seguinte forma: 

 

está no grau de ênfase posta nas relações entre as práticas sociais de leitura e 
de escrita e a aprendizagem do sistema de escrita, ou seja, entre o conceito 
de letramento (illettrisme, literacy) e o conceito de alfabetização 
(alphabétisation, reading instruction, beginning literacy). 

 

Soares (2004, p. 6-8) relata que tanto na França como nos Estados Unidos o problema 

principal entre estudantes não era o reconhecimento de palavras, de leitura na forma de 

decodificação, mas sim no “não-domínio de competências de uso da leitura e escrita” e que 

“no Brasil os conceitos de alfabetização e letramento se mesclam, se superpõem, 

frequentemente se confundem” (SOARES, 2004, p. 7). O conceito de alfabetização no Brasil 
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teve um grande incremento com as pesquisas de Censo acerca da autodeclaração de “saber ler 

e escrever” e em levantamentos populacionais posteriores sobre “ler e escrever um bilhete 

simples”, observando ainda a necessidade de reconhecer as diferenças entre esses dois 

processos complementares e associados. 

De modo geral, o letramento é um processo social que prepara os sujeitos para as 

situações de trabalho e da vida cotidiana. São incidências sociais e requerem do sujeito uma 

atenção e participação ativa no processo de reconhecimento das “relações grafema-fonema”, 

tal como afirma Soares (2004, p. 14). A alfabetização está mais próxima à decodificação de 

grafemas (letras escritas) e à associação com fonemas (produção dos sons pela leitura dos 

grafemas), tratando-se de um “processo de aquisição do sistema convencional de uma escrita 

alfabética e ortográfica” (SOARES, 2004, p. 11) bastante específico. Nesse aspecto, o 

processo de aquisição ou ensino alfabético privilegia o sistema fônico, ortográfico, direto, 

explícito e sistemático, com relativa autonomia do processo (SOARES, 2004, p. 14). No 

entanto, o Brasil enfrenta um sério problema ligado à desvinculação desses dois processos, 

decorrente em parte de uma democratização tardia da escola pública que levou, 

consequentemente, a uma alfabetização também tardia de grande parte da população. Este 

processo culminou na desinvenção da alfabetização (SOARES, 2004, p. 8-9) em detrimento 

de fatores pedagógicos do letramento, enquanto em outros países já ocorria a associação entre 

ambos os conceitos.  

Resumidamente, Soares (2004) defende que, no caso brasileiro, há a necessidade de 

integrar as duas concepções, reinventando a alfabetização no contexto nacional, de modo que 

a formação do professor contemple as diferentes abordagens e metodologias com a finalidade 

de suprir as necessidades e dificuldades da nossa escola atual (SOARES, 2004, p. 16). Nesse 

sentido, já existem algumas experiências integradoras, como as de Kishimoto et al. (2011) 

procurando conceber novas formas de organização e estruturação curricular devido às novas 

diretrizes curriculares nacionais do ensino fundamental para crianças de 6 anos e ensino 

básico de 9 anos (Lei nº 11.274 de 6 de fevereiro de 2006). A equipe relata a experiência de 

uma escola pública em São Paulo que desenvolveu uma dinâmica pedagógica englobando a 

participação do aluno como principal protagonista da ação no seu processo de letramento.   

Com uma estrutura diferenciada, materiais pedagógicos específicos e com o apoio da 

instituição escolar, bem como com a adequação a uma rotina particular para a faixa etária, a 
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participação da professora e de outras pesquisadoras, além da disponibilização de softwares e 

laboratórios, a referida escola e seus profissionais construíram uma experiência distinta no 

campo curricular, o que possibilitou o letramento emergente, dando seguimento ao processo 

de alfabetização por parte dos alunos participantes. Nesse sentido, do trabalho com materiais 

diversos e inúmeras formas existentes de escrita e leitura de cada aluno, é possível afirmar 

que existem maneiras alternativas para os alunos atingirem o letramento, pois a aprendizagem 

é contextual e varia de acordo com cada indivíduo.  

A expectativa de uma nova configuração ou organização curricular para crianças 

anteriormente alocadas no ensino infantil para o ensino fundamental teve como objetivo um 

processo de transição, visando (KISHIMOTO et al., 2011, p.205) 

 

[a] clareza de um processo educativo que prevê a condução da aprendizagem 
pela criança, que define seus motivos e suas ações, com apoio de mediações 
e que usa o jogo como ferramenta para o desenvolvimento do letramento, 
possibilitando a estruturação dos tempos, espaços e atividades integradas, 
diferenciando-se do modelo curricular anteriormente adotado pela EA 
[Escola de Aplicação da Universidade de São Paulo] e a rede pública. 

  

 O sucesso para uma proposta desse tipo não é automático nem simples. A participação 

ativa da professora especializada em educação infantil, dos alunos como autores do próprio 

conhecimento e a constituição de um projeto pedagógico que inclui o brincar, apontam alguns 

direcionamentos sobre a necessidade de adequação do currículo, dos instrumentos legais – na 

forma de políticas públicas e treinamento dos profissionais a fim de assegurar a melhoria e 

manutenção dos espaços físicos, da formação dos professores e da recepção dessa nova 

demanda do alunato brasileiro no currículo de 9 anos, conforme resumem as autoras 

(KISHIMOTO et al., 2011, p. 207-208). 

 O ambiente da escolarização infantil é diferenciado, envolvendo muito mais recursos e 

não se pautando apenas em aulas e rotinas escolares como em outros estágios da educação 

formal. Para esta faixa etária, além da organização do tempo, espaço e materiais próprios para 

crianças pequenas, é preciso haver profissionais cuidadosos e com uma formação 

especializada. Consenso entre vários especialistas, abordagens teóricas, documentos oficiais e 

a própria população a primeira infância merece um ambiente de qualidade. A seguir, 
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sintetizamos algumas dessas ideias, estudos, consensos e orientações para essa educação 

infantil de qualidade, incluindo nesta multiplicidade de discursos nosso tema: 

literacia/letramento e alfabetização. 

 Recentemente a Academia Brasileira de Ciências (ABC, 2011) elaborou e publicou 

um documento chamado “Aprendizagem Infantil: uma abordagem da neurociência, economia 

e psicologia cognitiva”. A participação de vários autores de diferentes áreas reforça a 

importância da primeira infância como desencadeadora de uma ótima educação intelectual, 

prevenção de doenças, melhoria da economia em recursos sanitários a médio e longo prazo, 

além da transformação social provocada por uma educação efetiva que se inicia nos primeiros 

anos de vida. Afastar possíveis fatores de risco biológico, psicológico e social são cuidados 

com a criança pequena que se iniciam antes mesmo do nascimento, mais especificamente no 

pré-natal. Variáveis como pobreza extrema, violência doméstica e sexual, falta de vacinação, 

presença de tóxicos e crescimento monoparental são fatores que podem influenciar 

negativamente o crescimento e desenvolvimento do infante.  

 Ainda, partindo das mesmas afirmações do documento anterior, quando as famílias 

são incapazes de fornecer ou estimular o desenvolvimento cognitivo da criança em sua 

plenitude, o papel do estado para diagnosticar, prevenir e estimular o baixo incremento das 

capacidades intelectuais da população de um modo geral torna-se muito mais importante. A 

construção de creches, centros de educação infantil, formação de professores qualificados que 

provoquem as habilidades linguísticas, numéricas e sociais como a sociedade deseja não é 

uma constatação nova e nem restrita aos cientistas. A publicação do estudo multidisciplinar da 

Academia Brasileira de Ciências (ABC, 2011) é um dos inúmeros documentos que faz coro a 

uma luta social para melhoria das condições do ensino na educação infantil. O estímulo de 

programas de capacitação, hábitos de leitura em casa, tratamento adequado para deficientes, 

reforço da estimulação da decodificação fônica, orientação curricular, política de compra de 

livros, leitura em voz alta, criação de bibliotecas, melhoria dos processos educativos e 

especificidade da formação do educador infantil (ABC, 2011, p. 1-7) são há tempos opiniões 

de alguns estudiosos e agora de economistas, médicos e outros profissionais da saúde, 

neurocientistas e sociedade em geral. O documento dos pesquisadores pela abordagem 

neurocientífica é, assim, mais uma abordagem que soma e integra as vozes de especialistas 

educacionais, de modo que alguns resultados serão explorados nesta dissertação. 
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 Outros documentos oficiais do governo brasileiro que manifestam apoio à educação de 

qualidade nos primeiros anos de vida apresentam um longo processo histórico de construção e 

contam também com a participação de vários especialistas. Por exemplo, Cerisara (2002, p. 

326-330) mostra como questões sobre financiamento, direitos, atendimento em creches, 

escolas e formação de professoras na educação infantil partiram de um longo e amplo debate 

desde a Constituição Brasileira de 1988 e do desenvolvimento do Estatuto da Criança e 

Adolescente. De certa forma, o movimento em defesa da melhoria do atendimento 

(qualitativo e quantitativo) na educação infantil culminou na publicação de diversos 

documentos oficiais, como os Critérios de Atendimento em Creches (CAMPOS, 1995/2009), 

os Referenciais Curriculares da Educação Infantil (BRASIL, 1998), o Programa de 

Desenvolvimento profissional Continuado para profissionais da Educação Infantil (BRASIL, 

1999), os Parâmetros Nacionais de Qualidade para a Educação Infantil (BRASIL, 2006), o 

Relatório de Avaliação da Política de Educação Infantil no Brasil (BRASIL, 2009), os 

Indicadores de Qualidade na Educação Infantil (BRASIL, 2009), as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para Educação Infantil (BRASIL, 2010), entre outros documentos oficiais.    

 Cada documento fomentou um aspecto particular da importância e melhoria das 

condições de atendimento à criança pequena. O documento publicado pelo Ministério da 

Educação e organizado por Campos (1995/2009) ressalta que, dentre os vários critérios de 

identificação da qualidade de atendimento à criança pequena de 0 a 6 anos, a brincadeira e a 

disponibilização dos brinquedos são fundamentais para a constituição da subjetividade da 

criança. Outros fatores como chamar a criança pelo próprio nome e mostrar a escrita do nome 

– criando a identidade entre sons e grafemas – são fundamentais, bem como incluir as 

famílias no processo educacional quando possível, garantir o amplo acesso à saúde, higiene e 

boa alimentação – qualitativa e quantitativamente, assegurar a proteção e estimular o afeto e a 

amizade entre as crianças. No mesmo documento, Rosemberg (1995/2009, p. 31-39) indica 

algumas variáveis importantes para a manutenção da qualidade na instituição infantil, como a 

manutenção de “um ambiente aconchegante, seguro e estimulante”, um “incremento 

ascendente dos valores per capita”, boa formação profissional dos educadores, assim como a 

“importância da brincadeira e literatura no processo de desenvolvimento da criança” e “a 

disponibilização de livros”.  
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 Visando democratizar outros referenciais de qualidade educacional em instituições 

como creches e pré-escolas no Brasil, o Referencial Curricular Nacional (BRASIL, 1998) 

indica objetivos, conteúdos e orientações didáticas que podem ser seguidas pelos professores, 

logicamente adequando à realidade local. As atividades diárias do professor dentro da sala de 

aula integram várias características cognitivas, sociais, filosóficas, históricas, etc., de modo 

que a questão da leitura não seria meramente uma atividade mecânica de decodificação do 

código escrito. Quando a leitura é inserida no ambiente escolar onde o caráter pedagógico e 

psicológico são trabalhados à perspectiva de uma educação baseada em boas evidências, ela 

fornece inúmeras formas potencializadoras para o desenvolvimento de habilidades linguísticas 

e de alguns aspectos específicos da cognição. Dessa forma, a consciência do planejamento, 

das metas, dos objetivos e do processo educativo ocorre concomitantemente durante o ato 

pedagógico. Citamos o exemplo do documento curricular brasileiro (BRASIL, 1998, p.53):   

 

É importante que o professor saiba, ao ler uma história para as crianças, que 
está trabalhando não só a leitura, mas também, a fala, a escuta, e a escrita; 
ou, quando organiza uma atividade de percurso, que está trabalhando tanto a 
percepção do espaço, como o equilíbrio e a coordenação da criança. Esses 
conhecimentos ajudam o professor a dirigir sua ação de forma mais 
consciente, ampliando as suas possibilidades de trabalho. 

 

A prática pedagógica com crianças pequenas integra a oralidade e a escrita com gestos 

e movimentos, diferenciando-se do ensino fundamental. É importante ter em mente este papel 

naturalístico e específico da educação infantil. O ambiente escolar é diferente do local in-vitro 

de muitas experiências laboratoriais. Tendo em mente tais considerações, devemos tomar 

cuidado com aproximações indevidas e conclusões baseadas somente em situações não 

escolares ou puramente teóricas.   

As atividades permanentes do ensino infantil incluem também “brincadeiras no espaço 

interno e externo”, “roda de história”, “ateliês ou oficinas de desenho, pintura, modelagem e 

música”, atividades que partem principalmente do interesse da criança. As experiências e o 

senso comum indicam que a criança normal é ativa por si mesma e participante. Uma 

diminuição nesta postura ativa pode revelar problemas sociais e/ou cognitivos. É necessário 

prever ações integradas entre o cuidado e a educação atentando para os cuidados corporais 

próprios. O  trabalho pedagógico vai além do brincar e inclui o planejamento de uma ordem 
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ou sequência do que será trabalhado por meio de projetos ou outra abordagem de trabalho, 

tendo como base o registro diário como forma de aferir a evolução dos alunos e a efetividade 

das atividades dedicadas pelo docente (BRASIL, 1998, p. 55-60). 

O documento curricular nacional para a educação infantil ainda chama atenção para 

alguns equívocos, principalmente aqueles ligados ao ensino da língua portuguesa. Classes de 

alfabetização, avaliações de desempenho de alunos, retenção ou repetição de série e/ou ciclos 

são alguns dos exemplos negativos que não devem ser seguidos a fim de alfabetizar as 

crianças neste nível de ensino, o que remete mais uma vez para a peculiaridade da educação 

dessas crianças. Há indicações para o estímulo da aprendizagem “processual e destinada a 

auxiliar o processo de aprendizagem, fortalecendo a autoestima das crianças”, cabendo ao 

professor e ao sistema escolar o discernimento da aplicabilidade ou adaptação da metodologia 

empregada na sala de aula, da ordem e da preparação pedagógica (BRASIL, 1998, p. 59; 

BRASIL, 1999, p. 19-24).  

A respeito da aprendizagem e a melhor interação das crianças com as atividades, 

pesquisas indicam que crianças pequenas “interagem melhor em grupos quando estão em 

espaços menores e mais aconchegantes de onde podem visualizar o adulto” (BRASIL, 1998, 

p. 69). O ambiente conhecido e a possibilidade de interação entre a criança, objetos e outras 

crianças proporcionam um espaço reconhecidamente bom e diferenciado para o aprendizado 

dos infantes. Disso resulta o novo teor das Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação 

Infantil (2009), que prevê as brincadeiras e interações como eixos da prática pedagógica. 

O que se concebe sobre a iniciação da prática de leitura? Seria essa iniciação igual 

para todas as crianças? Há uma forma mais apropriada para a criança fazer a leitura do mundo 

como menciona Paulo Freire? Recomendada pelo Programa de desenvolvimento profissional 

continuado para profissionais da educação infantil (BRASIL, 1999, p. 60-63), a leitura de 

textos deve: 

 

[Ser] dinâmica, ao fim de cada parágrafo o grupo pode fazer uma parada 
para expor aquilo que compreendeu do trecho lido. Estes momentos são 
propícios para evidenciar possíveis diferenças de interpretação sobre o texto 
e permitir a exposição de dúvidas. 
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Nessas pausas deve-se dar agência à criança, deixando-a entrar na história com seus 

saberes e suas experiências para que o ato da narrativa seja um ato de significação, conforme 

menciona Bruner (1997). Recomenda-se ainda a continuação da exploração do tema de forma 

lúdica por meio de fotos, desenhos, montagens de peças teatrais e recursos audiovisuais e 

musicais. Circunscrevendo as capacidades de aprendizagem da linguagem oral e escrita, o 

pedagogo deve estar atento à plena potencialidade da criança para a aquisição dessas 

competências, ou seja, se não houver problemas fisiológicos, sociais e cognitivos 

provavelmente as crianças alcançarão plenamente tais habilidades. Nessa idade, além do 

estímulo à alta frequência da leitura e ao contato com o material impresso, disponibilizando 

livros, mostrando diferentes materiais pedagógicos e tipos de escrita e proporcionando 

brincadeiras e jogos com as palavras, o professor deve estar atento às dificuldades das 

crianças com relação ao letramento emergente como dificuldade de reconhecer letras ou de 

relacionar a sonoridade que a letra pode produzir – ou ainda o reconhecimento do próprio 

nome para as crianças mais velhas (BRASIL, 1999, p. 77; BRASIL, 2009a, p. 51-55). 

Todos os documentos oficiais anteriores constituem uma iniciativa fundamental para a 

melhoria e o estabelecimento gradual da qualidade para a criança em fase de escolarização 

inicial. A integração das creches e pré-escolas ao sistema de Educação Básica, a 

democratização ao acesso e à qualidade e a melhoria da qualificação profissional, garantindo 

nível superior aos professores, são indicativos que devem ser seguidos e implementados em 

caráter definitivo no nível nacional com a finalidade de estabelecer um serviço público e 

privado de qualidade (BRASIL, 2009b, p. 50-53). Se tomarmos como fundamentais o 

trabalho do letramento nesta faixa etária, a formação de professores  deveria ser vista como  

um trabalho especializado no nível superior, como já ocorre na Inglaterra. A importância 

desses primeiros anos de vida para o desenvolvimento da língua materna, das primeiras 

brincadeiras com a palavra e dos processos lúdicos de alfabetização não serão plenamente 

atingidos  se não houver uma especialização ou formação adequada dos professores para este 

nível de ensino. Um atendimento destinado a tal parcela da população infantil que integre os 

cuidados do corpo, da cognição e da educação e que ofereça uma oportunidade de 

acolhimento às crianças, gerando um ambiente integrador entre a cultura da família e a da 

creche/pré-escola e favorecendo a socialização e a ampliação da cultura infantil ainda é 

visível em poucos espaços públicos. Vários problemas ainda não estão solucionados e 



Luciano Eiken Senaha Quais as contribuições neurocientíficas para o letramento emergente na educação 
infantil em crianças de 0 a 5 anos de idade? 

 

26 

 

constituem um verdadeiro desafio para o setor governamental, como indica o Relatório de 

Avaliação da política de avaliação no Brasil (2009b, p. 52):  

 

Mesmo a formação de nível universitário não inclui especialização em 
crianças de 0 a 3 anos. Assim, embora 71% dos professores das creches 
registradas tivessem, em 2003, o certificado de docência de nível médio 
exigido, não há motivo para comemoração. Mesmo professores com 
formação de nível superior podem não ter experiência com crianças de 3 
anos para baixo, ou conhecimento sobre as suas necessidades educacionais e 
de desenvolvimento: a faixa etária de 0 a 3 anos constitui uma lacuna na 
formação. 

 

Além da formação inicial qualificada para creche, a formação para a pré-escola 

também é inadequada, pois o mesmo documento indica que (BRASIL, 2009b, p. 55): 

 

A extensão da pedagogia da educação infantil não pode ser trabalhada 
adequadamente por generalistas que não compreendem totalmente o 
conjunto de necessidades da primeira infância ou, mais importante, como as 
crianças dessa faixa etária aprendem e se desenvolvem. A educação infantil 
é uma disciplina especializada que requer uma força de trabalho 
especializada. 

 

Não é recomendado que crianças pequenas sejam submetidas ao tipo de ensino 

praticado em instituições de ensino escolar das primeiras séries do ensino fundamental, já que 

o estímulo e o direcionamento das práticas nesta fase da vida é diferente. Práticas pedagógicas 

na educação infantil englobam a brincadeira, os primeiros contatos e a exploração “de 

narrativas, de apreciação e interação com a linguagem oral e escrita, e convívio com 

diferentes suportes e gêneros textuais orais e escritos” (BRASIL, 2010, p. 25). Situações que 

envolvam o aprendizado do letramento emergente para estes anos iniciais baseadas ou 

informadas por pesquisas científicas do campo das neurociências são um novo desafio 

provocado em parte pela nova forma de conhecimento, pois geralmente tais estudos abordam 

uma área especifica ou determinada do cérebro, sendo ainda de difícil compreensão a 

interação com várias áreas do cérebro. 

 As considerações iniciais deste trabalho sobre o aumento da frequência de termos 

como infância, cérebro, educação, professor(a) e ensino em uma publicação internacional 
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voltada para cognição, além da publicação de um conjunto de documentos oficiais do 

Ministério da Educação com vistas à construção de padrões gerais de qualidade na educação 

infantil e do esforço da Academia Brasileira de Ciências enfatizando aspectos econômicos, 

sociais e principalmente neurocientíficos como contribuintes para o entendimento da relação 

ambiente-mente-cérebro, influenciam positivamente a qualificação de professores para esta 

faixa etária. Acreditamos que as publicações neurocientíficas ainda são pouco exploradas, 

assim como os benefícios, os tipos de estudos e resultados são pouco conhecidos pelo público 

geral e pelos documentos oficiais, visto que a citação ou a produção de pesquisas em 

situações reais são limitadas. Esperamos contribuir para elucidar melhor este aspecto da 

perspectiva biológica (GARDNER, 1985, 2007, 2008) dentro do ambiente escolar e também 

mostrar caminhos possíveis para interpretações de pesquisas multidisciplinares.  

Em geral, as publicações neurocientíficas não são familiares ao público comum e 

exigiria uma melhor reflexão sobre os resultados que são divulgados pela mídia e senso 

comum. É possível que existam pesquisas interessantes que também sejam pouco exploradas 

pelo ambiente acadêmico educacional e externo ao conhecimento biológico. 

 

2.2 Referências pedagógicas, psicológicas e neurológicas 

 A escolha de dois autores clássicos da Pedagogia – Comenius e Maria Montessori – 

evidenciam que o debate ou as contribuições da relação cérebro-mente-educação são bem 

mais antigos do que parecem e necessitam de uma atualização. Howard Gardner e Jerome 

Bruner são dois autores contemporâneos escolhidos para subsidiar parte das discussões sobre 

as novas ciências do cérebro e do campo da educação infantil por estarem inseridos há muito 

tempo na temática e serem atores reconhecidos por professores, pedagogos, psicólogos 

educacionais internacionais e brasileiros. 

Duzentos anos de história de pedagogia, teorias educacionais, desenvolvimento e 

mudanças na escola separam Comenius, considerado o pai da Didática, e Maria Montessori, a 

médica italiana. Vale notar que já na época contemporânea encontramos o nascimento da 

ciência psicológica e da neurociência. A pertinência da escolha desses dois autores decorre da 

necessidade de mostrar que ideias pedagógicas possuem um ambiente próprio de produção de 

conhecimento que é vasto e empiricamente testado durante centenas de anos. Mas ideias 
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pedagógicas não são conhecimentos herméticos ou fechados, podendo, caso necessário, ser 

revistos à luz das novas descobertas da ciência da mente e do cérebro.  

Comenius é consagrado como o primeiro pensador a descrever ou sistematizar um 

conjunto de concepções que formariam a Didática e as metodologias de ensino, não somente 

acerca dos modos de aprendizagem dos alunos, mas também deixando para a história da 

pedagogia algumas formulações na época sobre a mente e cérebro. Embora tais concepções 

sejam rudimentares para a época atual, vistas à luz daquele momento, elas talvez pudessem 

ser consideradas inovadoras e mesmo diferentes. Concepções sobre a mente, o cérebro e 

ideias pedagógicas na época da modernidade são consideradas constructos sociais 

dependentes do tempo e espaço em que os atores viviam. Mesmo citando o cérebro, a mente, 

alunos, professores, metodologias e o ensino, algumas concepções podem ser alteradas, 

enquanto outras podem permanecer úteis para se pensar pedagogias atuais. Apresentaremos, 

desse modo, uma discussão sobre a ligação daquele autor com algumas ideias gerais 

contemporâneas sobre a base orgânica de funcionamento da mente. 

Montessori sempre acreditou que o estudo de uma determinada psicologia da ação 

educacional – e não de qualquer psicologia – pudesse fomentar uma pedagogia científica 

(CALÒ, 1978, p. 305-306). É preciso ressaltar a que primeira formação universitária desta 

autora italiana foi a medicina e muitas das propostas por ela elaboradas são hoje utilizadas 

para elucidar como pesquisas neurocientíficas podem ser uma via útil para o  conhecimento 

pedagógico cientificamente balizado. 

 

2.2.1 João Amós Comenius (1592-1670): Educação, Mente e Cérebro. Educação, Mente e 

Cérebro? 

João Amós Comenius é considerado como o primeiro pensador educacional a refletir e 

sistematizar um conjunto de ideias sobre a escola, o aluno, o ensino, as finalidades do 

ambiente escolar e, principalmente, a suscitar questões sobre método e metodologias de 

ensino universais (PIOBETTA, 1978, p.117-133). É verdade que, na principal obra de 

Comenius, Didática Magna, há uma forte apreciação dos ensinamentos cristãos e bíblicos 

como parte substancial de formação do homem. Algumas metáforas não nos servem mais nos 

dias atuais, como a comparação do aluno ou da criança a uma semente ou a uma planta e 
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concepções ou imagens de criança e de ensino que não evocam resolubilidade dos problemas 

escolares e do desenvolvimento da criança contemporânea. Alguns autores que viviam na 

mesma época também conceberam obras sobre o homem e a natureza humana. Pensadores 

como René Descartes (1596-1650), John Locke (1632-1704), Gottfried Wilhelm Leibniz 

(1646-1726), Isaac Newton (1643-1727), entre muitos outros, são clássicos do conhecimento 

cujas contribuições são substanciais para a filosofia e história. Mas o que diferencia o 

pensador educacional de outros filósofos? 

Cordeiro (2010, p.166) resume algumas das principais concepções de Comenius com 

relação à didática: 

 

O professor é investido por ela da missão de tornar o homem diferente, 
mediante os recursos da arte de ensinar. O seu método ou arte, parte de 
impressões sensoriais e procura as causas para os fenômenos a serem 
aprendidos. Trata-se de uma didática centrada na razão, na busca dos 
princípios gerais, na observação da natureza, das semelhanças e diferenças 
entre os fenômenos.  

  

Nos dias de hoje, é improvável pensar em uma escola baseada em um único método ou 

metodologia. Pensadores atuais também concordam que isso reduziria muito a capacidade da 

escola de atender um público amplo e diversificado e de responder às subjetividades e 

necessidades dos sujeitos presentes na sala de aula. Muitas das sugestões do autor moderno se 

mostraram interessantes e avançadas para a época, sendo utilizadas até os dias de hoje como 

foco de estudos históricos. Algumas observações sobre o homem e a potencialidade da alma 

daquele autor permanecem. Sobre a educação dos sentidos, Piobetta (1978, p. 126) afirma 

que, para o pensador do século XVII, uma “educação minuciosa dos sentidos” deve estar 

“indissoluvelmente” ligada à aquisição e à produção da escrita.  

É possível que concepções sobre a mente e o cérebro, a plasticidade2 cerebral, a 

potencialidade ou capacidade cerebral estivessem presentes naquele documento? Será que 

evoluímos cientificamente a fim de nos libertarmos de teorias seculares sobre o corpo humano 

ou ainda mantemos as mesmas ou parecidas visões de Comenius sobre as potencialidades e 

                                                           
2 A plasticidade cerebral pode ser entendida como a capacidade do cérebro em aprender por causa da própria 
flexibilidade, em respostas a estímulos ambientais; os mecanismos envolvidos mais conhecidos são a 
sinaptogênese e a poda neural. A integração das informações ocorre em maior parte no nível do córtex cerebral.  
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aplicabilidades do cérebro e da mente? Talvez, as formulações atuais sobre o cérebro sejam 

mais evoluídas, mais bem definidas ou concebidas, complexas talvez. Não obstante, seriam 

parecidas com aquelas concepções da mente e do cérebro do século das luzes? 

Em Comenius (1657/2004, p.58-59), Capítulo V, “[t]emos em nós por natureza as 

sementes da instrução, das virtudes e da religião”, encontramos alguns pensamentos que 

comparativamente indicam concepções da potencialidade da mente humana. Se naquele 

tempo o autor atrelava os poderes psicológicos a um Deus dos cristãos, hoje é bem comum 

encontrarmos explicações na genética, no desenvolvimento biológico e na relação da mente 

humana com os sentimentos ambientais. Podemos ler na obra do autor: 

 

Nossa mente não apreende só as coisas próximas, mas também aproxima de 
si as distantes (em lugar e tempo), alça-se às mais difíceis, indaga as ocultas, 
descobre as veladas, esforça-se por investigar também as imperscrutáveis; é 
algo infinito e sem limites. Se fossem concedidos ao homem mil anos, 
durante os quais adquirindo sempre novos conhecimentos, ele passasse de 
um conhecimento a outro, ainda assim teria novos objetos para conhecer, tal 
é a inexaurível capacidade da mente humana, que no conhecimento é como 
um abismo. Nosso pequeno corpo é circunscrito por limites muito exíguos: a 
voz pouco alcança, a visão só circunscreve a altura do céu, mas à mente não 
se pode impor limite algum, nem do céu nem além do céu; ela ascende além 
dos céus dos céus assim como desce ao abismo dos abismos, e mesmo que 
esses espaços fossem mil vezes mais vastos, ela seria capaz de penetrá-los 
com incrível velocidade. E queremos negar que tudo lhe seja acessível? 
Queremos negar que ela seja capaz de tudo conter? 

 

Poderíamos relacionar o trecho acima com algumas concepções contemporâneas sobre 

a plasticidade e a capacidade de processamento cerebral? Se pensarmos que os processos de 

aprendizagem permanecem de certa forma para toda a vida, a resposta é positiva; 

logicamente, guardadas as devidas diferenças do modo em que se construíam os 

conhecimentos da época e as formas contemporâneas de produção do conhecimento 

científico. Outra observação atual necessária é a de que devemos considerar que nem “tudo” é 

acessível à mente e à plasticidade humana. 

Com relação ao cérebro (COMENIUS, 1657/2004, p. 62-63), nas influências externas 

do órgão humano encontramos no mesmo texto: 
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Nosso cérebro, forja de pensamentos, é com justiça comparado à cera, sobre 
a qual são impressos os selos ou com a qual se moldam estatuetas. De fato, 
assim como a cera que, adaptando-se a todas as formas, pode ser plasmada e 
replasmada de todas as maneiras, também o cérebro, abrangendo as imagens 
de todas as coisas, recebe em si o que o universo contém. Isso mostra muito 
bem o que é o pensar e o que é a nossa ciência. Tudo o que me impressiona a 
visão, a audição, o olfato, o paladar e o tato é, para mim, uma espécie de 
selo, com o qual é impressa no cérebro a imagem do objeto, de tal modo que, 
uma vez retirado o objeto do alcance dos olhos, dos ouvidos, das narinas, das 
mãos, sua imagem em mim permanece, e permanecerá necessariamente se a 
atenção negligente não tiver formado uma imagem demasiadamente débil. 
Por exemplo, se vi uma pessoa e com ela falei, se em viagem vi um monte, 
um rio, um campo, um bosque, uma cidade etc., se ouvi trovões, música, 
discursos, se li atentamente alguma coisa de um autor etc., tudo isso fica 
impresso em meu cérebro e, sempre que sobreviver a lembrança, será como 
se essas coisas estivessem diante de meus olhos, ou soassem em meus 
ouvidos, como se as degustasse ou tocasse. Embora um cérebro receba as 
impressões de modo mais distinto que outro, embora as represente com mais 
clareza ou retenha por mais tempo, todo cérebro de algum modo as recebe, a 
representa e retém.  

  

Nos dias de hoje, é possível visualizarmos certas semelhanças nos discursos de 

pessoas leigas que citam as capacidades do cérebro. Mesmo algumas constatações científicas 

atuais sobre a neuroplasticidade, a memória e outras funções cognitivas como tato, fala, 

audição e a recuperação dessa memória podem ser encontradas no relato acima. Pode-se 

encontrar uma sutil distinção dos diferentes cérebros que o autor menciona, assim como na 

manutenção da função ou de uma lei universal de funcionamento do mecanismo humano 

referente ao processamento de informações. Se hoje aceitamos cientificamente que o cérebro 

não capta tudo ou não absorve tudo, pode-se entender que ele é um órgão ativo que faz 

inferências e processa ativamente informações necessárias. Talvez possamos dizer que 

existiria, para aquele autor e para a sociedade no geral, uma concepção naïf, ingênua sobre o 

funcionamento e as possibilidades de processamento do órgão gerador do pensamento 

humano. 

Nos movimentos motores humanos e na relação com a mente, encontramos nas 

palavras do autor a possibilidade de que já naquela época (COMENIUS, 1657/2004, p.72-73) 

 

[o] homem, por ser dotado de corpo, é feito para trabalhar, e no entanto 
vemos que não tem de nascença nada mais que simples aptidão: será preciso 
ensiná-lo aos poucos a sentar-se, a ficar ereto, a andar, a mexer as mãos para 
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realizar uma operação. Como, então, nossa mente poderia ter a prerrogativa 
de ser perfeita, em si e por si, sem preparação? É lei para todas as criaturas 
ter início do nada e desenvolver-se gradualmente, seja quanto à essência, 
seja quanto às ações. Mesmo os anjos, próximos da perfeição divina, não 
conhecem tudo, mas avançam gradualmente no conhecimento da admirável 
sabedoria divina, como mencionamos antes.  

 

Em outro momento o autor realça a importância do ensinamento mesmo nas ações 

corporais mais simples. O cuidado em situar a mente e as relações do ensino e a experiência 

com exercícios manuais encontram uma ideia embrionária desde aquela época. 

Outro capítulo do livro nos revela algumas concepções ainda presentes hoje em dia. 

No Capítulo VII, “A formação do homem é muito fácil na primeira infância: ou melhor, só 

pode ser dada nessa idade”, encontramos concepções que podem justificar visões sobre a 

idade mais fácil ou mais eficiente para as crianças ou alunos aprenderem. As comparações e 

analogias com a cera, barro ou molde e a criança são romantizadas e podem ser minimizadas 

para este estudo, pois era um recurso usual da literatura da época para construir teorias. A 

respeito da formação do homem o autor relata (COMENIUS, 1657/2004, p. 79): 

 

No homem essas coisas são obtidas do mesmo modo: o cérebro (que, como 
dissemos, ao receber através dos sentidos as imagens das coisas comporta-se 
como a cera) na idade infantil é úmido, tenro, pronto para receber todas as 
imagens que lhe chegam; aos poucos vai secando e endurecendo, e por isso 
as coisas nele serão impressas e esculpidas com maior dificuldade, como 
demonstra a experiência. (...) Assim, mesmo as mãos e os outros membros 
só podem exercitar-se nas várias atividades nos anos da primeira infância, 
enquanto os nervos estão maleáveis. (...) quem tiver de fazer grandes 
progressos no estudo da sabedoria precisará abrir seus sentidos para que eles 
tudo acolham logo nos primeiros anos, quando o ardor é vivo, o engenho 
vivaz e a memória tenaz.  

   

Baseando-se em muitos ensinamentos bíblicos, o pensador reforça a importância da 

tenra idade para o ensino das artes manuais, dos saberes intelectuais das artes liberais e da 

relação importante que a escola desempenha nessa etapa da vida. As afirmações do autor 

sobre os adultos e os idosos são evidentes, ele não acredita na mudança ou no aprendizado 

dessas pessoas devido às distrações que a vida impõe aos mais velhos. Curiosa a constatação 
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de que o cérebro “vai secando e endurecendo”, tornado a aprendizagem mais difícil, ou quase 

impossível, imagem que perdura até os tempos atuais para grande parte da população. 

Hoje sabemos que o aprendizado ou a capacidade de aprender deve ser para toda vida, 

embora ocorra com menos intensidade com o passar dos anos. O desafio contemporâneo não 

seria ressaltar a perda de uma plasticidade cerebral durante os anos iniciais, todavia é o 

desafio atual manter ou postergar a perda gradual dessa aprendizagem e criar métodos de 

ensino para a população geriátrica. O declínio das funções cognitivas do cérebro ocorreria por 

fatores culturais ou puramente biológicos? Seria uma associação ou combinação de fatores 

que levariam a este resultado constatado pelo pensador do século XVII e que muitos 

pensadores continuam a acreditar? É possível– ou em que medida – que períodos críticos, 

para utilizar a linguagem neurocientífica, são importantes para o contexto educacional? A 

sociedade contemporânea estaria disposta a arcar com os custos para financiar um ambiente 

propício para mudanças intelectuais? Sobre essa questão, o pesquisador Michael Rutter 

proferiu uma palestra para a Academia Brasileira de Ciências (RUTTER, 2011, p. 167-168), 

evento que contrasta conhecimentos errôneos ou mitos com a realidade científica: 

 

MITO IV: Os efeitos ambientais sobre o cérebro durante os períodos críticos 
de crescimento são universais e imutáveis. Errado, porque há evidências de 
influências genéticas sobre a vulnerabilidade ambiental. Aparentemente 
experiências semelhantes podem levar a efeitos de “perda” (ou seja, 
proteção) ou “sensibilização” (vulnerabilidade). Há também evidências de 
efeitos do contexto social e de experiências anteriores. 

 

 

Em Comenius (1657/2004, p.104-106) encontramos algumas das discussões 

introdutórias sobre método e metodologias que nos cercam até os dias atuais, como no relato 

de que naquele tempo faltavam “escolas que correspondessem perfeitamente aos seus fins”. É 

possível notar, assim, as mesmas ou similares constatações àquelas com as quais estamos 

acostumados a vivenciar, ler e ouvir dos colegas de trabalho e pesquisa. Desde aquele tempo 

havia escolas que empregavam métodos ruins e ineficazes de ensino, ou parece pelo menos 

ser esta a constatação do autor. Muitas das constatações foram também baseadas nos escritos 

de Lutero (in COMENIUS, 1657/2004, p.105) de que “[p]ara instruir os jovens, ademais, a 

maioria adota ainda um método tão duro, que as escolas geralmente são consideradas 
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espantalhos para crianças e tortura para a mente: a maior parte dos alunos, enojada da cultura 

e dos livros, precipita-se para as lojas dos artesãos ou para alguma outra ocupação”. 

Outras constatações acerca da escola ou de uma inanição dos atores escolares frente à 

falta de atividades motivadoras permanecem até os dias de hoje. Naquela época, os alunos que 

saiam das escolas e que não ofereciam plena condição de aprendizagem e/ou não se 

adaptavam às tortuosas situações de ensino eram chamados de “asnos selvagens” e “mulos 

desbocados e petulantes” (COMENIUS, 1657/2004, p. 105). 

O debate sobre métodos e metodologias não é novo – na época acreditava-se em um 

método perfeito e universal que pudesse suprir as atividades escolares de ensino e 

aprendizagem. Atualmente, muitos dos métodos são vistos como ferramentas pontuais, em 

que o auxílio é e deve ser imprescindível para o fazer pedagógico. Como podem, ainda hoje, 

alguns alunos de escolas públicas – brasileiras ou de qualquer país – concluírem os anos 

escolares na condição de semi ou analfabetos depois de anos dentro de uma escola? Tomando 

o conceito de letramento, alguns não percebem a mudança contextual do texto e não 

conseguem se apropriar de ferramentas necessárias para o dia a dia de alguém minimamente 

alfabetizado. Como alguns alunos deixam a escola com pouco ou nenhum prazer/fascínio 

pelas ferramentas matemáticas que a sociedade vem desenvolvendo durante milênios? Este 

debate já era discutido pelo autor iluminista, quando ressaltava que alguns alunos passavam 

anos nas escolas sem aprenderem o que poderia ser aprendido facilmente em um ano e com 

pouco esforço cognitivo (COMENIUS, 1657/2004, p. 106). Métodos enfadonhos ou pouco 

produtivos não são exclusividade do nosso tempo, são heranças que podem ser rompidas por 

várias vias do conhecimento pedagógico. Os métodos de ensino e aprendizagem exaustivos 

sem razão, aqueles apoiados apenas na memorização momentânea ausente de raciocínio 

preocupavam os pensadores da época do iluminismo. Foi naquela época que algumas pessoas 

com notória memorização de informações, conhecidas como enciclopedistas, ficaram 

famosas.  

O conhecimento intuitivo e histórico de Comenius, aliado às experiências vividas em 

diversos países da Europa, mostrou a importância de um ensino e aprendizagem natural que 

privilegiasse a facilidade, a espontaneidade e a observação do modo como a natureza do 

aprendizado e do ensino procedem. De forma rudimentar, adotamos muitas das observações 

que o autor propõe para o ensino e aprendizagem das artes no ensino da leitura e da escrita, 
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sejam elas para o bom ou mau ensino. Por exemplo: o aluno deve começar com algo familiar, 

como objetos ao redor e do cotidiano, já que a imitação tem um papel inicial e importante no 

aprendizado. Posteriormente, o aluno deve se libertar das formas prontas, uma vez que as 

línguas deveriam ser aprendidas primeiramente pela prática e depois pela gramática. Esta 

questão do ensino da língua materna vivido anteriormente à gramática é talvez uma das ideias 

libertadoras para o ensino de línguas estrangeiras para crianças pequenas.  

No pensamento do autor, nota-se também a importância das sensações na aquisição do 

saber, sendo ainda não evidente a noção de cognição, fruto da Revolução Cognitiva do século 

XX. O fazer, o tocar, o escutar, o ouvir, o ver, o observar, o mover, o mexer, o sentir e o testar 

é o que no limite chamamos hoje de interatividade na aprendizagem. Embora a memorização 

fosse vista como parte importante e fundamental em certas profissões, aquelas que 

necessitassem de treino por meio das línguas e das letras, além da orientação na tenra idade, o 

ensino também deveria privilegiar o raciocínio. Essas ações, quando bem aproveitadas pela 

escola e bem direcionadas pelo método correto de ensino, levariam o aluno à maestria das 

atividades, concepções questionadas nos dias de hoje para a escola atual. 

 

2.2.2 Maria Montessori (1870- 1952): uma teoria, um método, múltiplas pedagogias 

Duzentos anos separam as concepções pedagógicas de Comenius e Montessori. 

Primeira médica a ser formada na Itália (CORDEIRO, 2010), Montessori foi uma 

pesquisadora educacional e autora de diversas obras que influenciaram a pedagogia. Uma de 

suas principais contribuições foi a relação criada com alunos que possuíam algum distúrbio 

cerebral e cognitivo e as possibilidades de aproveitamento desses estudos em alunos de 

qualquer escola. Comparativamente, a utilização do conhecimento científico aparece com 

linhas mais claras e precisas na obra da pesquisadora italiana do que nas palavras do fundador 

da Didática, por razões óbvias de desenvolvimento da própria ciência e do conhecimento 

científico. Enquanto Comenius elabora discursivamente a defesa de um ensino universal para 

homens, mulheres, crianças, pobres, ricos, os mais inteligentes e os menos inteligentes; a 

médica eleva para um nível de complexidade e aplicação pedagógica maior, pensando nas 
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concepções, nos ideais e na aplicabilidade comparada entre pessoas normais e anormais3; os 

dois são adeptos a um tipo de concepção naturalista da criança. Entender que antigamente a 

psicologia emprestava conceitos da medicina para abordar problemas psicológicos é 

importante para afastar quaisquer tipos de preconceitos ou mal entendidos em relação à obra 

da autora; atualmente seria impensável chamar algum ou qualquer aluno ou criança de 

anormal, retardada ou deficiente mental, pois tais definições não são úteis para o trabalho 

pedagógico. 

Talvez a concepção mais importante a ser empregada é a Pedagogia Científica para 

fundamentar um pensamento entre a Pedagogia e a Neuropsicologia Cognitiva. Se em 

Comenius a concepção de intervenção era a mais próxima de um estudo natural das coisas, 

para Montessori a intervenção tem um caráter mais estruturado. Tal concepção não deve ser 

vista à luz do embate entre positivismo ou antipositivismo. Esse tipo de pedagogia deve ser 

tomado como uma via de pesquisa pedagógica e observação para ligar os “anormais” aos 

“normais” ou crianças e adultos com algum tipo de disfunção cognitiva particular a pessoas 

aparentemente sem problema cognitivo. Na época, a utilização de metodologias para se 

ensinar pessoas sem deficiências cognitivas ou cerebrais a partir de estudos em crianças 

internadas com distúrbios ou deficiências gerou uma polêmica muito grande. Nota-se que 

ainda hoje encontramos resistência em aceitar que estudos com sujeitos disléxicos possam 

auxiliar o ensino de leitura e escrita de pessoas sem problemas cognitivos aparentes. A via 

pedagógica gerada por Montessori partiu de publicações, seminários, palestras e métodos 

criados com relativo sucesso pela autora, que deixava clara sua fundamentação em autores 

como Itard, Seguin e Ovide Decroly (CALÒ, 1978, p.305). Segundo Calò (1978, p. 305),  

 

a ideia que era verdadeiramente fruto de suas meditações e de sua 
experiência pessoal era a da possibilidade e da necessidade de traduzir as 
conquistas da pedagogia dos anormais e dos deficientes mentais em meios de 
aprofundamento, de correção e de aperfeiçoamento substancial dos métodos 
de educação da infância normal.  

  

                                                           
3  Este termo não deve ser visto de uma forma pejorativa. A concepção de anormalidade é uma expressão 
anatomicamente utilizada até os dias atuais para demonstrar aquilo que foge da curva normal da estatística, 
também chamada de variação anatômica. 
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A autora acreditava que uma determinada pedagogia necessitava de uma psicologia 

educacional, o que não quer dizer que qualquer psicologia fundamentada no puramente 

fisiológico, psicométrico ou experimental auxiliaria na fundamentação pedagógica. A 

psicologia educacional ou a psicologia em ação, assim, deveria voltar-se para teorias, 

programas e métodos capazes de relacionar o dinamismo escolar da sala de aula in vivo e as 

transformações ocorridas nesse ambiente particular.  

Montessori diferenciava dois tipos de pedagogia: uma derivada dos estudos de Itard, 

do tempo da Revolução Francesa, a qual procurava sistematicamente estimular4 os sentidos 

daqueles cuidados por ele, não havendo ainda uma distinção clara entre sentidos e cognição; e 

outra nascida a partir das experiências de Fechner, Weber e Wundt, que fundaram uma 

psicologia experimental na qual eram testados os estímulos mínimos e máximos, conhecidos 

como limiares cognitivos. Essas duas perspectivas caminharam de maneira autônoma. 

Atualmente encontramos trabalhos que fundamentam boa parte dos estudos neurocientíficos 

modernos e contemporâneos abordando ambos pontos de vista. O primeiro fundou escolas de 

surdos-mudos e de deficientes mentais, enquanto o segundo possibilitou uma ciência 

experimental de controle e exatidão laboratoriais. Nos dias de hoje, é impossível estudar as 

teorias da Gestalt, dos limiares ou da diferença perceptível, a Lei de Weber (Ernst Weber) e a 

Lei de Fechner para compreender a visão, por exemplo, sem entender boa parte da Psicologia 

Sensorial da visão (GAZZANIGA, 2005, p.147-171). Tanto a Psicologia Clínica quanto a 

Medicina Clínica atual procuram incorporar os dados e pesquisas produzidas pelos dois 

campos do conhecimento. 

Para a médica italiana, o sistema de Itard era o mais adequado, pois ao mesmo tempo 

em que se comparam diferentes materiais, propiciam-se estímulos contrastantes entre os 

objetos. Naquela época, os trabalhos experimentais que testavam e calculavam as reações 

mentais, a percepção entre objetos e formas maiores e menores, distâncias e cores diferentes, 

além de sentidos táteis e porcentagem de erros e acertos, possibilitavam observações 

minunciosas, as quais eram descritas, quantificadas e calculadas. No entanto, a diferença 

significativa entre Montessori e outros cientistas da mente resume-se ao fato de ela constatar a 

falta do fator educacional, sendo preciso, assim, orientar a educação sensorial como 

                                                           
4 Embora Itard não tivesse a noção do mecanismo de ação dos neurônios, o potencial de ação, muito 
provavelmente ele percebeu que os estímulos externos propiciavam de alguma forma um “despertar da 
inteligência”. O papel do ambiente no desenvolvimento cerebral é um fator preponderante. 
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componente fundamental para o desenvolvimento de teorias realmente profícuas, aliando 

descobertas da psicologia sensorial aos objetivos educacionais (MONTESSORI, 1965, p.176). 

Muitas das críticas atribuídas à psicologia experimental procuram mensurar “por meio 

de reações instantâneas, o nível de desenvolvimento mental, considerando como simples 

detalhe como medida absoluta de todo o conjunto, assim como se mede o crescimento do 

corpo em suas idades sucessivas” (MONTESSORI, 1965, p.177). 

Para Montessori (1965, p.177), uma aplicação prática educacional baseada na 

psicologia experimental estava fadada ao fracasso, pois se referia a estímulos mensuradores e 

não a estímulos como agentes de mudança. A mensuração dos estímulos é comumente 

utilizada na área médica, onde os estudos dos limiares se fazem fundamentais para se prevenir 

doenças degenerativas e iniciar intervenções. Os estudos de Itard forneceram aplicações 

práticas quase que imediatas para os educadores.  

A teoria de Montessori é hoje em dia menos conhecida do que a importância da 

religiosidade na educação, ainda atualmente carregada de noções diferentes sobre a formação 

da moral e do intelecto humano. Sob outro aspecto, a autora italiana afirma que a experiência 

privilegia a repetição de ações sobre os materiais, sendo o contato entre as crianças sempre 

vertical ou hierárquico – não privilegiando a troca de conhecimento entre pares – e as 

orientações apenas fornecidas quando necessárias.  

A adesão das concepções montessorianas sobre educação por neurocientistas se deve à 

ativação neural que as atividades motoras proporcionam no córtex cerebral. O estímulo ou o 

input sensitivo provocado na ponta dos dedos pelas lixas em forma de letras, os movimentos 

amplos de repetição, a combinação das palavras e a repetição dos sons das letras corroboram 

vários estudos cognitivos, tal como demonstraram os experimentos de Montessori. Algumas 

das pesquisas atuais em neurociência do cérebro são fundamentadas nesse tipo de 

investigação em que os dados podem ser captados por algum tipo de mecanismo e assim 

registrar essa diferença de energia potencial ou consumo de metabólitos (por exemplo, a 

diferença de oxigênio tecidual, a movimentação ou ordenação de partículas, a captação dos 

potenciais de ação, microvoltagens, etc.). A familiaridade com a literatura médica e biológica 

também pode ser um fator contribuinte para a aproximação desses autores.  
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Uma das críticas atuais feita por neurocientistas é a de que educadores não utilizariam 

as técnicas cujas experiências se demonstrassem eficientes. Talvez os educadores deixem de 

citar alguns pensadores indicados por neurocientistas – como Maria Montessori – pelo motivo 

de já terem incluídos na práxis diária tais recursos ou técnicas pedagógicas. Por exemplo, 

quando o neurocientista Dehaene (2009, p. 228) sugere algumas atividades: 

 

In kindergarten, very simple games can prepare children for reading 
acquisition. At the phonological level, preschoolers benefit from playing 
with words and their component sounds (syllables, rhymes, and finally 
phonemes). At the visual level, they can learn to recognize and trace letter 
shapes. The Montessori Method, which requires tracing sandpaper letters 
with a fingertip, is often of considerable help at this early age. It helps 
children figure out each letter´s orientation, and makes it clear that “b”, “p”, 
“d”, and “q” are different letters5.  

Em outro trecho, interligando os conhecimentos neurológicos com a prática diária escolar e na 

tentativa de contribuir cientificamente para o debate, o pesquisador (DEHAENE, 2009, p. 

298- 299) relata sobre os aspectos dos gestos, ações motoras e a ação integrada do aluno: 

 

That both the dorsal and ventral pathways need to be trained for reading may 
explain the remarkable success of teaching methods that emphasize motor 
gestures. In preschools that follow the method first instigated by the Italian 
psychologist Maria Montessori, one of the activities that prepares children 
for reading consists of tracing the contours of large sandpaper cutout letters. 
Children are taught to do this from left to right, paying careful attention to 
the order in which the strokes are drawn. This activity brings together 
gestures, touch, vision, and sense of space. By imposing an asymmetrical 
rout, always going from left to right, symmetry-breaking in the ventral visual 
pathway is no doubt simplified. In fact, the French psychologist Edouard 
Gentaz has demonstrated experimentally that, in normal children, this 
multisensory method is more efficient than classic phonological and visual 
training alone6. 

                                                           
5 No jardim de infância, jogos muito simples podem preparar a criança para a aquisição da leitura. No nível 
fonológico, pré-escolares se beneficiam do jogo com palavras e os componentes sonoros delas (sílabas, rimas e 
finalmente fonemas). No nível visual, eles podem aprender a reconhecer e traçar as formas/traços das palavras. O 
Método Montessori, que requer traçar a ponta do dedo em lixas de papel, é frequentemente de ajuda considerável 
nesta idade jovem. Isso ajuda a criança a entender/compreender cada orientação da letra, e deixa claro que “b”, 
“p”, “d” e “q” são letras diferentes.  
6 Ambas as rotas dorsais e ventrais precisarem ser treinadas para leitura poderia explicar o incrível sucesso dos 
métodos de ensino que enfatizam os gestos motores. Nas pré-escolas que seguem o método primeiramente 
instigado pela psicóloga italiana Maria Montessori, uma das atividades que prepara a criança para a leitura 
consiste do traçado dos contornos de letras grandes cortadas em lixas de papel. Crianças são ensinadas a fazer 
isso da esquerda para a direita, prestando muita atenção à ordem na qual as linhas são desenhadas. Esta atividade 
traz junto gestos, toque, visão e senso de espaço. Por imposição de uma rota [cerebral] assimétrica, sempre indo 
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Ainda conforme o pesquisador francês, os estudos multissensoriais serão um novo 

campo de pesquisa neurocientífica (DEHAENE, 2009, p. 299). Se há ainda caminhos 

neurocientíficos a serem descobertos para revelarem a melhor opção para a aprendizagem, no 

campo educacional há tempos educadores estão comprometidos nessa perspectiva. Seria 

necessário indagar aos neuropsicólogos quais escolas não trabalham ou não gostariam de 

trabalhar com as crianças em uma perspectiva multissensorial. As recomendações oficiais 

brasileiras são claras com relação a essa questão, baseadas em várias experiências 

internacionais. Talvez uma das mais conhecidas seja a experiência de Reggio Emilia na Itália, 

país onde Montessori fundou inúmeras escolas e continua sendo referência para várias delas. 

Howard Gardner (1999/2007, p. x-xi), ao escrever o prefácio sobre a experiência italiana, 

relata como a dedicação de Loris Malaguzzi em estabelecer uma educação de qualidade 

baseada em autores como “Froebel, Montessori, Dewey e Piaget” elevaram os níveis de 

qualidade e nortearam a criação de um sistema de educação para a primeira infância que 

proporciona à criança as expressões mentais em sua totalidade, ou seja, que possibilita a 

expressividade da criança em Cem linguagens. 

Mantendo tal perspectiva de expressividade e integração de várias vias cognitivas, não 

somente sensações, Malaguzzi nos chama atenção para os perigos de teorias isoladas da 

realidade escolar, de modo que o sucesso dessas teorias estaria relacionado à interlocução 

constante com a prática educativa. Em um ambiente escolar, por exemplo, um dos papéis 

fundamentais para o ensino da leitura para crianças é a função do adulto na facilitação do 

processo. O professor, o cuidador ou o ator responsável por coordenar e incentivar o processo 

do letramento emergente está intimamente relacionado “ao oferecimento de estruturas 

semânticas e sistemas de significados que permit[a]m que a mente infantil se comunique” 

(MALAGUZZI, 1999/2007, p. 91). Contudo, isso está ligado ao proporcionamento de 

autonomia às crianças, no ato dos adultos em “ativar, especialmente de um modo indireto, a 

competência de extrair significado, das crianças, como uma base para toda a aprendizagem.” 

(MALAGUZZI, 1999/2007, p. 91). Assim, o autor italiano (MALAGUZZI, 1997/2007, p. 97) 

                                                                                                                                                                                     

da esquerda para direita, a quebra da simetria na rota visual ventral é sem dúvida simplificada. De fato, o 
psicólogo francês Edouard Gentaz demonstrou experimentalmente que, em crianças normais, este método 
multissensório é mais eficiente que os treinos fonológicos e visuais sozinhos/isolados.  
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discorre sobre a importância de uma teoria ou quaisquer sugestões voltadas aos professores e 

ao sistema educacional: 

 

Quando começamos a falar sobre a teoria e prática da educação, podemos 
falar indefinidamente. Concordo com Wilfred Carr (1987) quando ele diz 
que é bom evitar a discussão demasiada de teorias, porque existe o risco de 
privá-las de seu aspecto prático. Na verdade, uma teoria é legítima se lida 
com problemas que emergem da prática da educação e que podem ser 
solucionados pelos educadores. A tarefa da teoria é ajudar para que os 
professores entendam melhor a natureza de seus problemas. Desta forma, a 
prática torna-se um meio necessário para o sucesso da teoria.  

 

Essa perspectiva de trabalho pedagógico parte de alguns princípios utilizados por 

vários autores. A diferença, quando são confrontados teóricos ou pesquisas experimentais e a 

prática pedagógica, é que nem sempre tudo aquilo que é descrito pode ser significativo em 

determinado contexto. O entendimento das formas de aquisição e expressão, letramento e 

alfabetização descritas pelo pesquisador francês apontam uma realidade importante: 

professores que conhecem bem a relação grafema, fonena e morfema podem avaliar e 

compreender melhor as dificuldades dos alunos, bem como prevenir que tais problemas de 

aquisição da leitura perdurem durante os estágios seguintes da escola, conforme aponta 

Dehaene (2009, p. 229-233). 

Com relação ao método Montessoriano, até os dias atuais existem escolas que seguem 

com mais ou menos afinco os ensinamentos da autora italiana. Da teoria e psicologia próprias 

daquela autora, a pedagogia ou as pedagogias contemporâneas incorporaram em sua práxis 

aquilo que perceberam serem aspectos profícuos desta relação conturbada entre teoria e 

prática. 

 

2.2.3 Vygotsky, Luria e a divergência dos experimentos neurais 

 A publicação da edição brasileira da obra “Fundamentos de Neuropsicologia” de 

Aleksander Luria (1981) já indicava muitos dados sobre a fisiologia e formação da cognição 

humana em perspectiva similar às pesquisas atuais no campo das neurociências. Grosso 

modo, as reflexões e os trabalhos atuais sobre como nasce ou como ocorre a cognição humana 

são muito parecidos com as práticas clínicas, pesquisas e áreas cerebrais descritas pelos 
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trabalhos do autor russo. A evolução tecnológica possibilitou maior precisão, rapidez e 

compreensão dos fenômenos complexos aos quais Luria e Vygostky infelizmente não tiveram 

acesso. A questão da localização cerebral das funções cognitivas, como a aquisição da leitura 

e de outros fatores que a influenciam, já eram muito bem entendidas por especialistas da 

época. O localizacionismo cerebral também levou a uma crise da neurociência (LURIA, 1981, 

p. 10), pois alguns autores mais críticos defendiam a necessidade de se pensar os processos 

pelos quais ocorrem os mecanismos cerebrais mais complexos, como, por exemplo, o 

funcionamento da semântica, da categorização ou das funções categóricas e das vias que 

ligam cérebro e mente. Havia uma profusão de dados pontuais sobre o funcionamento da 

superfície do cérebro e alguns neurologistas acreditavam que isso bastava para a associação 

entre o local do funcionamento cerebral e as funções mentais. A partir dessa crise de dados 

sobre a localização das palavras no cérebro ou das áreas afetadas que não permitiam ao ser 

humano letrado escrever, surgiu uma concepção inovadora sobre o órgão humano. A 

concepção de função ou funcionalidade, em uma perspectiva integrativa do ser humano 

(LURIA, 1981, p.13), deveria apresentar 

 

[e]ste conceito de uma “função” como um sistema funcional inteiro [como] 
uma segunda definição, que difere nitidamente da definição de uma função 
como a função de um tecido particular. Enquanto os processos autonômicos 
e somáticos mais complexos estão organizados como “sistemas funcionais” 
deste tipo, este conceito pode ser aplicado com ainda maior propriedade às 
“funções” complexas do comportamento.  

 

 Isto não significa dizer que lesões ou a localização anatômica de funções cerebrais não 

sejam importantes. Luria defendia que os processos psicológicos deveriam ser observados sob 

uma perspectiva sistêmica, o que ele chamou de “análise sindrômica das alterações de 

comportamento que se manifestam em lesões cerebrais locais.” (LURIA, p. 23, 1981). 

Devemos tomar cuidado com certas afirmações feitas na época; a necessidade de 

conhecimento da literatura já consagrada, bem como das novas pesquisas que envolvem o 

processo de leitura e escrita, podem evitar transtornos e poupar muito tempo na aquisição e 

correção de concepções errôneas ou passíveis de múltiplas interpretações. Por exemplo, ao 

citar uma pesquisa feita pelo próprio grupo sobre a investigação da dissociação do processo 

da fala, Luria (1981, p. 25) afirma que a distinção de duas áreas separadas para falar e ouvir 
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música ocorre de forma independente. O paciente examinado poderia escutar e “compor 

brilhantes trabalhos musicais”, podendo  levar à conclusão de que a fala humana não pode 

auxiliar a musicalidade humana ou que se tratam de processos que ocorrem de forma 

totalmente independente.  

 Provavelmente Luria e Vygostky divergiam entre si sobre várias questões. 

Acreditamos, no entanto, que o ponto-chave daquele grupo de pesquisadores em acreditar nas 

funções superiores e no ambiente como influenciador fundamental para o funcionamento 

cerebral ainda se mantém. O pesquisador francês Dehaene (2009, p. 320), por exemplo, relata 

que vários neurocientistas e psicólogos concordam que o lobo frontal é uma parte do cérebro 

importante para a conexão rápida para a compreensão da fala e o processamento de 

modalidades visuais e auditivas. 

 Há outros fatores que devem ser levados em consideração quando relacionamos 

aspectos cerebrais motores à produção da fala. Em um artigo que procura evidenciar a 

evolução da habilidade da fala em seres humanos, pesquisadores defendem que a rota motora 

do cérebro é a mais associada ao desencadeamento da linguagem e da fala. É uma associação 

de componentes finos motores como tocar um violino, falar, controlar gestos e movimentar a 

boca, a língua, a laringe e a face. Para alguns cientistas, áreas do cérebro que controlam 

movimentos podem desencadear ou teoricamente auxiliar ou prejudicar a relação com a 

produção da linguagem. A base para essas pesquisas reside no fato de alguns estudos 

mostrarem que pessoas sintomáticas para doença de Parkinson são afetadas principalmente no 

gânglio basal do cérebro, estrutura responsável pela articulação gestual e verbal (SCIENCE, 

2004, p. 1317). Tais pacientes teriam dificuldade em articular verbos no passado (em inglês 

indicado pela terminação ed), mesmo tendo uma estrutura afetada para controle motor 

humano. 

 No mesmo artigo acima mencionado, ainda é discutida a importância dos neurônios 

espelho (mirror neurons) para a compreensão da ligação entre movimentos humanos e áreas 

de Broca e Wernickle – responsáveis em parte pela compreensão e execução da fala humana –

, estabelecendo desse modo uma continuidade teórica e funcional entre reconhecimento, 

imitação e linguagem. Tais neurônios seriam, assim, uma ligação perdida entre as funções 

cerebrais e mentais. Partindo desse mesmo entendimento, a publicação da Academia 

Brasileira de Ciências (ABC, 2011, p. 50-51) resume que: 
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Os neurônios espelho foram descobertos em primatas em região parietal 
posterior, reciprocamente conectado com a área F5 [59]. O sistema neuronal 
humano tem sido descrito como HMNS (do inglês, Human Mirror Neuron 
System) e há evidências de interação da área de Broca (relacionada aos 
mecanismos de linguagem descritos) e a área motora primária M1 [60]. Esta 
interação é entendida como base para aprendizado. A observação de ações 
realizadas por outros e reproduzidas internamente produz resposta dos 
sistemas neurais motor e de linguagem de maneira integrada, e envolve 
racionalização e concepção imaginativa menos intensa para realização do 
ato. Assim, este sistema poderia estar relacionado à capacidade de integração 
de estímulos no contexto de aprendizado. 

  

 O que poderíamos concluir a respeito dessas últimas afirmações sobre a integração 

entre motricidade humana, aspectos da fala e da aprendizagem, especialmente para a criança 

pequena? Talvez possamos chegar a uma hipótese de que o aprendizado seja (mais) 

significativo ao integrar todas essas funções cognitivas e que tenha assim mais resultados 

educacionalmente esperados do que o simples treino mecânico, baseado na cópia ou na pura e 

exclusiva observação. O ambiente rico e diferenciado é um fator importante para a 

diferenciação das estruturas internas do ser humano. 

 Luria descreve que Vygotsky achava desnecessárias e “destinadas ao insucesso 

quaisquer tentativas de descobrir ‘raízes biológicas’ das ações voluntárias” (LURIA, 1981, p. 

214). Essa parece ser a mesma atitude de alguns pesquisadores atuais, mesmo com a própria 

psicologia contemporânea mais próxima à biologia. O estudo do orientador de Luria foi 

primordial para se entender como ocorre a interação entre (i) as crianças e (ii) os adultos e as 

crianças, mas, por outro lado, não foi capaz de relacionar as funções complexas do ser 

humano com a própria biologia, como discutiu e investigou seu discípulo neurologista.  

 Seguindo a perspectiva histórico-cultural, encontramos dois estudos defendidos 

recentemente no âmbito da Universidade de São Paulo. O primeiro documento é um artigo 

fruto do doutorado defendido no Instituto de Psicologia da USP, o qual trata do conceito de 

consciência e traça algumas relações com aspectos neuropsicológicos defendidos pelo 

fundador da escola de psicologia russa. Segundo Toassa (2006), os principais documentos de 

Vygotsky consultados foram produzidos entre 1924 e 1934. Conferências e debates fazem 

parte do legado do pensamento que procurava articular um pensamento complexo – superior 

humano – sobre a consciência e o cérebro. Embora trate da formação simbólica na criança, 
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englobe várias áreas do conhecimento como sociologia, filosofia e artes, a publicação não cita 

informações sobre a aquisição ou desenvolvimento do letramento em crianças pequenas. 

 Boa parte dos mesmos documentos investigados por Toassa (2006) fizeram parte do 

doutorado de Silva (2012). De acordo com as autoras, na obra de Vygotsky a palavra cérebro 

é presente em vários textos, além de recorrente em apresentações em congressos, discursos e 

debates produzidos em épocas distintas de sua vida. Do ponto de vista da história da 

Psicologia, o autor russo e a escola posteriormente por ele desenvolvida exercem ainda forte 

influência na explicação sobre a mente e o simbolismo desenvolvido por crianças e pelo 

substrato neural. As obras que citam aspectos de uma psicologia cultural e que delimitam a 

importância do ambiente para a influência de aspectos cognitivos e neurais são atribuídas aos 

dois autores principais daquela escola: Vygotsky e Luria.  

 Não encontramos em Toassa (2006) e Silva (2012) uma abordagem contemporânea 

investigativa específica sobre o letramento ou a consciência linguística em crianças na idade 

de 0 a 5 anos. Dessa forma, os trabalhos entraram nos critérios de exclusão de nossa 

metodologia.   

 Acreditamos que a abordagem de Luria é mais indicada para iniciar e abordar o 

problema da mente e do cérebro, pois, seguindo os estudos e as técnicas por ele relatadas, é 

possível reproduzir os conhecimentos sobre o cérebro, a reprodutibilidade do conhecimento e 

as pesquisas – bem como indicam resultados encontrados na literatura internacional. Ao 

investigar estados de “atenção voluntária”, a relação com os músculos e a motricidade 

intencional, as áreas do cérebro demonstravam maior atividade no eletroencefalograma. 

Conforme indica Toassa (2006, p. 72), a psicologia de Vygostky e as ideias por ele 

desenvolvidas “foram amplamente esclarecidas, enriquecidas ou (muitas vezes) superadas 

pela neuropsicologia de Luria e outros cientistas soviéticos. São funções de ação observável 

no exterior do homem e controladas de seu interior”. Em condições normais de fala, escrita, 

escuta e leitura, o ser humano executa a maior parte das funções neurológicas com uma 

regularidade, dentro de padrões mais ou menos estabelecidos, e, ao sair desses padrões, parte-

se para o estudo das patologias neurocognitivas. 

Entre o normal e o patológico existe um corpo de estudos que muitas vezes é pouco 

explorado ou não citado. Nosso trabalho inclui justamente essas pesquisas, excluindo as 

formas de patologização da educação, mas incluindo o conhecimento de técnicas de 



Luciano Eiken Senaha Quais as contribuições neurocientíficas para o letramento emergente na educação 
infantil em crianças de 0 a 5 anos de idade? 

 

46 

 

investigação da neurociência para auxiliar a práxis educacional, respeitando o contexto 

pedagógico em que o educador se encontra. Observamos, assim, uma relação profícua nas 

pesquisas entre o ambiente e os aspectos biológicos que formam o entendimento da base para 

as faculdades mentais superiores. 

 

2.2.4 Revisitando a caixa de ferramentas do jovem Jerome Bruner 

 Por meio da orientadora deste estudo, professora Doutora Tizuko Morchida 

Kishimoto, foi disponibilizada uma quantidade razoável do material publicado por Jerome S. 

Bruner no começo da carreira. As publicações traduzidas para a língua portuguesa são 

predominantemente da fase tardia e madura do autor, um período de reconhecimento de uma 

carreira acadêmica sólida e reconhecida internacionalmente por pesquisadores e educadores 

escolares. Tal fase é permeada de reflexões e insights que tendem a ser menos diretivos ou 

programáticos (no sentido da definição programática de Israel Scheffler), não fornecendo 

guias práticos para ações, como indicavam algumas tendências mais tecnicistas da educação. 

Takaya (2008, p. 2) relata que: 

 

His recent view does not seem to provide educators as straightforward a 
guideline for curriculum development as his earlier view did; rather, it 
provides us with perspectives to understand and assess the characteristics of 
the education we have today7.  

 

Para o autor, não é portanto função da Neuropsicologia ou de qualquer ciência 

psicológica inculcar métodos ou técnicas rigorosas a serem aplicadas no ensino como um 

todo, mas pensar caminhos e soluções possíveis para o ambiente de aprendizagem e ensino. A 

aplicação de uma técnica, procedimentos ou qualquer ação educativa com estrutura rigorosa 

ou extremamente rígida deve ser específica e muito bem contextualizada. Embora em outras 

publicações (BRUNER, 1971) o estudioso tenha defendido uma psicobiologia da pedagogia 

                                                           
7 A visão recente dele [Bruner] parece não prover educadores com um guia direto para o desenvolvimento 
curricular como fazia quando era jovem [entre os anos de 1950 e 1970]; especificamente, nos fornece 
perspectivas para entender e avaliar as características da educação que temos hoje. 
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que pudesse ligar o funcionamento do sistema cerebral à aquisição da cultura, os dados e 

experimentos propostos ainda indicam poucos, mas significativos avanços nesse sentido. 

Qual a relação de Bruner com a neurociência ou a neuropsicologia? Os primeiros 

estudos do pesquisador norte-americano são muito parecidos com um tipo de trabalho que 

lutava para abrir espaço dentro da corrente dominante da época: o Behaviorismo Filosófico. 

Uma das correntes que ganhou força era oriunda das Ciências Cognitivas, propriamente 

chamada de Psicologia Cognitiva. Dentro deste movimento de se entender a mente, ocorria o 

debate filosófico e científico sobre a relação mente-cérebro, estando presentes cientistas 

ligados às Psicologias e às Neurociências. Nesse sentido, parte do estudo da psicologia 

ignorou durante muito tempo os aspectos mais humanos do comportamento por acreditarem 

que não era possível estudar a mente e uma das alternativas para contornar tais empecilhos foi 

a via neurocientífica (GAZZANIGA, IRVY e MAGNUN, 2006). 

A neurociência básica ou os princípios neurocientíficos partem de um processo 

geralmente in vitro, enquanto as pesquisas educacionais são in vivo ou lidam com teorias que 

implicam diretamente na práxis professoral e pedagógica. Tal distinção parece ter sido a 

causa do distanciamento gradual de Jerome Bruner de uma psicologia demasiadamente 

psicofísica para um estudo que levasse em consideração a cultura e o ambiente na organização 

da mente e do cérebro humanos, conforme relatam Anglin (1973, p. xxi) e Takaya (2008, p. 3-

5). Desde a década de 1950, a neurologia ainda não possuía o auxílio técnico avançado dos 

dias atuais, como a neuroimagem e a anestesia, sendo restritas aos estudos anatômicos de 

cadáveres e intervenções cirúrgicas com grande risco de morte do paciente. Durante tal fase, 

os estudos com animais foram exaustivamente debatidos e muitos deles causaram marcos 

importantes dentro da neurociência, principalmente para o campo da Fisiologia. Muitas dessas 

ideias ainda causam confusões e induzem a erros de raciocínios quando transpostas para a 

vida humana, como bem demonstrou John Bruer (1999). 

As advertências feitas por Bruer são sempre levadas em consideração pelos autores 

atuais que começam a pesquisar as interações mente-cérebro-ambiente, mesmo para Bruner, 

que desenvolveu originalmente uma proposta diferenciada para estudo da mente, levando em 

consideração elementos sobre o cérebro que não eram usuais na época.  

Em geral, os autores que hoje possibilitam construir uma interlocução colaborativa 

entre educação e neuropsicologia já publicaram estudos sobre cognição ou em algum 
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momento estiveram ligados a esta abordagem cognitiva, como Jerome Bruner, George Miller, 

Howard Gardner, António Damásio, Jean Piaget, Alexander Luria, entre outros. Sobre o 

estudo da mente, há também contribuições indiretas da filosofia, como as reflexões de John 

Dewey e a abordagem de outra área da psicologia que surge para explicar a relação ontogenia-

filogenia à luz da Teoria da Evolução, a Psicologia Evolucionista. Esta parece ser uma 

tendência do campo de estudo quando elaborado para indicar aplicações práticas dos 

pesquisadores: que não se atenham apenas ao que é neurocientífico, mas que cruzem 

informações de origem comportamental ou cognitiva, fato que alguns pesquisadores chamam 

de neuropsicologia cognitiva. 

O estudo do funcionamento cerebral da linguagem pode elucidar o funcionamento da 

linguagem escrita quando as crianças veem, ouvem, leem, tocam ou gesticulam palavras da 

língua nativa e quais os impactos psicológicos, sociais e principalmente pedagógicos desta 

interação quando a criança é cada vez mais nova. Existe algum tipo de balizamento científico 

para a sensibilização de crianças na tenra idade com relação à alfabetização? O processo de 

alfabetização ou sensibilização do letramento é diferente entre as crianças? Como ocorre o 

processo de letramento em adultos? O processamento do letramento ocorre 

neurofisiologicamente diferente em crianças? Algumas destas questões já podem ser 

parcialmente respondidas com certo grau de elaboração e complexidade e apresentam um 

campo de pesquisa bastante promissor, já que as áreas cerebrais funcionam com certa 

regularidade e modularidade, mas também com certa especificidade para determinadas faixas 

etárias. 

 

2.2.5 Howard Gardner: a perspectiva neurobiológica, os chapéus e os neuroeducadores 

Talvez o primeiro a cunhar o termo neuroeducador de uma forma contemporânea seja 

Howard Gardner. Se não é o primeiro, certamente é um dos divulgadores de ideias, pesquisas 

e dados empíricos da relação entre a perspectiva neurobiológica e a educação. Um dos 

capítulos-chave para entendermos onde este campo transdisciplinar de estudo está situado é o 

capítulo do livro Estruturas da Mente (GARDNER, 2002). Este autor é geralmente conhecido 

pela Teoria das Inteligências Múltiplas (GARDNER, 1994) e pelo livro sobre a história da 

constituição das Ciências Cognitivas como uma nova vertente da psicologia (GARDNER, 

1985/2003).  
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Os estudos sobre as Inteligências Múltiplas influenciaram de forma significativa o 

campo educacional. Elas são baseadas em estudos sobre a genética e o funcionamento 

cognitivo humano. Outra vertente do estudo de Gardner é a chamada perspectiva 

neurobiológica (GARDNER, 2002, p. 28). O autor define o campo das neurociências como 

“uma das disciplinas fronteiriças da ciência cognitiva” que ainda está em formação 

(GARDNER, 1985/2003, p. 302), pois ela consegue muito bem decodificar aspectos não 

representacionais do cérebro. Sozinha, contudo, é incapaz de analisar e diferenciar a 

diversidade das representações humanas, como os fenômenos religiosos, a arguição do 

advogado, as palavras do poeta, o discurso acadêmico e outras representações linguísticas da 

mente. Além dos próprios linguistas, o domínio da linguagem é uma área que deve 

necessariamente admitir psicólogos, filósofos e outras contribuições de pesquisadores que se 

preocupam com o processo de ensino e aprendizagem.   

O trânsito entre os campos educativo, psicológico e biológico proporcionou algumas 

considerações sobre os aspectos dos exemplos neurais que o autor utiliza. A começar pela 

observação sobre os achados em outros animais para além dos seres humanos e a ressalva a 

este tipo de pesquisa, devemos observar que, “[e]mbora a transferência de achados de 

populações animais para humanas deva ser feita com precaução, particularmente na esfera 

intelectual, os achados nestas áreas são demasiado sugestivos para serem ignorados” 

(GARDNER, 2002, p. 28).  

De acordo com o autor, a plasticidade cerebral “não pode ser considerada à parte do 

ritmo de uma manipulação ou intervenção específicos e da natureza da competência 

comportamental envolvida”, pois cada espécie está limitada a responder e adquirir certas 

informações que muitas vezes são específicas para aqueles gêneros e espécies (GARDNER, 

2002, p. 30). Existe assim uma parte que é determinada pela espécie e outra que é ambiental, 

sendo que no nível cerebral estas divisões funcionais não são nem um pouco óbvias, pois há 

certamente uma especificidade tissular (tecidual) de certas áreas do cérebro. Outra variável 

importante é o papel do ambiente sobre a mudança deste mesmo cérebro frente às respostas 

ambientais.  

Historicamente duas teorias concorriam para explicar a importância ou não da 

experiência precoce e questões como a sinaptogênese (nascimento de sinapses) e poda neural 

(eliminação de sinapses). A primeira linha enfatiza a importância exacerbada dos estímulos 
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externos e os benefícios que pode trazer para o aprendizado; a segunda questiona o excesso de 

fibras e sinapses que também podem ser prejudiciais ao funcionamento basal do cérebro 

(GARDNER, 2002, p. 33). No nível dos tecidos neuronais é perfeitamente concebível analisar 

e deixar que os exemplos vindos de pássaros, ratos e outros primatas sejam elucidativos para a 

esfera da psicologia, entretanto a aplicabilidade deste conhecimento para seres humanos e em 

especial para o campo educacional se mostra restrito. A identificação de vários sistemas, 

subsistemas, debates, contradições, paradigmas e discussões sobre os elementos do sistema 

nervoso pode fazer com que o nível mais próximo da cognição e do letramento por exemplo 

se perca, quando dividimos ou seguimos os “níveis moleculares” e  “molares” do sistema 

cerebral ou tomamos parte do debate entre “holistas” e equipotencialistas (GARDNER, 2002, 

p. 38-42).   

Este pesquisador estadunidense é mais conhecido pela criação do conceito das 

Inteligências Múltiplas. Tal modelo de funcionamento mental é baseado nas perspectivas 

neurobiológicas fundamentadas em algumas investigações sobre bases cerebrais muito 

específicas. Inicialmente, tal campo de investigação se manteve restrito a alguns 

pesquisadores e posteriormente adquiriu uma perspectiva própria fundamentadora. É 

necessário fazer uma consideração: as concepções de Gardner também se baseiam em um 

grupo muito restrito de neurocientistas, como Hubel e Wiesel, Notebohm, Marler e Konishi e 

Waddington. Tais neurocientistas forneceram dados importantes sobre a especificidade do 

funcionamento de cada parte restrita do tecido neural (GARDNER, 1985/2003, p. 28-29). 

Nesse tipo de pesquisa, a especificidade é importante para o pesquisador de determinada área 

experimental e clínica, quando comparado ao tecido lesado e ao tecido não lesado. Sob outro 

olhar, dentro do próprio campo de pesquisa cerebral, talvez esta perspectiva ou as respostas 

que tais estudos projetam podem não se mostrar adequadas para o que necessitamos.  

O ambiente educacional pode se beneficiar de determinadas áreas do conhecimento do 

cérebro, mesmo que seja ainda em caráter teórico e que tenhamos posteriormente 

fundamentação prática educacional. De fato não podemos admitir uma visão educacional que 

não transforme o ser humano e que não permita uma evolução ou melhoria da qualidade de 

vida do educando. Se os trabalhos de Hubel e Wiesel mostraram que o desenvolvimento 

neural da visão deve ocorrer em determinado período crítico, o mesmo não pode ser tomado 

como uma lei geral para outras funções do tecido cerebral. Dessa forma, como poderíamos 
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questionar, do ponto de vista educacional, fisioterapêutico, psicológico, ocupacional e em 

outras perspectivas multiprofissionais, quais seriam supostamente as ações para suprir 

deficiências ou ausências que muitas vezes não são conhecidas?  

Certamente também podemos adotar outras perspectivas, como, por exemplo, a 

plasticidade cerebral. Trata-se talvez de uma melhor escolha com mais afinidade ao campo 

educacional. É importante nos precavermos de certos exemplos da neuroplasticidade, mesmo 

que sejam válidos para boa parte do campo científico das ciências do cérebro, uma vez que as 

mesmas informações podem ou não servir para cuidar e produzir pesquisas, diagnósticos, 

intervenções e resultados úteis para o ser humano.  

Bruer (1997, 1999) enfatizou bem esta questão ao citar as pesquisas sobre 

neuroplasticidade e educação, cujos fundamentos estavam baseados em pesquisas com ratos 

de laboratório em um sistema nada parecido com a vida ou condições de qualquer outro rato 

fora do ambiente laboratorial. Essa distância entre ciências básicas e conhecimento clínico 

deve servir como plataforma para a análise da migração desses conhecimentos também para o 

campo educativo. O conhecimento educativo contemporâneo pode então ser baseado em 

experiências e pesquisas aplicadas sem o desprezo de novos avanços. O cientista mais crítico 

poderia alegar que modelos laboratoriais servem para esclarecer determinados pontos teóricos 

da plasticidade neural.  Contudo, não podemos nos apoiar em pressupostos em larga escala 

sem o desenvolvimento de pesquisas específicas dentro do contexto humano clínico ou 

aplicado da aprendizagem e das situações de ensino – validando ou não, enfatizando ou 

minimizando o impacto desses paradigmas. Clarificando essas distinções, delimitando as 

teorias e verificando as aplicabilidades práticas, Gardner nos chama atenção para vários 

experimentos baseados em estudos de caso e caso-controle em que humanos perderam partes 

do cérebro e conseguiram criar alternativas viáveis para manter formas ativas de comunicação 

e expressão das emoções, logicamente com determinadas restrições (GARDNER, 1994, p. 30-

32).  

Os principais livros de Gardner dissertam sobre o nascimento da teoria das 

Inteligências Múltiplas e a sua utilização conceitual nas escolas (GARDNER, 1994, 1996, 

2007, 2010) a favor de uma verdadeira transformação e do desenvolvimento de alunos, 

professores e outros aspectos da escola. Notamos que esse tipo de publicação visa a atingir o 

público geral interessado em perspectivas mais abrangentes com relação à teoria e prática. O 
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pesquisador norte-americano também apresenta trabalhos mais restritos que atinjem a 

comunidade acadêmica, principalmente para a temática interdisciplinar entre neurociência e 

educação. Estes últimos estão publicados na revista Mind, Brain, and Education, uma 

publicação internacional da Sociedade Internacional Mente, Cérebro e Educação8. 

A primeira publicação em artigo de periódico na revista Mind, Brain, and Education 

do autor faz referência ao primeiro curso ministrado na Escola de Educação de Harvard, nos 

Estados Unidos. No ano de 2002, dois acadêmicos daquela universidade elaboraram um curso 

que investigasse quatro temas principais para a educação e o ensino no ambiente escolar, 

chamando-o de “Cognitive Development, Education, and the Brain”9. A elaboração deste 

curso mostra como a Universidade de Harvard, e mais especificamente a Faculdade de 

Educação, provocou mudanças, inovações e muito provavelmente criou diretrizes para os 

próximos cursos formados e em formação no mundo, os quais elaboraram estudos 

semelhantes. Conforme indicam Blake e Gardner (2007, p. 61), os quatro assuntos 

trabalhados foram: (i) letramento, (ii) numeracia, (iii) emoção/motivação e (iv) mudança 

conceitual. 

Esses temas escolhidos foram investigados sob quatro visões diferentes ou, como 

preferiram chamar, quatro chapéus diferentes:  

 

a) O chapéu da Psicologia, enfatizando desenvolvimento, processamento da 
informação, métodos de investigação, técnicas de imagens cerebrais e ideias 
principais sobre genes;  

b) O chapéu biológico, considerando os aspectos dos tecidos neurais, da anatomia 
cerebral, dos níveis funcionais utilizando literatura especializada em 
neurociência;  

c) Outro assunto importante foi o limitado mas abordado papel da genética para a 
compreensão dos estudos psicológicos; 

d) O chapéu educacional, o qual possibilitou pesquisadores e cientistas de outras 
áreas a terem uma ideia geral de como o campo educacional funciona.  

 

                                                           
8 IMBES: International Mind, Brain, and Education Society. Publicação da Entidade que reúne os principais 
pesquisadores do Mundo sobre o cérebro, mente e educação.  
9 O nome do curso pode ser traduzido como Desenvolvimento Cognitivo, Educação e Cérebro. 
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O princípio geral do curso desenvolvido na universidade norte-americana visava 

fornecer ferramentas úteis de análise para os participantes do curso – de origem e 

especializações diversas –, procurando estabelecer um vocabulário mais coerente e 

possibilitando, assim, a troca de informações a respeito dos temas principais, das limitações e 

dos problemas de cada campo do conhecimento envolvido.  

Nesse texto (BLAKE e GARDNER, 2007, p. 64), os autores substantivam esta área do 

conhecimento como “neuroeducation” 10, cujos objetivos podem ser resumidos como: 

 

Each of these programs, and its constituent courses, will appropriately reflect 
the interests and expertise of students and instructors at the respective 
institutions. No doubt, we and others will benefit from the opportunity to 
learn more about these parallel offerings. Indeed, one motivation for the 
present publication is our desire to enter into exchanges with colleagues who 
are involved in analogous undertakings11.  

Posteriormente, mais cursos baseados nessas experiências foram oferecidos por outros 

membros da Escola de Educação de Harvard. O aprofundamento desse tipo de curso, 

principalmente nas áreas biológicas, envolvendo a Genética e a Psicologia e descrevendo os 

experimentos e conclusões, levou Gardner a escrever sobre os dilemas e problemas 

enfrentados pelos neuroeducadores durante o curso (GARDNER, 2008, p. 165). 

Pesquisadores e trabalhadores oriundos dos estudos das ciências humanas não estão 

familiarizados com a passagem dos projetos de pesquisa por um Comitê de Ética ou por uma 

análise anterior à pesquisa. É muito raro encontrar citações que remetam à passagem de 

determinada pesquisa no campo educacional ou social pela avaliação dos pares antes mesmo 

de se realizar uma investigação.  

Na área das ciências biológicas – e mais especificamente na área das ciências médicas 

e saúde – há na tradição de pesquisa e investigação uma obrigatoriedade da passagem dos 

projetos pela avaliação dos pares por um comitê de ética independente dentro da própria 

instituição, procurando adequar as propostas a qualquer problema relacionado a aspectos 

                                                           
10 Neuroeducação. 
11Cada um destes programas e os constituintes do curso refletirão apropriadamente os interesses e especialidades 
dos estudantes e instrutores nas respectivas instituições. Sem dúvida, nós e outros beneficiaremos da 
oportunidade para aprendermos mais sobre estes assuntos oferecidos paralelamente. De fato, uma motivação 
para a presente publicação é nosso desejo de iniciar trocas com colegas que estão envolvidos em projetos 
análogos. 
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éticos, legais e morais que possam eventualmente atingir os pesquisadores e as instituições 

envolvidas.  

Ainda considerando a metáfora do chapéu, Gardner (2008, p. 165) julga que há casos 

em que conflitos afloram e devem ser resolvidos tentando se colocar no lugar do outro. 

Desmembrando a metáfora, vestir apenas um chapéu, o da ocupação momentânea, não é 

suficiente para resolver problemas, pois os conflitos e dilemas surgem quando dois chapéus 

mostram duas situações cujas resoluções seriam visivelmente diferentes. Define, assim, o 

termo “neuroeducator” 12 (GARDNER, p.154, 2008) da seguinte forma:  

 

If I am permitted to begin with a neologism, I would like to introduce the 
term neuroeducator. A neuroeducator is a professional who is grounded both 
in the theories and research of neurosciences and in the practice of 
education. Recent analogous professionals would be cyber lawyers, nuclear 
engineers, and physician managers. In the near future, neuroeducators will 
face numerous quandaries. These quandaries will raise, in sharp form, the 
question of the responsibilities inherent in the role of the neuroeducator – be 
he or she a researcher, a clinician, or a teacher13.  

Exemplificando alguns problemas que podemos encontrar, o autor cita divulgações de 

pesquisas comparativas sobre cérebros de diversas etnias e grupos sociais distintos; atitudes 

na interpretação de exames que indicariam problemas futuros de aprendizagem; introdução ou 

sugestão de novas drogas para melhorar a atenção, sem que soubéssemos os efeitos colaterais 

a curto, médio e longo prazo. Tais visões sobre a profissão ou sobre aqueles que estiverem 

inseridos neste campo e os problemas a serem enfrentados deveriam ser as reais preocupações 

dos pesquisadores da mente, do cérebro e da educação.  

Gardner relata que trabalha com essas questões interdisciplinares há aproximadamente 

vinte anos, sendo que no início havia basicamente duas perspectivas a partir de dois grupos 

diferentes: o primeiro visava à pesquisa entre ciências cognitivas, cérebro e educação e o 

segundo investigava a emergência de novos campos de pesquisa e trabalho, tendo como 

colega Mihaly Csikszentmihaly (GARDNER, 2009, p. 68). 

                                                           
12 Neuroeducador. 
13 Se me permitem começar com um neologismo, eu gostaria de introduzir o termo neuroeducador. Um 
neuroeducador é um profissional que trabalha com teorias e pesquisas em neurociências e na prática da 
educação. Recentes profissionais análogos poderiam ser advogados, engenheiros nucleares e médicos 
administradores. Em um futuro próximo, neuroeducadores enfrentarão numerosos dilemas. Essas dúvidas 
tornarão mais séria a questão das responsabilidades inerentes sobre o papel do neuroeducador – seja ele ou ela 
pesquisador, clínico ou professor.  
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Como podemos verificar, o trabalho interdisciplinar é uma das preocupações centrais 

nos artigos de Gardner (2009, p. 69): 

 

While educators should strive to master a ‘‘multiple-perspective’’ approach, 
scholars in the new area will need to achieve a more ambitious goal. To do 
original research in MBE, a person must become a genuine 
interdisciplinarian, able to deal substantively with the relevant areas of 
biology, psychology, and education. I say ‘‘relevant’’ because studies of 
human motivation will require a different kind of expertise than research on 
the learning of mathematics or the teaching of poetry. However, at least a 
journeyman’s knowledge of biology, psychology, and education will be 
necessary14. 

 

Problemas associados à interdisciplinaridade são tensões que se apresentam devido às 

perguntas ou respostas que um campo pode fornecer enquanto outro pode não achar 

interessante.  A biologia, por exemplo, pode ter respostas claras e precisas sobre a 

importância, para a aprendizagem, de uma determinada vitamina na alimentação de uma 

população. Porém se essa comunidade não apresentar carência desse elemento, a 

probabilidade de esta informação ser útil torna-se baixa.  

 

2.3 Uma breve incursão sobre as Neurociências e a importância do conhecimento da 

interação cérebro-ambiente para não cientistas 

Mesmo com os relatos históricos de Luria (1981) sobre os perigos de uma forma 

exclusivamente anatômica e/ou fisiológica de se entender o cérebro, alguns conhecimentos 

mínimos sobre a funcionalidade deste órgão são necessários. Como relatou Gardner no livro 

das Estruturas da Mente (1994), a abordagem educacional e psicológica não deve ser 

microscópica ou molecular apenas, mas também cognitiva e mental.  

                                                           
14 Enquanto educadores devem tentar a maestria em uma perspectiva múltipla, acadêmicos na nova área 
necessitarão alcançar um objetivo mais ambicioso. Para fazer pesquisa original no campo Mente, Cérebro e 
Educação, uma pessoa deve se tornar um genuíno interdisciplinar capaz de lidar substantivamente com as 
relevantes áreas da biologia, psicologia e educação. Eu digo relevante porque estudos da motivação humana 
requisitarão diferentes tipos de especialidades do que o aprendizado da matemática ou o ensino de poesia. 
Entretanto, ao menos o conhecimento particular e específico de biologia, psicologia e educação serão 
necessários.  
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À título de exemplificação, ressaltamos a importância da área do neurologista francês 

Pierre Paul Broca, considerado um dos fundadores da neuropsicologia sobre distúrbios da fala 

(KANDEL, 2000, p. 18): 

 

In 1861 Broca described a patient named Leborgne, who could understand 
language but could not speak. The patient had none of the conventional 
motor deficits (of the tongue, mouth, or vocal cords) that would affect 
speech. In fact, he could utter isolated words, whistle, and sing a melody 
without difficulty. But he could not speak grammatically or create complete 
sentences, nor could he express ideas in writing. Postmortem examination of 
this patient's brain showed a lesion in the posterior region of the frontal lobe 
(now called Broca's area). Broca studied eight similar patients, all with 
lesions in this region, and in each case found that the lesion was located in 
the left cerebral hemisphere. This discovery led Broca to announce in 1864 
one of the most famous principles of brain function: “Nous parlons avec 
l'hémisphère gauche!”(“We speak with the left hemisphere!”)15 

 

Historicamente, os estudos neurocientíficos tiveram grande impulso a partir do 

começo do século XIX, com o detalhamento histológico realizado por Camilo Golgi e 

Santiago Ramón y Cajal. Tais estudos possibilitaram a derrubada de um paradigma 

amplamente aceito na comunidade científica e boa parte das ciências humanas da época: a de 

que os produtos mentais como memória, vontade, fala, emoção, sensações e pensamentos 

humanos seriam resultados de uma essência única do cérebro – ao contrário do que sabemos 

hoje, que, no cérebro, encontramos tecidos e regiões especializados para realizar tarefas 

cerebrais e consequentemente mentais (KANDEL, 2000, p. 7). 

Os trabalhos neurológicos atuais não estão restritos à visualização do que há ou à 

constituição histológica do Sistema Nervoso Central. Antes do surgimento da tecnologia de 

visualização do cérebro, os tipos mais comuns de exames eram relacionados aos exames post-

mortem ou a outros tipos de técnicas invasivas que objetivavam a retirada do órgão ou de um 

pedaço de tecido e seu estudo histológico. As técnicas utilizadas para entender o 

                                                           
15 Em 1861 [Pierre Paul] Broca descreveu um paciente chamado Leborgne que conseguia entender a língua, mas 
não conseguia falar. O paciente não tinha nenhum déficit motor convencional (da língua, boca ou cordas vocais) 
que poderia afetar a fala. De fato, ele podia dizer com dificuldade palavras isoladas e cantar uma melodia sem 
dificuldade. Mas ele não podia falar gramaticalmente, ou criar sentenças completas, nem expressar ideias 
escritas. Um exame cerebral post-mortem mostrou uma lesão na região posterior do lobo frontal (agora chamada 
área de Broca). Broca estudou oito pacientes similares, todos com lesões nesta região e em cada caso encontrou 
lesões no hemisfério cerebral esquerdo. Esta descoberta levou Broca a anunciar em 1864 um dos mais famosos 
princípios da função cerebral: “Nós falamos com o hemisfério esquerdo do cérebro”. 
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funcionamento do órgão tinham uma característica diferente, podendo hoje em dia ser 

recombinadas entre si, acrescentando e criando novos métodos de estudo.  

Os estudos em ciências neurológicas relacionados ao campo educacional podem ser 

divididos em exploratórios ou invasivos, comparativos ou comportamentais em humanos, 

primatas e outros animais no geral, o imageamento e as técnicas de medição cerebral, 

conforme classificou Hall (2005). Como são desenhados alguns estudos de outras áreas a fim 

de contemplar tanto a abordagem de investigação neurocientífica quanto o tema da 

aprendizagem de fala, leitura e escrita? 

Em termos anatômicos e fisiológicos há uma ampla gama de abordagens que pode ser 

dada ao tema, mas não é neste âmbito que estamos preocupados, pois também não teríamos 

condições ou habilidades para versar profundamente sobre tais áreas do conhecimento. Nossa 

pretenção é justamente entender como tal conhecimento está sendo utilizado pelas pesquisas 

sobre o letramento emergente em crianças pequenas em situação não patológica e/ou como 

poderiam contribuir para situações diárias na escola e na sala de aula.  

Um livro que resume bem alguns conceitos básicos de forma clara e simples foi 

produzido pela OECD16 (2007). Os autores dos artigos participam de uma ampla gama de 

linhas de pesquisa sobre a mente, o cérebro e o desenvolvimento humano, entre eles 

piagetianos, neopiagetianos, vygotskyanos e neovygotskyanos, neurologistas, educadores e 

até mesmo críticos da própria neurociência aplicada à educação. O documento é um consenso 

de especialistas que estão desenvolvendo pesquisas na área. Como veremos na análise dos 

resultados coletados, alguns artigos apontam para o desenvolvimento de investigações 

abordadas no consenso.  

 

2.3.1 Neurociência, Neurociências, Neuropsicologia Cognitiva e Educação 

Os termos neurociência, neurociências e neuropsicologia cognitiva estão relacionados 

ao cérebro e à mente ou à análise que podemos fazer com as informações providas pelo 

cérebro. Talvez a perspectiva biológica citada por Gardner seja uma boa abordagem a ser 

seguida, pois engloba boa parte dos resultados dos trabalhos oriundos desse tipo de pesquisa. 

Todas as definições relacionadas ao estudo do cérebro humano são profícuas quando as 

                                                           
16 Organização para a Cooperação Econômica e Desenvolvimento. 
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tomamos a partir de uma perspectiva fluida e dinâmica das informações produzidas. Não 

existe um campo certo a ser definido nem técnicas exclusivas da Neurociência ou da 

Neurociência Cognitiva. Dessa forma, afirmar que um campo do conhecimento se preocupa 

unicamente com os neurônios sem considerar a formação da consciência em alguma instância 

é uma observação que merece cautela, principalmente por aqueles pesquisadores das ciências 

humanas. O estabelecimento de delimitações rígidas nesse processo de pesquisa pode levar a 

equívocos, as quais não refletem de forma clara as fronteiras – se é que elas existem – entre as 

particularidades de cada campo de pesquisa em uma forma ampla ou quando aplicadas na 

clínica ou em situações empíricas. Mesmo assim, alguns autores tentam elucidar de maneira 

didática como ocorreriam tais divisões. Tonnetti (2008, p. 35) estabelece algumas concepções 

que julga serem úteis: 

 

Por fim, é preciso diferenciar Ciência Cognitiva, Neurociência e 
Neurociência Cognitiva. É preciso que se perceba também que a novidade da 
Neurociência cognitiva em relação à neurociência em si é que a neurociência 
não está necessariamente preocupada em entender em si como a consciência, 
as emoções, ou o pensamento. A neurociência em si pode ter preocupações 
distantes destas como a descrição do neurônio ou da organização celular. A 
neurociência está muito mais presa à biologia corporal, do que à mental. Ela 
quer saber do cérebro, não necessariamente das capacidades cognitivas ainda 
que o entendimento de uma coisa possa resultar na compreensão da outra. 

  

De forma complementar, a neurociência cognitiva permite visualizar teoricamente e 

empiricamente correspondências e semelhanças entre o aspecto mental do ser humano e o 

substrato material, o cérebro. A interpretação de um série de artigos na literatura a respeito de 

vários temas e abordagens neurocognitivas à educação (e vice-versa) pode levar a uma 

confusão generalizada entre autores educacionais, cognitivos e neurocientíficos. Parte desses 

equívocos reside no fato de que as questões metodológicas foram interpretadas de diversos 

modos e também constituídas historicamente de forma endógena pelas diversas tradições de 

pesquisa. O tempo de desenvolvimento e as reflexões sobre as competências ou habilidades 

de cada profissão também evoluem de formas diferentes, o que não é levado em consideração 

pelos autores, gerando mais atritos e menos entendimento por ambas as partes. 

 A potencialidade da abordagem cognitiva reside no fato de que os pesquisadores 

podem buscar em outras ramificações das ciências cognitivas o conhecimento para integrar 
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determinada teoria. A decodificação das propriedades fônicas em indivíduos é vista como 

conhecimento trivial ou elementar para alguns pesquisadores, no entanto está se mostrando 

como algo profícuo que ultrapassa as fronteiras da própria psicologia cognitiva, estando em 

acordo e podendo ser utilizada por modelos computacionais inteligentes de leitura. Os autores 

dessa perspectiva alegam que a arquitetura dos modelos cognitivos funciona relativamente 

bem para os níveis socioeconômicos mais baixos sem muito acesso à cultura letrada, para 

portadores da Trissomia do cromossomo 21 (Síndrome de Down), para alguns tipos de 

dislexias e eventualmente para algumas crianças e adultos normais.  

Mostrar que o debate existe e ter uma imagem do funcionamento é importante para 

analisar as novas tecnologias da mente e verificar se as propostas elaboradas são realmente 

revolucionárias, como muitos afirmam. Enquanto algumas posições relativas à produção de 

saberes evidenciam o caráter global, outros evidenciam a importância da pesquisa delimitada 

e restrita. Essas posições antagônicas acerca do estudo do cotidiano social moderno e 

contemporâneo são atitudes históricas de clivagem entre os campos do conhecimento humano 

versus o conhecimento físico e biológico, entre processos da natureza contra processos 

fenomenológicos humanos. Segundo Azanha (1991, p. 81-87), esta dicotomia é um 

posicionamento falso e recorrente que não permite visualizar o fenômeno social a partir da 

pesquisa restrita e rigorosamente descrita.  

Alguns pesquisadores das novas ciências do cérebro utilizam a abordagem fônica 

como princípio para os estudos da aquisição da linguagem. É bem provável que as 

contribuições da ciência do cérebro se originem a partir de uma ampla reflexão sobre o campo 

e discernimento da aplicabilidade dessas descobertas, tornando o conhecimento realmente 

significativo e impactante para uma tecnologia educacional. Frequentemente lemos que os 

estudos do cérebro podem trazer novas reflexões a respeito da cognição e dos métodos de 

ensino atuais, contudo há uma grande distância entre aquilo que é verdadeiramente científico 

e aquilo que é desejável ou passível de implementação curricular e programática nas salas de 

aula.  

Esta dissertação visa a compreender as contribuições das ciências do cérebro para 

algumas áreas da Educação, para isso é imprescindível atentarmos aos debates sem tomarmos 

partido antes de conhecer as aplicabilidades possíveis e já em curso dentro de uma literatura 

acadêmica específica. Negar alguma contribuição, bem como atribuir quaisquer contribuições 
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à Neurospsicologia cognitiva não parecem caminhos possíveis. É importante reconhecer e 

diferenciar aquilo que é realmente novo da pura retórica de protecionismo nos campos de 

produção do conhecimento. Cabe analisarmos ou propormos uma visão do campo sobre a 

investigação do letramento emergente pela ciência cerebral evitando cair no discurso dos 

doxósofos, como afirma Bourdieu (1983, p. 147), cuja única intenção é manter uma aparência 

de “cientistas aparentes e cientistas da aparência”, legitimando o próprio discurso de forma 

arbitrária a fim de manter uma economia da aparência científica. Um estudo restrito da 

produção acadêmica envolvendo esses campos do conhecimento torna-se necessária e útil.  

Exames cerebrais baseados em neuroimagem são quase irrefutáveis. O fato de que a 

ativação de certas áreas do cérebro necessite de mais oxigênio para a produção de energia e 

altere o metabolismo de forma significativa durante certo período de tempo, mostra um alto 

nível de certeza e precisão. Essas novas tecnologias são ferramentas poderosas para medição 

do espaço e tempo em que acontecem os experimentos. Esses são alguns dos julgamentos que 

possuímos a respeito do alto nível de complexidade da tecnologia médica na 

contemporaneidade. No entanto, existe a possibilidade de arguição quando surgem opiniões 

divergentes a respeito dos significados de determinado exame para habilidades cognitivas 

complexas, ou seja, a interpretação dos dados é sempre dependente do especialista. Se, por 

um lado, o exame do estado mental do paciente não se resume apenas a neuroimagens, 

também não apresenta apenas características além daquelas realizadas por Freud e seguidores, 

quando o jogo linguístico parecia elucidar os mistérios mais profundos da mente humana 

(PINKER, 1998; 2008).  

Luria acreditava que o funcionamento do cérebro deveria ser foco de maior 

importância para filósofos, psicólogos, professores e médicos; a descrição ou o entendimento 

dos métodos neuropsicológicos forneceria uma abordagem segura “à análise da estrutura 

interna de processos psicológicos e da conexão interna que une vários processos psicológicos 

(LURIA, 1981, p. 302-303). Trata-se de outra via para se entender a atividade mental humana, 

chamada por ele de análise sindrômica, ainda utilizada nos dias de hoje por pesquisadores da 

área do cérebro.  

Pode-se dizer que um dos maiores legados de Luria foi conseguir utilizar as 

ferramentas tecnológicas da época e relacionar com alta complexidade as habilidades 

cognitivas específicas com os estímulos externos (LURIA, 1981, p. 304).   
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A anamnese contemporânea do estado mental é um exame que envolve muitos anos de 

prática, treinamento, diversas técnicas, métodos e uma experiência muito precisa e apurada do 

profissional da saúde para incluir ou excluir parte do exame. Em poucos instantes são 

considerados ou desconsiderados fatores como idade, gênero, história da doença atual, 

história da doença pregressa, história familiar, história pessoal e social, aparência e 

comportamento, habilidades cognitivas, fala e linguagem, condição emocional, cuidados 

pessoais, linguagem corporal, humor, reações a sentimentos de alegria e tristeza, memória, 

condição social, econômica, cultural, transtornos psiquiátricos comuns e incomuns e 

transtornos cerebrais e/ou psicológicos (SEIDEL, 2007, p. 86-105).  

O médico Willian Campbell (2007, p.1-2) relata que mesmo para médicos de outras 

especialidades é difícil a incursão desses profissionais pela área neurológica, deixando 

aspectos cerebrais, sensoriais, perceptuais, mentais e cognitivos aos devidos especialistas. 

Mesmo o pedido e interpretações de exames complementares que poderiam ser 

superficialmente elucidados por médicos da clínica geral são relegados aos especialistas, 

neurologistas, neuropsicólogos, radiologistas e neurocirurgiões. 

É provável que muitos pesquisadores que atuam em universidades renomadas estejam 

realmente dedicados a justificar os gastos de milhões de dólares e euros com investimentos 

para aquisição e/ou estabelecimento de convênios para a utilização de aparelhos de 

ressonância magnética, PETScan, tomografia, eletroencefalogramas, treinamento e 

contratação de profissionais, técnicos, estatísticos, médicos, enfermeiros, psicólogos, além do 

pagamento de seguros anuais no caso de eventos adversos etc. O leigo que não possui uma 

visão da produção dos exames laboratoriais complementares observa muito mais aquilo que 

não conhece do que aquilo que entende. É importante reconhecer quem são os pesquisadores e 

profissionais realmente empenhados no conhecimento científico daqueles que se utilizam sem 

muita propriedade desses conhecimentos e da produção da crítica na área. O processo de 

sedução por algo novo ou desconhecido é uma ferramenta muito eficaz que o campo 

educacional já sofreu, tal como relatado por Montessori (1965). 

Alguns grupos de pesquisadores investem no conhecimento neurocientífico e nas 

técnicas que os cientistas do passado tanto apostavam. Além da escola russa de psicólogos, no 

centro da revolução cognitiva, Bruner publicou em 1971 o capítulo “The psychobiology of 

Pedagogy”, trabalho no qual acreditava que o entendimento da natureza do nosso sistema 
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nervoso e das particularidades do funcionamento neural poderia prover uma base de 

princípios para uma pedagogia testável ou verificável. A relação entre interesse, prazer, 

cultura e psicobiologia do cérebro poderia suscitar uma explicação plausível para a 

importância da educação e do crescimento da mente (BRUNER, 1971, p. 129-130). A 

aplicação naquele tempo de diversos testes em crianças do mundo todo, a comparação dos 

dados e a possibilidade de se aplicar os testes psicológicos em crianças não escolarizadas 

levou Bruner (1971, p. 25-30) a constatar a importância da transformação, de modo que 

crianças escolarizadas classificavam de forma diferente e tendiam menos a explicações 

mágicas ou ingênuas. O crescimento da mente e consequentemente da língua estaria, pelos 

dados apresentados, atrelado ao crescimento do cérebro nas crianças e adultos escolarizados. 

Um autor contemporâneo que aproxima as ciências do cérebro (neuropsicologia e 

neurologia) com algumas funções e habilidades específicas da leitura é Oliver Sachs, talvez 

um dos discípulos contemporâneos de Luria mais conhecidos pelo público geral. 

No primeiro capítulo se seu livro O olhar da mente, o médico neurologista e escritor 

Oliver Sachs (2010) mostra com uma riqueza de detalhes como doenças neurodegenerativas 

afetam de forma gradual e modular nosso cérebro, nossas relações sociais e nossa relação com 

o mundo. Cita, por exemplo, a Atrofia Cortical Posterior (ACP) descrita na paciente Lilian 

Kallir mostrando a evolução incomum de um quadro que pouco a pouco compromete as 

funções mentais de alta complexidade. No começo, a adaptação e utilização de recursos como 

memorização da localização de objetos, da ordem e da sequência e a recuperação de outros 

recursos mentais puderam suprir com relativa eficiência a perda daquela função específica 

afetada pela ACP. A agnosia visual é a incapacidade de reconhecimento visual;  não é 

cegueira, pois o indivíduo pode enxergar, mas não é capaz de reconhecer. A agnosia auditiva 

é um distúrbio ou uma deficiência que  impossibilita o conhecimento ou reconhecimento pela 

audição. A alexia é um tipo de perda da capacidade de ler na ausência de perda efetiva da 

visão, um tipo específico para perda do reconhecimento de palavras. Neste último caso, o 

sujeito pode falar, conversar, compreender normalmente o que lhe é dito, porém não consegue 

ler. Para o pesquisador francês Stanislas Dehaene (1997, p. 176): 

 

Cognitive Neuropsychology is the scientific discipline that takes advantage 
of data from patients with brain lesions to gather knowledge about the 
cerebral networks that serve cognitive functions. The neuropsychologist’s 
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touchstone is dissociation, or the fact that after cerebral damage, one domain 
of competence becomes inaccessible while another remains largely intact17.  

  

Diferentemente das situações raras descritas por Sachs (2010), professores ou 

quaisquer educadores com salas de aula contendo um número considerável de alunos tendem 

a transmitir uma quantidade significativa de conhecimento, sendo quase impossível trabalhar 

um conteúdo específico ou uma única via mental e cerebral em condições normais. Por 

exemplo, em condições de ensino, não é comum trabalhar somente estímulos visuais para 

ensinar algo aos alunos em uma sala de aula; em outra situação, ensinar somente pela via 

auditiva não é um recurso comum para aulas regulares no geral, já em situações específicas 

como ensino musical ou para crianças com deficiências (sejam elas físicas, cerebrais e/ou 

mentais) essas informações sobre a melhor via de ativação neural podem muito bem ser 

plausível. Doenças neurodegenerativas que afetam a sensibilidade dos dedos, também podem 

prejudicar até mesmo a empunhadura do lápis ou a sensibilidade do toque ao teclado. É 

preciso que, frente aos problemas, o alfabetizador seja claro e preciso, tendo em mãos 

recursos técnicos variados para lidar com a dimensão da complexidade em um curto período 

de tempo para tomada de decisão. Conhecer os fatores científicos atuais e importantes para a 

alfabetização, sejam eles mentais ou cerebrais, pode servir como subsídio para uma prática 

pedagógica melhor e mais eficiente.  

Outra pesquisa que fortalece o argumento das vias fônicas de desenvolvimento para a 

alfabetização de populações pobres foi publicada por Helen Abadzi (2008). Segundo a autora, 

existem vários tipos de argumentação contra uma instrução fônica, pesquisas que privilegiam 

o imageamento cerebral e a base multilinguística – língua inglesa, francesa, portuguesa, 

espanhola, italiana, etc. Para alguns educadores é impossível comparar o sistema de leitura e 

equalizar o ensino em línguas diferentes, pois haveria inúmeras diferenças entre as línguas. 

Outra crítica é a de que educadores utilizam o termo multiliteracia, que é um termo estranho 

dentro dos parâmetros na neuropsicologia da leitura, pois o conceito de literacy é uma via 

cerebral exclusiva para aspectos da leitura, escuta, escrita e fala. No Peru, educadores 

acusaram de behaviorista – apesar de ser cognitivista – o estabelecimento do tempo e da 

                                                           
17 Neuropsicologia Cognitiva é a disciplina científica que retira vantagem de dados de pacientes com lesões 
cerebrais para acumular alto conhecimento sobre as conexões cerebrais que servem as funções cognitivas. O 
critério do Neuropsicólogo é a dissociação ou o fato de que depois de um dano cerebral um domínio da 
competência se torna inacessível enquanto o outro permanece largamente intacto.  
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quantidade de leitura e compreensão de palavras, rotulando tais experimentos como contra os 

ideais do país. A ideia de um padrão no processamento de informação pelo cérebro é ainda 

inconcebível para algumas pessoas. 

Sobre o Brasil e a formação que privilegia os aspectos globais da leitura (ABADZI, 

2008, p. 593), discorre: 

 

In efforts to teach students meaningful material and facilitate 
comprehension, many educators emphasize the development of 
comprehension early on, so in literacy instruction, comprehension is often 
emphasized over fluency. Thus, schools in countries such as Brazil assign 
instruct students to produce and analyze texts while they are still illiterate. 
This is certainly desirable if instructional time is sufficient and is used well, 
so that students can become fluent readers by the end of grade 2. However, 
in low-income schools, where time is wasted in absenteeism and other 
problems, students become illiterate artists, and one sees fourth grades 
surrounded by books that they cannot read. Early emphasis on 
comprehension for children who cannot get outside help may be putting the 
cart before the horse. Although it sounds counterintuitive, it may be better to 
focus on fluency early on and focus more on comprehension after students 
become fluent and their working memory capacity increases18.  

Para a autora, o letramento emergente (ABADZI, 2008, p. 597) pode ser resumido da 

seguinte forma: “[l]iteracy could also be defined as a function of activation of the occipito-

temporal pathway in the brain, which is assessed through brain imaging” 19. 

Enquanto neuropsicólogos e neurologistas conseguem dissociar e analisar uma variada 

gama de informações complexas que o ser humano recebe pelas diversas vias neurais 

principais e complementares, derivando quais seriam as habilidades mais requisitadas por 

uma atividade específica no cérebro, o educador pode justamente ter como objetivo principal 

                                                           
18 No esforço de ensinar a estudantes um material significativo e facilitar a compreensão, muitos educadores 
enfatizam primeiramente o desenvolvimento da compreensão; então na instrução do letramento a compreensão é 
geralmente enfatizada muito mais do que a fluência. Como consequência, escolas em países como o Brasil 
instruem estudantes a produzirem e analisarem textos enquanto ainda permanecem iletrados. Isto é certamente 
desejável se o tempo de instrução for suficiente e bem utilizado, então aqueles estudantes podem se tornar 
leitores fluentes por volta da segunda série [ou segundo ano]. Entretanto, em escolas com alunos de baixa renda, 
onde o tempo é desperdiçado com absenteísmo e outros problemas, estudantes se tornam artistas iletrados, assim 
podemos encontrar alunos do quarto ano cercados por livros que não podem ler. Ênfase na compreensão para 
crianças que não podem ter ajuda na leitura de outras formas [como por exemplo aspectos culturais, externos ao 
ambiente escolar] podem colocar o carro à frente dos bois. Mesmo com o fato de parecer contraintuitivo, poderia 
ser melhor focar num primeiro momento sobre a fluência e depois sobre a  compreensão depois que estudantes 
possuírem fluência e a capacidade de memória de curto prazo aumentar. 
19 Letramento poderia também ser definida como uma função de ativação da via temporo-occipital no cérebro, 
que é verificada pelo imageamento cerebral. 
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integrar essas várias habilidades em um conjunto de atividades cotidianas escolares eficazes e 

eficientes. Encontrar a combinação ideal de atividades para as crianças pequenas e alunos 

maiores no ambiente escolar, levando em consideração as características da turma, bem como 

características e necessidades de cada aluno é um dos desafios no contexto entre habilidades 

neurocognitivas e necessidades educacionais. 

 

2.3.2 Panorama geral de alguns estudos neurocientíficos e neuroimagens do cérebro de 

crianças pequenas normais 

 Em um capítulo, o professor Usha Goswami da Universidade de Cambridge procura 

resumir as principais ideias do campo de produção do conhecimento da Neurociência e como 

ela pode influenciar o conhecimento educacional. Usha Goswami é um pesquisador dos 

processos neurológicos da leitura, escrita, sons e de como essas habilidades cognitivas se 

integram para produzir o fenômeno da decodificação ou da consciência fonológica20.   

 No texto sobre letramento, Goswami (2009) apresenta inúmeras informações e dados 

empíricos sobre o processo de investigação neurocientífico no que tange ao funcionamento 

básico sobre a leitura. Entre os conhecimentos atuais sobre o estado da arte em que se 

encontram tais pesquisas, o pesquisador inicia o texto chamando a atenção para o modo com 

que surgiram muitas das descobertas contemporâneas sobre os processos de aquisição da 

leitura: a pesquisa com surdos e também a investigação de pessoas disléxicas. Este panorama 

é similar às investigações originadas por Montessori (1976) e Dehaene (1997; 2009).  

 Em termos desenvolvimentais do ser humano, as áreas cerebrais responsáveis pelo 

processo da linguagem falada já se encontram relativamente prontas nas fases iniciais da 

aquisição da leitura. Áreas especializadas nas quais se formam as imagens das palavras 

aprendidas, como Área de Formação Visual da Palavra (em inglês é conhecida como VWFA 

ou Visual Word Form Area), se encontram muito ativas durante o processo da leitura 

(GOSWAMI, 2009, p. 137). Uma ressalva também pode ser feita ao tipo de estudo que 

pretendemos levantar: ainda há poucas neuroimagens de crianças normais que investigam o 

desenvolvimento do processamento de leitura, tal como afirma o autor: “to date, there is little 
                                                           
20 Conforme Morais (1996, p.309), consciência fonológica é: toda forma de conhecimento consciente, reflexivo, 
explícito [e implícito] sobre as propriedades fonológicas da linguagem. Esses conhecimentos são suscetíveis de 
serem utilizados de maneira intencional. A consciência fonêmica é a forma de consciência fonológica referente 
aos fonemas. 
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neuroimaging data concerning the development of reading in typically developing children”21 

(GOSWAMI, 2009, p. 135). Pesquisas com adultos normais, crianças e adultos disléxicos 

apresentam mais imagens pela possibilidade de comparação entre pessoas normais e pessoas 

que apresentam um déficit nesse tipo de processamento neurocognitivo. No campo de estudo 

da neurociência, por exemplo, apesar de as diferenças culturais serem levadas em 

consideração, acredita-se que haja certa unidade biológica nas atividades neurais tanto em 

grupos com dislexia quanto em grupos de diferentes línguas, fornecendo assim um material 

rico de comparação que ultrapassa a barreira cultural ou que não permite a comparação entre 

situações patológicas e não patológicas, tal como aponta Goswami (2009, p. 143).  

 No campo educacional existem algumas separações ou classificações que permitem a 

preparação pedagógica escolar, como na educação de pessoas com necessidades especiais. 

Cotidianamente, professores ou educadores que recebem alunos com necessidades especiais 

em qualquer idade precisariam ter um treinamento e/ou uma formação específica com a 

finalidade de auxiliá-los na superação das dificuldades apresentadas. Outras possíveis divisões 

didáticas ou organizacionais escolares são a educação de adultos, pré-adolescentes e 

adolescentes, além das tradicionais divisões por matérias como Língua Portuguesa, História, 

Geografia, Matemática, Ciências, Física, Química, etc. Na prática educacional essas 

classificações são necessárias para direcionar o ensino para determinado público e fornecer 

uma instrução adequada aos conhecimentos e potencialidades discentes. Verifica-se, assim, a 

importância de termos um ensino infantil especializado, de modo que as pesquisas apresentem 

conteúdo teórico e abordagem prática fundamentada ou baseada em evidências pedagógicas 

circunscritas nessa faixa etária (de 0 aos 5 anos de idade). Como veremos, os estudos 

neurocientíficos aqui levantados corroboram para a importância da educação infantil desde os 

primeiros anos de vida. 

 O trabalho pedagógico especializado requer uma prática diferenciada. Da mesma 

forma, o trabalho com crianças normais – ausentes de patologias ou dentro da média 

populacional – ou com um aprendizado mais rápido apresentam peculiaridades que não 

permitem excluir práticas e pesquisas especializadas. Essas distinções devem estar claras para 

o leitor, pois muitas das pesquisas cerebrais comparam ou citam resultados sem no entanto 

mostrar as condições sociais, psicológicas ou escolares em que os sujeitos se encontram.   
                                                           
21 Para registrar, há pouca quantidade de neuroimagens a respeito do desenvolvimento da leitura em crianças em 
desenvolvimento típico ou normal. 
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 É importante ressaltar que o tipo de pesquisa com crianças normais durante o 

processamento da leitura ainda apresenta poucos dados (GOSWAMI, 2009, p. 129-130). Isso 

pode ocorrer por vários motivos, sendo algumas dessas dificuldades citadas pela pesquisadora 

Patricia Kuhl (2011, p. 130): 

 

a. Adequação do método de pesquisa à idade da criança. 
b. O ambiente pouco propício para recebimento dos infantes. 
c. A dificuldade em manter a criança imóvel durante os exames neuroimagéticos. 

 

A escassez de neuroimagens em crianças ocorre devido aos fatores previamente 

citados. Quantitativamente é muito inferior aos exames apresentados por adultos literados e 

também aos estudos que comparam leitores iniciantes e leitores eficientes, como afirma 

Goswami (2009, p. 143). 

Experimentos baseados em instrução específica para crianças com deficiência em 

leitura, nos quais crianças disléxicas melhoraram substancialmente o desempenho de leitura 

(em tarefas fonológicas e conversão letra-som), apontam a teoria da neuroplasticidade como 

uma das principais razões para o incremento nos resultados. Por exemplo, em uma 

experiência – com grupo controle – que visava analisar os impactos da melhoria da leitura em 

crianças com deficiência neste quesito apontou a intervenção educacional como principal 

fator de melhoria dos testes fonológicos. 

Também devemos levantar outras questões cujos procedimentos, metodologias das 

pesquisas e dinâmicas institucionais interferem na produção de dados sobre o 

desenvolvimento neuropsicológico, tais como: a periculosidade da toxidade dos métodos de 

contraste em bebês e crianças pequenas; o baixo número de exames realizados em pessoas 

normais, sugerido somente nos casos necessários de investigação aprofundada ou com alguma 

indicação patológica; os custos da manutenção de equipamentos, pessoal técnico 

especializado e/ou custo da manutenção de convênios com instituições possuidoras de 

equipamentos para os exames. 

 Esse tipo de informação geralmente não é explícito nos artigos escritos para leigos, tão 

pouco o modo com que as imagens cerebrais são produzidas, a origem das informações e 

quais as características dos pacientes em quem os exames complementares foram realizados. 
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É preciso que o pesquisador educacional ou todo aquele que pretenda citar quaisquer tipos de 

fontes de pesquisa esteja atento à idoneidade, aspectos éticos das fontes de informação e em 

quais condições de pesquisa as pessoas foram submetidas no momento dos exames. 

 

2.3.3 Alguns elementos do desenvolvimento do letramento emergente 

A Consciência Fonológica é uma reflexão sobre as propriedades fonológicas das 

expressões (MORAIS, p. 91), não sendo restrita à sensibilidade fonológica da diferenciação 

de letras em palavras. Consequentemente, a consciência fonêmica só nasce a partir da 

aprendizagem da leitura e de uma forma ativa da manipulação da relação grafema-fonema 

(MORAIS, 1996, p. 98). Algumas considerações a respeito das pesquisas de José Morais são 

importantes porque estabelecem diferenças entre escolarização e processo de aquisição do 

letramento ou da alfabetização. Existem algumas diferenças cognitivas significativas entre 

pessoas não escolarizadas e pessoas iletradas, pois não estão necessariamente na mesma 

situação. Testes de análise visual indicam que pessoas iletradas apresentam desempenho 

inferior com relação a alunos dos anos iniciais da alfabetização, contudo os fatores 

escolarização e familiarização com o objeto e tipos de testes influem significativamente nos 

resultados de algumas respostas. Para os psicólogos cognitivos como Morais, os atos de 

leitura, escrita e pronúncia das palavras constituem um objeto de estudo muito distinto de 

outras formas da cognição humana, por vias específicas e passíveis de sistematização da 

arquitetura mental e cerebral, além da importância social e econômica do tema. 

Como podemos agrupar pessoas que não conseguem identificar e/ou ler letras e 

palavras, ler e/ou entender um bilhete escrito simples, compreender o significado de placas de 

sinalização, não entender um receituário e prescrições médicas? É possível que o primeiro 

modo de organizar tais pessoas seja dividí-las em dois grupos: analfabetas ou alfabetizadas. 

Além do mais, agora sabemos que o cérebro pode processar as letras e palavras e não 

reconhecer a informação recebida (SACHS, 2010). Conhecer as letras do alfabeto não é 

garantia de que determinada pessoa seja capaz de ler, interpretar e decodificar o que está 

escrito. Segundo Molina (1992, p. XVII), esta é a diferença entre uma pessoa alfabetizada e 

uma pessoa leitora ou letrada. Neste sentido educacional, a leitura, a alfabetização e o 

letramento emergente são habilidades sociais e cognitivas que não podem ser desvinculadas. 

O prazer da leitura, o gosto e a importância da leitura devem ser instrumentos para que as 
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crianças e alunos atinjam a autonomia de estudo contínuo quando adultas. Para entender 

melhor o processamento neurocognitivo, é necessário que conheçamos como os processos 

podem se dissociar, como e se ocorrem de forma (in)dependentes ou mesmo complementares. 

Isso só foi possível com os recentes avanços psicologia cognitiva e neurociência da leitura 

(PINHEIRO, 2006, p. 32). 

Em cidades grandes, nas periferias das capitais e em regiões remotas do interior do 

país ainda podemos encontrar pessoas desprovidas de plena alfabetização, principalmente em 

lugares onde a demanda e o oferecimento de serviços públicos educativos são baixos para a 

alfabetização. Pensando em pessoas com essas dificuldades, que viveram em pobreza 

extrema, situações de cárcere ou em locais isolados, pesquisadores começam a estudar os 

efeitos do letramento em situações não escolares. Por exemplo, Dehaene et al. (2010, p. 1362-

1363) mostram de que forma o aprendizado do reconhecimento das palavras, letras e frases 

alteram signitivamente partes do cérebro responsáveis pela visão e linguagem. Outros 

trabalhos investigam questões que envolvem o letramento e a iliteracia, a ausência da 

escolarização e os impactos do aprendizado da leitura em pessoas não escolarizadas. 

Conforme o trabalho de Ardila et al. (2010, p. 707), tais investigações entre demanda social 

de leitura, há mudança neurocognitiva quando as pessoas começam o processo da 

alfabetização e ainda estão no inicio do desenvolvimento. Em um dos estudos, os autores 

constatam que: 

 

School attendance does not mean that educated people simply possess 
certain abilities that less-educated individuals lack. Reading ability rather 
seems to represent an additional instrument to extend cognition. Illiteracy 
does not mean either that highly educated people have the same abilities as 
less-educated individuals, plus something else. Nonetheless, formal 
cognitive testing evaluates those abilities in which the educated child was 
trained. Therefore, it is not surprising that he or she will out-perform the 
child with no formal education22.  

 

                                                           
22 A escolarização não significa que pessoas educadas [escolarizadas] simplesmente possuem certas habilidades 
que os menos educados [escolarizados] não possuem. Habilidade de leitura parece representar um instrumento 
para aumentar a cognição. Iliteracia não significa que pessoas altamente educadas têm as mesmas habilidades 
que os sujeitos menos educados, mais alguma coisa. No entanto, testes cognitivos formais avaliam aquelas 
habilidades nas quais as crianças educadas foram treinadas. Portanto, não é surpresa que ele ou ela se sairá 
melhor do que uma criança sem educação formal. 
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A criatividade e originalidade dos pesquisadores envolvidos em pesquisas desse tipo 

permitem separar as habilidades cognitivas requeridas para o letramento dos efeitos da 

escolarização, do desenvolvimento cognitivo humano e das questões de leitura. Questões 

sociais também não ficam ausentes desses trabalhos.  

Goswami (2009, p. 141) define a fonologia da seguinte forma: “Pholonogy is 

essentially a term used to describe the smallest contrastive units of language that create new 

meanings” 23. Outras concepções e definições seguem mais ou menos a mesma direção sobre 

a deficiência da problemática; alguns autores consideram a evolução do cérebro para justificar 

tais deficiências. Sobre a consciência fonológica, Paula (2007, p. 2) afirma que: 

 

No âmbito dos estudos psicolinguísticos, uma evidência corroborada por 
pesquisas realizadas em diferentes países, que possuem uma língua escrita 
alfabética como o português, é a de que a aquisição do conhecimento a 
respeito da consciência fonológica e das relações grafema-fonema é de 
fundamental importância no início do processo de alfabetização, como 
condição para o desenvolvimento da linguagem escrita.  

 

As relações entre produção e escuta de sons e a importância desta relação com o 

aprendizado escolar pela perspectiva cerebral é investigada por alguns autores. No entanto ela 

não é única e nem nova. A aprendizagem das palavras depende em parte de estímulos 

externos e da exposição ao vocabulário presente no ambiente.  

O cérebro humano não se desenvolveu exclusivamente para ler e escrever. Passamos 

boa parte da nossa evolução humana sem esses artifícios cognitivos e apenas recentemente 

começamos a reciclar ou utilizar as funções cognitivas desenvolvidas para outros propósitos. 

O letramento é uma dessas novas funções, cujas características são reaproveitadas devido ao 

desenvolvimento ambiental. O psicólogo cognitivo Paul Bloom (2000, p. 10) relata que 

“words are learned through abilities that exist for other purposes” 24. Essas outras habilidades 

que nós teríamos referem-se à capacidade de inferir intenções dos outros, adquirir conceitos, 

apreciar estrutura sintática e à capacidade de aprendizagem geral e memória. Embora a partir 

da idade de um ano, aproximadamente, a criança não tenha um compreensão sintática da 

                                                           
23 Fonologia é essencialmente um termo utilizado para descrever as unidades comparativamente menores da 
língua que criam novos significados.  
24 Palavras são aprendidas pelas habilidades que existem para outros propósitos.  
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formação de estruturas das frases, crianças um pouco mais velhas possuem uma alta 

capacidade de aprender palavras primeiramente fora de contexto e isoladas, posteriormente 

em contexto. Isso se deve ao fato de que elas escutam palavras em vários ambientes e 

situações de exposição, como conversas, programas de televisão, vídeos e outras formas de 

letramento (BLOOM, 2000, p. 12). 

Essa compreensão do funcionamento cerebral da aquisição da linguagem com outras 

funções cerebrais é relativamente nova e o modo com que ocorre esta interação ainda faz 

parte da discussão acadêmica. Em artigo publicado pelo pesquisador da Universidade de Nova 

Iorque Gary Marcus (2004, p. 934), afirma-se que há uma tradição antiga e conceitualmente 

errada de separação das funções cognitivas da linguagem – parcial ou inteira – de outras 

funções cognitivas, excluindo outras funções neurocognitivas como a memória, por exemplo. 

Também podemos inferir que os gestos, os movimentos corporais e a interação social muitas 

vezes não estão contemplados nos estudos de aquisição da linguagem. Segundo Gary Marcus, 

outros investigadores do desenvolvimento neurocognitivo estão descobrindo como o cérebro 

processa paralelamente e integralmente a linguagem com outras funções e habilidades do 

corpo (MARCUS, 2004, p. 935).    

Sabemos que as representações fonológicas dos sons em palavras proporcionam o 

desenvolvimento da consciência fonológica. Acredita-se que este processo não ocorra de 

forma explícita na criança de até 4 ou 5 anos de idade, porém de forma implícita. A 

representação fonológica começa a nascer a partir de um repertório de palavras que a criança 

adquire conforme a sua vivência. Alguns dados estimados apontam o vocabulário de uma 

criança de um ano de idade em aproximadamente 100 palavras e, até o final da pré-escola ou 

início da escolaridade, em mais ou menos 14.000 verbetes (DOLLAGHAN, 1994). Estes 

dados, no entanto, não são seguros e podem variar consideravelmente. Conforme indicado 

pela revisão do assunto baseado em vários autores, Bloom (2000, p. 35-39) afirma que a 

aquisição das primeiras palavras ocorre por simples associações, indicando, ao longo do livro, 

o seguinte quadro:  
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Tabela 1 - Estimativa de aquisição de palavras em crianças pequenas 

Idade 
aproximada 

Quantidade aproximada de palavras aprendidas e utilização 

8 meses Vocabulário conhecido de 15 palavras, entendimento de 10% em 80 palavras 

10 meses 35 palavras, entendimento de 10% em 150 palavras 

10 - 14 
meses 

Começam a utilizar efetivamente as palavras conhecidas, começo do entendimento da 
utilização do contexto das poucas palavras, início da interpretação rica e gesticulação 

 
13 - 19 
meses 

 

50 palavras, nomeação dos objetos e pessoas 

(Fonte: Bloom 2000, p. 35-39) 
 

Em outro estudo, Paul Bloom (2000, p. 43-44) refere-se a uma estimativa levantada 

por Anglin (1993) de que aos 17 meses a criança seja capaz de aprender mais ou menos 5 

palavras por semana. Outros trabalhos (MILLER e WAKEFIELD, 1993) evidenciam a 

estimativa da taxa de aprendizagem de palavras por dia:  

 

 

Tabela 2 - Estimativa da taxa de palavras aprendidas por dia em crianças 

Idade aproximada Estimativa da taxa de aprendizagem de 
palavras por dia 

12 meses aos 16 meses 0,3 

16 meses aos 23 meses 0,8 

23 meses aos 30 meses 1,6 

30 meses  aos 6 anos 3,6 

6 anos aos 8 anos 6,6 

8 anos aos 10 anos 12,2 
                                                                               (Fonte: Bloom 2000, p. 43-44) 
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Uma ressalva feita pelos próprios autores com relação aos dados anteriormente 

apresentados é que eles não são definitivos. Certamente são influenciados pela origem e 

estado socioeconômico da criança e da família, dependentes da importância cultural, social, 

educacional e política determinada pela localidade e contextos em que vivem. Muitos desses 

estudos também são realizados com a participação efetiva dos pais – na forma de relatos e 

contagem das palavras –, o que pode de maneira entusiástica inflacionar e influenciar os 

números obtidos. Independente da exatidão dos números, o mais importante é que a 

quantidade de vocábulos deve seguir mais ou menos certo padrão de crescimento e acúmulo 

de palavras aprendidas.  

O processo de aquisição da consciência fonológica parece ocorrer de forma universal, 

independente da língua, seja ela língua chinesa, japonesa, inglesa, francesa ou portuguesa. 

Também parece ser muito bem aceito que as estruturas reconhecidas com mais facilidade são 

as sílabas, rimas e posteriormente o processo de formação da consciência fonológica 

(GOSWAMI, 2009, p. 136). A aprendizagem da leitura também acelera o processo de 

aquisição desse tipo de consciência.  

Citando vários estudos em língua inglesa e italiana, Goswami (2009, p. 137-138) 

resume a comparação entre a aprendizagem silábica e fonêmica da seguinte forma:  

 

Tabela 3 - Consciência silábica e fonêmica nas línguas italiana e inglesa 

Idade Língua Italiana Língua Inglesa 

 Consciência  
Silábica 

Consciência  
Fonêmica 

Consciência  
Silábica 

Consciência 
 Fonêmica 

4 anos (pré-leitores) 67% 13% 46% 0% 

5 anos (pré-leitores) 80% 27% 48% 17% 

6 anos (aprendizes) 100% 97% 90% 70% 

(Fonte: Goswami, 2009, p. 137-138) 
  

Algumas das conclusões do autor fazem referência à sequência com que esta 

aprendizagem ocorre: de grandes unidades sonoras para pequenas, ou seja, das sílabas para 

rimas e então para os fonemas. Também é enfático ao reportar que o desempenho fonológico 

individual prediz o desempenho da aquisição do letramento e que a instrução adequada e 

guiada dos processos de tomada de consciência fonológica causam impactos positivos e 

benéficos a longo prazo (GOSWAMI, 2009, p. 138). 
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 O cruzamento dos dados das tabelas 1 e 2 evidenciam algumas contradições e 

respostas superestimadas, o que não é a proposta da exemplificação do processo. Uma das 

conclusões possível e trivial das tabelas anteriores é a de que crianças pequenas apresentam 

desde a tenra idade uma grande capacidade de aprendizagem, a qual aumenta 

significativamente em poucos meses de vida. A contagem de palavras é uma forma de 

evidenciar a produção linguística da criança, havendo também outros tipos de estudo 

referentes a esta produção. Como apresentaremos nos resultados deste trabalho, alguns 

autores ainda utilizam protocolos de pesquisa que contam o número de palavras enunciadas 

pelas crianças, mas são realizadas melhorias na etapa de interpretação desses dados. 

Uma visão qualitativa do início da língua falada faz referência ao balbucio da criança 

que se inicia logo nos primeiros meses de vida, inclusive em crianças surdas. Gardner relata 

que, além do movimento da boca nos primeiros meses de vida, ocorre a emissão dos 

primeiros sons na língua materna. Aos dois anos observa-se o pronunciamento de palavras do 

dia a dia como mãe, papai e miau, havendo em seguida a utilização de combinações de 

palavras aprendidas com verbos. Por volta do final da infância (5 anos) ela é capaz de utilizar 

a sintaxe dos adultos com uma coerência relativamente boa, comparar estruturas e figuras de 

linguagem, produzir narrativas, inferir figuras de linguagem, expressar e utilizar palavras em 

situações diferentes e em um nível superficial refletir sobre os usos da língua – um processo 

rudimentar mas interessante de metalinguagem (GARDNER, 1994, p. 62-63). 

Outros cientistas, partindo de diferentes pressupostos como a análise das imagens do 

cérebro quando exposto aos estímulos cognitivos da fala e da escrita, mostram formas 

variadas para entendermos a complexidade da formação e da dinâmica neurológica do 

cérebro. Os estudos atuais sobre o funcionamento cerebral não partem exclusivamente do 

neurobiológico, permitindo também o estudo de fatores socioeconômicos no impacto do 

letramento ou da ausência da alfabetização em pessoas adultas. Essa relação entre 

aprendizagem das palavras, aspectos sociais e alterações na funcionalidade cerebral é descrita 

por Patricia Kuhl (2011, p. 128) do seguinte modo: 

 

Evidence relating socioeconomic status (SES) to brain function for language 
suggests that SES should be considered a proxy for the opportunity to learn 
and that the complexity of language input is a significant factor in 
developing brain areas related to language. The data indicate that the 
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opportunity to learn from complex stimuli and events are vital early in life, 
and that success in school begins in infancy25. 

  

As observações acima são recorrentes nos estudos neurocientíficos contemporâneos, 

pois se baseiam em uma abordagem plástica do cérebro relacionada diretamente à 

aprendizagem individual e ao desenvolvimento ligado indiretamente ao ambiente e 

transmissão cultural. Em outro tipo de abordagem, privilegiando aspectos neurocognitivos, 

Petersson et al. (2009, p. 152-153) procuram integrar esta visão da arquitetura funcional do 

cérebro do ser humano, a qual inclui o social e a transmissão cultural. Tal perspectiva não 

pode ser chamada de puramente biologista ou inatista, tão pouco é totalmente ambientalista, 

como os debates acadêmicos que no passado fomentaram boa parte das discussões a respeito 

desse tipo de tema. 

Críticas ao Método Fônico ou abordagem fônica não são novas. Em 1969, o 

pesquisador Lyman C. Hunt publicou um artigo chamado “Learning to read: the great 

Debate” 26. O artigo faz uma revisão do livro baseado em uma pesquisa encomendada pelo 

governo dos Estados Unidos da América, cujo título é exatamente o mesmo de Hunt, porém a 

autora foi Jeanne Chall. A arquitetura da pesquisa de Chall decorreu do exame de todas as 

pesquisas de língua inglesa referentes à alfabetização, privilegiando questões fônicas. A 

pesquisadora verificou os livros e programas que privilegiavam a infância, visitando, na 

última etapa, escolas dos Estados Unidos e da Inglaterra (HUNT, 1969, p. 1). 

Resumidamente, as críticas feitas ao trabalho de Chall decorrem do fato de que outros fatores 

importantes não são levados em consideração, tais como a competência do professor; os 

passos, sequências e intensidade dos ensinamentos; a falta de definições programáticas sobre 

o método e a forma com que os conteúdos são trabalhados em sala de aula.  

Praticamente o debate ou pelo menos a retórica entre defensores e críticos sobre as 

metodologias continua o mesmo. Os argumentos utilizados periodicamente estão restritos: 

 

                                                           
25 Evidência relacionada ao status socioeconômico (SES) para a função cerebral para a linguagem sugere que o 
SES deveria ser considerado uma representação para a oportunidade de aprender e que a complexidade de 
aquisição da língua é um fator significante no desenvolvimento de áreas cerebrais relacionadas à língua. Os 
dados indicam que a oportunidade de aprendizagem dos estímulos complexos e eventos são vitais no começo da 
vida e que o sucesso na escola começa na infância.   
26 Aprendendo a ler: o grande debate. 
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a. Ao grau de importância da utilização ou não das metodologias, afirmando que elas 
não enfatizam a questão do significado das palavras, restringindo a criatividade do 
aluno, e que enfatizam demasiadamente a decodificação e codificação dos 
grafemas e morfemas; 

b. Aos levantamentos sobre a questão de leitura e escrita feitos por cognitivistas, que 
restringem ou privilegiam as variáveis importantes somente aos mesmos 
pesquisadores, não considerando a visão ou a abordagem de outros; 

c. Ao condicionamento ou à restrição do ensino do vocabulário a alguns padrões de 
palavras, danoso ao desenvolvimento integral dos alunos;  

d. Às metodologias de análise, as quais não são adequadas ou bem desenhadas;  
e. Aos cognitivistas, que dão pouca ou quase nenhuma importância à formação do 

professor e/ou competência dos profissionais, enfatizando somente a questão do 
método;  

f. À questão do método como uma questão menor no ensino, sendo a competência do 
professor uma variável muito mais importante. 

 

Nas palavras de Hunt (1969, p. 6), Chall deveria se importar mais com as questões da 

competência professoral. Durante o ensino é importante manter o desafio, proporcionar a 

facilitação da aprendizagem, assistir ao aprendizado do aluno e outros fatores que garantem o 

máximo aprendizado e melhoram a qualidade do ensino do professor. Restringir o ensino a 

textos tediosos ou a um conjunto de palavras pré-determinadas é uma tentativa fracassada de 

não desafiar os alunos que mais necessitam de atenção.  

Algumas ideias analisadas anteriormente continuam no mesmo patamar, tanto a crítica 

quanto a defesa. Uma publicação do pesquisador Claudemir Belintane (2006) da Faculdade de 

Educação da Universidade de São Paulo ilustra a reprodução de algumas críticas bem 

fundamentadas, outras nem tanto. No documento produzido pelo pesquisador há uma defesa 

do pluralismo de abordagens da alfabetização, afirmando que a defesa exclusiva de um ou 

outro método é uma forma política de fugir da responsabilidade pública de investir em uma 

política de Estado da alfabetização, seja qual for a metodologia utilizada. Belintane afirma 

que o documento “Relatório do Grupo de Trabalho Alfabetização Infantil: Os Novos 

Caminhos” (BRASIL, 2003/2007) produzido por pesquisadores exclusivamente Cognitivos e 

publicado pela Câmara dos Deputados Federais do Brasil é uma tentativa tendenciosa de 

empobrecer o discurso da alfabetização e da prática professoral, não respeitando a 

contemporaneidade e multiplicidade de trabalho de outras linhas de pesquisa.  

De acordo com alguns pesquisadores, o documento pode ser visto de uma forma 

tendenciosa na proteção de interesses corporativistas de alguns pesquisadores da área da 
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Psicologia Cognitiva. Um documento oficial que tem origem em uma das instâncias mais 

elevadas de elaboração de leis e artigos constitucionais do país não poderia ser tão parcial e 

menosprezar os conhecimentos históricos produzidos pelas práticas pedagógicas brasileiras, 

profícuas ou não. Indicar outros professores e pesquisadores como culpados pelo abandono 

sistemático e político de anos da falta de financiamento público para a disseminação de boas e 

eficazes práticas do ensino da língua é um erro grosseiro e de pouca validade para o 

desenvolvimento de várias linhas de pesquisa que visam à melhoria da qualidade do ensino da 

língua portuguesa. Belintane acerta na crítica à falta de investimentos públicos na área da 

alfabetização. Não existe ou deveria existir uma fórmula barata ou de custo baixo para um 

país que nunca investiu o suficiente na formação de professores de uma forma integral. 

Mesmo nas universidades, a formação básica do pedagogo é fruto de críticas internas no meio 

acadêmico, sendo vista como um dos meios para melhorar a qualidade da escola pública.  

José Morais, um dos signatários do relatório sobre alfabetização, contextualiza de 

forma clara o posicionamento das questões da leitura com relação à cultura, economia, 

literatura, impacto no desenvolvimento da criança e a importância da restrição da abordagem 

cognitiva para um estudo rigorosamente científico. Tal como o desenvolvimento de uma 

pedagogia científica por Montessori (1965) e Bruner (1971), observar fatores que não 

dependem da cultura e do espaço escolar pode contribuir para reforçar aspectos pedagógicos 

da alfabetização (MORAIS, 1996, p. 24).  

A aquisição normal ou que a maioria dos alunos desenvolve na escola e nos diversos 

ambientes sociais contrasta com alguns alunos que por vários fatores não conseguem alcançar 

níveis básicos de alfabetização. Os diagramas dos modelos mentais de funcionamento teórico 

do processo de leitura e escrita indicam que somente o estudo da comunicação oral não é 

suficiente para constatar problemas de leitura e melhoramento da performance do aluno. A 

utilização da memória e de recursos visuais pode ser uma forma de dissimular problemas em 

dislexia não tão graves (MORAIS, 1996, p. 31). 

De forma genérica, a simples subtração das primeiras letras, a substituição de letras 

em palavras conhecidas, a leitura de pseudopalavras27, a inversão de ordem de certas letras, o 

jogo de palavras, a adivinhação de palavras derivadas e o controle do tempo das respostas 

                                                           
27 Conforme Morais (1996, p.315), a definição de pseudopalavra é: “sequência de letras ou de fonemas que, não 
tendo significação, não constitui uma palavra, mas respeita as sequências habituais da língua e poderia, por 
conseguinte, tornar-se uma palavra se uma significação particular lhe fosse atribuída”. 
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dadas por crianças e adultos são algumas formas de avaliação do desempenho sobre a leitura. 

São mecanismos simples que acrescentaram significativamente a metodologia do estudo da 

leitura e a detecção de problemas como a dislexia e as variações e níveis do distúrbio. 

Outro sistema importante para o entendimento do letramento emergente nas crianças é 

o conceito de morfologia. Bowers et al. (2010) definem a morfologia das palavras como um 

sistema convencionado formado pelas menores unidades de significado. São chamados de 

morfemas as bases ou raízes que, com a adição de prefixos e sufixos, possibiltam a formação 

de palavras. O conhecimento morfológico é constituído pela consciência morfológica e o 

processamento morfológico, variáveis importantes para predizer as tarefas sublexicais como 

leitura de pseudopalavras, processamento ortográfico e rapidez ao identificar ou nomear 

objetos/coisas. Os autores relatam que existem diferenças do conhecimento morfológico entre 

crianças aos 4 (conhecimento morfológico implícito) e 5 a 6 anos de idade, quando a criança 

utiliza pistas do conhecimento morfológico para soletrar palavras.  

Historicamente os sistemas pictográfico, ideográfico, logográfico, silábico e alfabético 

se desenvolveram de forma particular. Educacionalmente há uma tendência em chamar o 

ensino desses sistemas de letramento, o que substancialmente difere da visão neurocognitiva 

por razões que abordaremos mais tarde. Para Morais, os sistemas anteriormente citados 

requerem capacidades linguísticas diferenciadas quando se trata de aprendizagem dos 

sistemas fonológicos (sistema silábico e alfabético) (MORAIS, 1996, p. 50). Mesmo com 

todas as diferenças entre as diversas línguas (inglesa, francesa, portuguesa, italiana, etc.), o 

autor defende que, quando a criança descobre o “princípio alfabético”, ela consegue alavancar 

o conhecimento de forma muito mais rápida e utilizar tais conhecimentos em outras situações 

(MORAIS, 1996, p. 77). Outra forma de interpretar dados sobre a consciência fonêmica é 

comparar pessoas letradas, pobremente letradas e iletrados, comparando-se também crianças 

pouco letradas e adultos iletrados.  

Outros conhecimentos linguísticos atuais que podem contribuir para as questões do 

desenvolvimento de leitura e escrita ainda no ensino infantil são, conforme o trabalho de 

Paula (2007), o desenvolvimento metalinguístico e a aprendizagem implícita e explícita. 

O desenvolvimento do controle metalinguístico é a capacidade do sujeito de pensar 

sobre a língua escrita de forma explícita; trata-se do controle consciente da língua (PAULA, 

2007; MALUF e GOMBERT, 2008). Essa capacidade é fundamental para o controle da 
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correção de sintaxes em textos escritos, envolvendo certo grau de atenção e memória, por 

exemplo. A habilidade da metalinguagem tem origem inata e o desenvolvimento é 

proporcionado pelas experiências na escola e de aprendizagem implícita e explícita. A 

aprendizagem implícita possui um fator frequencial, ou seja, quanto mais frequente a 

manipulação, melhor a desenvoltura do sujeito. Nos anos iniciais de manipulação das letras, 

mais precisamente nos anos finais da Educação Infantil, é que há um incremento considerável 

desta aprendizagem facilitadora (MALUF e GOMBERT, 2008, p. 130). O ensinamento 

explícito da relação grafema-fonema é indispensável e fundamental para superar certos 

obstáculos linguísticos de leitura e fluidez de uma leitura proficiente. Para Maluf e Gombert 

(2008, p. 133) o movimento de alfabetização no Brasil não privilegiou a disseminação do 

conhecimento ou da importância da decodificação do código alfabético, mas optou por um 

tipo de leitura global pela compreensão de diversos textos e interpretações de imagens antes 

mesmo de assegurar que uma população de baixa e média renda com dificuldades pudesse 

passar de uma cultura oral para uma cultura letrada. São estas pessoas que mais sofrem com 

um sistema perverso de exclusão social, da falta de políticas públicas, que não são capazes de 

ler sequer um bilhete simples ou compreender e reinterpretar um parágrafo lido.  

 O trabalho de Paula (2007), realizado na língua portuguesa, elucidou como ocorre a 

relação entre conhecimento implícito e explícito da linguagem. Analogamente ao campo 

educativo, poderíamos pensar em estratégias implícitas de ensino e instrução direta. Esta 

última questão entre a utilização do conhecimento psicológico e a prática do professor deve 

ser investigada a fim de introjetá-las no cotidiano escolar. Evidências dessa utilização podem 

ser encontradas na literatura internacional, como apresentaremos nos resultados desta 

pesquisa. A integração de conhecimentos entre psicólogos, linguistas e educadores formando 

grupos de pesquisa que trabalhem juntos é uma empresa desejável para investigações e 

formulações de políticas públicas no ambiente brasileiro.  
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2.3.4 Dislexia 

Algumas abordagens neuropsicológicas contemporâneas defendem o uso de técnicas e 

metodologias baseadas no auxílio às crianças disléxicas para ajudar crianças normais a 

desenvolverem o letramento. A busca por evidências recentes na produção neurocientífica 

internacional procura minimizar as tensões internas do ambiente brasileiro, levando em 

consideração um recorte temporal sobre a literatura existente.  

Existem várias definições sobre o fenômeno da dislexia, todas mais ou menos 

coincidentes e complementares. O pesquisador Dehaene (2009, p. 235) resume o cérebro e a 

mente disléxica da seguinte forma:  

 

Some intelligent and well-rounded children experience disproportionate 
trouble in learning to read – dyslexia. In most cases, this problem is linked to 
an impaired ability to process phonemes, and an entire casual chain from 
gene to dyslexic behavior is now being uncovered. The brains of dyslexic 
children present a number of characteristic anomalies: the anatomy of the 
temporal lobe is disorganized, its connectivity is altered, and several regions 
are insufficiently activated during reading. The disorder is suspected to have 
a strong genetic component, and four susceptibility genes have been 
identified, most of which control neuronal migration, a major event in the 
construction of the brain during pregnancy. Any disturbance that affects this 
episode can lead to a disorganization of the layers of the cortex28.  

  

O trecho acima traduz de forma mais ou menos corrente situações enfrentadas por 

alunos em sistemas educacionais não preparados para detectar precocemente esse tipo de 

dificuldade. No entanto, nem todo problema de leitura pode ser enquadrado ou diagnosticado 

como dislexia. Outros fatores como retardo mental, dificuldade sensorial, famílias em 

situações de risco, falta de cultura de leitura, pouco envolvimento e investimentos 

educacionais, falta de material para o desenvolvimento de escrita e leitura, ausência de 

bibliotecas e salas de leitura e  professores mal treinados ou mal formados, entre outros, 

                                                           
28 Algumas crianças inteligentes e maduras vivenciam problemas desproporcionais ao aprender a ler – dislexia. 
Em muitos casos, este problema é ligado a uma habilidade afetada do processamento dos fonemas e uma cadeia 
casual inteira de genes que causam o comportamento disléxico está agora sendo descoberta. O cérebro da criança 
disléxica apresenta um número de anomalias características: a anatomia do lobo temporal é desorganizada, a 
conectividade desta estrutura é alterada e diversas regiões do cérebro são insuficientemente ativadas durante a 
leitura. Suspeita-se que haja um forte componente genético e quatro genes estão identificados, sendo que a 
maioria controla a migração neuronal, um evento importante na construção do cérebro durante a gravidez. 
Qualquer distúrbio que afeta este episódio pode levar à desorganização das camadas do córtex. 
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interferem diretamente no ensino dos processos de leitura e escrita – fatores esses que não são 

causados pela dislexia (DEHAENE, 2009, p. 237). 

De modo geral, a criança com dislexia desenvolvimental é aquela que apresenta sérias 

dificuldades na ativação neural dos sons que compreendem as palavras (GOSWAMI, 2009, p. 

135). O diagnóstico psicológico desse tipo de dificuldade pode tardar ou mesmo nunca vir a 

ser detectado – dependendo de onde a criança nasce, onde serviços básicos de saúde primária 

e educação são precários. Mas a constatação desse problema antes mesmo da fase escolar, 

antes da alfabetização formal, pode trazer inúmeros benefícios para as crianças. Goswami 

(2009, p. 135) ressalta que a falta de consciência ou dificuldade fonológica é um importante 

preditor do desempenho acadêmico futuro do estudante.  

 Na passagem a seguir, Shaywitz e Shaywitz (2005, p. 1301) apresentam algumas 

características específicas sobre a deficiência cerebral da leitura: “[d]evelopmental dyslexia is 

characterized by an unexpected difficulty in reading in children and adults who otherwise 

possess the intelligence and motivation considered necessary for accurate and fluent 

reading”29. 

Outro trabalho que define a dificuldade específica da leitura, também com a 

participação dos pesquisadores Shaywitz e Shaywitz (LYON, SHAYWITZ, SHAYWITZ, 

2003, p. 2), descreve a questão da desorganização cerebral fonológica da seguinte forma: 

 

Dyslexia is a specific learning disability that is neurobiological in origin. It is 
characterized by difficulties with accurate and/or fluent word recognition 
and by poor spelling and decoding abilities and the provision of effective 
classroom instruction.30  

Embora não seja o interesse direto deste trabalho, estudos com crianças e adultos 

disléxicos fornecem as mesmas constatações sobre a importância de uma educação infantil de 

qualidade e de alguns aspectos do conhecimento sobre letramento emergente. Mesmo com 

ação e intervenção específicas de psicólogos, conhecer as dificuldades e entender – mesmo 

                                                           
29 Dislexia desenvolvimental é caracterizada por uma dificuldade inesperada na leitura em crianças e adultos que 
de outra forma possuem inteligência e motivação consideradas necessárias para a leitura fluente e acurada. 
30 Dislexia é uma dificuldade de aprendizado específica que é neurobiológica na origem. É caracterizada por 
dificuldades com acurácia e/ou reconhecimento fluente da palavra e pobre habilidade de decodificação e 
soletramento. Estas dificuldades tipicamente resultam de um déficit no componente fonológico da linguagem 
que é geralmente inesperado em relação à outra habilidade cognitiva e na ausência de uma instrução efetiva na 
sala de aula.  
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que superficialmente – sobre o funcionamento da aquisição das rotas de leitura proporciona 

uma ação de prevenção e cuidados precoces na detecção de tais dificuldades de aquisição da 

leitura. Os resultados das citadas pesquisas convergem para uma intervenção e participação 

ativa do sistema escolar e principalmente de uma instrução qualitativa na relação aluno-

professor ou aluno-educador. É possível minimizar fatores de risco como pobreza e habilidade 

cognitiva prejudicada – neste caso a dificuldade de leitura e escolas que ainda não 

compreendem a importância da infância com fatores compensatórios influenciam diretamente 

a eficiência cognitiva e o treinamento dos professores, distanciando substancialmente o leitor 

pobre do leitor eficaz.  

Especificamente, o papel educacional e os exercícios fonológicos incluem o papel 

ativo do adulto no ensino do conhecimento semântico, da utilização das palavras em contexto, 

da habilidade verbal para se compensar eventuais déficits, conforme indicam Shaywitz e 

Shaywitz (2005, p. 1306) em estudos com ressonância magnética funcional. No mesmo 

trabalho argumentam sobre a presença de evidências suficientes produzidas por diversos 

centros de estudo e diferentes grupos de pesquisa. Uma vez realizada a intervenção 

educacional de forma efetiva, ela modifica substancialmente a qualidade da aprendizagem da 

leitura em longo prazo, até mesmo na fase adulta da pessoa que sofreu intervenção na 

infância. Nesse sentido, os autores concluem o estudo do seguinte modo (SHAYWITZ e 

SHAYWITZ, 2005, p. 1307): 

 

Consistent with our knowledge of the components of reading, children need 
to be able to sound out words in order to decode them accurately and then, 
they need to know the meaning of the word – to help decode and 
comprehend the printed message. Both the sounds and the meanings of 
words must be taught. These findings suggest that it may be beneficial to 
provide early interventions aimed at stimulating both phonologic and verbal 
abilities in children at-risk for reading difficulties associated with 
disadvantage31.   

  

                                                           
31 De acordo com o nosso conhecimento sobre componentes da leitura, as crianças precisam ser capazes de 
escutar palavras a fim de decodificá-las com acuidade e, em seguida, saber o significado da palavra – para ajudar 
a decodificar e compreender a mensagem impressa. Ambos os sons e os significados das palavras devem ser 
ensinados. Esses achados sugerem que isso poderia ser benéfico a fim de prover intervenções precoces que 
busquem estimular tanto as habilidades fonológicas quanto verbais em crianças em situação de risco com 
dificuldades de leitura associadas à desvantagem[grifo nosso]. 
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 Recentemente publicado, o Tratado de Neurologia da Academia Brasileira de 

Neurologia (BRASIL NETO e TAKAYANAGUI, 2013, p. 855) relata que a dislexia poderia 

apresentar uma etiologia primária (genética), o que levaria a uma alteração morfofuncional e 

neurofisiológica dos locais onde se processam as palavras e os sons e mesmo das vias de 

associação entre as áreas responsáveis pela linguagem. Uma etiologia multifatorial também 

não deve ser descartada, podendo ser resultado de “fatores adquiridos”, como o “mau 

desenvolvimento do sistema nervoso central (SNC), intercorrências neonatais, danos ao SNC, 

privação ambiental, oportunidade educacional inadequada. Segundo Brasil Neto e 

Takanayagui (2013, p. 855), há interação entre genética e adquirida na etiologia multifatorial. 

Apresentamos abaixo a definição de dislexia adotada pelo documento: 

 

Segundo a World Federation of Neurology, a dislexia é definida como a 
dificuldade de aprendizagem da leitura independentemente da instrução, mas 
dependente de dificuldades cognitivas de origem constitucional e funcional. 

O Manual de Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais – DSM-IV 
(1995) caracteriza a dislexia como comprometimento acentuado no 
desenvolvimento das habilidades de reconhecimento das palavras e da 
compreensão da leitura. O diagnóstico é feito somente se interferir de forma 
significativa no desempenho escolar ou nas atividades da vida diária que 
requerem habilidades de leitura. [grifo nosso] 

 

 Especificamente no caso da criança disléxica, podemos encontrar uma variada gama 

de perturbações derivadas dos problemas neurolinguísticos, como o espelhamento (rotações 

de letras como p e b, n e u), sons e grafias semelhantes, omissões na escrita, repetição errônea 

de frases lidas, escrita não inteligível e assim por diante. Essas características servem para 

indicar o problema em crianças na fase da alfabetização. Em crianças maiores, pequenas ou 

naquelas que ainda não se encontram no processo formal de alfabetização, como por exemplo 

dos 0 aos 5 anos, outras categorias podem subservir como indicadores de atenção por parte 

dos educadores e psicólogos especializados para o surgimento de problemas e perturbações 

persistentes, mas que aparentemente não estejam relacionados à aquisição da linguagem, tais 

como memória, atenção, simbolização, análise e síntese, ritmo, lateralidade, coordenação 

motora fina, cinestesia e outros fatores (BRASIL NETO e TAKAYANAGUI, 2013, p. 857).  

 Os resultados de pesquisas anteriores trazem para as pesquisas educacionais, 

principalmente para a educação infantil, argumentos fortes em favor da defesa do 
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investimento nesta fase dos cuidados e da educação, principalmente no que tange a 

especialização e a formação continuada desses profissionais. Mesmo partindo de outros 

pressupostos de investigação sobre a fonologia de crianças e adultos com dificuldade na 

leitura,  as constatações sobre a necessidade de condições especiais para o tratamento da 

aquisição de leitura e escrita em crianças pequenas são reforçadas, independentemente da 

língua falada, da cultura e do status econômico, social, cultural e educacional, pois o cérebro 

humano mantém uma unicidade funcional com relação à plasticidade e intervenções 

(GOSWAMI, 2009, p. 148). 

 A busca por artigos que mostrem evidências de apoio ou contrárias ao uso específico 

dessas ferramentas será mostrada nos resultados desta pesquisa. De qualquer forma, 

acreditamos na importância de protocolos de pesquisa que mostrem alternativas paralelas ao 

debate atual que circunda a disputa sobre métodos específicos versus globais envolvendo os 

campos neurocientífico e pedagógico (BELINTANE, 2006). O potencial científico da 

neurologia parece fornecer argumentos robustos sobre processos neuropsicológicos superiores 

atuais, enquanto o campo pedagógico parece fornecer um campo de pesquisa empírico muito 

rico de investigações.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Luciano Eiken Senaha Quais as contribuições neurocientíficas para o letramento emergente na educação 
infantil em crianças de 0 a 5 anos de idade? 

 

85 

 

3. Quadro metodológico 
                                                                           
 

 Inicialmente, a metodologia de pesquisa adotada consistia na revisão sistemática sobre 

a temática do letramento emergente a partir de um único periódico de relevância no campo. A 

International Mind, Brain, and Education Society32 é uma entidade internacional que reúne 

pesquisadores de vários países com a finalidade de trocar experiências, incentivar publicações 

internacionais e promover reuniões anuais sobre diversos temas, abordagens e pesquisas 

relacionadas ao cérebro humano. O periódico especializado em mente/cognição, cérebro e 

educação desta instituição é o Mind, Brain, and Education33, sendo que no intervalo de 2007 a 

2012 já possuía mais de 150 artigos. Devido ao alto nível de competência dos trabalhos 

publicados nessa revista, provenientes de importantes centros de pesquisa como a Escola de 

Educação de Harvard, a Universidade de Cambridge, a Academia de Ciências da Argentina, a 

Universidade de Paris, o Instituto de Tecnologia de Massachusetts, a Universidade de Yale, a 

Universidade Médica de Cornell, entre outras, concluímos que este periódico seria ideal para 

o levantamento sobre o tema letramento, alfabetização e educação infantil. Dentre os autores 

consagrados, podemos citar alguns como Howard Gardner, Antonio Battro, Mary Helen 

Immordino-Yang, Stanislas Dehaene, Usha Goswami e Antonio Damásio. O periódico é 

editado pela Willey Company e o acesso é liberado para assinantes e para os usuários do 

sistema de bibliotecas da Universidade de São Paulo34.   

 Após o exame de qualificação do mestrado, adotamos algumas sugestões da banca e 

de uma das coordenadoras do Grupo Contextos de Educação Infantil (CIEI-FEUSP). Uma 

delas referia-se à necessidade de expandir as bases de pesquisa para ampliar a quantidade de 

artigos sobre um mesmo tema, não nos restringindo, assim, ao exame da produção de uma 

única revista. Coletamos, dessa forma, os artigos em cinco bases de dados (PsyInfo, Embase, 

ERIC, JSTOR, SCOPUS), em um catálogo de periódicos (Scielo) e em um portal de teses e 

dissertações (Teses e Dissertações da Universidade de São Paulo). Os descritores foram 

utilizados unitariamente ou em combinações entre si na língua portuguesa ou na língua 

inglesa, quando a base de dados era estrangeira. São eles: educação, cérebro, alfabetização, 

                                                           
32 Sociedade Internacional Mente, Cérebro e Educação. 
33 Revista Mente, Cérebro e Educação. 
34 A partir de 2012 o acesso tornou-se restrito apenas para assinantes. 
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letramento, infância, escola, escrita, infantil, leitura, brincar, linguagem, criança, aluno, pré-

escola, jardim de infância, neurologia, neurociência, neuropsicologia.  Foram constatadas 

diferenças nas bases de dados ou no catálogo de periódicos em português e em inglês. O 

termo alfabetização, por exemplo, é substituído por literacy e analfabetismo por illiteracy.  

 Outras observações devem ser feitas com relação aos aspectos metodológicos: quando 

utilizamos a palavra método ou metodologia, podemos evocar ao menos três concepções 

distintas e empregadas em diferentes situações e campos do conhecimento. Essas distinções 

sobre os usos são necessárias para evitar controvérsias: 

 

a. Metodologias como forma de pesquisa educacional.  
b. Metodologias de ensino. 
c. Metodologias de pesquisa neurocientífica, biológica e psicológica. 

 

 São mais familiares aos pesquisadores e professores da educação as metodologias de 

pesquisa educacional e as metodologias, técnicas ou abordagens de ensino. Outra distinção 

sutil, mas útil para pesquisadores fora do campo educativo é que nem sempre uma 

metodologia de pesquisa educacional pode ser transformada em uma metodologia de ensino, 

assim como uma metodologia de pesquisa clínica deve ser passível de adaptações ou mesmo 

de modificações significativas para adesão e recomendação para utilização do público. Dessa 

forma, é necessário entender minimamente como funcionam as pesquisas e os resultados 

sobre o cérebro para então se examinar a coerência das sugestões desses cientistas para o 

ambiente escolar.  

 Construímos um banco de dados que pudesse integrar de modo geral várias 

particularidades de cada área do conhecimento. Esta estruturação possibilitou visualizar e 

inserir os artigos em categorias triviais, como título do periódico, data da publicação, ano, 

volume, autoria primária/secundária/terciária, instituições de origem dos autores, páginas 

publicadas, temática, resumo e tradução do resumo, metodologia e observações. Organizamos 

um banco de dados eletrônico no programa Access® 2007 da empresa Microsoft® com a 

intenção de catalogar vários tipos de informação sobre os artigos pesquisados, como autores e 

instituição de origem, título e característica do artigo, tema, número, volume, ano de 

publicação, resumo, tradução e observações. 
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 Procuramos evidenciar e levantar aspectos e características especializadas que 

compreendemos serem relevantes para o campo educativo e a produção de pesquisas nessa 

área. Assim, catalogamos as informações que julgamos pertinentes e verificamos se elas 

estavam presentes ou ausentes. Quando presentes, observamos quais os tipos de informação 

relatada. Levantamos informações com referência: 

 

a. Ao sujeito ou problema educacional a ser destacado no artigo; 
b. À intervenção ou situação proposta; 
c. À comparação presente e quais modos e sujeitos comparados; 
d. Aos resultados obtidos na pesquisa descrita; 
e. À ocorrência ou não de uma situação escolar descrita e pesquisada; 
f. Ao nível socioeconômico dos alunos/indivíduos; 
g. À faixa etária ou nível/ano/série educacional; 
h. Ao nível de evidência da pesquisa educacional. 

 

 Parte dos campos acima citados foram atribuídos aos critérios do sistema de busca 

como PubMed, Askmedline, Lilacs, Scielo e outras bases de dados da área da Saúde. Em 

nosso levantamento bibliográfico, selecionamos os artigos que atendessem de forma 

qualitativa ou quantitativa os critérios definidos nos itens a-h acima. As variáveis foram 

selecionadas pela sua importância para qualquer pesquisa na área educacional. Na área da 

saúde é comum fazer referência a uma medicina, enfermagem ou clínica baseada em 

evidências, de maneira que este tipo de pesquisa procura traduzir as situações vividas e 

pesquisadas em artigos futuros. Desse modo, o profissional da saúde é direcionado aos artigos 

mais relevantes para determinada situação proposta.  

 Analogamente, o campo educativo e as situações escolares podem preceder de 

aspectos comuns entre os vários anos letivos e situações socioeconômicas e culturais. Isso 

deve ser averiguado pelo leitor que possui certa experiência a fim de julgar se a situação 

proposta pode ou não ser aplicada a sua situação profissional. Exemplifiquemos da seguinte 

forma: se um(a) professor(a) da Educação Infantil procura certa informação publicada 

referente à sensibilização das letras do alfabeto e números para crianças de 2-3 anos de idade, 

que artigos neurocientíficos ele poderia consultar objetivamente em uma situação muito 

parecida ou análoga? É possível que uma circunstância totalmente diferente seja útil ao 

professor? Acreditamos que sim. No entanto, guiar o profissional do ensino para situações de 
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produção acadêmica mais específicas parece ser o melhor meio de auxiliar o educador a entrar 

em contato com a literatura especializada. Dessa forma, justificamos nossa classificação 

também com fatores como cultura ou nível econômico dos alunos/crianças e o tipo de 

intervenção proposta e relatada pelo pesquisador.  

 O intuito desse tipo de classificação era rastrear artigos de interesse da área 

educacional que apresentassem pesquisas sobre crianças e/ou alunos em faixa etária de 0 aos 

5 anos de idade (ou seja, na educação infantil) que explicitassem o tipo de investigação 

(qualitativa, quantitativa, mista) e de intervenção proposto, os resultados e o nível de 

evidência relacionado à pesquisa educacional. 

 Este último item foi elaborado atendendo aos critérios de outra área do conhecimento, 

agora adaptados à visão educacional. Os critérios de importância para as classificações 

educacionais ainda não foram estabelecidos e necessitam de melhor reflexão sobre o assunto, 

visto que, no âmbito educacional, um estudo puramente teórico ou um relato de caso pode ter 

importância significativa para alterar a visão de pesquisadores da área. Até o momento a 

classificação ocorreu conforme as seguintes identificações:  

 

i. Revisões sistemáticas e metanálise: procuram levar em conta boa parte da 
produção sobre determinado assunto, fazendo uma ampla e aprofundada revisão 
de dados quantitativos e/ou qualitativos. 

ii.  Testes controlados randomizados: feitos com um grupo controle e um grupo 
aleatório em situações de intervenção. 

iii.  Estudos de coorte: observam apenas alguns tipos de variáveis. Inicialmente as 
pessoas a serem estudadas não sofrem ou há a tentativa de minimizar os impactos 
do experimento sobre a população. Em um segundo momento procuram uma 
interpretação causal mais forte.  

iv. Estudos de caso-controle: os investigadores procuram saber se um achado ou 
causa é mais comum em determinados alunos ou população analisada. O foco é 
dado ao ambiente ou situação em que certo evento ocorre, apresentando, assim, 
uma característica mais qualitativa do que quantitativa. 

v. Relatórios de caso(s), discussões de casos: são descrições detalhadas de um só 
caso ou de alguns casos semelhantes. Podem ocorrer em situações raras e/ou 
análises restritas e específicas. Deve-se levar em consideração a riqueza das 
informações e hipóteses. Em geral elucidam o funcionamento de uma situação ou 
de sujeitos de maneira particular e peculiar. 

vi. Opiniões de Especialistas. 
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vii. Editoriais. 

 

 É importante fornecer ao leitor algumas explicações teóricas sobre os tipos de dados a 

serem catalogados e a escolha desses dados. A literatura internacional indica um amplo debate 

entre autores preocupados com o rigor excessivo e a forma com que dados científicos são 

utilizados dentro do campo educacional. A interlocução entre prática e teoria é necessária e 

deve sempre haver um espaço para que novas pesquisas sejam incorporadas à prática e à 

teoria, auxiliando assim o professor e outros atores do sistema educacional a refletirem e 

tomarem decisões na prática pedagógica. Alguns autores chamam este tipo de interação de 

conhecimento como Ciclos de evidências-prática (THOMAS e PRING, 2007, p. 18). Em uma 

categoria hierárquica de importância, alguns pesquisadores acreditam que as revisões 

sistemáticas (item i) e os testes controlados randomizados (item ii) estão no centro de 

importância da prática baseada em evidências educacionais, embora tais metodologias sejam 

pouco utilizadas na prática de pesquisa (THOMAS e PRING, 2007, p. 19-21). 

 Conforme os defensores da prática baseada em evidências educacionais, a pesquisa é 

alimentada por estudos que levam em conta a experiência profissional e pessoal do educador, 

o testemunho ou os relatos, os documentos ou arquivos, os artefatos (ou metodologias) e a 

observação. O público envolvido nas investigações (itens a-h) não pode ser desprezado, pois 

há o risco de os resultados condizentes com a realidade cultural local não serem observados. 

Mesmo delimitando algumas variáveis, críticas ao modelo utilizado para esta metodologia de 

pesquisa ainda são frequentes, a qual não está fechada ao diálogo acadêmico. Ao defender o 

tipo de ensino baseado em pesquisas, autores estabelecem um diálogo sobre o melhor modo 

de se utilizar as investigações (THOMAS e PRING, 2007).  

  De modo geral, as decisões pedagógicas baseadas em pesquisas, sistematizações e/ou 

metanálises e testes controlados randomizados procuram fazer uma busca sistemática dos 

estudos mais impactantes e uma avaliação crítica em relação à qualidade dos trabalhos, os 

impactos no fomento às políticas públicas e principalmente a importância da intervenção na 

mudança educativa. Tais tipos de pesquisa educacional são geralmente desenvolvidos dentro 

das academias ou em centros de pesquisa especializados e divididos por temas. Os resultados 

são revistos por mais de um grupo de revisão e a aplicação dos experimentos e os resultados 

elaborados por uma coordenação de métodos, conforme aponta Davies (2007, p. 33-38).  
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 Sejam quais forem as abordagens metodológicas de pesquisa, elas procuram, em 

alguma instância, construir um corpus qualitativo com informações sobre determinados temas 

para influenciar políticas públicas no geral, práticas administrativas escolares e práticas 

pedagógicas na sala de aula. Para isso, Sebba (2007, p. 47-54) resume que essas pesquisas que 

visam impactar positivamente as políticas públicas devem apresentar-se democráticas 

(acessíveis e inteligíveis) e estimulantes conforme o uso correto dos dados, valorizando a 

própria pesquisa e principalmente o professorado. De acordo com Sebba (2007, p. 49), os 

modelos educacionais atuais baseados em evidências devem se distanciar dos modelos 

médicos baseados em evidências, pois a transparência das evidências está no fato de ser 

plenamente acessível à população e mídia geral. Sobre essa última recomendação, podemos 

afirmar que a disponibilização de documentos oficiais na internet é uma ferramenta em 

conformidade com a democratização do conhecimento. As Diretrizes Curriculares Nacionais 

(BRASIL, 2010), os Indicadores de Qualidade na educação infantil (BRASIL, 2009), entre 

outros documentos oficiais, proporcionam uma ampla divulgação e direcionam a práxis 

pedagógica no sentido qualitativo. 

 Não elegemos como mais importantes para o campo educativo os estudos de amplo 

espectro, quantitativos e/ou baseados em grupo controle35. A importância da prática 

pedagógica está na descrição clara das mensagens a serem transmitidas, pois é esta clareza 

que permite a síntese sistemática de pesquisas que “podem ser usadas de forma instrumental” 

para sustentar decisões e legitimar ações (GOUGH, 2007, p. 57- 59). Gough (2007, p. 61) 

afirma que existem inúmeros exemplos sobre relatos de caso, declarações e opiniões de 

especialistas, os quais fornecem recomendações necessárias para estudos maiores na ciência 

envolvendo mais sujeitos.  

 A metodologia utilizada nesta pesquisa e as variáveis qualitativas e quantitativas 

descritas nos itens a-h e i-vii são muito próximas aos itens descritos por Gough (2007) e 

outros autores com relação à confiabilidade de pesquisas. Alguns componentes básicos 

necessários como “metas e objetivos citados”, “descrição clara do contexto”, “descrição clara 

da amostra”, “descrição clara dos métodos de trabalho de campo, incluindo coleta de dados 

sistemática”, análise de dados por mais de um pesquisador” e “dados originais suficientes 

para fazer uma mediação entre evidência e interpretação” (GOUGH, 2007, p. 65) são algumas 
                                                           
35 Embora nas pesquisas da área da saúde existam diferenças significativas com relação à importância e 
dificuldades dos estudos. 
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das variáveis levantadas nos artigos pesquisados e catalogados inicialmente da revista Mind, 

Brain, and Education e posteriormente nas bases de dados. 

 Para Philippa Cordingley (2007) há outro desafio a ser transposto: fazer com que 

professores se utilizem de evidências para incluí-las na prática professoral. Conforme a autora 

argumenta, a “prática baseada em evidências ou a prática informada por pesquisa e 

evidências” (CORDINGLEY, 2007, p. 93) tem um duplo papel: informar o professor sobre 

uma prática que ele exercerá sobre alunos e uma prática que pode ser reflexiva. 

Esperamos que, ao levantarmos os dados dos artigos pesquisados e extrairmos as 

informações dentro do conjunto das variáveis descritas nos itens citados, seja possível 

fornecer ao professor e aos pesquisadores um mapa sobre as investigações neurocientíficas 

que possam ser úteis a esta pesquisa e a futuras investigações. Ao professor e aos iniciantes do 

percurso de investigação sobre as neurociências na educação e mais especificamente sobre o 

processo cognitivo de letramento e alfabetização, acreditamos que os critérios das variáveis 

tenham sido exaustivamente explicitadas e possam ser reproduzidas em levantamentos 

posteriores por outros investigadores. 

 

3.1 Metodologias de pesquisa utilizadas em artigos interdisciplinares: um panorama 

geral 

 Algumas características levantadas em artigos preliminares nos levam a crer que 

neurocientistas pesquisam e redigem os artigos de forma não tradicionalmente vistas no 

campo educacional. Isso pode ocorrer devido ao tipo de formação acadêmica e leituras, 

familiaridade e particularidades do campo da neurociência. O conceito de literacias/ 

letramentos no plural, por exemplo, é estranho ao neurocientista ou cientista cognitivo, pois 

são observados durante a aprendizagem como as respostas cognitivas e a transmissão da 

informação visual ao cérebro e não como empoderamento dos tipos de materiais e nem os 

usos do letramento que podem ser determinantes para o tipo de pesquisa educacional. Talvez 

neurocientistas se baseiem em uma forma particular de pesquisa educacional disseminada pela 

literatura internacional que é bem próxima ao campo das ciências biológicas, como 

explicaremos a seguir sobre as pesquisas experimentais. 
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 Segundo Cohen, Manion e Morrison (2007, p. 272-273) os experimentos ou o tipo de 

investigação que envolve a pesquisa experimental tem como qualidade essencial o controle de 

variáveis. A mudança em uma dessas variáveis – conhecida como variável independente – e a 

observação dos efeitos – chamado de variável dependente – é a fundamentação básica para 

trabalhos assim. Este modelo apresenta inúmeros defeitos quando alocado em pesquisas na 

área de ciências humanas, pois é excessivamente artificial, apropriado aos laboratórios, não 

resolvendo questões sociais e nem possibilitando resoluções de uma quantidade significativa 

de questões morais e éticas de manipulação de pessoas e situações inanimadas. 

 No entanto, há outras formas desenvolvidas a partir da arquitetura experimental, como 

o quasi-experiment situado em espaço natural ou real, quando as variáveis são isoladas ou 

controladas e manipuladas. Os experimentos em campo ou quasi-experiment possuem menor 

controle sobre as condições da pesquisa e contam com fatores como características dos 

participantes, intervenção de caráter pontual, sequencial e assistencial, diferindo também de 

cada situação.  Outro tipo de  pesquisa é o experimento natural propriamente dito, utilizado 

quando não é possível isolar ou controlar variáveis (COHEN, MANION e MORRISON, 

2007). 

 A pesquisa experimental em educação (COHEN, MANION e MORRISON, 2007) 

envolve a tentativa de controlar a exposição de inputs a dois diferentes grupos – input nesta 

explicação deve ser entendida como a disponibilização de determinado objeto, como o ensino 

de algo; não deve ser entendido como um estímulo behaviorista – sendo que um deles é o 

grupo controle e o outro é o grupo a ser analisado. Por convenção, chamamos de X (X1, X2, 

X3 etc.) os grupos, O ao processo de observação e R os outputs aleatórios de cada grupo (R1, 

R2, R3, etc.). Este desenho de pesquisa também envolve um pré-teste e pós-teste, eliminação 

de possíveis variáveis indesejáveis como somente um gênero ou classe social e econômica, 

controle do tempo e assim por diante.  

 Cohen, Manion e Morrison (2007, p. 281) chamam de parametric design o tipo de 

pesquisa experimental onde os participantes são separados aleatoriamente em grupos cujos 

parâmetros são fixados especificamente para cada grupo analisado. Os autores mostram um 

exemplo recorrente ao tipo de estudo realizado por neurocientistas ao compararem diferentes 

grupos de leitores: 
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For example, let us imagine that an experiment is conducted to improve the 
reading abilities of poor, average, good, and outstanding readers (four levels 
of the independent variable ‘reading ability’). Four experimental groups are 
set up to receive the intervention, thus: experimental group one (poor 
readers), experimental group two (average readers), experimental group 
three (good readers) and experimental group four (outstanding readers). The 
control group (group five) would receive no intervention. The researcher 
could chart the differential effects of the intervention on the groups, and thus 
have a more sensitive indication of its effects than if there was only one 
experimental group containing a wide range of reading abilities; the 
researcher would know which group was most and least affected by the 
intervention. Parametric designs are useful if an independent variable is 
considered to have different levels or a range of values which may have a 
bearing on the outcome (confirmatory research) or if the researcher wishes to 
discover whether different levels of an independent variable have an effect 
on the outcome (exploratory research)36.  

 

 Neurocientistas atuais como Stanislas Dehaene (2009) estão interessados em descobrir 

como a educação diferencia e altera a estrutura cerebral e vice-versa. A educação, ou ao 

menos o letramento, pode ser visto como um marcador biopsicossocial, isto é, pode ser 

observado e averiguado tanto por padrões biológicos/cerebrais, quanto sociais/econômicos. 

Isso ocorre devido ao fato de pesquisas atuais indicarem alterações no rearranjo ou na 

estrutura cerebral responsável pela leitura (DEHAENE, 2009, p. 258-261), como em casos de 

crianças disléxicas que, quando precocemente detectadas, conseguem alterar as vias de 

processamento neural, ou seja, conseguem melhorar efetivamente o desempenho na leitura e 

quase sempre na escrita. 

 Dois outros recursos metodológicos necessários para fundamentar esta metodologia 

são a pesquisa educacional baseada em evidências e a metanálise (evidence-based educational 

research and meta-analysis). A metanálise é um tipo de pesquisa que tem por objetivo buscar 

subsídios para decisões educacionais (construção de políticas públicas, investimento, 

direcionamento da solução de problemas, planejamento a curto, médio e longo prazo) que 

                                                           
36 Por exemplo, imaginemos que um experimento é conduzido para melhorar as habilidades de leitura do pobre, 
médio, bom e ótimo leitores (quatro níveis da variável independente ‘habilidade de leitura’). Quatro grupos 
experimentais são organizados para receber a intervenção, consequentemente: grupo um (leitores pobres); grupo 
dois (leitores medianos); grupo três (leitores bons) e grupo quatro (leitores fluentes/muito bons). O grupo 
controle (grupo cinco) poderia não receber intervenção. O pesquisador poderia mapear/tabelar os diferentes 
efeitos da intervenção sobre os grupos e então ter uma indicação mais sensível dos efeitos do que se houvesse 
apenas um grupo experimental contendo uma ampla variedade de habilidades de leitura. O desenho de pesquisa 
paramétrico é útil se uma variável independente é considerada havendo diferentes níveis ou uma variedade de 
valores que poderia ter grande relevância como resultado (confirmação de pesquisas) ou se o pesquisador deseja 
descobrir se diferentes níveis de uma variável independente interferem [ou não] sobre os resultados (pesquisa 
exploratória). 
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possam influenciar a comunidade escolar e externa. Os dados obtidos neste tipo de pesquisa 

são fundamentais, pois devem elucidar o poder público das decisões a fim de afastar as 

tendenciosas decisões partidárias e ideológicas. Existem metanálises quantitativas que se 

diferenciam de outros tipos de pesquisa porque substituem o texto descritivo e narrativo 

baseado na intuição do pesquisador, evitam a tendência de interpretações errôneas, verificam 

as diferenças e contradições entre publicações do mesmo tema e possibilitam visualizar a 

extensão dos achados de pesquisa. Este tipo de estudo é uma análise das publicações e 

procura observar a profundidade dos trabalhos, que podem ser classificados como: i. análise 

primária dos dados, ii. análise secundária e reanálise utilizando diferentes métodos e 

estatísticas e iii. metanálises propriamente ditas, que procuram integrar diversos tipos de 

pesquisa como indicam Cohen, Manion e Morrison (2007, p. 291). 

 Com base nas recomendações acima, elaboramos um banco de dados para eleger 

artigos, dissertações e teses que pudessem mostrar a constituição de um corpo de pesquisa 

suficiente para elaborar uma metanálise de pesquisas baseadas em evidências educacionais. 

Os estudos paramétricos – também conhecidos como estudos randomizados – também foram 

incluídos como critério para a classificação dos artigos, bem como pesquisas de análise 

primária, reanálise e metanálise.  

 A respeito da metanálise, existem prós e contras em se privilegiar os tipos de pesquisa 

com tal metodologia. Para o pesquisador ou grupo de pesquisadores, trata-se de uma 

metodologia que empreende muito tempo, sendo necessária a análise minunciosa da descrição 

metodológica descrita nos artigos. Além disso, é importante levar em consideração as 

condições em que os dados foram coletados e preparados para publicação, observando se são 

condizentes com os resultados ou discussão dos artigos e se seguem algum protocolo de 

pesquisa padronizado ou já existente. Roskos et al. (2010, p.74) resumem os pontos negativos 

da seguinte forma “this is hard, tedious analitic work”37. 

 Mesmo com as dificuldades apresentadas pelas análises laborosas das revisões 

sistemáticas e das metanálises, os benefícios da inteligibilidade dos métodos e dos resultados 

das pesquisas podem servir também para o público mais amplo, como educadores, 

professores, cuidadores e/ou iniciantes em pesquisa educacional. Nesse sentido, os 

pesquisadores mais experientes também se beneficiam com tais metodologias, mesmo em 

                                                           
37 Este é um trabalho analítico, tedioso e difícil. 
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casos específicos como na investigação de Roskos et al. (2010, p. 76) sobre as questões do 

relacionamento letramento-brincar:  

 

Such a fine-grained approach to review, however, has its advantages. It 
allows close inspection of reported evidence; it is sensitive to findings of 
different strengths across studies; it is analytically precise; and it can handle 
a large volume of wide-ranging study findings. These virtues of meta-
analysis outweigh its labor-intensive features, we think, and can lead to 
improvements in play-literacy research. Together they allow retrospective 
interpretation in the diversified field of play study; bring order and structure 
to the historical record; situate evidence in the context of effects; and 
cultivate meta-analytic thinking in play-literacy inquiry38. 

 

 Esperamos que nosso trabalho possa mostrar que novos caminhos de investigação 

podem ser realizados. Além dessa revisão integrativa da literatura em três campos do 

conhecimento, que outras possam ser realizadas e estabeleçam novas visões sobre o campo 

das neurociências, da neurologia e as interações possíveis com o campo educacional. 

Escolhemos um conjunto de variáveis que possam ser comuns às pesquisas realizadas, 

procurando metodologias e evidências que sustentem e modifiquem nossas descobertas, nossa 

práxis diária.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
38 Esta abordagem fina para revisar, no entanto, tem suas vantagens. Ela proporciona uma inspeção minunciosa 
das evidências publicadas; é sensível a descobertas de diferentes forças entre os estudos; é analiticamente precisa 
e pode lidar com grande volume de amplo espectro de resultado de estudos. Estas virtudes da metanálise 
ultrapassam as qualidades do trabalho intensivo e podem levar a melhorias na pesquisa sobre [relação] brincar-
letramento. Agrupados eles permitem uma interpretação retrospectiva no diversificado campo de estudo do 
brincar, trazendo ordem e estrutura ao registro histórico; situam evidência no contexto dos efeitos; cultivam [o] 
pensamento metanalítico na questão brincar-letramento. 
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4. Apresentação dos resultados 

                                                                           
 

Escolhemos 34 artigos publicados em um período que variou predominantemente 

entre 2007 e 2012, tendo incluso um artigo importante e atual de Dunlosky et al. de 2013 por 

representar uma contribuição significativa para este trabalho. A seguir trazemos os anos e a 

quantidade de artigos utilizados: 2007 (n = 3), 2008 (n = 2), 2009 (n = 5), 2010 (n = 7), 2011 

(n = 12), 2012 (n = 4) e 2013 (n = 1).  

A partir dos critérios observados anteriormente e explicitados na metodologia desta 

dissertação, os textos foram classificados com relação a aspectos específicos e também gerais 

do texto, nos quais estavam inclusos título do artigo, nome dos autores, instituição acadêmica 

de origem, data, volume e número de publicação. Outro conjunto de informações refere-se ao 

caráter metodológico das pesquisas, tal como número de participantes, tipo de abordagem ou 

metodologia de investigação, sujeitos, tipo de intervenção educacional proposta, nível de 

evidência da pesquisa, se são comparados grupos diferentes de participantes e os resultados, 

nível socioeconômico dos alunos e faixa etária ou nível educacional dos participantes, além 

de aspectos educacionais presentes nas pesquisas, como por exemplo se a publicação envolve 

uma situação escolar. 

De um total de 458 artigos coletados nos bancos de dados, no site de teses e 

dissertações e no catálogo de periódicos, 161 passaram pela primeira triagem e 34 foram 

escolhidos por três juízes para análise (dois doutorandos e um mestrando em educação da 

USP).  

Nenhum artigo da revista Mind, Brain, and Education conseguiu atender a todos os 

critérios de inclusão. Critérios de exclusão também nortearam a avaliação parcial desses 

artigos. Alguns textos pré-selecionados atendiam parcialmente aos requisitos estabelecidos, 

porém foram eliminados em segunda análise.  

Os critérios de exclusão não devem ser vistos como uma norma de classificação que 

visa diminuir a importância das pesquisas, reflexões e do pensamento dos autores citados; ela 

tem por finalidade circunscrever e organizar o escopo da área, do tema e dos assuntos 

selecionados para uma determinada situação, mas que poderiam ser considerados em outras 

situações de pesquisa. Por exemplo, ao não considerarmos nos resultados os artigos de Batro 
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(2008), Toassa (2006) e Silva (2012) para a revisão sistemática, circunscrevemos de forma 

primária o tema do letramento emergente e da consciência linguística. 

 Exemplos de critérios de exclusão são preferencialmente expostos para o público 

leitor a fim de evitar preferências tendenciosas por determinadas linhas de pesquisa. Sendo 

assim, apesar de tratar sobre neurociência e a ligação com o campo educacional, o texto de 

Batro (2008) também apresenta alguns critérios como ser predominantemente argumentativo 

e demonstrar uma discussão teórica sobre o trabalho do cientista Dehaene, não fornecendo, 

assim, resultados de pesquisas empíricas propriamente ditas – pesquisa primária ou baseada 

em pesquisa oriunda de dados primários. A referência da publicação de Howard Gardner 

(2008) também é proveniente de insight teórico, chamando a atenção dos educadores para a 

importância da transdiscliplinaridade de um  novo campo do conhecimento que surge, a 

neuroeducação.  

Rose e Dalton (2009) exibem um panorama das tecnologias neurocientíficas e da 

fundamentação cerebral sobre a leitura, articulando a leitura impressa aos meios eletrônicos, 

contudo não evidenciam resultados de pesquisa empírica no artigo referido. O texto de 

Newcombe e Frick (2010) cita vários estudos publicados pelos próprios autores em outras 

épocas, todavia, não se constitui como uma revisão sistemática, metanálise ou mostra 

características de uma pesquisa empírica relacionada ao processo de letramento emergente, 

mesmo que a faixa etária descrita não esteja circunscrita como sendo considerada a primeira 

infância. Goswami (2009b) chama a atenção sobre a importância dos estudos do letramento, 

mente e cérebro e como o processo de leitura, que, devido às modificações e mudanças nas 

vias de organização cerebrais, pode ser tomado como um biomarcador, não havendo, no 

entanto, especificidade com relação à faixa etária no texto do autor.  

Evidências de produtos baseados em pesquisas cerebrais são questionados no artigo de 

Sylvan e Christodoulou (2010), fornecendo assim um guia com sítios eletrônicos e 

argumentos substanciais para desconfiar de produtos à venda nas lojas que alegam serem 

baseados em pesquisas cerebrais. Já o trabalho de Chen (2010) é um estudo sobre uma escola 

experimental em Israel, envolvendo questões curriculares, do aprendizado, do letramento e 

também da arquitetura escolar, sem abordar, porém, a especificidade da educação infantil e 

tão pouco questões do cérebro e da mente.  
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No campo educativo, existe a ideia generalizada de que as pesquisas em neurologia ou 

neuropsicologia cognitiva estariam baseadas somente em situações patológicas, fornecendo 

argumentos para a medicalização de crianças e ligando o problema da dislexia com outras 

questões que afetam a infância contemporânea. Duas teses de doutorado defendidas na 

Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo apontam que esta afimação não é 

totalmente verdadeira. Senhorini (2010) e Mirna Senaha (2002), não se atendo às patologias 

ou a quaisquer formas de doenças que afetam regiões responsáveis pela linguagem, realizaram 

estudos exploratórios de funcionamento de ativação neural de sítios responsáveis pelo 

processamento de áreas da leitura e escrita em pessoas normais. Tais estudos foram 

eliminados de nossa revisão integrativa pelo critério de exclusão por faixa etária dos sujeitos 

participantes da pesquisa, todavia contribuíram para o entendimento da metodologia e dos 

protocolos empregados na utilização da tecnologia da ressonância magnética funcional e das 

aplicações clínicas em indivíduos saudáveis.  

Não queremos afirmar que os textos acima referidos não foram úteis para o 

entendimento da produção científica educacional e neural, mas é importante ressaltar que eles 

foram excluídos desta pesquisa por não se adequarem aos parâmetros de inclusão e estarem 

nos protocolos de exclusão. Resumidamente, outros textos foram incluídos em um primeiro 

momento para, posteriormente, serem excluídos na releitura e serem catalogados para 

pesquisas posteriores. Do ponto de vista de contribuição para esta dissertação, muitas dessas 

publicações serviram para nosso aporte teórico-metodológico. Por exemplo, o artigo de 

Sylvan e Christodoulou (2010) abordou as questões gerais de produtos – incluindo serviços – 

com o apelo neurocientífico. Além desta contribuição, foram publicados 10 endereços 

eletrônicos que serviram como base de dados para definirmos o conceito de educação e de 

educação cerebral baseada em evidências, até a escrita desta dissertação os sítios eletrônicos 

disponibilizados por Sylvan e Christodoulou (2010, p. 5-6) se encontravam na rede eletrônica 

da internet. 

Seguindo a metodologia descrita anteriormente e tomando como referência a 

Educação baseada em evidências e o rigor da descrição dos dados das pesquisas educacionais 

ou neurocognitivas, elaboramos algumas categorias e comentamos informações provenientes 

dos escritos acadêmicos.  
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Ao levantarmos as contribuições da neurociência para o letramento de crianças 

pequenas, encontramos uma variedade muito grande de publicações, de modo que nem todas 

puderam ser inclusas na nossa classificação. Para identificação inicial, organizamos as 

pesquisas em três categorias iniciais (áreas do conhecimento) com mais ou menos ênfase 

metodológica: a Neurologia (incluindo as neurociências), a Psicologia e a Educação. 

Eventualmente um ou outro escrito poderia ser incluso em uma ou outra classificação, o que 

não afetará as análises do conteúdo, visto que nosso objetivo é localizar as contribuições 

neurocientíficas para o letramento emergente.  

  

Tabela 4 – Identificação da pesquisa e título (área predominante da neurologia) 

Identificação da Pesquisa Título 

Santesso et al., 2007 
Frontal brain electrical activity (EEG) and heart rate in response to 
affective infant-directed (ID) speech in 9-month-old infants 

Rushton e Juola-Rushton, 
2008 

Classroom Learning environment, brain research and The No Child 
Left Behind Initiative: 6 years later 

Preston et al., 2010 
Early and late talkers: school-age language, literacy and 
neurolinguistic differences 

Tau e Peterson, 2010 Normal Development of Brain Circuits 

Ohgi et al., 2010 
Frontal Brain activation in young children during picture book reading 
with their mothers 

Stevens et al., 2011 
Differences in the neural mechanisms of selective attention in children 
from different socioeconomic backgrounds: an event-related brain 
potential study 

Pritchard e Woodward, 2011 
Preschool Executive control on the Shape School Task: Measurement 
considerations and utility 

Shonkoff et al., 2011 The lifelong effects of Early Childhood adversity and toxic stress 

Fitzpatrick e Pagani, 2012 Toddler working memory skills predict kindergarten school readiness 

 

Faremos uma breve síntese sobre as pesquisas acima citadas para que o leitor possa 

entrar em contato com algumas características gerais das publicações e, consequentemente, 

com uma parte da literatura recente, a qual poderia constituir um debate com as áreas 

educacionais. 

 O trabalho de Santesso et al. (2007) descreve a utilização de uma das primeiras 

tecnologias utilizadas na neurologia para se detectar e mensurar a atividade neural: o 
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eletroencefalograma (EEG). De certa maneira, trata-se da mesma tecnologia utilizada por 

Luria, com algumas inovações e melhorias proporcionadas pelo avanço tecnológico – como 

computadores e programas específicos que facilitam a avaliação dos especialistas –, porém o 

funcionamento geral ainda continua o mesmo. De forma original, a pesquisa também inclui a 

monitorização da taxa de batimento cardíaco em resposta aos tipos de fala a que os bebês 

foram expostos. Os dados mais significantes do cérebro durante o experimento com crianças 

de 9 meses de idade indicaram que o córtex frontal apresentou maior ativação neural em 

algumas situações de exposição, o que não ocorreu em outros giros cerebrais, como das áreas 

parietais para os mesmo estímulos ambientais. Algumas dessas interações sonoras produzidas 

pelos adultos compreendiam alguns aspectos da fala afetiva em que as crianças foram 

submetidas: surpresa, amor/conforto, medo e sem expressão evidente (fala controle). 

Ainda discutindo os resultados observados por Santesso et al. (2007), os 

neurocientistas acreditam que seria possível interpretar algumas das respostas 

psicofisiológicas e os tipos de fala dos adultos na presença dos bebês. Alguns resultados 

indicaram alterações da taxa de batimento cardíaco e ativações neurais em determinadas 

situações, mas não em outras. Nesse sentido, procuraram cruzar os dados neurais, cardíacos e 

ambientais para entender como ocorre o processo de comunicação entre adulto e criança, sem 

no entanto levar em consideração o conteúdo da fala, mas o modo como ela é expressa.   

Há concordância de que alguns dos resultados indicam que a fala musicalizada, 

observando o ritmo, o tempo de pronunciação, a mudança na qualidade da fala normal para 

uma fala musicalizada apresenta certos fundamentos neurais. Eles acreditam que esta 

comunicação direcionada entre infante e adulto pode servir para: melhorar o aprendizado da 

linguagem, manter a atenção infantil e expressar comunicação afetiva e contextual aos 

infantes Santesso et al. (2007). Trechos específicos de músicas poderiam estar 

correlacionados diretamente com a atividade neural global quando o estímulo músical é 

intenso para alguns estímulos. Intensidade da música e emoção estariam ligados ao 

funcionamento neural, aos batimentos cardíacos e à intensidade da emoção experienciada. 

Levando em consideração aspectos subjetivos das crianças, como o temperamento, os 

resultados indicam variações no padrão de funcionamento neural, do coração e observações 

dos pesquisadores para quase todas as formas de expressão afetivas medidas, com exceção ao 

sentimento de medo expresso pela fala dos adultos, cujos resultados indicaram melhores 



Luciano Eiken Senaha Quais as contribuições neurocientíficas para o letramento emergente na educação 
infantil em crianças de 0 a 5 anos de idade? 

 

101 

 

índices de unicidade. Os aspectos subjetivos das crianças indicam que os resultados ainda não 

são conclusivos ou que a metodologia precisa de ajustes. Os resultados da fala que indicam 

estado mental do medo incorporado em crianças pequenas ou maiores estariam ligados de 

forma mais consistente à regulação do processamento das emoções (SANTESSO, 2007).  

Rushton e Juola-Rushton (2008) elaboraram um artigo que apresenta algumas análises 

sobre o programa Norte-Americano No Child Left Behind. Na pesquisa, os autores relacionam 

as estratégias professorais do programa frente a estresse ou situações de medo na mediação 

pela amígdala e hipotálamo. Segundo os autores Rushton e Juola-Rushton (2008, p. 87), 

“[r]ecent research in the field of neuroscience combined with principles gained from 

constructivism support the importance of developing and implementing both a child-centered 

curriculum and a positive learning environment that is appropriate for young children” 39. Por 

parte dos professores, além do absenteísmo, implicações da cobrança exagerada dos 

governantes por altos rendimentos escolares levam-nos a situações de estresse, medo e 

exaustão, provocando, como consequência, reações que nem sempre são previstas pelos 

avaliadores, como, por exemplo, o ensino da resolução de testes de avaliações sem 

necessariamente ensinar aos alunos o conteúdo de fato.  

As análises sobre expectativas altas e avaliações rigorosas indicam que os professores 

começam a dedicar muito tempo de aula sobre como responder aos testes, ignorando de forma 

sumária as práticas pedagógicas e pesquisas sobre as melhores práticas de ensino e quais os 

conteúdos fundamentais para o desenvolvimento de uma educação de qualidade (RUSHTON 

e JUOLA-RUSHTON, 2008). Os pesquisadores defendem que, ao visualizar na literatura 

atual uma neurociência intencional (objetiva) sobre as melhores práticas educacionais, 

somando-se ao ambiente positivo de aprendizagem, a experiência do programa pode 

proporcionar um ensino cognitivo (e interativo), afetivo e emocional com boas perspectivas.  

Conforme o documento aponta, os educadores que utilizam as estratégias baseadas em 

evidências cerebrais seguem com mais frequência e criam no cotidiano escolar as seguintes 

estratégias pedagógicas: a imersão da criança em aprendizagem significativa, o uso do 

jogo/brincadeira como ferramenta para ganhar experiência para a primeira idade como 

                                                           
39 Pesquisas recentes no campo da neurociência combinadas com princípios obtidos do construtivismo apoiam a 
importância do desenvolvimento e da implementação tanto do currículo centrado na criança quanto em um 
ambiente positivo de aprendizagem, apropriado para crianças pequenas.  
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estudantes, a aprendizagem cooperativa e ativa para os anos iniciais e um currículo que 

respeite as múltiplas inteligências, segundo Rushton e Juola-Rushton (2008 p.87-88). 

Dessa forma, a neurociência não introduz nada de novo nas práticas educacionais 

(RUSHTON e JUOLA-RUSHTON, 2008, p.87-88), mas os professores se sentem mais 

confortáveis com as melhores práticas que podem oferecer aos próprios alunos, bem como 

oferecem uma razão forte sobre os estilos particulares do ensino e certas estratégias efetivas 

para a instrução da leitura em crianças maiores e o maior respeito ao tempo de iniciação ao 

letramento em crianças menores. Há um ganho qualitativo no ensino e no dia a dia da práxis 

educacional. Inserida em um contexto educacional determinado, a neurociência também 

reforça a importância de um currículo centrado na criança e de um ambiente de aprendizado 

positivo, demonstrando conhecimento sobre o desenvolvimento específico e apropriado para 

idades e estágios psrticulares. Os pesquisadores acreditam que as informações 

neurocientíficas podem ofertar aos pesquisadores educacionais suporte para a perspectiva do 

brincar e do jogo, pois desenvolve uma teoria que está entre as bases da filogenia, ontogenia e 

do ambiente da sala de aula; o procesamento da informação, a importância do processamento 

de certas informações no lobo frontal e a relação com a amídgala em situações racionais ou 

com muita emoção, por exemplo.  

O ambiente escolar pode ser em muitas ocasiões estressante e desencadeador de outras 

situações descompensadas de nossa atividade mental e neurológica. Conhecer os fatores 

biológicos que interferem, contribuem ou amenizam o estresse do dia a dia fornece não 

somente argumentos para um modo de vida que considere importante a qualidade de vida do 

profissional nas atividades de ensino, mas sugere pistas seguras da interação do sistema 

biopsicossocial em situações de ensino para as crianças. Essa perspectiva é interessante 

quando analisamos ou percebemos nosso próprio comportamento diante de situações de 

extremo estresse. Em termos evolutivos, nossa cognição se altera substancialmente, um 

acontecimento que seria aprendido de certa forma pode ser alterado significativamente se os 

alunos ou mesmo o professor sofrer um estresse muito forte diante de certa situação.  

A sala de aula pode não ser considerada um ambiente natural para o nosso cérebro, no 

entanto, educadores e neurocientistas parecem ter chegado a um consenso de que seja 

necessário utilizar o processo neural de aprendizagem de uma forma menos estressante 

possível, ou seja, produzir ambientes saudáveis e estimulantes que proporcionem uma 
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educação equilibrada entre desafios motivantes e um nível tolerável de estresse. No geral, 

professores são sensíveis às necessidades individuais e níveis de estresse dos próprios alunos. 

Quando professores trabalham sob níveis elevados de estresse, aumentam os níveis de 

cortisona e consequentemente muitos deles deixam de perceber as reais necessidades dos 

alunos. Resumidamente, os exemplos citados nessa perspectiva neurocientífca e educacional 

mostram que vários parâmetros adotados por governantes são contrários ao que é conhecido 

sobre o comportamento e agora também em oposição aos aspectos neurológicos, tais como: 

manutenção da pressão excessiva sobre estudantes e professores para alcançar altos níveis de 

desempenho, classificação de escolas por níveis de atuação, exposição na mídia de institutos 

com baixa performance (RUSHTON e JUOLA-RUSHTON, 2008, p. 89-90). 

Outra pesquisa que utilizou recursos de medição da atividade neural para o estudo da 

emergência da fala foi desenvolvida em Preston et al. (2010). Essa investigação procurou 

relacionar as diferenças neurolinguísticas em crianças pequenas por meio da ressonância 

magnética funcional, da impressão dos pais sobre determinado aspecto do letramento 

emergente e da equipe educacional e/ou cuidadores para considerar o início da fala. O relato 

das pessoas próximas possibilitou uma organização inicial da seguinte forma: 49 falantes 

precoces (anterior a 24 meses), 89 em tempo normal e 36 falantes tardios (depois de 24 

meses). Os pais das 174 crianças na idade da educação infantil responderam a quetionários a 

respeito do início de uma fala antecipada ou tardia. As crianças também foram submetidas a 

testes padronizados para medir o grau de desenvolvimento da linguagem escrita e a 

familiaridade com as letras do alfabeto. A amostra de sujeitos submetidos ao exame de 

ressonância consistiu em 48 crianças com idade de 6 anos e 6 meses até 10 anos e 10 meses. 

Outras neuroimagens de crianças que atendiam ao mesmo critério também foram inclusas no 

trabalho, totalizando 84 imagens cerebrais (24 falantes precoces, 44 na média de tempo 

adequada e 16 tardios). Posteriormente foram consideradas apenas 16 crianças do grupo 

precoce e 16 do grupo tardio. 

No estudo de Preston et al. (2010) a análise dos dados revelou padrões para falantes 

precoces (melhores nos testes de performance) e falantes tardios (performance menor quando 

comparados aos falantes precoces). Os resultados sugerem, ao menos no instante investigado, 

que poderiam haver efeitos de longo prazo com relação à predição da trajetória acadêmica em 

falantes precoces, mas não necessariamente em falantes tardios. No entanto, esta diferença 
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necessita ser melhor investigada e pesquisas ainda devem ser realizadas para se avaliar a 

existência de consequências benéficas de falantes precoces e/ou desvantagens para falantes 

tardios. Ainda não se sabe se isso pode ou não ser consistente, pois faltam dados 

longitudinais para apoiar algumas projeções ou generalizações. A sensibilidade dos exames 

individuais – neuropsicológicos voltados para a idade – e a combinação dos testes mostram 

que as avaliações no instante em que foram realizadas são bem sensíveis e confiáveis, 

pequenas diferenças de resultados variam conforme o tipo de variável testada.  

Aspectos multidisciplinares das análises globais dos testes ou avaliações 

neurocognitivas (habilidades linguísticas), relato dos pais, indicação dos profissionais das 

escolas e dos exames de ressonância magnética indicam que as diferenças de regiões 

cerebrais que separam falantes precoces e tardios em performances individuais relacionadas 

às tarefas de letramento e linguagem são validadas em vários campos do conhecimento, 

principalmente educativo, psicológico e neurológico. Essa visão global permite assumir uma 

interlocução entre as várias áreas do conhecimento envolvidas. Embora os autores tenham 

conseguido mostrar que as diferenças neurais entre falantes precoces e tardios existem e são 

condizentes com a avaliação de outros profissionais, ainda não se sabe os motivos pelos quais 

essas diferenças ocorrem. É provavelmente uma combinação de fatores biológicos, sociais e 

ambientais sobre o substrato neural e mental. É preciso também utilizar outras tecnologias e 

metodologias para analisar os dados e conhecer se as diferenças são detectadas de forma mais 

precoce, identificando, assim, possíveis fatores de risco para a não aquisição do letramento de 

forma plena (PRESTON et al, 2010).  

É importante lembrar que os testes do grupo de leitores tardios apresentam resultados 

menores do que os comparados aos leitores normais e precoces. No entanto, o desempenho 

menor é muito próximo da média, ou seja, dos leitores no tempo ideal ou normal. A diferença 

apresentada pelos autores da pesquisa é pequena entre ambos os grupos. Destacamos que, na 

leitura do artigo, a maioria dos sujeitos que participaram da pesquisa não possuía nenhum 

aspecto ou distúrbio clínico patológico determiante para a alteração dos resultados. Também 

não se sabe se posteriormente a fala tardia desenvolveu algum tipo de déficit cognitivo 

perceptível, como enfatizam os autores (PRESTON et al., 2010). 

Em observações longitudinais em crianças maiores durante o desenvolvimento do 

aprendizado do letramento, os pesquisadores chegam à conclusão de que esses problemas já 



Luciano Eiken Senaha Quais as contribuições neurocientíficas para o letramento emergente na educação 
infantil em crianças de 0 a 5 anos de idade? 

 

105 

 

não são detectados para a maioria das crianças. Segundo os autores, é preciso diferenciar um 

problema passageiro, instável e de solução fácil de um problema crônico que atingirá o 

desenvolvimento da criança. Nesse sentido, defendem que a fala tardia poderia ser uma 

variável importante para predizer (não determinar) problemas crônicos futuros (PRESTON et 

al., 2010). É justamente nesse ínterim que a pedagogia e a literatura neurocientífica poderiam 

auxiliar professores e pesquisadores em ver uma práxis educacional diferenciada, ou mesmo 

na requisição ou encaminhamento da criança para serviços especializados. Em casos não 

patológicos, acreditamos que algumas atividades escolares baseadas nas múltiplas linguagens 

e expressões potencializam algumas estruturas-chave cerebrais no desenvolvimento da 

cognição humana em crianças pequenas, conforme escreveram os autores Preston et al. 

(2010, p. 2193-94): 

 

The extant literature therefore supports the supposition that if articulatory 
proficiency, language learning, phonological skills and reading rely on the 
integrity of these subcortical structures (striatum, thalamus) in young 
children, and these structures are underengaged during simple language 
processing tasks, early language development would be likely to suffer. The 
putamen has long been recognized for being involved in initiation of motor 
movements, and deficits therein could be associated with delayed speech 
motor control. Overall, the present study provides initial evidence consistent 
with the notion that these regions may play a critical role in early spoken 
language acquisition and subsequent risk for later reading and listening 
difficulties.40 

 

O conhecimento neurológico parece ser capaz de justificar, mas não de predizer por 

muito tempo ou determinar o desenvolvimento cognitivo em crianças pequenas. Há dois 

extremos de situações de aprendizagem em uma faixa etária muito bem delimitada em 

pesquisas desse tipo: a ativação neural precoce e a falta de ativação em crianças decorrente de 

algum distúrbio patológico (não é o caso do estudo anteriormente citado, pois excluíram casos 

patológicos). Como bem ressaltam os autores, o processo da aprendizagem do letramento na 

                                                           
40 A literatura existente portanto apóia a suposição de que se a proficiência articulatória, a aprendizagem de 
línguas, habilidades fonológicas e de leitura dependem da integridade destas estruturas subcorticais (estriado e 
tálamus) em crianças pequenas, e essas estruturas são subenvolvidas durante as tarefas de processamento de 
linguagem simples, o desenvolvimento precoce da linguagem poderia ser afetado. O putamen (área do cérebro) é 
há muito tempo reconhecido por estar envolvido na iniciação de movimentos motores e os déficits nele poderiam 
estar associados a atrasos no controle motor da fala. Em geral, o presente estudo fornece evidência inicial 
consistente com a noção de que essas regiões podem desempenhar um papel fundamental na aquisição precoce 
da língua falada e no risco subsequente de leitura tardia e dificuldades de escuta.  
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maioria das crianças normais não é linear, tão pouco segue padrões rígidos de aquisição da 

linguagem, todavia ainda merecem mais investigações para conhecer melhor tais processos, 

indicam Preston et al. (2010).  

Informações sistematizadas sobre o estado neuropsicológico normal foram 

apresentadas no artigo de Tau e Peterson (2010), onde as contribuições neurocientíficas foram 

revisadas para o entendimento do desenvolvimento em várias faixas etárias do ser humano 

referentes aos sítios específicos no córtex cerebral e excluindo-se as patologias. A revisão não 

sistematizada produziu sínteses e informações que merecem aprofundamento dos pontos 

principais, os quais servirão de base para a análise do letramento emergente em crianças 

pequenas. De forma geral, o artigo prepara o leitor para o tipo de pesquisa e quais as variáveis 

importantes de análise (TAU e PETERSON, 2010, p. 147): 

 

The developmental organization of these circuits is a remarkably complex 
process that is influenced by genetic predispositions, environmental events, 
and neuroplastic responses to experiential demand that modulates 
connectivity and communication among neurons, within individual brain 
regions and circuits, and across neural pathways41. 

 

Essa noção de interação cérebro-ambiente parece óbvia quando vista por uma 

perspectiva geral. Na psicologia essa discussão é anterior ao advento da neurociência, mais 

conhecida como discussão biologia-ambiente. Tal relação, no entanto, nem sempre é bem 

aceita e compreendida por pesquisadores do campo educacional. Os processos de interação 

entre o substrato neural (tecidos cerebrais, conjunto de células cerebrais e neurônios 

específicos) localizados nas várias camadas e nos giros cerebrais determinados ainda são 

objetos de pesquisa e necessitam de constantes revisões. As relações entre vias neurais, 

processamento e descrição rigorosa das características dos estímulos ambientais que 

compreendem o desenvolvimento do córtex congregam uma quantidade substantiva de 

variáveis, dentre as quais a idade ou faixa etária dos sujeitos e as características do 

desenvolvimento embrionário (por exemplo: pré-natal, perinatal e pós-natal); da presença ou 

ausência de patologias, elementos químicos ou físicos agressivos ao organismo; mal nutrição; 
                                                           
41 A organização de desenvolvimento desses circuitos é um processo extremamente complexo influenciado por 
predisposições genéticas, eventos ambientais e respostas neuroplásticas para demanda experimental que modula 
a conectividade e comunicação entre os neurônios dentro das regiões individuais do cérebro e de circuitos e pelas 
vias neurais. 
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atrasos no desenvolvimento motor e linguístico ou fatores hereditários e genéticos. Em se 

tratando de crianças muito pequenas e da análise de seu comportamento ou da interação com 

os pais, cuidadores, educadores, objetos ou situações é importante conhecer os dados 

gestacionais, tais como se elas nasceram muito antes do período pré-termo ou em pré-termo 

tardio ou ainda no tempo normal de desenvolvimento intrauterino (TAU e PETERSON, 

2010).  

Não é somente a lentidão ou o atraso no desenvolvimento cerebral que apresentam 

implicações que influenciam no comportamento da criança. A aceleração do crescimento do 

cérebro também parece resultar em consequências deletérias (TAU e PETERSON, 2010).  

Uma das funções cognitivas importantes para se entender a relação entre determinadas 

áreas do cérebro é o conceito de funções executivas (TAU e PETERSON, 2010, p. 158-159): 

 

To succeed in these new life tasks, they must hone and integrate numerous 
cognitive and behavioral processes, each of which seems to be subserved by 
a specific neural circuit. These higher-order cognitive processes, collectively 
termed ‘executive functions,’ include allocation of attention, working 
memory, and self-regulatory control. Although the behavioral manifestations 
of these processes have been widely studied, little is known about the 
development of their corresponding neural circuits, and even less is known 
about the ways in which brain maturation supports the coordination and 
integration of these distinct cognitive domains. Neuroimaging studies of 
children and adolescents have enhanced our ability to correlate the 
maturation of the complex cognitive processes that constitute executive 
functions within vivo measures of brain structure and function42. 

 

As noções específicas e contemporâneas sobre regiões anatômicas, neurofisiologia e 

funcionamento cognitivo delimitam o campo de estudo para se compreender um entendimento 

de criança que não é de forma alguma determinada pelos limites atuais do nosso 

conhecimento sobre as estruturas neurais. Nós sabemos que o funcionamento cognitivo é 

                                                           
42 Para obter sucesso nessas novas tarefas da vida, eles precisam sintetizar e integrar numerosos processos 
cognitivos e comportamentais, cada qual parece ser subservido por um circuito neural específico. Esses 
processos cognitivos de alta ordem, coletivamente chamados de “funções executivas”, incluem recrutamento da 
atenção, memória de trabalho e controle auto-regulatório. Considerando o fato de que as manifestações 
comportamentais desses processos tem sido amplamente estudados, pouco é conhecido sobre o desenvolvimento 
dos correspondentes neurais e menos ainda sobre as vias neurais pelas quais a maturação cerebral subserve a 
coordenação e integração desses domínios cognitivos distintos. Estudos de neuroimagens de crianças e 
adolescentes têm valorizado nossa habilidade de correlacionar a maturação dos processos cognitivos complexos 
que constituem as funções executivas em medidas de estruturas in vivo do cérebro e funções.  
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dependente de determinados locais do cérebro e que o desenvolvimento segue padrões de 

maturação natural da espécie. Ao entrarmos em contato com as questões da memória de 

trabalho em crianças, processos de atenção e falta da atenção, iniciamos o diálogo com 

descobertas desses processos. Por exemplo, Tau e Peterson (2010) citam que rudimentos da 

capacidade de memória de trabalho em bebês iniciam-se aos 6 meses de idade, mas o 

processo de desenvolvimento real dessa habilidade começa de forma substancial apenas na 

infância tardia. Dessa forma, a relação entre memória de trabalho, capacidade de ignorar 

distrações e manipular informações seria dependente da maturação do organismo, embora não 

saibamos ao certo quais os limites e a importância dos fatores ambientais como a escola para 

se alterar tais padrões neuropsicológicos. Os autores concluem que é importante acompanhar 

o desenvolvimento normal e atentar aos fatores que levam ao desequilíbrio do funcionamento 

saudável do cérebro (TAU e PETERSON, 2010, p. 162). 

Algumas tecnologias atuais permitem que pesquisadores visualizem o funcionamento 

do cérebro in vivo no momento em que determinado processamento ocorre. Uma dessas 

tecnologias é o Sistema de Topografia Óptica (Optical Topography System), cuja utilização é 

de amplo espectro, podendo medir funções cognitivas, motoras, perceptivas e sensoriais em 

crianças, adultos, idosos em diversas especialidades da área médica (neonatalogia, pediatria, 

psiquiatria, cardiopediatria e a própria neurologia), na psicologia e também na educação. Esse 

tipo de tecnologia pode ser utilizado com finalidades clínicas e de pesquisa, sendo importante 

porque há muitas vantagens com relação a sua aplicação em crianças pequenas. Ela permite 

realizar exames não invasivos, bem como certa movimentação e margem de segurança 

relativamente alta para a criança, não necessitando, por exemplo, da infusão de contrastes nas 

vias circulatórias.  

O funcionamento da tecnologia citada tem como base a medição da variação de oxi-

hemoglobina e desoxi-hemoglobina no consumo em certos tecidos do organismo. Desse 

modo, podemos dizer que são mensurações que demonstram o carreamento de oxigênio pelas 

hemácias do sangue em uma determinada região, ou seja, quanto maior o fluxo dos íons maior 

a relação consumo-eliminação em determinadas partes do tecido neural. Quando o cérebro 

consome energia, consome também oxigênio e libera o dióxido de carbono como produto do 

metabolismo energético nas células de determinadas regiões do cérebro, conforme explicam 

Ohgi et al. (2010, p. 226).  
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A facilidade com que a tecnologia pode ser empregada em crianças pequenas levou os 

pesquisadores Ohgi et al. (2010) a desenvolverem um experimento que procurasse mostrar 

como ocorre a interação mãe-filho e a diferença com a relação criança-tela de televisão em 

uma situação de contação de estórias. Esse trabalho correlaciona duas importantes variáveis 

para campos distintos do conhecimento. De um lado, a neurologia estabelece que a parte 

frontal de processamento do cérebro é importante porque é onde estão situados processos 

cognitivos como funções executivas, atenção, memória, desenvolvimento socioemocional e 

linguagem (Ohgi et al., 2010, p. 228). Para o campo educativo, a presença e utilização dos 

livros, assim como outros materiais pedagógicos utilizados pelos professores em atividades na 

pré-infância, são considerados um dos índices de qualidade na educação para esta faixa etária.  

Neurocientistas acreditam que a observação de livros ilustrados guiada por adultos 

próximos à criança poderia promover o desenvolvimento das atividades cognitivas. Para isso,  

15 crianças japonesas (8 meninas e 7 meninos) com idade média de 23 meses (idade ideal 

para investigar o letramento emergente) participaram de um experimento que consistia em 2 

etapas: na primeira parte da experiência a criança observava figuras de um livro adequado 

para a idade acompanhado da mãe. Na segunda parte a criança observava um livro na tela de 

vídeo, ou seja, indiretamente.  As crianças responderam a algumas perguntas feitas pelas mães 

sobre as histórias e com relação aos livros.  

Outros elementos do letramento inicial também foram mostrados para as crianças, 

como o apontamento do número das páginas ou detalhes das figuras quando o interesse da 

criança se mostrava presente. Nos dois experimentos – com a presença da mãe e a 

visualização dos livros pela tela de vídeo – foi aferida a natureza, qualidade e mensuração das 

respostas na parte frontal do cérebro da criança. O comportamento verbal e não verbal na 

criança e na mãe também foram analisados, sempre em associação com as atividades frontais 

do cérebro.  

Durante o processo de leitura acompanhado pelas mães, observou-se o aumento de 

oxi-hemoglobina nas áreas frontais do cérebro, tanto no hemisfério esquerdo quanto no 

hemisfério direito, havendo maior concentração de oxi-hemoglobina no primeiro teste. Notou-

se também um comportamento verbal e não verbal diferente quando a criança estava 

acompanhada. É provável que quando a criança esteja acompanhada do referencial adulto ela 



Luciano Eiken Senaha Quais as contribuições neurocientíficas para o letramento emergente na educação 
infantil em crianças de 0 a 5 anos de idade? 

 

110 

 

apresente um maior engajamento no comportamento durante a tarefa, em oposição à 

visualização da história quando contada por mediação de um vídeo (OHGI et al., 2010).  

Todas as respostas associadas à tarefa 1 (com a presença da mãe) foram mais 

frequentes do que quando a criança realizou a tarefa 2 (observação de uma história pela tela). 

Essas respostas incluíam a atenção e a elaboração de questões e suas respectivas respostas. 

Além dos experimentos cerebrais nas crianças pequenas, os pesquisadores realizaram estudos 

estatísticos que notaram correlações positivas significantes entre a concentração média de oxi-

hemoglobina e a verbalização das mães durante as tarefas, ou seja, a presença ativa da mãe 

durante a leitura é quantitativa e qualitativamente diferente do que quando comparada à 

atividade de visualização dos livros pelo intermédio de vídeos (OHGI et al., 2010).  

Mesmo com as limitações do estudo japonês – e ainda sendo passível de várias críticas 

–, ele é um dos primeiros a investigar as variáveis apresentadas de uma vez – as questões de 

leitura, interação com a mãe, mediação de tecnologia (vídeo), respostas às questões 

apresentadas e a monitorização da atividade neural no momento em que ela ocorre. Os autores 

acreditam, assim, que a participação da mãe parece alterar o engajamento da criança na 

situação de aprendizagem da leitura e a interação com o material impresso em papel (OHGI et 

al., 2010). Embora o texto não faça referência, acreditamos que seja possível que este padrão 

de ativação também ocorra com cuidadores e outros adultos que interajam diretamente com a 

criança.   

Aprofundando as análises contemporâneas das variáveis que estão ligadas às 

condições socioeconômicas – ou ambientais – sobre como a interação mente-cérebro-

ambiente se desenvolve por meio de objetos, relações sociais, condições pedagógicas em sala 

de aula e, de modo mais genérico, sobre o processo educacional da criança, Stevens et al. 

(2011) elaboraram uma pesquisa para medir a atenção (um componente das funções 

executivas) em crianças em fase pré-escolar e escolar. O estudo consistiu em verificar o nível 

de atenção das crianças que escutavam narrativas nos diferentes ouvidos. Em um canal 

auditivo, era contada uma história principal e, em outro, a narrativa que deveria ser ignorada 

pela criança.    

Durante a escuta das histórias, 32 crianças (dos 3 aos 8 anos de idade) foram 

orientadas a não prestarem atenção na história tocada no outro ouvido. Assim, em um ouvido 

a criança escutava uma história e, no outro, a segunda narrativa.  No questionamento posterior 
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ao experimento, as crianças eram indagadas sobre alguns acontecimentos da narrativa 

principal, justamente aquela em que elas deveriam ter prestado mais atenção. Para medir 

diferenças no funcionamento cerebral, os autores do artigo utilizaram um aparelho de 

eletroencefalograma (STEVENS et al., 2011). 

A hipótese principal do estudo era a de que crianças com mães de diferentes 

escolaridades apresentariam resultados distintos em função do grau de escolaridade materna. 

Em crianças cujas mães possuíam menor nível educacional (não frequentaram o ensino 

médio) havia correlações entre o nível socioeconômico, o grau de atenção e as habilidades 

para filtrar informações irrelevantes43. Segundo os autores, este último dado requer uma 

atenção especial, pois acreditam que a função executiva esteja envolvida de forma importante 

neste processamento. Outras informações também puderam ser estudadas analisando a 

percepção, a atenção e a compreensão. Como resultado principal, os pesquisadores destacam 

que não existiram diferenças entre os grupos com relação à compreensão das narrativas. 

Existem duas explicações para a diferença medida: uma possibilidade é a de que crianças com 

nível socioeconômico mais baixo poderiam utilizar mecanismos neurais diferentes para 

alcançar os resultados aproximados; em uma segunda explicação acreditam que talvez a 

diferença aumente quando a demanda do processamento cognitivo torna-se maior (Stevens et 

al., 2011, p. 643), o que não ocorreu nesses testes.  

A ligação entre atenção seletiva sonora (audível) e o desenvolvimento da leitura ou de 

uma instrução eficiente para o letramento emergente estaria associada à abordagem do ensino 

das letras, palavras e frases. Enfatizar os sufixos, prefixos, letras iniciais e finais das palavras, 

sons fortes ou aliterações, diferenças na entonação das palavras em músicas, cantigas, trava-

línguas e outras estratégias pedagógicas são formas de trabalho que supririam tais 

necessidades. Os pesquisadores concluem o escrito observando que intervenções pedagógicas 

atuantes sobre o grau de atenção nos indivíduos podem (STEVENS et al.,2011, p. 644): 

 

Thus, although early childhood programs for children in lower 
socioeconomic backgrounds may include training in foundational systems, 
including attention regulation and control, to be maximally effective such 

                                                           
43 O conceito de irrelevante parte dos pesquisadores. Não é citado o que seria irrelevante para a criança, contexto 
no qual pode ser decisivo quando tomamos como pressuposto que ela é um agente do seu próprio conhecimento. 
Seriam necessários outros experimentos e discussões para confirmar as hipóteses dos autores, no entanto 
consideramos a investigação relevante para nosso panorama geral de produção de conhecimento nesta área. 
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interventions should occur within comprehensive programs addressing 
socioeconomic and class divide44. 

 

Os autores consideram que as intervenções devem ser pensadas para uma melhoria 

global das habilidades cognitivas da criança, como a escrita, a linguagem e o letramento 

emergente. Recomenda-se, assim, evitar a utilização da instrução direta sem antes avaliar as 

necessidades do público na qual as estratégias pedagógicas estão inseridas. Os pesquisadores 

advertem sobre os perigos que podem ocorrer quando se criam estratégias paliativas e 

intervenções pedagógicas que não levam em consideração a origem social e econômica da 

população, principalmente para aquelas propostas para crianças em situação de pobreza 

persistente e desenvolvimento sem condições mínimas de aprendizagem (STEVENS et al., 

2011, p. 644). 

 Outro estudo acerca das características das funções executivas em crianças pequenas é 

a pesquisa de Pritchard e Woodward (2011). Nesse trabalho, 209 crianças de 4 anos (média 

das idades) participaram de uma tarefa chamada Shape School task, que consistia em medir o 

controle executivo das crianças por meio das reações (inibição da vontade, troca/mudança de 

vontade ou ambas as tarefas) apresentadas ao observar um livro adequado para a idade. Para 

evitar grandes vieses sobre os resultados, os pesquisadores tomaram como pressuposto a 

capacidade de reconhecer elementos que antecedem a importância da leitura nas crianças, que 

não estavam relacionadas à capacidade de processamento direto das letras e frases do 

alfabeto. A medição das funções executivas sucedeu por meio de uma tarefa neuropsicológica 

específica para crianças entre 3 e 6 anos. Uma das atividades referia-se à interação entre a 

leitura de um livro de história infantil de um adulto para a criança e a representação 

(depiciting) de cores e formas simples requeridas no dia a dia escolar. De acordo com 

Pritchard e Woodward (2011), existem também outras atividades que medem o 

desenvolvimento neurocognitivo, tais como compreensão verbal (letramento emergente), 

elaboração de desenhos simples e completar figuras.   

As habilidades linguísticas foram medidas por testes psicológicos validados para a 

idade, podendo incluir ou excluir alguns problemas específicos desenvolvidos pelas crianças 
                                                           
44 Dessa forma, embora os programas de primeira infância para crianças de classes cujas origens 
socioeconômicas sejam mais baixas, poderiam incluir treinamento em sistemas fundamentais, incluindo atenção, 
regulação e [auto]controle para ser maximamente efetivo. Essas intervenções poderiam ocorrer em programas 
abrangentes visando à especificidade das divisões de classe e socioeconômicas. 
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em idade em relação ao letramento. Para fins de comparação, aos 6 anos algumas das mesmas 

crianças participaram de outros testes validados para a idade (Woodcock Johnson Tests of 

Achievement). A performance longitudinal indicou aspectos diferentes da performance 

alcançada em relação ao teste realizado alguns anos antes, observando a não linearidade das 

trajetórias ou o grande poder de predição. Vale ressaltar que as crianças inclusas neste 

trabalho não apresentavam patologias ou dificuldades severas no letramento emergente 

(PRITCHARD e WOODWARD, 2011). 

Como as funções executivas, o letramento emergente e o desenvolvimento 

neurocognitivo se relacionam ou podem ser estudados? Uma das hipóteses mais importantes 

do estudo é que existem diferenças no desempenho das tarefas citadas entre crianças nascidas 

anteriormente a 32 semanas de idade gestacional (o pré-termo considera bebês nascidos entre 

23 e 33 semanas de gestação) e crianças nascidas a termo (36 semanas). Essa diferença na 

maturação do corpo e cérebro das crianças também consistiu na verificação do grau de 

sensibilidade das tarefas do Shape School task, podendo servir de objeto de comparação para 

outras avaliações. A tarefa (Shape School task) se resumia a nomear figuras associadas a 

cores. As crianças podiam escolher figuras coloridas com três tipos de rostos: felizes, tristes 

ou frustrados. Todas as atividades foram realizadas em situações escolares na sala de aula da 

criança (PRITCHARD e WOODWARD, 2011).    

As análises dos resultados com relação ao cumprimento das atividades de função 

executiva pelo programa estabelecido mostraram que em geral as crianças que conseguiram 

finalizar as atividades também apresentaram desempenhos de letramento e numeracia 

emergentes que poderiam ser classificados de bom a ótimo. No entanto, o desempenho 

matemático ou as habilidades matemáticas não puderam ser correlacionados aos resultados 

finais dos testes, funções executivas e desempenho acadêmico aos 6 anos. Ainda faltam, 

assim, dados para dizer se as avaliações globais ou específicas seguem algum grau de 

previsibilidade ou se o papel pedagógico pode influenciar na mudança cognitiva dessas 

crianças.  

Com relação às crianças nascidas à pré-termo e nascidas à termo, existem diferenças 

entre os grupos nos quesitos de inibição e troca de condições. No entanto, os pesquisadores 

chamam atenção para a flexibilidade cognitiva individual, que pode ser despercebida em 

grupos maiores. As análises mostraram que a performance das crianças no programa 
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analisado dependeu de variáveis diversas, as quais revelaram inter-relação da linguagem e 

habilidades cognitivas gerais, habilidades motoras, problemas de falta de atenção (dificuldade 

de inibição) e hiperatividade (PRITCHARD e WOODWARD, 2011).  

Fortes evidências indicam que o controle executivo é um fator importante a partir da 

meia infância (6-11 anos aproximadamente), pois ele é uma das condições neurocognitivas 

para um bom desempenho acadêmico. Entre o nascimento e a idade conhecida como meia 

infância, as crianças se desenvolvem por algumas fases bem distintas, como a primeira 

infância. Um dos fatores de risco conhecidos para a função executiva prejudicada é a idade 

gestacional da criança, ou o tempo em que é gestada no útero da mãe. Nascidos antes de 32 

semanas de idade gestacional (pré-termos) podem apresentar problemas com relação ao 

desempenho acadêmico quando comparados aos nascidos a termo. Esta constatação requer 

que haja intervenção psicológica e pedagógica se o atraso acadêmico seja detectado 

precocemente. Existe também um corpo de pesquisas sobre as funções executivas em crianças 

normais, deste modo é possível comparar resultados, limites e limiares de detecção destas 

diferenças (Pritchard e Woodward, 2011, p. 32). 

O entendimento da infância requer uma visão multidisciplinar e as descobertas 

neurocientíficas mostram uma perspectiva interessante nesse aspecto. Um dos novos 

paradigmas da pesquisa em educação infantil parece se basear no equacionamento de fatores 

ambientais e desenvolvimentais (neurobiológicos). Ao menos é o que defendem Shonkoff et 

al. (2011). Com o advento das vacinas e antibióticos, a melhoria da higiene pública, o controle 

de infecções e a melhoria global do atendimento à saúde no século XX, as pesquisas médicas 

voltaram os olhares para novas morbidades, entre elas aquelas que afetassem o 

comportamento, o desenvolvimento, interações sociais e principalmente a qualidade de vida 

(Shonkoff et al., 2011, p. 233). O conceito de melhoria da qualidade de vida visa atender às 

dimensões sociais e principalmente o atendimento qualitativo na primeira infância. O 

acompanhamento de uma educação plena e a investigação dos fatores que levam ao sucesso e 

progresso do letramento emergente são algumas dessas perspectivas.  

Modelos contemporâneos a respeito dos cuidados à saúde da criança desde o pré-natal 

até a fase adulta adotam a abordagem da multiperspectiva do indivíduo, cuja visão engloba: 

(a) aspectos biológicos; (b) a Ecologia, que estuda fatores sociais e ambiente físico; (c) Saúde 

e desenvolvimento, que incluem variáveis como aprendizado, comportamento e bem estar 
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físico e mental. A perspectiva que liga os aspectos biológicos e ecológicos é chamada de 

epigenética, enquanto a biologia, a saúde e o desenvolvimento são unidos por princípios da 

neurociência. Uma linha mais tênue, que liga os fatores ecológicos, da saúde e do 

desenvolvimento é vista por uma variada gama de ciências da vida (SHONKOFF et al. 2011).  

Outro trabalho que aborda as características da biologia do estresse mostra que ela é 

caracterizada pela reatividade a eventos ambientais que podem começar antes mesmo do 

nascimento do bebê. Tanto em animais quanto em humanos foram constatados impactos 

significativos do estresse materno sob algumas características dos bebês. A circuitaria neural e 

os fatores neuroendócrinos influenciam a composição do fenótipo da criança, cuja intervenção 

pedagógica ou psicossocial pode ter grande influência. A compreensão desses fatores 

neurobiológicos pode ser de grande utilidade. A desregulação dos níveis de cortisol altera 

grande parte das funções fisiológicas do organismo humano quando em desenvolvimento, e 

essas alterações podem afetar o desenvolvimento neurocognitivo a longo prazo. A mediação 

do estresse em resposta aos fatores ambientais é necessária e pode ser um bom sinal, porém 

quando ocorre em altas doses e continuamente pode ser considerada danosa ou mesmo tóxica 

para o organismo. O córtex pré-frontal media as relações com a amígdala que, em situações 

de estresse, é ativada por elementos neuroendócrinos, podendo alterar a função interconectiva 

entre as estruturas cerebrais. Os fatores ambientais tóxicos – como poluição ou exposição a 

agrotóxicos – ou de estresse extremo que começam na infância e são mantidos ao longo da 

idade adulta também podem causar alterações biológicas nas funções imunológicas e aumento 

nos marcadores dos processos inflamatórios (SHONKOFF et al. 2011). 

A investigação de Shonkoff et al. (2011) procurou justamente entender como o padrão 

ecobiodesenvolvimental interage entre as primeiras experiências de vida (influência ambiental 

na primeira infância), considerando as predisposições genéticas, a arquitetura cerebral e a 

saúde a longo termo. Na revisão dos autores foram analisados os impactos do estresse tóxico, 

dos mecanismos causais que ligam a adversidade na infância à aprendizagem e do 

comportamento e bem estar físico e mental.  

Estudos da área da saúde também indicam correlação entre a presença dos cuidados 

primários para com a população infantil e a subsequente melhoria das condições de vida na 

fase adulta. Multidisciplinarmente, a infância constitui um repertório de estudos cujos campos 

educacional e psicológico participam ativamente para a melhoria das condições dessa 
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população. O esforço concentrado para a implementação de políticas públicas (seja na área 

educacional, psicossocial, econômica e de saúde) poderia se pautar nessa relação ecológica 

entre criança, família e sociedade a favor do avanço dos índices e consequentemente da 

qualidade de vida. Com base em análises acerca dos custos-efetividade, especialistas 

defendem que os cuidados prestados às crianças desde o nascimento e programas 

educacionais voltados para a infância justificam os investimentos econômicos, principalmente 

para populações em desvantagem econômica, como pais com educação limitada e/ou filhos de 

pais cujo perfil socioeconômico revela um alto risco de abandono escolar. Tais análises levam 

em consideração a produtividade econômica e o número de registro de prisões no sistema 

carcerário (SHONKOFF et al., 2011, p. 238).   

Para finalizar os comentários da tabela 4, apresentamos o trabalho de Fitzpatrick e 

Pagani (2012), encontrado a partir dos critérios de inclusão metodológicos escolhidos. Este 

artigo articula a substituição do conceito de quociente de inteligência pelo conceito de 

engajamento. Estudos de diversas áreas como a Pedagogia, Psicologia, Economia e 

Neurociência indicam que a persistência – engajamento – do aprendizado em crianças é uma 

variável importante para o sucesso acadêmico. Nessa pesquisa, 1824 crianças do programa 

Estudo longitudinal de Desenvolvimento da Criança no Quebéc (The Quebec Longitudinal 

Study of Child Development), cujas idades variavam entre 29 e 41 meses, foram testadas em 

tarefas de imitação. Para validação dos dados longitudinais, aos 74 meses de idade, 

professores notificaram o grau de engajamento da criança e examinadores treinados 

quantificaram o conhecimento e receptividade do vocabulário da criança. 

A colaboração espontânea da criança para a realização do teste é fundamental.  Em 

outra parte da pesquisa, professores observaram 7 itens do comportamento de engajamento da 

criança. A classificação consistiu em pontuar de 1 (nunca) a 3 (sempre) os seguintes 

comportamentos:  (a) seguir regras e instruções; (b) seguir direções; (c) escutar atentamente; 

(d) completar a tarefa no tempo estipulado; (e) trabalhar autonomamente; (f) trabalhar e 

brincar cooperativamente com outra criança e (g) trabalhar (neatly) cuidadosamente. As 

crianças também participaram do teste de conhecimento numérico adaptado para 5 anos de 

idade e de um teste de vocabulário validado para essa faixa etária. Algumas participaram de 

uma tarefa de habilidade intelectual não verbal aos 41 meses de idade. Todas as atividades 

foram adaptadas da língua inglesa para a língua francesa utilizada na região francófona do 
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Canadá.   Também incluíram na análise dos dados variáveis como peso, idade gestacional e 

sexo, obtidos pelos registros maternos oficiais. Os pais forneceram outras informações, como 

a qualidade do sono da criança, amamentação, nível socioeconômico da família e 

características do temperamento (FITZPATRICK e PAGANI, 2012). 

Parte da literatura aponta que a pró-atividade é um índice confiável e muito mais 

importante do que a medição de Quoeficiente de Inteligência (QI), conforme indicados por 

resultados de testes padronizados (FITZPATRICK e PAGANI, 2012, p. 206). A vantagem do 

conceito de engajamento45 é que, em relação ao QI, propõe uma análise mais abrangente de 

elementos da cognição humana, incluindo outros indicadores, tais como socioeconômicos e 

condições ambientais.  

A manutenção do engajamento pela criança é fruto de um pensamento altamente 

complexo, em geral atrelado às funções executivas, mediadas pelo córtex pré-frontal. Como 

relatado anteriormente, a memória de trabalho é um compontente das funções executivas que 

permanecem ativas durante a realização de tarefas e resolução de problemas. Para crianças 

por volta dos 2 anos, são citados dois tipos de testes: (a) recuperação rápida de palavras 

(palavras, nome de objetos e locais) aprendidas recentemente e (b) capacidade imitativa. 

(FITZPATRICK e PAGANI, 2012). 

Os autores acreditam que a idade de 35 meses seja o período ideal para se medir a 

memória de trabalho correlacionada ao engajamento e à performance de atividades que se 

assemelham às necessidades da criança dessa faixa etária. O teste de memória consiste na 

habilidade de imitação da criança em posicionar objetos em ordem previamente realizada pelo 

pesquisador (FITZPATRICK e PAGANI, 2012). 

Um dos resultados interessantes dessa pesquisa é aquele que indica que ser uma 

menina em ambiente educacional é um dos fatores mais importantes para o engajamento no 

jardim de infância. Algumas hipóteses são levantadas para explicar tal fenômeno: uma delas é 

que os próprios testes de pesquisa e avaliações escolares tenham sido tendenciosamente 

direcionados para uma melhor performance cerebral das meninas. Outra explicação possível é 

que o ambiente escolar, a disciplina e os atores nela envolvidos favoreçam a performance e o 

sucesso escolar delas desde o ensino infantil. Nesse sentido, talvez seja necessário desenhar 

                                                           
45 O engajamento também pode ser observado pelos professores, cuidadores, pais e outros adultos; no entanto a 
mensuração e a avaliação para fins de pesquisa são precedentes de uma formação prévia dos pesquisadores. 
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uma pesquisa que considere as particularidades dos meninos. Há evidências de que algumas 

atividades contidas em programas como Ferramentas para a Mente (Tools of the Mind) e o 

currículo montessoriano facilitariam esta interação entre funções executivas e o aprendizado 

autônomo na criança. 

Ainda que a memória de trabalho seja um componente importante para o desempenho 

acadêmico, outras variáveis se mostraram estatisticamente mais relevantes, como o nível 

socioeconômico e habilidade verbal e não verbal. A pesquisa atual corrobora dados de outras 

investigações que afirmam a importância da habilidade de memória para o desempenho 

acadêmico inicial da matemática e expressão oral em crianças pequenas (FITZPATRICK e 

PAGANI, 2012, p. 210). O que não se conhece com profundidade é como a interação do 

engajamento e da memória de trabalho podem melhorar o rendimento acadêmico 

longitudinalmente, para além da educação infantil e do ensino fundamental. Para pedagogos, a 

construção de um programa pedagógico de intervenção com a finalidade de melhorar essas 

características na criança pequena e posteriormente nos alunos durante o período escolar é o 

principal desafio das questões que inter-relacionam cognição e meio ambiente. 

As informações contidas nas nove publicações entre os anos de 2007 e 2012 indicam 

que existem pesquisas cujos desenhos metodológicos excluem patologias ou distúrbios de 

leitura e escrita. Embora esta seja uma constatação que aparentemente pareça trivial, ela 

proporciona a construção de um conhecimento pedagógico não relacionado a um modelo 

exclusivamente biomédico e/ou distante do cotidiano escolar. A literatura investigada apoiada 

em aspectos neurobiológicos apresenta um grupo de sujeitos observados que não estão em um 

subgrupo com distúrbio grave ou aparente. Examinando características históricas, sociais e 

econômicas, algumas crianças também não se encaixam em perfis cujas soluções da 

dificuldade do letramento emergente decorrem da falta de recursos ou da competência de 

programas educacionais. Falta de condições financeiras não implica necessariamente na 

ausência de condições mínimas para o aprendizado, o qual torna-se difícil em situações de 

pobreza extrema.  

O rigor com que os dados das pesquisas são construídos, levando em consideração 

fatores como pré-natal, grau de instrução da mãe e/ou do pai, faixa salarial familiar, sexo e 

comportamentos são características de boa parte desses estudos. Dessa forma, o 

funcionamento basal normal, o desenvolvimento do cérebro, as vias que correlacionam o 
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ambiente de aprendizagem e as origens socioeconômicas e (neuro)biológicas proporcionam 

componentes importantes para a análise dos dados, mas as correlações entre esses dados 

parece ser possível somente por ferramentas estatísticas, não muito utilizadas e apreciadas no 

campo educacional atualmente.  

Ao investigar o letramento emergente em crianças pequenas, alguns pesquisadores 

levaram em consideração as informações fornecidas pelos professores, familiares e cuidadores 

das crianças, o tempo e o desenvolvimento do letramento em um recorte longitudinal. As 

pesquisas não se ativeram aos dados coletados apenas nos laboratórios. Não se pode afirmar 

de maneira categórica, assim, que as informações obtidas são completamente diferentes da 

realidade da criança.  

Seis estudos na área de linguagem e psicologia supriram os critérios de inclusão e 

foram selecionados para esta revisão, sendo que dois deles foram realizados no contexto 

brasileiro (CRUZ e COSTA, 2008; OLIVEIRA e BRAGA, 2011). A tabela 5 identifica quais 

os autores, datas e pesquisas selecionadas. 

  

Tabela 5 – Identificação da pesquisa e título (área da linguagem/psicologia) 

Identificação da Pesquisa Título 

Cruz e Costa, 2008 
Crianças que escrevem, mas não lêem: dificuldades iniciais na 
alfabetização. 

Flax et al., 2009 
Using early standardized language measures to predict later 
language and early reading outcomes in Children at high risk 
for language-learning impairments. 

Hairrell et al., 2011 The State of Vocabulary Research. 

Oliveira e Braga, 2011 
Intervenções em linguagem escrita: uma revisão da literatura 
com vistas à redução dos transtornos funcionais de 
aprendizagem. 

Hartingsveldt et al., 2011 
Standardized tests of handwriting readiness: a systematic 
review of the literature. 

Trudeau e Sutton, 2011 
Expressive vocabulary and early grammar of 16-to 30-month-
old children acquiring Quebec French. 

 

 No trabalho de Cruz e Costa (2008), sete crianças com idade entre 5 e 6 anos de uma 

escola de educação infantil da rede privada de Porto Alegre participaram da pesquisa com 

alegação de que escreviam alfabeticamente, mas não liam palavras em diferentes contextos, 
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ou seja, conseguiam decodificar os fonemas, mas não conseguiam atribuir significado aos 

sons decodificados. O objetivo dessa pesquisa foi investigar a habilidade de leitura das 

crianças que sabiam ler alfabeticamente mas que não sabiam interpretar o código. Embora não 

se tenham os dados socioeconômicos dos outros alunos da escola, do currículo e das 

metodologias empregadas para o letramento, as autoras indicam que havia demasiada ênfase 

em práticas predominantemente voltadas para a consciência fonológica e fonêmica, sendo que 

o cotidiano educacional favorecia apenas aspectos mecânicos ou repetitivos nas atividades 

pedagógicas de aquisição de leitura e escrita. Não havia integração com a semântica das 

palavras, correspondência entre sons, formas e significados (CRUZ e COSTA, 2008).   

 A resolução específica desse problema ocorreu com propostas de atividades 

pedagógicas integrativas entre as habilidades fônicas, de construção de significados e de 

emprego da mesma palavra em diferentes situações, melhorando a performance do letramento 

na criança (CRUZ e COSTA, 2008). 

 A observação diária do desenvolvimento do letramento emergente na escola infantil é 

fundamental para o professor. A observação da introjeção cognitiva do aprendizado torna-se 

mais importante com a perspectiva neurocientífica aliada ao conhecimento social já 

estabelecido. Alguns pesquisadores tentam elucidar a quais aspectos devemos estar atentos 

para que esse processo ocorra de forma a diminuir quaisquer problemas surgidos durante essa 

fase da vida. Nesse sentido, Flax et al.(2009, p. 62) alertam para o fato de que: 

 

A large literature demonstrates associations between early and concurrent 
oral language abilities and reading outcomes. Longitudinal research indicates 
that children who exhibit difficulties in developing oral language during the 
early and late preschool years are at increased risk for later language, 
reading, and general academic difficulties46. 

 

 Investigando 99 crianças (40 com histórico familiar de problemas de aquisição da 

língua e 59 sem notificação de problemas familiares de aprendizado linguístico), os 

pesquisadores puderam acompanhar o desenvolvimento longitudinal do letramento em um 

                                                           
46 Um amplo número de trabalhos na literatura demonstra associações entre habilidades precoces [do letramento] 
e linguagem oral concorrente [desenvolvem ao mesmo tempo] e resultados da leitura. Pesquisas longitudinais 
indicam que crianças que exibem dificuldades no desenvolvimento da linguagem oral durante os primeiros e 
úlltimo anos pré-escolares poder ter em risco a língua e a leitura, além de dificuldades acadêmicas gerais.  



Luciano Eiken Senaha Quais as contribuições neurocientíficas para o letramento emergente na educação 
infantil em crianças de 0 a 5 anos de idade? 

 

121 

 

grupo de crianças na fase pré e escolar. As crianças foram submetidas a testes neurocognitivos 

padronizados aos 2, 3, 5 e 7 anos de idade para avaliar o desenvolvimento e desempenho 

linguístico. Os autores indicam que o histórico familiar é uma informação valiosa para o 

estudo, embora no final do trabalho hajam ressalvas aos limites da predição do 

desenvolvimento das dificuldades (FLAX et al., 2009).  

 O estudo longitudinal de 7 anos investigou a existência de relação entre crianças com 

histórico familiar com dificuldade de aquisição da língua e compararam as observações com o 

grupo controle. A análise da linguagem receptiva e expressiva, bem como a determinação 

precoce do risco de dificuldade para linguagem eram esperados nos resultados finais. Todos 

os testes utilizados para a pesquisa são adequados para as idades e procuram medir a 

receptividade, a compreensão auditiva e a comunicação expressiva. Os pais também 

completaram um questionário simples sobre informações familiares e do desenvolvimento das 

crianças com relação ao processo de aquisição e dificuldades da linguagem (FLAX et al., 

2009). 

 De acordo com o estudo, crianças com histórico familiar de problemas na aquisição da 

linguagem possuem risco maior de apresentarem dificuldades de leitura na pré-escola e nos 

anos iniciais da escola. Desse modo, os autores acreditam que a compreensão da língua em 

crianças pequenas é um bom preditor para a aprendizagem. A investigação da relação entre 

linguagem oral emergente nas crianças pequenas e as habilidades de leitura revela que 

dificuldades para desenvolvimento na oralidade nos primeiros anos da escola aumentam os 

riscos de problemas na liguagem geral, na leitura e no desenvolvimento acadêmico nos anos 

subsequentes (FLAX et al., 2009, p. 62).  

  As várias análises estatísticas mostram correlações fortes entre subconjuntos 

específicos de dificuldades na aquisição da linguagem aos 2 e 3 anos e aos 5 e 7 anos de 

idade. A utilização particular e bem realizada de testes pode predizer com certo intervalo de 

confiança que alguns grupos de crianças são mais sujeitos a enfrentar problemas de 

aprendizagem da língua. Conforme Flax et al. (2009, p. 67-70), a abordagem estatística 

mostrou fortes correlações entre o potencial de surgimento e de desenvolvimento de 

dificuldades. Embora os autores acreditem que a melhor idade para se detectar associações de 

aquisição da linguagem e resultados seja aos 3 anos, algumas limitações do estudo são 

declaradas: 
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a. A linguagem como um fenômeno complexo não é fruto de uma associação 
simples, linear e direta, podendo variar conforme o tempo, melhoria do 
ambiente de aprendizagem e do próprio desenvolvimento da criança. O 
desenvolvimento da criança também permite que ela saia do quartil 
inferior de desempenho para um quartil superior, movendo-se desta forma 
de um grupo inferior com relação ao desempenho do letramento emergente 
para um grupo com melhor desempenho em anos posteriores. 

b. As pesquisas da área sugerem que crianças com dificuldades de 
compreensão e aquisição do letramento tendem a continuar neste 
subgrupo; a intervenção pedagógica adequada e precoce é desejável, no 
entanto, mesmo que a criança apresente pouco atraso no desenvolvimento 
linguístico e não apresente demais fatores de risco (pobreza extrema, 
problemas de comportamento, dificuldades de socialização, dificuldades 
de concentração, diagnósticos médicos e psicológicos indicando 
patologias) o desenvolvimento linguístico desta criança deve ser 
acompanhado com maior atenção. Porém não necessariamente ela 
necessite de intervenção direta e imediata (FLAX et al., 2009, p. 72). 

c. Os testes apresentam funções específicas e complementares da avaliação 
psicológica de componentes específicos do letramento. No entanto, a 
aplicação em situações não escolares e em idade precoce de 2 anos não 
mostrou resultados significativos para a pesquisa, ou seja, não mostrou 
potencial preditivo nesta idade e parece não ser uma idade confiável para 
projetar o desenvolvimento linguístico para a idade de 7 anos. 

d. Programas de intervenção baseados nos aspectos fônicos podem servir 
para a grande varieade de crianças com certa dificuldade de leitura, não 
somente para crianças com diagnóstico de dislexia. Existem, contudo, 
outras deficiências que podem afetar a composição do complexo sistema 
de leitura e escrita, como melhoria do vocabulário, léxico, sintaxe, 
morfologia, etc. (FLAX et al., 2009, p. 73). 

  

 O aumento do número de vocábulos conhecido e enunciados pela criança também é 

motivo de investigação de outros pesquisadores. Hairrell et al. (2011) realizaram uma ampla 

revisão da literatura que incluísse situações em que o vocabulário pudesse ser aprendido e/ou 

ensinado de forma mais ou menos sistemática. A partir de 24 estudos levantados entre os anos 

de 2000 e 2011, os autores notaram que algumas práticas/intervenções educacionais são 

comumente recomendadas e muitas vezes não se conhecem os reais impactos dessas 

recomendações pedagógicas, tais como: a instrução direta e indireta, a variada exposição de 

palavras em contextos ambientais ricos, o estímulo ao engajamento ativo da aprendizagem, a 

utilização de tarefas reestruturadas quando necessário, o uso da tecnologia, a criação de 
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ambientes para a aprendizagem incidental de palavras e a não utilização de um único método 

ou de poucas abordagens na instrução do vocabulário. 

 Analisando diversas revisões sistemáticas e metanálises sobre pesquisas de ensino e 

aprendizagem de vocabulário, estudos indicaram diferentes estratégias de ensino com relação 

à presença do professor e/ou pesquisador na sala de aula, idade dos alunos, categorias de 

análise, resultados pré-testes e pós-testes, duração da intervenção e estatística descritiva para 

fins de comparação (HAIRRRELL et al., 2011).  

 O estudo de Hairrell et al. (2011) criou duas grandes categorias de análise: os 

resultados das estratégias do vocabulário e os efeitos causados pelas características 

metodológicas das pesquisas. Em relação à primeira categoria (resultados), os autores se 

preocuparam em analisar estudos com estratégias eficazes de vocabulário, como a análise 

contextual (por exemplo, se o ensino do vocabulário é favorecido com um ambiente rico de 

aprendizagem). Além do mais, evidências indicam que os textos lidos para as crianças 

(contação de histórias) indicam pistas de que o vocábulo possa sofrer inferência pelo 

estudante (ele se apropria das palavras de forma independente). Os autores agruparam as 

análises em algumas categorias:  

 

a. Análise morfológica: em textos narrativos e expositivos, dois estudos 
concluíram que a análise contextual e morfológica permitiu aos alunos 
inferirem o significado das palavras tanto em situações isoladas, quanto 
em situações contextualizadas. 

b. Estratégias semânticas: sete estudos incluíram variáveis como discussões 
breves sobre as palavras, as características, os exemplos e a organização 
visual. No geral, as pesquisas indicam ganho associado entre estratégias 
semânticas e aprendizado do vocabulário. Também parece ser eficaz – 
resultados que podem ser verificados no longo prazo – para alunos com 
conhecimento restrito do vocabulário. 

c. Estratégias mnemônicas: em alguns estudos comparados, as estratégias 
mnemônicas se mostraram melhores do que a instrução contextual; em 
adição, são úteis com alunos com dificuldades de aprendizagem. 

d. Instrução explícita: um estudo concluiu que diferenças individuais são a 
melhor predição para o conhecimento e habilidades de compreensão, 
quando comparados às intervenções pedagógicas.  

e. Aprendizagem incidental de palavras: um estudo mediu os efeitos da 
aprendizagem incidental em aulas de ciências de alunos do ensino 
fundamental II (escola de língua inglesa) em alunos de alguns níveis 
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escolares, mas não em outros. No teste do Chi-quadrado, esse tipo de 
estratégia mostrou resultados significativos para crianças maiores, contudo 
os pesquisadores não indicaram realização de estudos com crianças 
pequenas. 

 

 O ensino do vocabulário depende também da faixa etária, do corpo docente e da 

origem socioeconômica das crianças ou alunos. Hairrell et al. (2011) indicam que, no geral, 

algumas táticas mostraram ganhos significativos globais, como a exposição múltipla a 

estratégias variadas de ensino – em oposição a uma única metodologia e organização de 

gráficos, por exemplo. Uma estratégia que se mostrou eficiente para todos os níveis escolares 

foi a revisão das definições, quando o professor ou o adulto questiona o conhecimento da 

palavra e a(s) definição(ões). A provável explicação é a de que talvez isso ocorra pela 

ativação da memória de longo e curto prazo no cérebro dos alunos.  

 Não existe uma avaliação final ou definitiva dos métodos ou técnicas de ensino mais 

eficientes e/ou eficazes para o ensino do vocabulário. Embora pareça difícil avaliar as 

variáveis de composição dos sistemas escolares, os autores sugerem que existem algumas já 

conhecidas pelo campo educacional. Os efeitos das pesquisas podem variar em função do 

desenho ou das características da intervenção. Dessa forma, dependendo da característica do 

estudo – qualitativo, quantitativo ou misto –, da habilidade do pesquisador (se ele está 

inserido em grupo de pesquisa e da experiência deste grupo), do número de sujeitos na sala de 

aula, da experiência dos professores em sala de aula que auxiliam a captação dos dados e da 

frequência e duração da intervenção, os estudos podem sofrer diferenças. Os efeitos também 

podem ser tomados isoladamente quando uma variável é estatisticamente significativa ou 

analisada conforme as contribuições no conjunto de intervenção. Quando várias pesquisas 

primárias convergem para os mesmos resultados, é possível que haja consenso sobre 

determinado tópico e que evidências educacionais fortes indiquem boas práticas educacionais 

(HAIRRRELL et al., 2011).  

 Na metanálise, os autores perceberam que a análise contextual, a exposição repetida e 

os estudos de estratégia semântica são as pesquisas primárias e revisões sistemáticas mais 

frequentes. Segundo os autores, não foram encontrados nos critérios de inclusão e exclusão 

estudos conclusivos ou que indicassem uma convergência de resultados que relacionassem a 

contribuição do uso da tecnologia para a aquisição e manutenção do vocabulário. No geral, a 
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revisão sistemática indica que não há um melhor programa eletrônico a ser adotado para o 

enriquecimento do vocabulário. É preciso que o pesquisador e os professores levem em conta 

as características da população e os instrumentos conhecidos e disponíveis, o que nem sempre 

acontece. Os autores da revisão indicam que faltam pesquisas com amostras significativas da 

população, o que poderia melhorar a validade externa desse tipo de estudo e dos vários 

resultados encontrados. São desejáveis também estudos longitudinais que possam medir a 

aquisição e também a manutenção do vocabulário para esse tipo de tecnologia com pré e pós-

testes (HAIRRRELL et al., 2011).  

 Outra revisão sistemática que abordou a temática do letramento na educação infantil 

foi elaborada por Oliveira e Braga (2011). Foram levantados artigos de pesquisas primárias 

decorrentes de intervenção escolar com crianças na idade infantil que apresentassem 

dificuldades de aquisição do letramento emergente, mais especificamente com atenção ao 

gênero narrativo ou contação de histórias. O recorte da revisão consistiu em artigos 

publicados entre 2000 e 2010; 15 artigos analisados entraram nos critérios selecionados, deste 

total 8 são pesquisas de intervenção e 7 sobre as condições que propiciam a produção das 

narrativas escritas. 

 Embora no título do artigo “Intervenções em linguagem escrita: uma revisão da 

literatura com vistas à redução dos transtornos funcionais de aprendizagem” esteja a 

referência aos transtornos funcionais de aprendizagem, durante a leitura do texto notamos que 

a revisão realizada pelas autoras registrou artigos que não exclusivamente abordaram a 

questão patológica ou de algum transtorno psicológico grave nas crianças. O conceito de 

transtorno funcional parece ser algo que pode ser alterado decorrente de uma intervenção 

pedagógica, psicológica ou psicopedagógica. Devido à possibilidade de generalização de 

certos estudos (comprovados pela literatura internacional), em alguns casos específicos 

podemos generalizar o trabalho com crianças que apresentam um déficit moderado de leitura 

e escrita e adaptá-lo a situações diárias na sala de aula (OLIVEIRA e BRAGA, 2011). 

 Na revisão da literatura, as autoras notaram diferenças entre o tipo de pesquisa 

publicada nas literaturas internacional e nacional. De acordo com a pesquisa, no primeiro caso 

há a preocupação da descrição rigorosa das variáveis, dos programas de intervenção 

desenvolvidos, das medidas de generalização dos resultados, da preocupação com a melhoria 

de técnicas de instrução mais eficazes e da utilização de diferentes gêneros textuais e 
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pesquisas escolares. Já no contexto nacional trabalhos sobre letramento e situações de 

intervenção não são frequentes e os objetivos principais parecem resumir-se à compreensão 

do processo de aquisição e do desenvolvimento da habilidade da linguagem escrita 

(OLIVEIRA e BRAGA, 2011). 

 Ainda sobre a literatura nacional, os resultados das pesquisas convergem para a defesa 

da criação de ambientes propícios ao desenvolvimento do letramento emergente. Isso 

significa que, se a criança estiver inserida em um contexto de intervenção no qual a contação 

de histórias é bem elaborada e estruturada pedagogicamente, a intervenção na infância pode 

produzir um desenvolvimento significativo na qualidade de escrita na fase adulta. Algumas 

atividades citadas nos artigos são: contação de histórias; trabalho pedagógico com figuras do 

texto; ato de recontar a história, elaborar uma sequência de gravuras, explorar marcadores 

linguísticos e de coesão do texto, etc. Sobre a narrativa oral, parece haver evidências de que a 

contação de histórias ou narrativas orais promove o letramento emergente.  

 Uma crítica menor a este estudo é que ele não delimita o grau de dificuldade de 

aprendizagem e também não levanta a questão do papel do professor na aprendizagem da 

escrita. Ainda conforme as informações das autoras, a literatura internacional educacional 

indica que um déficit na aquisição do letramento pode ser ocasionado por falhas na 

metodologia ou técnicas de ensino mal empregadas. Não nos são fornecidas, todavia, 

informações detalhadas e descritivas sobre o que seriam tais técnicas ou metodologias.  

 O letramento emergente em crianças pequenas pode ser abordado por uma dimensão 

multidisciplinar, não se restringindo apenas ao aspecto pedagógico ou social, apesar da 

imprescindibilidade desses campos do conhecimento para a educação. Essa nova realidade de 

pesquisadores de diversos saberes e lugares pode implicar em dificuldades de generalização 

dos resultados das pesquisas. No entanto, alguns trabalhos científicos conseguem vencer tais 

dificuldades, como no artigo desenvolvido por investigadores holandeses do campo da 

Terapia Ocupacional. Na busca por práticas baseadas em evidências, os terapeutas 

ocupacionais realizaram uma revisão sistemática e localizaram 1113 citações em bancos de 

dados informatizados. A pesquisa procurou por testes padronizados sobre a empunhadura das 

crianças para a avaliação da escrita manual cuja faixa etária dos sujeitos estava entre os 5 e 6 

anos de idade (HARTINGSVELDT et al., 2011).   
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 Foram abordados conceitos comuns de intervenção da Terapia Ocupacional e também 

da Pedagogia. Os pesquisadores citaram como importantes itens dos artigos o interesse da 

criança frente às atividades propostas e a um conjunto de tarefas associadas ao dia a dia dos 

sujeitos. A observação do desenvolvimento de coordenação motora grossa, da performance do 

desenvolvimento da coordenação fina e a identificação precoce de problemas associados às 

habilidades da pré-escrita em atividades ocupacionais (em situações do cotidiano) foram 

alguns dos critérios de inclusão dos artigos. Outros critérios julgados como importantes na 

descrição dos artigos incluíam a comparação de como o ambiente em que a criança está 

inserida poderia melhorar ou criar barreiras para o desenvolvimento da escrita manual. Nesse 

sentido, atos como escrever o próprio nome e agarrar/posicionar o lápis na mão e a integração 

entre coordenação motora e visual são algumas das atividades inclusas na busca das pesquisas 

(HARTINGSVELDT et al., 2011).  

 Apenas 39 artigos atendiam aos critérios de inclusão e não exclusão. Os autores 

chegaram à conclusão de que nenhuma das publicações levantadas incluíam testes 

padronizados e dados significativos para se avaliar a prontidão da escrita em crianças nessa 

faixa etária. Acredita-se que existam indícios de que a posição corporal – como a criança 

segura o lápis e como movimenta as mãos, por exemplo – pode revelar um déficit na função 

perceptual-motora, do controle motor fino, da integração motora, da sinestesia, da percepção 

visual, entre outros; contudo não foram encontrados artigos que apoiassem tais conclusões no 

período de pesquisa determinado. Em situações de dificuldade de controlar as mãos, sejam 

por razões neurológicas ou acidentais, o treino específico com técnicas baseadas em 

evidências poderia amenizar, solucionar ou melhorar a qualidade de vida desses indivíduos 

(HARTINGSVELDT et al., 2011).  

 O documento também defende que as atividades de surgimento da escrita devem 

seguir atividades naturalísticas do processo (atividades diárias). A ajuda ou o auxílio deve ser 

individualizado e realizado nas condições ou situações mais naturais possíveis, de modo que a 

criança possa desenvolver uma escrita baseada nas superações das dificuldades encontradas 

durante sua vida. Os aspectos práticos são essenciais nesse tipo de investigação. O artigo 

chama a atenção para o fato de que embora tenhamos ferramentas para medir isoladamente 

um ou outro aspecto da coordenação motora fina e grossa, da fluidez da escrita, da 

importância da posição do lápis e do corpo para a escrita da criança e da integração motora-
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visual, elas são colocadas em prática em campos diferentes do conhecimento, muitas vezes 

não sendo utilizadas de forma integral pelos profissionais responsáveis pela intervenção da 

escrita na criança (HARTINGSVELDT et al., 2011).  

 Muito antes dos bebês entrarem formalmente no sistema educacional, eles estão 

expostos ao vocabulário dos pais, dos irmãos mais velhos, de outras crianças e também dos 

meios de comunicação em massa. Trudeau e Sutton (2011), em estudo realizado também no 

estado do Quebéc, no Canadá, procuraram sistematizar a expressão da linguagem oral e a 

gramática emergente em bebês com a idade variando entre os 16 a 30 meses de idade. Para 

isso, selecionaram 826 bebês e crianças pequenas que estivessem expostas a pelo menos 80% 

do dia à língua francesa.  

 Os autores agruparam toda a produção oral das crianças em categorias gramaticais e 

sintáticas como substantivos, verbos, adjetivos, advérbios, etc. A estatística descritiva e outras 

informações relativas à família da criança incluíram uma análise detalhada dos dados 

referentes à escolarização dos pais, à presença e quantidade de irmãos e à posição familiar – 

se irmão mais velho, do meio ou mais novo –; se estava frequentando creche ou outro serviço 

público de cuidados à criança pequena, dentre outras informações socioeconômicas. 

Variações culturais e linguísticas de cada faixa etária também foram levadas em consideração 

para conhecer melhor a natureza do desenvolvimento e da expressão linguística das crianças 

(TRUDEAU e SUTTON, 2011).  

 Em duas ocasiões distintas os pais responderam a questionários sobre o vocabulário e 

a gramática emergente das crianças. Seis meses após responderem ao primeiro questionário, 

os pais preencheram outro questionário comparativo sobre o desenvolvimento linguístico. Em 

seguida participaram de uma sessão de atividades lúdicas em uma brinquedoteca preparada 

para captar o máximo da expressividade linguística oral da criança no dia a dia47, fornecendo 

assim subsídios para a comparação e validação das respostas dos pais e da análise dos 

pesquisadores.  

 Embora passível de inferências subjetivas dos pais, Trudeau e Sutton (2011) relatam 

que há uma íntima relação entre o desenvolvimento da criança e o aumento do número de 

vocábulos e da complexidade linguística. Ainda que a pesquisa referente à contagem do 

                                                           
47 Os autores citam a importância de uma brinquedoteca bem aparelhada, com presença de brinquedos familiares 
à criança, como móveis, utensílios domésticos e assim por diante. 
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número de palavras expressas pelas crianças pareça trivial, a produção de um inventário do 

vocabulário expressivo da criança mostra um recorte temporal médio da quantidade e 

qualidade linguística das crianças e indiretamente das famílias, tornando-se assim um 

instrumento para analisar o desenvolvimento linguístico de grupos culturais diferentes. O 

tratamento estatístico da pesquisa foi fundamental para se chegar às conclusões sobre os 

grupos específicos e a análise das variáveis linguísticas (TRUDEAU e SUTTON, 2011, p. 

480).  

 Pelos resultados da análise de regressão linear múltipla sobre indicadores 

sociodemográficos, os pesquisadores concluem que as variáveis com maior força de 

explicação na produção de palavras pelas crianças ocorrem devido a idade, gênero, educação 

materna e posição do sujeito na família. Outras variáveis não indicaram variância sobre os 

dados obtidos, como cuidados gerais, educação paterna e se a criança vive ou mora com um 

ou os dois pais. A preocupação dos autores também consistiu em examinar o fenômeno das 

crianças que estavam localizadas nos percentis inferiores  (TRUDEAU e SUTTON, 2011, p. 

497).  

 Embora saibamos que a emergência do processo de alfabetização não siga 

necessariamente um padrão linear de desenvolvimento, certa atenção para algumas 

constatações do estudo referentes às diferenças apresentadas entre as crianças localizadas no 

primeiro e nono decil com relação à produção de palavras carecem de uma leitura dos dados. 

Aos 16 meses de idade, o grupo inferior (primeiro decil) expressou 10 palavras, enquanto o 

grupo com maior número de palavras produzidas (nono decil) conseguiu expressar 99 

palavras. No curso do desenvolvimento, a maior diferença registrada foi aos 25 meses de 

idade, quando os pesquisadores registraram 81 palavras para o grupo inferior e 519 palavras 

para o do centil superior, uma diferença considerável (TRUDEAU e SUTTON, 2011,  p. 488). 

 Utilizando uma escala de complexidade sintática para mensurar quantitativamente a 

utilização de palavras, frases e combinação de locuções pela criança, os resultados também 

apresentaram contrastes relevantes entre os grupos com maior e menor desempenhos 

linguísticos. A ressalva que os autores fazem ao próprio trabalho é a de que não se pode 

afirmar que as crianças que apareceram nos percentis inferiores continuariam naquele 

patamar, havendo, para isso, a necessidade da continuação dos estudos (TRUDEAU e 

SUTTON, 2011). 
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Tabela 6 – Identificação da pesquisa e título (área educação/ evidências educacionais) 

Identificação do Trabalho Título 

Torgerson, 2007 
The quality of systematic reviews of effectiveness in literacy 
learning in English: a ‘tertiary’ review 

WWC (Success for All®), 
2007 

What Works Clearinghouse: Success for All® 

Slavin et al., 2009 
Effective Reading programs for the Elementary Grades: A Best-
Evidence Synthesis 

Bracken e Crawford, 2009 
Basics concepts in Early Childhood Educational Standards: a 50-
state Review 

WWC (the Letter People), 
2009 

What Works Clearinghouse: Let´s Begin with the Letter People® 

Roskos et al., 2010 
Three decades in: Priming for meta-analysis in play-literacy 
research 

Otaiba et al., 2010 
Preparing beginning reading teachers: An experimental 
comparison of initial early literacy field experiences 

Bowers et al., 2010 
The Effects of morphological Instruction on Literacy Skills: a 
Systematic Review of the Literature 

WWC (Literacy Express), 
2010 

What Works Clearinghouse: Literacy Express 

Mol e Bus, 2011 
To Read or Not to Read: A Meta-Analysis of Print Exposure 
From Infancy to Early Adulthood 

Sénéchal et al., 2011 
The role of invented spelling on learning to read in low-phoneme 
awareness kindergartners: a randomized-control-trial study 

Goodson et al., 2011 
Effectiveness of a program to accelerate Vocabulary 
Development in Kindergarten (VOCAB): First Grade follow-up 
Impact Report and exploratory Analyses of Kindergarten Impacts 

Berlin et al., 2011 
Enhancing the transition to kindergarten: A randomized trial to 
test the efficacy of the “Stars” summer kindergarten orientation 
program 

Melhuish, 2011 Preschool Matters 

Ferraro, 2011 
Trajetória das taxas de alfabetização no Brasil nas décadas de 
1990 e 2000 

Penuel et. al., 2012 
Supplementing literacy instruction with a media-rich 
intervention: Results of a randomized controlled trial 

Wake et al., 2012 
Improving outcomes of preschool language delay in the 
community: protocol for the Language for Learning randomised 
controlled trial 

Piasta et al., 2012 
Increasing young childrens contact print shared reading 
longitudinal literacy 

Dunlosky et al., 2013 
Improving student's learning with effective learning techniques: 
Promissing directions from cognitive and Educational 
Psychology 
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 Para nossa pesquisa, escolhemos mapear o campo educacional por meio de estudos 

primários, revisões sistemáticas, randomizadas ou metanálises sobre temas que circundam a 

educação infantil e o letramento emergente. A práxis educacional é constituída de inúmeros 

fatores que possibilitam o pleno desenvolvimento do docente e das crianças. Do ponto de 

vista social, psicológico e filosófico, a imagem que o profissional possui sobre a criança, o 

ensino e o conteúdo também fazem parte dessa ação. Nesse sentido, selecionamos 19 artigos 

que constituem uma parte significativa das pesquisas atuais sobre a representação do 

conhecimento acadêmico educacional. Para neurocientistas, neurologistas e outros 

profissionais que há tempos não se relacionam de forma direta com o ambiente educacional e 

escolar, talvez algumas dessas considerações sejam estranhas. Concepções educacionais 

também evoluem com o decorrer do tempo; elas se adaptam, se renovam, caem em desuso, 

são absorvidas pela prática diária e se transformam de tempos em tempos. Os artigos sobre 

educação podem servir, assim, para neurocientistas entrarem em contato com algumas 

perspectivas educacionais que acreditamos importantes.  

 Ao ensinar alguém é necessário conhecer o público ao qual nossa informação será 

destinada. Embora essa afirmação pareça óbvia, muitos artigos de nossa revisão foram 

excluídos justamente por não descreverem a faixa etária dos participantes da pesquisa. 

Crianças de 10 meses de idade são muito diferentes de crianças com 4 ou 5 anos, por 

exemplo. A dimensão territorial e a cultura local também influenciam os aspectos 

educacionais. Levar em conta a descrição de variáveis socioeconômicas proporciona uma 

visão mais fidedigna, ao professor, do público alvo da preparação pedagógica.  

 Pensando nessa multidimensão do trabalho pedagógico e na grande extensão territorial 

dos Estados Unidos, Bracken e Crawford (2009) levantaram conceitos básicos para o trabalho 

na educação infantil em 50 estados do país. A metodologia do trabalho consistiu na revisão 

sistemática dos conteúdos mínimos curriculares para a educação infantil, mas não apontou 

necessariamente um conteúdo a ser seguido de forma obrigatória pelos professores. Os 

pesquisadores encontraram mais de 300 conceitos básicos de língua/linguagem nas propostas 

curriculares levantadas. Além disso, entendem que essa ampla gama de conceitos da 

linguagem é necessária para fornecer à criança uma descrição básica da linguagem para que 

ela possa introjetar formas variadas da descrição do mundo. 
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  Crianças oriundas de nível socioeconômico baixo devem receber uma instrução 

intensiva e diferenciada a fim de suprir conceitos básicos, permitir melhor inserção social e 

aumentar as taxas de sucesso escolar. Na faixa etária do letramento emergente, os autores do 

estudo acreditam que o desenvolvimento do vocabulário seja uma peça chave para que a 

criança possa se conectar melhor ao microespaço ao seu redor e iniciar o entendimento dela 

no mundo, conforme mostra o levantamento de Bracken e Crawford (2009). 

  Alguns exemplos são citados pelos autores com relação à fase inicial de ensino do 

letramento emergente, portanto é esperado que a criança pequena consiga, se possível 

(BRACKEN e CRAWFORD, 2009, p. 423):  

 

a. Reconhecer letras maiúsculas e minúsculas;  

b. Reconhecer e nomear letras do alfabeto;  

c. Saber qual som determinada letra ou conjunto de letras produz(em);  

d. Produzir algumas letras fáceis aleatoriamente. 

 

 Bracken e Crawford (2009, p. 425) indicam detalhadamente diferenças programáticas 

entre a qualidade, quantidade e o nível de profundidade que a criança deve estabelecer com o 

letramento emergente e posteriormente com a alfabetização. A recomendação para o 

reconhecimento de todas as letras maiúsculas e minúsculas varia conforme os currículos 

atuais. A relação letra-som é sugerida por alguns estados e a consciência e habilidade 

fonêmica são indicados pela maioria dos currículos estaduais (BRACKEN e CRAWFORD, 

2009, p. 426). 

 Do ponto de vista das pesquisas educacional e psicológica, aumentar o vocabulário da 

criança melhora os resultados dos testes de desenvolvimento da linguagem e de inteligência 

(BRACKEN e CRAWFORD, 2009, p. 421). 

 O tempo empregado no letramento emergente para a criança pequena é parte recente 

da história educacional. Até há alguns anos a iniciação às letras era dedicada somente nos 

equivalentes aos primeiros ciclos ou anos do ensino fundamental I. Os pesquisadores 

enfatizam que nessa idade da educação infantil a intenção não é promover a alfabetização 

completa, mas de alguns elementos que a escola pode impulsionar. Se esses poucos conceitos 
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forem trabalhados com as crianças no dia a dia, o avanço na diminuição das diferenças entre 

classes sociais menos privilegiadas pode ser significativo (BRACKEN e CRAWFORD, 

2009).  

 Em publicação na revista Science, Melhuish (2011) relata que existem muitas 

evidências que relatam o poder benéfico da inserção das crianças no sistema escolar a partir 

dos 3 ou 4 anos de idade, principalmente das crianças em situação de risco ou pobreza 

extrema. Outros argumentos a favor das pré-escolas fazem referência à diminuição do custo-

efetividade ao longo do tempo no investimento público. Embora raros, os estudos 

longitudinais desenvolvidos em vários países como nos Estados Unidos, Inglaterra, 

Argentina, Uruguai, Bangladesh, Noruega, Suíça e França confirmam os impactos positivos  

da educação infantil após a implementação da escolarização nessa faixa etária, pois, além da 

melhoria qualitativa, produz efeitos duradouros nos índices psicossociais e da saúde.  

 A criação de uma cultura de cuidados na primeira infância previne o abandono escolar 

de meninos e crianças pequenas, melhora os índices de salário adultas, diminue os indicadores 

de uso de saúde primária e de abuso de substâncias, bem como problemas com a justiça. As 

intervenções com alta qualidade na escola infantil podem apresentar índices elevados de 

letramento e numeracia no final da educação primária (MELHUISH, 2011). 

 Os vários estudos citados ao longo do artigo levam em consideração variáveis que se 

mostraram importantes para mensurar os impactos no letramento e na numeracia, tais como: 

escolarização da mãe e do pai, nível socioeconômico familiar, ambiente do lar propício para o 

desenvolvimento educacional, salário familiar, peso no nascimento, escolarização primária e 

também a alta qualidade da pré-escola. Metanálises indicaram que tais preditores do 

letramento foram capazes de relacionar a oferta e o atendimento que essas crianças tiveram na 

infância e a situação de algumas delas na idade de 15 anos, melhorando indicadores e 

diminuindo custos financeiros do setor público. Dessa forma, a educação infantil com alta 

qualidade na formação e implementação parecem diminuir as diferenças socioeconômicas e a 

população com maior benefício é justamente aquela em situações de risco ou que nunca teve 

acesso ao sistema educacional formal nessa faixa etária (MELHUISH, 2011). Em contraste às 

crianças que receberam amplos cuidados na fase infantil, aqueles infantes pertencentes a 

grupos controle ou que não tiveram acesso aos serviços públicos de saúde e educação quando 
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crianças necessitaram de investimentos muito maiores para que as habilidades cognitivas com 

relação à leitura, escrita e numeracia se equiparassem às outras crianças. 

 Ao levantarmos evidências para a prática professoral na educação infantil, 

encontramos um artigo que realizou uma ampla revisão sistemática com metanálise a fim de 

avaliar a construção de currículos e programas para crianças nessa faixa etária. A explicitação 

dos critérios exigidos por Slavin et al. (2009) são pontos fortes desse estudo, os quais levaram 

em consideração o tempo de intervenção educacional (tempo mínimo de 12 semanas), a 

validação dos testes (pré e pós-testes), a presença de estatística descritiva dos dados (número 

de alunos por sala), frequência, tempo de exposição à intervenção pedagógica, número de 

professores em sala de aula, quantidade de alunos, entre outros.  

 O objetivo primordial dos autores consistiu em procurar nas publicações causas e 

resultados positivos para o ensino do letramento nos primeiros anos escolares. Os temas 

curriculares ligados à linguagem, utilização de tecnologias, programas de ensino e/ou 

instrução e à articulação entre currículo e prática pedagógica formaram os temas principais 

(SLAVIN et al., 2009). 

 Os dados mais importantes dessa pesquisa estão relacionados ao encontro de padrões 

globais resultantes da programação do ensino do letramento emergente. São descritas práticas 

iniciais para esse estágio do letramento, como quando a criança começa a ser ensinada e como 

ela começa a aprender e a diferenciar quaisquer sons e imagens aleatórias daquilo que é 

realmente importante no processo de letramento. Adotando os critérios já relatados, os autores 

chegaram ao número de 63 estudos de revisão e metanálise, dos quais 19 utilizando 

metodologia de randomização com um total de 22.000 crianças participantes e 2.000 artigos 

experimentais rigorosamente revisados (SLAVIN et al., 2009). A seguir, os padrões de 

eficiência e eficácia das contribuições dos programas de letramento emergente (SLAVIN et 

al., 2009, p. 1413): 

  

a. O aprendizado cooperativo aparece com forte evidência de eficácia, de 
modo que crianças e alunos que trabalham em grupos apresentam 
desempenho melhor. 

b. Programas de sucesso dão quase sempre suporte ao desenvolvimento 
profissional dos professores e buscam fornecer aos ensinantes 
metodologias variadas para um tópico específico de ensino. 
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c. O trabalho com grupos pequenos de estudantes, um ajudando o outro 
cooperativamente, parece levar à maestria individual na habilidade de 
leitura. 

d. Os autores relatam que a ênfase do ensino fônico pode ser necessário, 
mas para crianças maiores talvez isso não garanta o sucesso de 
programas ou efeitos positivos globais.  

 

 Nos últimos anos, a questão da desvantagem de leitura em crianças em situações de 

risco quando comparadas à classe média, grupos étnicos e outras questões começaram a ter 

importância nas políticas educacionais de equidade nas habilidades de leitura. Um dos 

programas analisados adotou boa parte das recomendações do National Reading Panel (Painel 

Nacional de Leitura) dos Estados Unidos. Efeitos positivos significantes foram observados, 

por exemplo, ao se adotar livros com mais elementos fônicos e aumentar em alguns minutos 

por dia estratégias de aquição de leitura (SLAVIN et al., 2009, p. 1426). Podemos considerar 

que, além de técnicas de ensino variadas, o trabalho coletivo em sala de aula compreende uma 

variedade de ações e programas de apoio ao dia a dia do professor, como material didático, 

formação continuada específica e ambiente de trabalho ideal para o ensino. 

 A formação inicial do professor da educação infantil também requer uma atenção 

especial e programas de formação continuada ou inicial também podem ser comparados. 

Otaiba et al. (2010) compararam o desempenho dos professores formados em dois programas 

de formação inicial para o letramento emergente (Book Buddies48 e TAILS – Teacher Assisted 

Intensive Learning Strategies49). Vinte e oito estudantes de graduação (27 do sexo feminino e 

1 do sexo masculino) participaram do experimento escolar, que consistia em avaliar em qual 

programa de formação o professor conseguiria mostrar melhor conhecimento pedagógico nas 

atividades de docência. O tempo de intervenção foi determindado em 30 minutos e os 

recursos pedagógicos consistiam em livros de contos populares, ficção multicultural, textos 

informativos, livros de letras do alfabeto e de rimas50 – livros disponíveis nas livrarias e 

indicados para a idade pesquisada. 

 Na comparação entre os dois programas de treinamento, o TAILS (Teacher Assisted 

Intensive Learning Strategies) apresentou melhores resultados estatísticos (melhor 
                                                           
48 Livro amigo. 
49 Estratégias de Aprendizagem intensiva Assistida pelo Professor. 
50 Conforme Morais (1996, p. 316), rima é a “parte terminal da sílaba, que agrupa o núcleo vocálico e a coda, ou 
seja, a consoante ou o grupo consonântico que seguiria o núcleo.” 
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conhecimento sobre a leitura, preparo com a língua materna e na preparação dos professores 

iniciantes). Houve melhora significativa do conhecimento nos itens consciência fonológica, 

fluência e escuta. Contudo algumas variáveis não apresentaram alterações ou correlações 

significativas, como o enriquecimento qualitativo e quantitativo do vocabulário e de 

compreensão em algumas situações dos programas. Isso indica que nem todo programa 

consegue cobrir todas as habilidades do letramento. Os programas de tutoria e suporte ao 

professor auxiliam os profissionais a adquirirem novos conhecimentos sobre o letramento e a 

introjetarem novos habitus (OTAIBA et al., 2010).  

 Algumas pesquisas de grande escala avaliaram os impactos de programas pedagógicos 

voltados especificamente para o letramento emergente. Buscando avaliações do programa 

estadounidense Let´s Begin with the Letter People51 (WWC, 2009), os autores da revisão 

sistemática encontraram duas avaliações independentes que atendiam a todos os critérios de 

inclusão. A estatística descritiva dos dois estudos apresenta 49 salas de atividades em 25 pré-

escolas nos estados de Houston, Texas e sudeste do estado de Nova Iorque, nos Estados 

Unidos. No primeiro estudo, tipo randomizado com grupo controle, 184 crianças (95 

participantes do programa e 89 do grupo controle) foram avaliadas em pré e pós-teste nos 

domínios da linguagem oral, do conhecimento impresso, da matemática e do processamento 

fonológico. No segundo estudo, 27 salas participantes do programa Head Start e também da 

abordagem High Scope, 132 crianças e 8 salas no programa de intervenção (Let´s Begin with 

the Letter People) e 149 crianças em 11 salas de grupo controle em estudo de 3 anos. 

 A importância da avaliação de um programa de letramento como esse deve-se ao 

número de alunos que dele participaram – aproximadamente 750.000 crianças participaram de 

toda a proposta ou de apenas partes do programa. Intervenção baseada na consciência 

fonológica, na rima, nos jogos de palavras, nas aliterações52 e segmentações de palavras. A 

proposta curricular é pensada para incentivar a aprendizagem de forma individual, em 

pequenos grupos ou com toda a sala de aula. Os materiais para os professores incluíam  livros, 

conjuntos específicos de livros didáticos e outros referenciais pedagógicos. Alguns custos do 

programa na moeda corrente dos Estados Unidos na época: conjunto introdutório do programa 

em aproximadamente US$ 1.930 e material do professor U$ 695,00; outros materiais 

vendidos separadamente (CD, Cards, livros, etc.) ou em conjunto somam aproximadamente 
                                                           
51 Vamos começar com a letra. 
52 Cf. Morais (1996, p.303), aliteração é a “repetição do fonema inicial em palavras sucessivas”. 
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mais U$ 1.300. Não há informações disponíveis sobre custos da formação dos professores 

para a utilização do programa (WWC, 2009).  

 A Metanálise realizada concluiu que a extensão do programa Let´s Begin with the 

Letter People tem grau de evidência médio para grande em linguagem oral e conhecimento 

impresso e pequeno para matemática e processamento fonológico. No entanto, os resultados 

não são estatisticamente discerníveis para linguagem oral, conhecimento impresso, 

processamente fonológico ou matemática quando comparados aos grupos controle dos dois 

estudos, ou seja, o programa funciona quando é bem executado, mas comparativamente a 

outros estudos randomizados com grupo controle os resultados são indiscerníveis (WWC, 

2009, p. 4).  

 Podem existir ao menos duas explicações sobre os resultados pouco relevantes do 

programa: que as metodologias aplicadas em pequenos grupos provoquem efeitos diversos em 

situações normais em sala de aula, o que não invalida o tipo de ensino onde haja o predomínio 

das técnicas fônicas, mas delimita a utilização de tal metodologia, e que a aplicação estatística 

poderia não ter tido poder suficiente para predizer os resultados de forma correta.  

 Dando continuidade às avaliações de programas para a faixa etária entre 3 e 5 anos de 

idade, a revisão sistemática (WWC, 2010) e a metanálise encontraram 3 pesquisas sobre o 

programa Literacy Express (Letramento Expresso), que é um programa que objetiva o 

desenvolvimento do letramento para crianças de 3 a 5 anos. Três estudos possibilitaram ao 

todo a análise de 1.004 crianças pré-escolares em 70 escolas diferentes da Flórida e 

Califórnia, nos Estados Unidos. Uma das características interessantes do projeto é a 

possibilidade ampla de atividade, seja para crianças com desenvolvimento normal ou 

deficientes.  

 Especificamente, o programa envolve o desenvolvimento da linguagem oral, do 

letramento emergente, da matemática básica, dos conceitos iniciais sobre ciências e vida, do 

conhecimento geral e desenvolvimento socioemocional. O programa pode ser utilizado em 

meio período ou integral. Também é estruturado a fim de desenvolver atividades individuais, 

em pequenos ou grupos maiores, prevendo o aumento gradual da dificuldade das atividades 

junto aos alunos. As estratégias pedagógicas visam desenvolver a leitura dialógica, as 

atividades de consciência fonológica e o conhecimento impresso. O currículo também sugere 

que sejam iniciadas e desenvolvidas atividades diversas de culinária, ação e coordenação 
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motora fina e grossa, bem como o trabalho com figuras de livros temáticos, letras do alfabeto, 

cartões ou cartas (cards), letras e números. O custo aproximado para desenvolver o programa 

de atividades em uma sala de aula é de U$ 2.300,00, sendo que há custos adicionais 

dependendo do tamanho do grupo e número de pessoas presentes no curso de formação 

continuada (WWC, 2010).  

 Conforme o protocolo de revisão sistemática dos autores, as pesquisas analisadas 

deveriam apresentar pré e pós-testes, sendo que foram encontradas 3 avaliações dos 

programas. Na primeira, escolas que trabalharam no programa curricular Literacy Express 

participaram, a fim de se estabelecer uma comparação, de grupos escolares com a perspectiva 

do curriculum High Scope ou Creative Curriculum®. A análise das variáveis apresentou grau 

de evidência de média para grande nos quesitos linguagem oral, consciência escrita e 

processamento fonológico, com evidência pequena ou indiscernível estatisticamente para 

cognição e matemática em crianças pré-escolares. No entendimento gramatical, não foram 

constatadas diferenças significativas entre esse programa e o grupo controle. Os autores ainda 

declaram que as conclusões da revisão podem ser alteradas conforme novas pesquisas surjam 

(WWC, 2010). Isso sugere que as revisões não apresentam verdades imutáveis, mas 

necessitam de constantes reformulações. 

 Como relatamos anteriormente, um dos componentes importantes para o letramento 

emergente em crianças é o conhecimento ou a consciência morfológica das palavras em 

crianças pequenas. A emergência dessa consciência pode ocorrer de forma implícita e 

explícita, sob instrução direta ou indireta; estratégias pedagógicas adequadas para 

determinada idade ou faixa etária participam desse processo de forma construtiva. É 

justamente procurando evidências dessas abordagens escolares que encontramos o artigo de 

Bowers et  al. (2010), o qual desenvolveu uma revisão sistemática com metanálise de artigos 

revisados por pares e pesquisas primárias. Os autores encontraram 22 estudos, dos quais 

participaram 2.652 sujeitos; além de pesquisas em países cuja primeira língua é a inglesa, o 

estudo incluiu pesquisas oriundas de países como Dinamarca, Holanda e Noruega. 

 Bowers et al. (2010) compararam inúmeros resultados de variáveis distintas em 

diversos estudos, como resolução de problemas de morfologia, resolução de tarefas (técnica 

CLOZE), reconhecimento morfológico, ligação entre léxico e morfologia, relação entre 

linguagem oral e escrita da morfologia, padrões de morfemas, prefixos e sufixos, ligação 
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explícita entre morfologia e gramática, tarefa de não palavra, tarefa de velocidade de leitura 

de palavras verdadeiras, etc. Segundo os autores definem, a importância de conhecer os 

aspectos morfológicos da palavra reside no fato de que ela constitui uma função específica 

que liga a linguagem oral e escrita (BOWERS et al., 2010, p. 168): 

 

Knowledge of how oral and written morphology work in a given language 
could be understood as a binding agent that pulls together these individual 
features o lexical representation to enhance lexical quality. The Word 
binding is an appropriate way to descrive how written morphological 
structure links families of words with consistent orthographic patterns. The 
letter patterns for morphenes are associated with phonological 
representations, and they can also provide grammatical cues53.  

 

 A instrução direta ou indireta da morfologia das palavras beneficia os aprendizes de 

diversas faixas etárias em relação aos níveis de proficência de leitura e compreensão. Os 

resultados mais impactantes fornecem oportunidade de melhora e desenvolvimento das 

habilidades cognivas para os leitores menos habilidosos. Em pré-leitores e/ou leitores jovens, 

principalmente crianças na fase da emergência do letramento, o ensino das características da 

morfologia apresenta resultados promissores. A combinação do ensino da consciência 

morfológica direta ou indiretamente com outras técnicas do ensino do letramento apresentam 

superioridade com relação à efetividade. Isso quer dizer que a integração de mais de uma 

técnica de ensino ou metodologias de ensino favorece a alfabetização, em contraposição ao 

ensino que utiliza apenas uma única técnica (BOWERS et al., 2010, p. 166).   

 Os resultados decorrentes de intervenções no ensino explícito da morfologia variam 

pouco quando confrontados aos dos grupos controle. No geral, podemos afirmar que houve 

efeito moderado consistente quando comparados os experimentos e grupo controle para 

inúmeras variáveis. Nem todos os resultados são positivos, no entanto. Os autores chegaram à 

conclusão de que a instrução morfológica é efetiva para níveis lexicais e sublexicais, mas 

quando comparados a outras instruções já bem estabelecidas no campo educacional, mostram 

resultados estatísticamente muito parecidos (BOWERS et al., 2010, p. 167-168).  A vantagem 

                                                           
53 [O] conhecimento de como a morfologia oral e escrita funcionam em uma dada língua pode ser entendido 
como um agente de ligação que reúne essas qualidades individuais da representação léxica para melhorar a 
qualidade lexical. A palavra ligação é uma via apropriada para descrever como a estrutura morfológica liga 
família de palavras com padrões ortográficos consistentes. Os padrões de letras para morfemas são associados 
com representações morfológicas e eles podem também prover pistas gramaticais.  
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no ensino da morfologia em várias etapas da vida escolar está na geração de uma matriz 

linguística que geraria pistas para o conhecimento de palavras conhecidas e desconhecidas, 

estruturas gramaticais e ligação com elementos mais complexos da língua. Nota-se que os 

alunos assimilam melhor os padrões da morfologia com a instrução nesse quesito.  

 A revisão sistemática também analisou os efeitos da instrução morfológica sobre a 

evolução da habilidade de leitura. Especificamente para leitores com dificuldades (less able 

readers), parece que a melhoria é decorrente de intervenções com uma instrução mais 

explícita e direta, grupos menores e técnicas mais variadas. No domínio cognitivo da leitura 

leitores menos proficientes apresentam consciência fonológica deficiente em relação a leitores 

proficientes. A instrução direta da morfologia parece oferecer uma via de reconhecimento de 

padrões ortográficos e pistas que beneficiam essas rotas associativas fonológicas. A revisão 

sistemática indicou, assim, que faltam estudos sobre a resolução de problemas e a morfologia. 

 Existem estudos que procuraram integrar e verificar se essas habilidades de leitura ou 

de consciência morfológica poderiam ser testadas a fim de se obter resultados positivos entre 

crianças. Criando palavras novas, afasta-se a ocorrência de inferências e observa-se se a 

criança entendeu a lógica das derivações de palavas, raízes, prefixos e sufixos.  Sénéchal et al. 

(2011) criaram um conjunto de palavras e realizaram uma pesquisa cujo objetivo principal era 

o de verificar a aquisição dessas palavras por crianças na idade da pré-escola (5 anos e 3 

meses). Cinquenta e seis crianças com baixa consciência fonêmica e com risco de não 

aquisição plena de habilidades de leitura participaram da avaliação. As 6 escolas participantes 

estavam localizadas em bairros onde a população apresentava baixa renda e as inciativas 

públicas para sanar a alfabetização deficiente eram menores; todas as crianças foram 

previamente testadas para comparação dos resultados. 

 O principal objetivo do estudo foi observar se as crianças expostas a um código 

alfabético inventado poderia facilitar a aprendizagem da leitura em relação às crianças que 

receberiam outras intervenções que favoreceriam a alfabetização. O estudo randomizado foi 

pensado para avaliar três condições de expressão: grafia inventada, segmentação de fonemas e 

leitura de livros de história. Todas as crianças participaram de 16 sessões em pequenos grupos 

e de 8 semanas de intervenção, com duas sessões de 20 minutos por semana para conhecer 40 

palavras inventadas.  
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 Devido à idade das crianças, foram aproveitadas estratégias lúdicas que trabalhavam a 

sonoridade das palavras e as brincadeiras. Ao apresentarem os cards (cartões ou cartas), 

cantavam de forma rítmica para cada som em uma carta, batiam palma e a mão nos joelhos 

quando a carta representava o mesmo som e letra – dessa forma eram efetivamente 

encorajadas a acertarem o jogo.  O grupo controle abordou o ensino de palavras por meio da 

leitura de livros adequados para a idade de forma dialógica entre a criança e o adulto 

(SÉNÉCHAL et al., 2011). 

 Outros estudos mostraram evidências de que o trabalho com palavras inventadas 

facilita a aprendizagem da leitura (SÉNÉCHAL et al., 2011, p. 919). De acordo com a 

investigação, não se pode generalizar os resultados a ponto de se comparar a aprendizagem de 

novas palavras e de palavras inventadas. Evidências mostram que treinar palavras inventadas 

parece melhorar as habilidades precursoras de aquisição da leitura nos aspectos fonológicos e 

morfológicos.    

 Para a formação de professores é importante ressaltar que a pesquisa encontrou 

validação ou confirmação de que a metodologia de ensino e o papel de invenção de palavras é 

importante para a aprendizagem da leitura. Os testes padronizados confirmaram a baixa 

consciência fonológica das crianças no início da intervenção e a melhora progressiva das 

habilidades linguísticas. A metodologia e os resultados são importantes porque podem ser 

generalizados para quaisquer crianças em situação de risco, mesmo para aquelas que o reforço 

pontual é necessário. A melhor performance desse exercício frente ao grupo controle parece 

ocorrer graças à necessidade do aluno em aprender a traduzir um sinal auditivo em letras 

impressas e a se engajar a quebrar o código de unidades de letras (SÉNÉCHAL et al., 2011, p. 

932).  

 Uma ressalva deve ser feita à publicação: ao comparar o recurso da brincadeira com as 

cartas e a contação de histórias, os autores da pesquisa não levantam a hipótese de que o ato 

de se contar histórias pode apresentar outra finalidade ou objetivo educacional primário que 

não o desenvolvimento linguístico, fonético ou morfológico. As histórias infantis podem ser 

permeadas de discursos cujos interesses do professor e do programa curricular articulem 

valores morais, éticos, estados emocionais ou expressividade, não tomando, necessariamente, 

o ensino do letramento como forma prioritária para crianças nessa faixa etária. Assim, talvez 
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o exercício do grupo controle não tenha se mostrado adequado para a intervenção pedagógica. 

Não retiramos, apesar dessas observações, a importância do estudo de uma forma global. 

 Alguns dos trabalhos citados são enfáticos ao relatarem que determinadas 

metodologias ou abordagens são equivalentes em termos de efetividade quando 

implementadas em grupos semelhantes e durante períodos de tempo também equivalentes. As 

variações dos resultados parecem estar relacionadas aos grupos controle em que não são 

colocadas em práticas um projeto pedagógico organizado e condizente com os objetivos do 

letramento no estágio infantil. O tempo de contato ou o tempo de exposição das crianças ao 

material pedagógico durante o processo de alfabetização emergente também apresentou dois 

resultados durante nossa revisão.  

  Piasta et al. (2012) pesquisaram como os referenciais textuais podem influenciar 

positivamente o desempenho do letramento emergente nas crianças. Na relação dialógica 

entre o adulto e a criança durante o processo de leitura, os elementos textuais tornam-se 

elementos importantes para as crianças desenvolverem o letramento. Para essa idade, as 

figuras contidas nos livros, as diferentes fontes, os balões de diálogos e todos os elementos 

impressos nas figuras, as cores, o formato das páginas, os números das páginas (quando 

houver) e outros componentes formam esses elementos. Do ponto de vista da cognição visual 

e verbal, os adultos ensinam as crianças sobre os componentes textuais importantes para a 

atenção seletiva. Os pesquisadores também chamam a atenção para o fato de que muitos 

adultos raramente empregam o tempo de exposição adequado ao uso do livro infantil nessa 

relação dialógica orientada (PIASTA et al., 2012, p. 811). O papel dos adultos, sejam eles 

pais, professores ou cuidadores, é justamente tornar o conhecimento implícito em uma 

informação explícita, repetí-la ou desenvolvê-la a fim de que esses elementos sejam 

transformados em memória de longo prazo. Na linguagem educacional, essa transformação é 

o que chamamos de introjeção ou tornar uma prática usual um habitus professoral. 

 Os participantes do projeto resumiam-se a 550 crianças selecionadas de forma 

randomizada com aproximadamente 4 anos de idade. Divididas em 85 salas de atividades, o 

tempo de intervenção pedagógica totalizou 30 semanas. A hipótese da pesquisa buscava 

demonstrar que o ensino explícito de referenciais contidos no material impresso poderia 

melhorar longitudinalmente os índices de sucesso relativos ao letramento em crianças na fase 

pré-escolar. Alunos dos grupos controle participaram de um programa de leitura não orientada 
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de 2 ou 4 vezes por semana, enquanto os professores enfatizavam verbalmente e não 

verbalmente referências ao material impresso. Esses grupos sem intervenção realizaram 

leituras típicas ao estilo de ensino de leitura do professor.  O material pedagógico consistia em 

30 livros de histórias infantis vendidos em livrarias que foram comprados e lidos a cada 

semana durante atividades na sala de aula. Os professores receberam formação inicial, 

contaram com apoio de instrutores e tinham oportunidade de revisar a formação inicial e 

aprofundar os conhecimentos adquiridos durante a pesquisa (PIASTA et al., 2012). 

 Os professores do grupo experimental participaram do programa chamado STAR (Sit 

Together and Read, o que literalmente significa sentar junto e ler) e eram orientados a 

estimular o aprendizado da leitura, da linguagem e principalmente o engajamento da criança 

em atividades com o material impresso. Em relação ao grupo controle, os professores do 

programa STAR eram orientados a envolver a criança no domínio do conhecimento sobre o 

material impresso, visando à descoberta do significado social dos impressos e tratando de 

aspectos como o conceito das letras e da leitura, o nome e papel do autor do livro, a ordem e a 

organização das páginas, a direção convencionada da leitura, as diferenças entre caixa alta e 

caixa baixa, o nome das letras, a identificação das palavas, as diferenças entre letras e 

palavras e o conceito e organização da palavra impressa. Já o grupo controle recebeu 

exatamente os mesmos livros infantis e trabalhou a questão do letramento nas mesmas 120 

sessões 4 vezes por semana. Obtiveram o mesmo tipo de formação sobre o letramento e o 

trabalho pedagógico com os livros, sem no entanto tratar das estratégias específicas. 

Abordaram de modo geral, assim, a importância da leitura compartilhada dos livros e a alta 

qualidade das práticas de leitura (PIASTA et al., 2012). 

 Inicialmente, os resultados logo após as intervenções não demonstraram grandes 

diferenças estatísticas. Somente no desenvolvimento de estudos longitudinais é que diferenças 

significativas entre os participantes se mostraram significativas. Os estudos longitudinais 

concluíram que o explicitamento de referências possui um impacto relevante sobre as 

habilidades de leitura emergentes em crianças, incluindo a leitura, o soletrar e a compreensão 

textual. Nesses resultados validados ao longo de 1 e 2 anos os pesquisadores conseguiram 

localizar 366 crianças e compará-las aos grupos controle, mostrando diferenças significativas 

a favor do grupo que sofreu a intervenção pedagógica proposta. O significado da pesquisa 

mostra que há uma relação causal entre o conhecimento precoce da letramento e o 
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desempenho acadêmico da leitura nos anos subsequentes (PIASTA et al., 2012, p. 813, p. 

817).  

 Professores do programa de intervenção utilizaram de forma mais intensa, com mais 

frequência e precisão as técnicas para ensino da leitura para os anos iniciais da alfabetização. 

Ainda não se conhecem os mecanismos e o número ideal de apontamentos de referências aos 

elementos pré-textos. Todavia, a diferença de exposição média de 30 apontamentos do grupo 

experimental e 8,5 do grupo controle ainda deve ser investigada (PIASTA et al., 2012).   

 Crianças que entram em desvantagem na escola por motivos como baixa renda 

familiar, falta de ambiente e materiais adequados para o desenvolvimento do letramento, 

questões étnico-raciais, baixa escolarização materna e falta de investimentos em programas 

educacionais públicos de melhoria das habilidades cognitivas de leitura demonstram já aos 4 

anos de idade uma desvantagem estatisticamente significativa em relação aos alunos que 

participaram de programas de alta exposição ao letramento (Piasta et al., 2012, p. 818). O 

grupo controle e o grupo experimental participaram de intervenções que podem ser 

consideradas de alta qualidade, porém se considerarmos grupos em desvantagens linguísticas, 

bem como programas curriculares e falta de formação continuada dos professores, 

provavelmente essas diferenças seriam maiores.  

  Os pesquisadores concluem que a ação pedagógica orientada pode minimizar o 

surgimento de problemas de leitura e acadêmicos gerais futuros. Se nem todos os alunos em 

situações de risco apresentam dificuldades, o mesmo não pode ser dito sobre crianças que se 

encontram com problemas de leitura, as quais conseguem nenhum suporte apropriado para 

superá-los (PIASTA et al., 2012).  

 No mesmo sentido, a pesquisa desenvolvida por Berlin et al. (2011) teve como 

objetivo a melhoria da fase de transição entre a casa ou o lar da criança pequena e o ambiente 

educacional. 60 crianças entre 4 a 6 anos (57% meninas, 43% meninos) participaram do 

programa, sendo que 40 serviram como grupo controle. O programa intensivo de 4 semanas 

(19 dias, 5,25 horas por dia) consistiu na implementação de um programa de intervenção 

pedagógica nas férias de verão (nos Estados Unidos ocorre mais ou menos na época de 

junho/julho) para o avanço de competência social e habilidades cognitivas do letramento 

emergente, pré-numeracia (ou numeracia emergente), resolução de problemas, consciência 

das emoções, autocontrole (funções executivas), rotinas escolares e fortalecimento do 
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envolvimento parental para minorias étnico-raciais, incentivando atitudes pró-ativas por parte 

dos pais, professores e crianças.  

 A estatística descritiva indica quatro escolas públicas de educação infantil, sendo que 

o número de alunos em cada escola variava entre 380 e 642. Em três escolas 85% dos alunos 

pertenciam a classes socioeconômicas cujas famílias pertenciam à baixa renda, enquanto na 

quarta escola 50% enquadravam-se nessa categoria. O programa mediu o grau de interesse da 

criança pelo ambiente escolar por meio de uma lista de 14 itens a serem verificados (escala de 

gosto ou evasão escolar). Os pesquisadores também levaram compararam o relato das mães 

das crianças que entraram no programa ao de mães cujos filhos não participaram. O relato foi 

baseado em uma lista de observações frequentes acerca do comportamento das crianças. 

 Crianças que se adaptam mais facilmente à nova escola e às rotinas institucionais são 

mais propensas a participar das atividades escolares e de aproveitar o dia a dia escolar. O 

estudo cita que independentemente das habilidades cognitivas das crianças, professores 

tendem a perceber negativamente crianças de nível socioeconômico menor quando 

comparados à estudantes de renda maior (BERLIN et al., 2011, p.247). Acredita-se ainda que 

esse estigma ou profecia auto-realizadora permaneça durante boa parte ou toda vida escolar 

dos alunos (BERLIN et al., 2011, p. 248). Esses dados reforçam a necessidade de programas 

focados na melhora da transição da cultura integralmente familiar para a cultura escolar. O 

envolvimento parental na escolarização das crianças aprimora a performance acadêmica e o 

comportamento, eleva as notas, diminui a evasão escolar e aumenta os canais comunicativos 

com a instituição escolar (BERLIN et al., 2011, p.248).  

  Para os autores da pesquisa, não há evidências de que o sexo dos alunos, a experiência 

com assistência infantil ou nível educacional da mãe e estado civil tenham impacto na opinião 

das crianças sobre a escola (BERLIN et al., 2011, p. 252). Todavia, meninos provenientes de 

nível socioeconômico menos favorecido tendem a se estressar mais no ambiente escolar, 

tornando maiores os índices de frequência de problemas de comportamento e deficiências no 

desenvolvimento da língua.  

  Após as intervenções do programa, os autores constataram melhorias significativas 

para a adaptação das crianças. Um dos resultados mais impactantes da pesquisa está 

relacionada à questão da cor das crianças. Levando em consideração os vieses possíveis e 

existentes sobre a questão racial e da cor dos alunos, de acordo com os estudiosos há uma 



Luciano Eiken Senaha Quais as contribuições neurocientíficas para o letramento emergente na educação 
infantil em crianças de 0 a 5 anos de idade? 

 

146 

 

associação forte entre crianças negras (African Americans) e os índices registrados de que 

esses alunos não gostam da escola54. Para os pesquisadores, os programas de intervenção 

deveriam providenciar suporte qualitativo e quantitativo da fase de transição familiar para a 

fase escolar (BERLIN et al., 2011, p. 253). 

  De modo geral, a análise do programa resultou em correlações estatísticas positivas e 

modestas, sendo necessárias mais análises e melhoria no atendimento suplementar aos 

meninos. Com a finalidade de aprimorar aspectos específicos como o letramento e a 

numeracia emergentes em subgrupos e a influência de aspectos acadêmicos e familiares, o 

programa precisa ser aperfeiçoado e as pesquisas replicadas a fim de se atingirem os objetivos 

propostos. Estudos longitudinais são necessários para avaliar os impactos do programa em 

outras séries. Duas explicações plausíveis para o fenômeno da diferença entre meninos e 

meninas com e sem intervenção pedagógica do programa são as de que talvez a metodologia 

de avaliação possua vieses a favor das meninas e de que o ambiente escolar nos anos iniciais 

proporcione um contexto mais adequado para o desenvolvimento cognitivo para meninas do 

que para os meninos. Outros programas voltados para crianças pequenas em situações de 

risco55 analisados independentemente também mostraram defasagem dos resultados obtidos 

pelos meninos em relação às meninas (BERLIN et al., 2011, p. 253). Mesmo havendo 

diferenças significativas, o programa pode ser considerado relevante para estabelecer rotinas 

diárias e iniciar as crianças pré-leitoras em uma dinâmica voltada para o letramento 

emergente.  

 Poucos estudos correlacionam problemas na aquisição da linguagem na fase pré-

escolar (4 anos de idade), custos-efetividade para famílias e sistema de saúde, programas de 

intervenção pedagógica e os resultados obtidos em crianças de 5 e 6 anos. O estudo realizado 

por Wake et al. (2012) procurou justamente estabelecer um protocolo de pesquisa e validação 

de programas para avaliar o atraso da linguagem em crianças a partir dos 4 anos de idade. As 

análises linguísticas basearam-se em quatro aspectos da linguagem, como vocabulário e 

gramática, habilidades narrativas, atenção à compreensão, consciência fonológica ou 

letramento emergente. O protocolo de pesquisa realizado objetivou orientar o especialista em 

                                                           
54 Não gostar da escola nesse contexto significa que a escola não oferece um ambiente propício para que essas 
crianças se sintam parte da comunidade escolar e possam desenvolver plenamente suas habilidades cognitivas. É 
uma manifestação pedagógica que carece de investigação por parte dos atores escolares.  
55 Perry Preschool Project, Abecedarian e Early Training Project. 
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linguagem, que não é um professor, mas também não é um médico ou psicólogo que cuida de 

patologias associados à linguagem verbal e escrita. Esse profissional, chamado de terapeuta 

linguístico56, é especializado em reconhecer problemas de atraso no desenvolvimento da 

língua e projetar ações para sanar tais deficiências (WAKE et al., 2012, p. 2). No contexto 

brasileiro, o profissional equivalente talvez seria o psicopedagogo.  

 O desenvolvimento do protocolo visou à reprodutibilidade das intervenções, à 

avaliação dos custos financeiros para as famílias e o sistema público e aos benefícios das 

intervenções (WAKE et al., 2012, p. 2). A intenção da proposta é a melhora das habilidades 

linguística, social, emocional, comportamental, acadêmica e econômica. Os participantes e o 

grupo controle estavam divididos do seguinte modo: 200 crianças no total, com 99 

participando da intervenção e 101 não. Quanto aos critérios de exclusão dos participantes, 

qualquer criança com algum tipo de distúrbio severo ou desenvolvimento e cognição muito 

abaixo da média, autismo, surdez (perdas > 40 dB) ou patologias cerebrais não foi 

contabilizada (WAKE et al., 2012, p. 5). 

 Intervenções terapêuticas são idealmente trabalhadas conforme a idade e a proposta. 

Devido ao processo natural do desenvolvimento e da maturação neural e cognitiva para a 

idade, crianças muito novas ou ainda bebês podem não demonstrar nenhum tipo de ganho ou 

de mudança cognitiva decorrente do esquecimento e da dificuldade na resolução de problemas 

(WAKE et al., 2012, p. 2-3). Utilizando a metodologia de pesquisa, os autores chegaram à 

conclusão de que aos 2 anos de idade não é possível detectar alterações ou atraso de 

linguagem (salvo em casos patológicos ou quando a ausência total de recursos materiais e 

sociais sejam evidentes). Contudo, aos 4 anos de idade e respeitando certa flexibilidade no 

desenvolvimento individual, é possível observar algumas evidências que podem ser 

confrontadas com informações complementares de pais, professores e demais profissionais 

envolvidos nos cuidado à criança. 

 Nem toda intervenção pedagógica resulta em benefícios significativos para a 

população participante. Os autores citam, por exemplo, duas avaliações de pesquisas cujas 

finalidades eram melhorar a fluência da leitura, em um caso, e aprimorar a linguagem, em 

outro. Embora testes mostrassem que as crianças haviam retido bem o conteúdo do programa 

proposto, resultados gerais não indicaram superioridade do programa quando comparados aos 

                                                           
56 Language therapists. 
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respectivos grupos controle (WAKE et al., 2012, p. 5), observando que a população 

participante do programa e o grupo controle eram idênticos e estavam na média da população. 

 A intervenção proposta pelo grupo de pesquisa de Wake et al. (2012) avaliou se 

crianças de 4 anos submetidas ao programa57 apresentariam resultados melhores do que outros 

indivíduos ao longo do tempo. Do ponto de vista do custo-efetividade, o projeto beneficiaria 

as famílias e minimizaria os gastos para o sistema de saúde. Algumas das 200 crianças com 

média inferior de 1,25 do desvio padrão de testes linguísticos padronizados foram 

aleatoriamente escolhidas para receber a intervenção. Outras receberam os cuidados usuais, 

como em casos de crianças com risco de não desenvolvimento pleno do letramento. O 

programa piloto consistiu em 18 semanas de projeto, cada tema ou habilidade proposta durava 

3 semanas distribuídas em 6 dias de trabalho (18 sessões). Cada dia de intervenção durava em 

média 1 hora, dinâmica que se repetia a cada 3 meses. Os responsáveis pela intervenção 

terapêutica visitavam as casas das famílias e a formação inicial dos assistentes responsáveis 

poderia ser nas áreas de humanas e psicologia. Durante as visitas às famílias havia uma breve 

revisão do conteúdo, seguida de atividades direcionadas à criança e ao núcleo familiar (pais e 

crianças) e atividades suplementares para realização durante a semana. As atividades eram 

pré-programadas e flexíveis a ponto de respeitarem a subjetividade dos envolvidos (WAKE et 

al., 2012, p. 5-7).    

 O resultado deste trabalho foi a construção de um protocolo de pesquisa randomizado 

que pode servir para guiar políticas públicas na área da alfabetização, mas principalmente do 

letramento emergente. Foram testadas as hipóteses principais sobre a melhoria social 

decorrente das intervenções e dos impactos das condições de saúde desses atores comparados 

à população geral e grupos controle. A inovação dessa pesquisa resume-se ao envolvimento 

de um protocolo que respeita as condições e opiniões da família, tendo como finalidade 

aumentar a adesão à terapêutica (Wake et al., 2012, p. 9). A visão de que as dificuldades no 

período do letramento emergente devem ser enfrentadas por profissionais de diversas áreas do 

conhecimento (médicos, psicólogos, assistentes sociais, professores, psicopedagogos e assim 

por diante) merece ser pautada pelas melhores evidências possíveis, desde que respeitem o 

tempo de desenvolvimento dos envolvidos e objetivem a adesão da família no processo. O 

custo financeiro que envolve tal adesão é, assim, um fator importante a ser considerado.  

                                                           
57 The language for learning. 
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 Embora a pesquisa não apresente os dados e resultados, esse artigo é o único 

encontrado que leva em consideração a adesão e os custos-efetividade para a família e para os 

serviços públicos. A expectativa é que, estabelecidos os protocolos de pesquisa, os custos 

financeiros e a eficácia na adesão, os impactos das intervenções pedagógicas e terapêuticas 

possam ser medidos longitudinalmente.  

 Além da interação familiar, da importância das creches e escolas, dos currículos, 

projetos e programas, da intervenção terapêutica e/ou pedagógica no processo de letramento 

emergente, a temática envolvendo dois processos básicos importantes para entender a criança 

pequena e o universo da constituição psicológica do brincar e do letramento (dos pontos de 

vista psicológico e neurológico) ainda apresenta lacunas na literatura acadêmica. Tal fato 

parece decorrer da falta de padronização dos protocolos de pesquisas e da dificuldade de 

reprodutibilidade dos resultados, não tendo sido apreciado propriamente pela comunidade 

acadêmica internacional nos últimos tempos, pois, conforme Roskos et al. (2010, p. 75), 

constituem ainda matrizes diferentes para pesquisas: 

 

the pace of these two strands [literacy and play] of research has been very 
uneven and discontinuous. Both strands of research originated around the 
same period of time, in the early 1980s. Research interest in both strands was 
initialy fairly strong, with five instructional design investigations being done 
in the 1980s and seven environmental design studies being conducted during 
the 1990s. Then, in both cases, there was a sudden drop off in activity, with 
only one environmental and one instructional design studies being carried 
out in the last decade. So research momentum was lost58.  

 

 Para entender melhor como a brincadeira ou o brincar interagem com o letramento, a 

aprendizagem da escrita, as expressões verbais e o conhecimento literário emergente na 

criança, os pesquisadores elegeram algumas variáveis que pudessem ser comuns a ambos os 

temas. Crianças pequenas não aprendem de forma impositiva em aulas expositivas; elas 

possuem necessidades e o tempo de desenvolvimento deve ser respeitado. São utilizadas 

estratégias pedagógicas lúdicas diversas e na maioria das vezes os objetivos são alcançados de 
                                                           
58 A velocidade desses dois assuntos [letramento e brincar]  de pesquisa tem sido muito irregular e descontínua. 
Os dois assuntos nasceram no mesmo período de tempo, no começo dos anos 1980. O interesse de pesquisa nos 
dois assuntos foi inicialmente muito forte, com cinco desenhos de investigações instrucionais realizados nos anos 
1980 e sete estudos desenvolvimentais conduzidos nos anos 1990. Assim, em ambos os casos, houve uma queda 
acentuada nas atividades, somente um estudo desenvolvimental e outro instrucional executados na última 
década. Então o tempo ideal de pesquisa foi perdido.  
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forma implícita, pois conforme indicam Roskos et al. (2010, p. 58) “key early literacy skills, 

such as print concepts of print and alphabet knowledge, can be developed through a variety of 

strategies, including literacy-enriched dramatic play, games, storybook reading, language 

experience dictation, and age-appropriate direct instruction”59. Há uma ressalva dos autores 

com relação às pesquisas sobre o brincar e o letramento: um dos critérios de exclusão era que 

as pesquisas primárias não deveriam ser apenas descritivas (ROSKOS et al., 2010, p. 59).  

 Para construir um corpo de pesquisas e formar um pensamento metanalítico dos dois 

temas de trabalho, ampliando a visão das pesquisas produzidas nos últimos 30 anos, os 

autores elaboraram uma revisão sistemática exaustiva da literatura sobre o brincar e o 

letramento. Entre outros critérios de inclusão estavam itens como: (a) utilizar uma 

metodologia quantitativa que privilegie recursos estatísticos e que correlacione a relação 

brincar-letramento e aspectos educativos; (b) privilegiar pesquisas sobre a importância do 

brincar para o letramento emergente por meio do processo de intervenção pedagógica; (c) 

proporcionar um corpus de pesquisas sobre o brincar-letramento; (d) descrever as pesquisas e 

auxiliar a formalização de pensamento metanalítico; (e) a pesquisa ter sido aceita por 

periódico revisado por pares; (f) ter sido descrita com suficiente detalhe que possibilite a 

reconstrução sistemática de pesquisa semelhante; (g) possuir uma questão que possa ser 

investigada empiricamente e (h) apresentar dados estatísticos que possam ser revisados pelos 

pares (ROSKOS et al., 2010). 

 A busca inicial que envolvia apenas as variáveis comuns ao letramento e à brincadeira 

resultou em 192 trabalhos levantados. Aplicando os critérios de inclusão e exclusão, a revisão 

sistemática dos autores indicou 16 pesquisas que atendiam aos critérios estabelecidos. A idade 

dos alunos variou entre 3 e 7 anos (ROSKOS et al., 2010).  

 Para o leitor familiar ao ambiente educacional, parte dos resultados não apresenta 

muitas novidades, mas para os outros profissionais pode ser uma forma interessante de 

entender um pouco melhor a importância do brincar e do letramento emergente na criança. 

Estudos indicam que após os 30 anos de pesquisa dos tópicos brincar e aquisição do 

letramento, existem evidências significativas positivas e validação externa ao campo 

                                                           
59 Habilidades do letramento emergente como conhecimento alfabético e de impressão podem ser desenvolvidas 
através de uma variedade de estratégias que enriqueçam o processo de letramento, como dramatizações, jogos, 
leitura de estórias, ditado e instrução direta apropriados à idade da criança. 
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educativo sobre a criação de ambientes ricos para atividades de lazer como o brincar para as 

crianças pequenas. Os autores categorizaram três posições teóricas a respeito desse tópico.  

 Pesquisadores de um primeiro grupo teórico defendem o brincar como forma de 

preparação para a vida social e desenvolvimento acadêmico. Nessa perspectiva, o brincar tem 

um papel central no desenvolvimento acadêmico da criança (ROSKOS et al., 2010). Já em um 

segundo grupo, os referenciais teóricos defendem que o brincar é bom, mas não é realmente 

necessário. As crianças aprenderiam mais com uma aprendizagem direta ou explícita sob 

orientação e participação do professor. Os defensores desse posicionamento teórico acreditam 

que a pré-escola e a escola não deveriam ser um espaço reservado para a perda de tempo com 

brincadeiras livres, mas um espaço onde a aprendizagem seja direcionada. Os autores da 

revisão destacam que esse olhar é predominante nas escolas da sociedade estadounidense e 

que isso tem consequências na formulação de políticas públicas, no financiamento e 

publicação de pesquisas e na formação de uma imagem de produtividade da escola. Um 

problema relacionado à defesa dessas questões é que as publicações associadas não 

mostrariam eventuais efeitos negativos dessa abordagem ou os efeitos positivos da brincadeira 

livre (ROSKOS et al., 2010). É uma posição velada que tem efeitos políticos fortes na 

constituição pedagógica da escola. Pesquisadores de um terceiro grupo concordam 

parcialmente com alguns dos posiocionamentos teóricos e as consequências para a prática 

pedagógica. Eles acreditam que a defesa do brincar é benéfica para o letramento emergente, 

uma tendência forte nos últimos anos entre os pesquisadores e constatada em publicações 

atuais.  

 O levantamento dos artigos revelou a frequência e a quantidade de pesquisas 

produzidas no recorte temporal: os estudos mais frequentes e numerosos concentram-se na 

produção de narrativas e descrição de brincadeiras e da dinâmica do brincar, fundamentados 

em várias teorias e conceitos educacionais. As referências bibliográficas indicam que os 

pesquisadores e professores da área privilegiam as teorias cognitivas de Piaget e/ou Vygotsky, 

apesar de existirem estudos que compartilhem as concepões teóricas de ambos os autores 

(ROSKOS, 2010, p. 69). Resumidamente, para os pesquisadores, escolher uma ou outra e/ou 

ambas abordagens teóricas implica em privilegiar ou descartar variáveis e explicações sobre 

quais fatores causam mudanças (Theory of Chage) na mente da criança, decorrentes das 

brincadeiras e dos jogos, além da interação com o letramento emergente (play-literacy 
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relationships). A partir do ano 2000, começam a surgir com mais frequência os estudos sobre 

o letramento emergente, concomitante ao entendimento do dinamismo do desenvolvimento 

cognitivo e a evolução e a mudança das habilidades nas crianças.  

 O primeiro conjunto e subconjunto de estratégias de atividades com crianças pequenas 

é referido como pretend play activity (atividades simuladas de jogos), quando a(s) criança(s) 

ou o adulto participam de um jogo no qual a finalidade é estabelecer uma relação dialógica 

com uma história contada com a finalidade de melhorar a compreensão daquilo que é contado 

ou lido pelo adulto. O segundo subconjunto da produção acadêmica representa 35% dos 

artigos levantados, sendo que a característica desse tipo de intervenção privilegia a melhoria 

e/ou produção do espaço e de recursos materiais para aumentar a exposição do letramento. 

Nessa concepção, são necessários livros adequados para a idade, material de escrita e desenho 

(papel, giz de cera, canetinhas, pincéis, etc.), além de recursos diversificados para escrita e 

leitura emergentes específicos para cada idade. Em crianças menores, a pesquisa indica o 

desenvolvimento de publicações que investigam a ênfase na compreensão da linguagem oral 

(a compreensão, interpretação e reinterpretação de histórias populares) e conceitos iniciais 

sobre o material impresso. Em certa medida, a maioria dos estudos primários quantificam o 

número de crianças entre 50 e 100, o que favorece a metanálise quantitativa (ROSKOS et al., 

2010, p. 63-65).  

 Com relação aos tipos de estudo estatísticos, existem os que exploram o conjunto de 

modelos lineares já consagrados na análise comportamental e social, aqueles que utilizam a 

regressão linear e, ainda em menor número, o grupo daqueles que preferem a verificação de 

correlações entre as variáveis (ROSKOS et al, 2010).  

 Estudiosos das mudanças cognitivas em crianças pequenas indagam se o brincar é o 

fator predominante de mudança ou compõe um cofator de estímulos para mudanças nas 

habilidades cognitivas que proporcionam o surgimento do letramento emergente. Essa questão 

é importante para entender porque algumas políticas e projetos que defendem a relação 

brincar-letramento são constantemente refutadas, seja por forças externas, seja pelas disputas 

internas do campo educacional. Existem variadas formas de avaliação que tentam 

correlacionar os benefícios do brincar e do letramento: alguns pesquisadores utilizam técnicas 

Cloze para avaliar respostas, contudo não é certo se esta seria a melhor forma de medição da 

aprendizagem para esse tipo de intervenção. A intervenção pedagógica sobre a gramática 
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inclui o aprendizado e crescimento do vocabulário, formas de avaliar impactos em recorte e 

metodologia longitudinais para avaliar a efetividade dos programas propostos (ROSKOS et al, 

2010).  

 A metanálise realizada pelos autores indica algumas direções que eventualmente 

poderiam resultar em maior necessidade de investigação. Uma linha de pesquisa é a influência 

dos jogos dramáticos na produção de narrativas, principalmente em crianças com idade entre 

4 e 8 anos. Outras são: influência de jogos de faz de conta para a consciência e conhecimento 

impresso e como as mais diversas intervenções pedagógicas em jogos e brincadeiras podem 

influenciar a complexidade gramática no uso da lingua (ROSKOS et al, 2010, p. 76-77).  

 A ausência de revisões sistemáticas e metanálises no campo educacional e mais 

especificamente em linhas de pesquisa acerca do desenvolvimento das habilidades 

cogninitivas indica que há a necessidade atual de produção de mais pesquisas sobre a 

efetividade de intervenções pedagógicas para essa idade. A avaliação da consciência e do 

conhecimento impresso em crianças na pré-escola e no início da escolarização seguindo 

metodologias quantitativas ainda são pouco usuais e poderiam ser mais exploradas pelos 

pesquisadores. Roskos et al. (2010) encorajam os leitores a realizarem revisões sistemáticas e 

metanálises, já que esses novos trabalhos poderiam trazer outras visões sobre a relação jogo-

letramento.  

 Como relatado anteriormente, o acompanhamento de grupos para se realizar a 

avaliação dos impactos das intervenções pedagógicas ou psicológicas não é tão comum 

quanto gostaríamos. A pesquisa desenvolvida por Goodson et al. (2011) – sob encomenda do 

governo dos Estados Unidos – procurou examinar os impactos do programa Kindergarten 

Program to Accelerate Vocabulary Development60 (K-PAVE) suplementar para melhoria do 

ensino do vocabulário a algumas crianças carentes do Estado do Mississippi país. Essa região 

é conhecida como Delta do Mississippi, uma região historicamente marcada por conflitos 

étnicos e raciais. Entre os vários programas de aperfeiçoamento do vocabulário em crianças, o 

K-PAVE foi selecionado por três critérios básicos que o diferenciava de outros projetos: 

                                                           
60 Programa para Acelerar o Desenvolvimento do Vocabulário no Jardim de Infância. Duas observações com 
relação ao nome do programa podem ser feitas: a primeira é referente ao Jardim de Infância nos Estados Unidos, 
que compreende a faixa etária das crianças de 5 anos de idade. A segunda observação é referente à palavra 
“Development”, que pode apresentar o sentido de melhoria qualitativa e aumento quantitativo de vocábulos, 
definições e da articulação na língua nativa, bem como o desenvolvimento cognitivo que a melhoria do 
vocabulário pode trazer às crianças em desvantagem socioeconômica.  
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a. É um dos poucos programas sobre a melhoria do vocabulário que objetiva a 
intervenção pedagógica apropriada para esta faixa etária; 

b. Era o único estudo com avaliação de impactos positivos significativos e 
consequentemente produzindo evidências dos resultados; 

c. Apresentava um programa curricular com desenvolvimento de protocolo para 
formação de professores e material desenvolvido para formação inicial e 
continuada dos professores participantes (GOODSON et al., 2011, p. 1).  

 

 O K-PAVE consiste em três conceitos de intervenção pedagógica:  

 

a. Instrução sobre a diversificação de textos a serem trabalhados durante as 
atividades, formando um conjunto amplo de temas centrais de modo que as 
definições pudessem ser explicitadas de forma adequada e fácil; 

b. Leitura interativa dos livros – o adulto lê e interage com as crianças iniciando a 
compreensão de elementos pré-textuais, um corpo de vocabulário e habilidades 
de compreensão; 

c. Conversa diádica entre adulto e criança para construir o vocabulário e 
habilidades linguísticas orais. 

 

 A implementação do programa em 24 semanas também é um fator importante a ser 

considerado. Pesquisas que relacionam projetos escolares, revisões sitemáticas e impactos 

educacionais indicam que é necessário um período mínimo para iniciar, corrigir e adaptar o 

projeto original às necessidades locais e a finalização da formação pedagógica. Evidências 

indicam que essa pareceu ser uma abordagem eficaz no desenvolvimento do vocabulário em 

crianças pequenas (GOODSON et al., 2011, p. 13). Ainda segundo os autores, o primeiro ano 

escolar seria uma fase adequada para descobrir evidências significativas e/ou positivas dos 

programas curriculares (suplementares ou não) inseridos em intervenções na educação 

infantil. Na implementação do projeto, autores realizaram pré-testes validados para a idade e 

no primeiro ano escolar conseguiram avaliar as vantagens do projeto (GOODSON et al., 

2011, p.15). 

 Ao comparar o grupo controle com alunos que participaram da intervenção 

pedagógica, seguindo os critérios de vocabulário expressivo, conhecimento acadêmico e 

compreensão de passagens lidas, o estudo investigou estratégias de ensino implícito, quando 

professores conversavam informalmente com as crianças e também quando elas liam alguns 
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livros propostos pelo programa no nível fundamental I. A hipótese central era a de que 

crianças participantes de programas de suplementação de vocabulário durante a educação 

infantil seriam mais bem avaliadas. Resumidamente, algumas perguntas nortearam a pesquisa: 

   

a. Quais impactos do programa sobre os estudantes no quesito vocabulário 
expressivo no final da educação infantil continuaram a surtir efeito até o final 
da primeira série?  

b. Os impactos do programa sobre os estudantes no quesito conhecimento 
acadêmico foram sustentados até o final da primeira série? 

c. O acesso ao programa de intervenção pedagógica durante a educação infantil 
alterou a compreensão de passagens textuais na primeira série? 

d. Quais os impactos do programa K-PAVE sobre estudantes de uma forma 
geral?  

e. Existem diferenças de gênero nos pré e pós-testes? Essas diferenças são 
significativas ao fim do primeiro ano do ensino fundamental? 
 

 O relatório do estudo apresenta os resultados de análises de impacto em diferentes 

subgrupos. Sobre a diferença entre gêneros, as meninas obtiveram resultados mais positivos 

do que os meninos (GOODSON et al., 2011, p. 55). Alguns itens são específicos da 

investigação desse programa, como o impacto da intervenção sobre o vocabulário expressivo. 

Os autores não encontraram resultados estatísticos significativos (GOODSON et al., 2011, 

p.58); neste teste, o estudante da primeira série deveria visualizar uma figura e responder com 

uma única palavra do que se tratava. Também nenhuma evidência foi encontrada em relação à 

avaliação do conhecimento acadêmico ao final da primeira série (GOODSON et al., 2011, 

p.59) e aos impactos do programa na compreensão de passagens de textos. Em análises de 

subgrupos como gênero, fatores sociais e econômicos, os autores relatam que:  

 

a. Para gênero, no geral, não houve diferença estatística significativa entre pré e 
pós-teste para meninos e meninas, ou seja, a intervenção afeta de maneira igual 
ou muito parecida ambos os grupos em várias intervenções medidas. 

b. Para intervenções acerca do vocabulário expressivo, também não houve 
resultados estatísticos significativos. Já para o conhecimento acadêmico para 
leitura e compreensão oral (listening) encontraram resultados significativos. 
Em outras palavras, alteraram a cognição da criança com relação à expressão 
de vocábulos e acuidade na interpretação da escuta. Os autores chamam a 
atenção de que nem toda intervenção é estatisticamente mensurável ou que é 
validada por testes depois de um certo tempo. Talvez os resultados apareceriam 
após o período de um ano, ou seja, nos anos subsequentes.   
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  Os autores afirmam que os resultados podem não servir para outros estados ou em 

outras populações, cujas culturas apresentam difícil implementação dos programas, apesar da 

tentativa de generalizar tais estudos e do forte componente estatístico. O ponto forte da 

pesquisa está nas condições em que foi realizada, em condições reais ou típicas, para utilizar a 

expressão local da cultura escolar. Não há muita novidade nas conclusões do estudo. Mesmo 

tendo descrito minuciosamente os recursos estatísticos, a conclusão geral é a de que:  

 

The impact results reflect the observed effects when the teacher training and 
support model included group training, curriculum materials and sample 
lesson plans, follow-up training, and in-class observation and support61. 

 

 Além da implementação de projetos, é necessário conhecer se o tempo de exposição 

ao material impresso realizado de forma orientada também desenvolve outras características 

sociais e cognitivas que diferenciam os leitores competentes dos leitores pouco proficientes. 

Na metanálise realizada por Mol e Bus (2011), os autores investigaram como a leitura estava 

inserida no tempo livre de pessoas de várias faixas etárias e como este habitus se fortalecia 

durante o desenvolvimento acadêmico das pessoas. O critério de inclusão da faixa etária dos 

sujeitos variou das crianças pequenas até universitários. Esse tempo livre utilizado para a 

leitura é visto pelos pesquisadores como o tempo de lazer, um tempo prazeroso aproveitado 

que não conta como obrigação acadêmica. Acredita-se, no entanto, que seja uma variável 

importante para fortalecer as relações entre os aspectos sociais e cognitivos da leitura. A 

comparação qualitativa e quantitativa do processo resultou em 99 estudos metanalisados e os 

grupos de participantes foram separados em categorias que os descreviam como pouco 

proficientes e leitores fluentes ou muito proficientes, sendo também identificadas as variáveis 

importantes para a análise multidimensional (MOL e BUS, 2011, p. 282).  

 Mas como podem ser realizadas tais ações para se desenvolver o prazer pela leitura em 

crianças pequenas? Os pesquisadores evidenciam que a presença do material impresso, o 

manuseio de páginas e o ato de abrir um livro constituem processos sociais e cognitivos de 

emergência do letramento em crianças pequenas a partir dos 2 anos de idade. O papel do 

                                                           
61 Os resultados dos impactos [educacionais] refletem os efeitos observados quando o treinamento de professores 
e modelos de acompanhamento [de treinamento/formação contínua] incluem treinamento de grupo, material 
curricular e exemplos de planos de aula, acompanhamento do treinamento, observação [do trabalho do professor 
pelos formadores] na sala de aula e suporte [ao trabalho dos docentes].  
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cuidador, pais ou outros adultos pode ser ler ou explicar etiquetas, rótulos, palavras, figuras, 

fotos, formatos das palavras e também a relação que o impresso se estabelece com os sons 

vocalizados. Ainda de acordo com os pesquisadores, atividades como essas são mais 

eficientes do que programas de televisão ou uma conversa com adultos sem orientação, pois 

as crianças conseguem estabelecer em até três vezes mais a frequência com palavras escritas.  

 Para entender melhor essas questões, os autores procuram elucidar o conceito de book 

sharing ou sharing book reading62, o qual indica que, ao estabelecerem uma relação dialógica 

com a criança, os adultos procuram explicitar aspectos positivos do ato de leitura. Esses 

conceitos não são necessariamentes escolares, muitas vezes ocorrem em ambiente familiar, de 

famílias providas do capital cultural onde valorizam mais os aspectos do letramento 

emergente (MOL e BUS, 2011, p. 268).  

 Em alguns experimentos com o eye-tracking63, pesquisadores descobriram que 

crianças na idade do letramento emergente tendem a prestar mais atenção em elementos como 

figuras, fotos e ilustrações do que em letras e palavras. Dessa forma, a mediação específica de 

adultos – realizada implícita ou explicitamente – ou mesmo de outras crianças servem para 

melhorar e direcionar a atenção da criança. Nas palavras dos autores (MOL e BUS, 2011, p. 

269), “the youngest preconventional readers may pay barely any attention to print features in 

storybooks because they need all their working memory capacity to interpret the illustrations 

and to link the story content with the illustrations” 64. Esses aspectos psicológicos e sociais da 

leitura em crianças pequenas podem explicar o motivo pelo qual algumas entram na escola em 

vantagem e conseguem manter um grau de ascenção na complexidade da compreensão dos 

textos nos anos posteriores da escola (MOL e BUS, 2011). A questão da cultura familiar e os 

gostos por determinados tipos de consumo explicam parcialmente por que esse 

direcionamento ocorre.  

                                                           
62 Compartilhamento de livro ou compartilhamento de livro de leitura. No sentido do contexto da pesquisa, a 
melhor tradução seria leitura compartilhada de livro ou lendo o livro de forma compartilhada; isso envolve um 
conjunto de ações para melhorar e criar a relação entre o adulto, a criança e o material impresso.   
63 Tecnologia desenvolvida que permite aos pesquisadores acompanhar o olhar do sujeito e aferir o tempo e local 
em que os olhos se fixam em determinados pontos de uma tela de televisão, de computador, figuras, fotos, textos 
e outros materiais.  
64 Os mais jovens leitores pré-convencionais poderiam prestar quase nenhuma atenção às qualidades impressas 
nos livros de histórias, pois eles precisam de toda capacidade de memória de trabalho para interpretar as 
ilustrações e relacionar o conteúdo da história às ilustrações.  
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 Os resultados estatísticos mostram correlações moderadas e fortes entre exposições de 

material impresso e domínio de leitura e escrita (compreensão da leitura, leitura técnica, 

soletrar, etc.) (MOL e BUS, 2011). Quanto maior o tempo de exposição, mais significativa a 

melhora dos componentes do letramento a cada progressão do ano escolar. A metanálise 

conclui que a leitura compartilhada facilita a experiência da língua (leitura, linguagens no 

geral, soletrar, nomear, processamento fonológico, conhecimento alfabético). Crianças que se 

engajam mais em atividades ou que têm uma relação prazerosa com a leitura tendem a 

continuar o hábito quando adultas. A população do primeiro quartil de desempenho nos testes 

de leitura, ou seja, aqueles leitores em risco de não desenvolverem plenamente o letramento 

são os sujeitos que mais sofrem. O oferecimento de materiais escritos e específicos para a 

idade pode ser um desses fatores, afetando de modo substancial o subconjunto de pessoas que 

mais necessitam de intervenção direta de professores e pais. Os sujeitos que não adquiriram o 

letramento pleno ou em situação de risco demonstram diferenças qualitativas com relação à 

leitura quando comparados aos leitores normais ou proficientes. Estratégias pedagógicas 

adequadas para a idade (de crianças pequenas a universitários) podem suprir tais necessidades 

(MOL e BUS, 2011, p. 287-289).  

 Não é somente a intervenção do professor, o tempo de exposição ao material impresso, 

a disponibilização de material adequado, o currículo e programas voltados para o letramento 

emergente, a abordagem multidisciplinar aos problemas específicos da linguagem, a 

escolarização da mãe, a disponibilização de serviços públicos educacionais e de saúde que 

contribuem para que o letramento consiga emergir com mais facilidade. Nos dias de hoje, a 

questão tecnológica também é um importante fator; sobre este aspecto, encontramos um 

estudo randomizado controlado com grupo controle que comparou a utilização de programas 

televisionados para suplementar o letramento em crianças pequenas.  

 Penuel et al. (2012) estudaram 436 crianças (210 participaram da intervenção 

pedagógica e 226 do grupo controle), pertencentes a 80 salas de pré-escolas do estado da 

Califórnia, sendo que 33 professores trabalhavam na cidade de São Francisco e 47 na cidade 

de Nova Iorque. Desse total, 39 pertenciam ao grupo da intervenção pedagógica e 41 do grupo 

controle.  

 A intervenção visava testar a eficácia do projeto suplementar mediado pela televisão 

nas atividades diárias na sala das crianças pequenas. Professores de pré-escola foram 
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aleatoriamente escolhidos para implementar 10 semanas de intervenção (25 horas) com vídeos 

educativos dos programas Sesame Street, Between Lions, SuperWhy!65. O material foi 

especificamente desenvolvido para crianças oriundas de famílias de baixa renda, integrando 

uma ampla gama de videoclipes, jogos de computador associados a programas específicos 

para o letramento emergente e atividades sobre a interação com fontes tradicionais escritas. É 

importante ressaltar que a pesquisa ofereceu incentivos pagos para professores e para cada 

sala participante da pesquisa (PENUEL et al., 2012). 

 Os autores da pesquisa compararam um grupo controle com o programa curricular de 

maior ênfase na interatividade dos programas educacionais televisionados, a participação de 

alunos pré-escolares no desempenho das atividades de letramento emergente, os programas 

curriculares e o desempenho dos professores com a utilização da suplementação pedagógica 

da mídia. Os dados foram mensurados estatisticamente visando principalmente os impactos da 

mídia em crianças em situações de risco (PENUEL et al., 2012).  

 Os resultados indicam que o potencial significativo para incorporação da mídia 

pública educacional por professores pode causar impactos positivos no letramento emergente 

em crianças em situação de risco. Inúmeros estudos encontraram associações entre programas 

educacionais televisivos e habilidades do letramento emergente na pré-escola. Entre as 

habilidades desenvolvidas estão algumas relacionadas com mais afinidade ao letramento, 

como a melhor assimilação entre letras e sons, linguagem expressiva, vocabulário e 

narrativas. Atualmente, os programas televisionados específicos para crianças pequenas são 

amplamente divulgados para todos os níveis sociais e faixas etárias, mas conforme relatado no 

artigo, historicamente os primeiros estudos de intervenção pedagógica eram direcionados às 

crianças indígenas, negras e de alguns estados pobres dos Estados Unidos. Conforme as 

pesquisas começaram a evidenciar melhorias em certas habilidades dessas crianças, os efeitos 

de efetividade dos programas indicaram melhoras significativas quando comparadas ao ensino 

tradicional da época, tal como afirmam Penuel et al. (2012, p. 116-117). Não é qualquer 

programa televisionado e não é de qualquer modo, contudo, que essa interatividade escola-

televisão produz resultados positivos. Essa interação depende de uma programação estrita que 

contemple as condições reais para integração entre mídia e escola: 

 

                                                           
65 Vila Sésamo, Entre leões e SuperPorque! 
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a. Permitir livre acesso dos funcionários ao uso da tecnologia. 
b. Assegurar treinamento adequado dos professores para trabalhar com esta 

ferramenta, permitindo construir estratégias de empoderamento e engajamento 
do uso da tecnologia por parte das crianças. 

c. Exposição intensiva às múltiplas habilidades do letramento emergente, não 
reduzindo as estratégias de aprendizado ou ensino a um único ou poucos 
métodos de ensino. 

d. Nomear letras, identificar e relacionar sons às letras correspondentes, 
estabelecer uma relação frequente com o material impresso, atenção aos 
fonemas e à diversificação das práticas para as crianças pequenas (PENUEL et 
al., 2012).   

 

 Globalmente, esse estudo fornece suporte à ideia de que o trabalho com o letramento 

emergente via mídia suplementar pode apresentar um potencial para o avanço dos resultados 

da alfabetização. Já existe um corpo de estudos significativo atestando os benefícios e as 

condições em que esta relação pode ser mais bem estabelecida. Acredita-se que os resultados 

dessas pesquisas sendo generalizados para a população pertencente ao quintil mais baixo das 

estatísticas de habilidades linguísticas possam influenciar positivamente várias habilidades 

importantes nessa faixa etária. Penuel et al. (2012, p. 125) afirmam que são necessárias mais 

pesquisas acadêmicas cuja população seja especificamente menos favorecida 

economicamente, pois essa parcela da população é também menos propensa a participar de 

pesquisas educacionais e a atender programas curriculares da educação infantil de qualidade, 

o que pode causar vieses estatísticos não desprezíveis. Também não é possível generalizar que 

quaisquer programas educacionais televisionados ou na internet influenciam positivamente a 

alfabetização. O que os autores da pesquisa afirmam é que até o presente momento 

determinados programas inicialmente produzidos para atingir o público infantil em ambiente 

não escolar podem ser utilizados de forma suplementar ao trabalho do professor desde que 

eles participem de programas de formação específicos, estejam seguro do uso das tecnologias 

e continuem recebendo amplo apoio para a utilização desaas tecnologias (PENUEL et al., 

2012, p. 125). 

 Ao questionarmos se a neurociência e a psicologia cognitiva podem apresentar 

respostas para os anseios do campo educativo, mais precisamente para algumas questões do 

ensino, devemos nos perguntar se os educadores estão formulando questões suficientemente 

inteligíveis que possam ser respondidas por tais campos do conhecimento. Os objetos de 

pesquisa parecem ser os mesmos: a criança, o aluno, o ensino, a aprendizagem, a sala de 
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atividades, os objetos de leitura, o adulto, o cuidador, os cuidados, a interatividade e assim por 

diante. Mas quais são as condições e origens em que estão inseridas essas populações? Os 

estudos atuais no ambiente brasileiro indicam caminhos para a melhoria real da escola 

pública? Dos índices de alfabetização circunscrevendo um público alvo, quais classes, faixas 

etárias, qual o gênero do aluno, se ele é desprovido ou provido de suporte à alfabetização, ao 

letramento emergente, condições materiais, etc.?  

 O penúltimo artigo a ser apresentado nessa revisão integrativa faz referência ao 

ambiente brasileiro de alfabetização durante o período dos anos de 1990 e 2000. O estudo de 

Ferraro (2011) apresenta dados de um retrato geral das taxas de alfabetização brasileira e 

corrobora com pesquisas desenvolvidas em vários países, algumas das quais já citadas. Ainda 

existe um público que sofre pela baixa qualidade dos serviços públicos educacionais, dos 

serviços sociais e que não encontram alternativas para a emancipação desse sistema perverso. 

Mesmo antes de nascer e ao longo do processo escolar, seja no jardim de infãncia, nas 

creches, no ensino fundamental, médio e mesmo no nível universitário, o processo de leitura e 

introjeção de uma cultura letrada ainda não parece ser universalizado. Mesmo que os valores 

pareçam universais com relação aos benefícios neurocognitivos, sociais e econômicos 

apresentados, a democratização da alfabetização e a universalização de uma sociedade letrada 

parece ainda não sensibilizar parte dos políticos brasileiros.  

 A pesquisa de Ferraro (2011) analisa longitudinalmente as taxas de alfabetização do 

Censo Brasileiro do ano de 2000 e do PNAD (Pesquisas Nacionais por Amostra de 

Domicílios) do ano de 2007. Muitas das variáveis descritas anteriormente em estudos 

internacionais seguem a análise dos índices de alfabetização de crianças e adultos, como sexo, 

cor, nível socioeconômico, evasão escolar e escolarização final. 

 Embora o artigo investigue as taxas de alfabetização no ensino fundamental, ele 

chama atenção para desigualdades encontradas anteriormente à entrada da criança no sistema 

educacional e também no processo de alfabetização no primeiro ano escolar. Pessoas com 

mais de 15 anos de idade que não conseguem ler um bilhete simples e assimilar o que está 

descrito em mensagens curtas já podem ser consideradas analfabetas adultas. Embora esta 

pareça ser uma realidade distante da educação infantil, os dados fornecidos pelo IBGE e 

PNAD mostram uma íntima ligação com a importância do letramento emergente. Segundo 

Ferraro (2011, p. 992), 
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[é] por isso que, em assunto de alfabetização, vem-se tomando como ponto 
de partida nas análises a idade de 5 anos, como faz habitualmente o IBGE 
nos censos e nas PNAD. Tal procedimento se justifica não porque se deva 
esperar que crianças de 5 e 6 anos já se tenham alfabetizado, mas porque, de 
fato, crescente número delas é declarado como alfabetizado nos 
levantamentos do IBGE.  

 

 O artigo traça o perfil da alfabetização, a elevação ou diminuição das taxas de 

aprendizagem dos alunos no estado do Rio Grande do Sul, especificamente na cidade de 

Montauri (RS), e no estado de Alagoas, na cidade de Olho d'Água Grande (AL). São 

contrastes entre um com as maiores taxas de alfabetização e outro no nordeste do Brasil com 

as menores taxas na época da coleta de dados (FERRARO, 2011, p. 994). A interpretação do 

autor baseada nos dados nacionais de alfabetização indica que entre 7 e 8 anos de idade as 

desigualdades já estão praticamente estabelecidas, caso intervenções pedagógicas para a idade 

não consigam suprir as necessidades desses alunos (FERRARO, 2011, p. 995):  

 

Sintetizando, poder-se-ia dizer que a corrida da alfabetização se decide na 
largada do processo de escolarização, estando já selada a sorte aos 7 anos de 
idade e consolidada aos 8 anos. Na medida em que se generalize para toda a 
populacão recenseada de 5 a 14 anos o inicio da escolarização aos 6 anos, 
com um ensino fundamental de 9 anos, 4 o momento definidor – aquele  em 
que se estabelecem as desigualdades quanto a alfabetização – com muita 
probabilidade ira se antecipar dos 7 para os 6 anos.  

É tudo isso que justifica dar-se especial atenção ao analfabetismo infantil e 
ao andar da taxa de alfabetização no grupo etário de escolarização 
obrigatória. Cada vez mais, o estigma do analfabetismo – no sentido de 
ignorância, de cegueira, de dependência, de incapacidade... – estará 
ferreteando a criança que, aos 8 anos (em breve, aos 7 anos), não tenha ainda 
conseguido dar esse primeiro passo no processo de escolarização, que é a 
alfabetização no sentido censitário de ler e escrever um bilhete simples. Com 
tendência, como ja se observou, de essa idade baixar de 8 para 7 anos.  

 

 É importante chamar a atenção dos leitores para os conceitos de “alfabetização e 

analfabetismo infantil” (FERRARO, 2011, p. 992). Como podemos considerar crianças na 

primeira infância que nem ainda tiveram acesso à escolarização formal como pertencentes ao 

grupo de analfabetos? Aquelas que não adquiriram ou sequer entraram em contato com o 

letramento emergente? Pois é justamente ao conceito de universalização dos direitos, à 
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democratização da educação infantil e à disseminação de práticas e atividades qualitativas 

docentes que o autor se refere.  

 O artigo de Ferraro (2011, p. 996) indica que a taxa de alfabetização na idade de 5 

anos aumentou de 5,6% no ano de 1991 para 10,9% em 2000 e 18,1% em 2007. Dessa forma, 

o autor acredita que a expansão da qualidade e criação de escolas de educação infantil poderia 

melhorar os índices de alfabetização na idade de 15 anos. As análises por subgrupos como 

sexo, raça, classe social e taxas de alfabetização no ano de 2000 indicam que: 

 
a. A taxa de alfabetização é maior entre as mulheres quando comparadas aos 

homens (dos 5 aos 14 anos) e que a partir dos 8 anos de idade a elevação do 
número de crianças alfabetizadas se torna mais desafiadora. 

b. Com relação aos dados sobre cor e idade, as crianças negras apresentam uma 
desvantagem com relação aos alunos brancos na entrada do ensino formal e 
esta desvantagem aumenta em termos percentuais até a faixa etária entre os 7-9 
anos de idade, quando começa então a decrescer significativamente. Entre 
questões de gênero e variáveis como cor, observa-se um menor índice de 
alfabetização entre alunos negros. Constata-se que a maior diferença entre o 
homens negros (50,5%) e a mulheres brancas (76,3%) aos 7 anos de idade é de 
25,8%, (FERRARO, p. 1003-1004, 2011). 

 

 Mesmo que essa diferença entre homens negros e mulheres brancas diminua 

acentuadamente ao longo do tempo, não sabemos se em termos qualitativos a aquisição foi 

prejudicada substancialmente em termos sociais. Cognitivamente, até o presente momento 

não encontramos nenhum dado que corrobore a manutenção de diferenças nas habilidades 

linguísticas; muito pelo contrário, os artigos até agora levantados evidenciam que 

intervenções pedagógicas adequadas são responsáveis pela mudança cognitiva nas habilidades 

de leitura e escrita ao longo da vida acadêmica.  

 Na conclusão da pesquisa de Ferraro (2011, p. 1009) o autor acredita que a facilitação 

do sucesso da alfabetização ocorre logo nos primeiros anos de escolarização. Os artigos 

levantados na nossa revisão indicam que existem variáveis biopsicossociais que impactam 

diretamente o serviço escolar, importantes na aquisição do letramento emergente da criança. 

O reconhecimento de que antes mesmo da concepção da criança, no pré-natal, no período de 

desenvolvimento fetal, no pós-natal, na estrutura cultural e familiar que se constituem raízes 

importantes e complexas para facilitar o sucesso escolar e educacional deve ser disseminado. 

Esse raciocínio não é de qualquer forma determinista, uma vez que a criança também possui 
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potencias subjetivos importantes que podem ser desenvolvidos durante a fase escolar e que 

podem auxiliar na qualidade de vida nas várias fases do desenvolvimento, como, por 

exemplo, a resiliência e o engajamento.  

 Como educadores podem fornecer questões importantes aos neurocientistas? Para 

além das questões sociológicas e filosóficas, a Psicologia da Educação busca evidências 

científicas para fundamentar as práticas educacionais e para criar um corpo de conhecimento 

interdisciplinar que não exclua o biológico e tão pouco aspectos sociais do ser humano. 

Pensando no aspecto específico da Psicologia da Educação, Dunlosky et al. (2013) elaborou 

uma revisão sistemática sobre a eficácia de 10 técnicas de aprendizagem usualmente 

conhecidas por professores e estudantes de várias faixas etárias. Para os autores, o critério de 

eficácia das técnicas de aprendizagem devem levar em consideração:   

 

a. A descrição geral das condições em que os alunos aprendem. 
b. As características econômicas e sociais dos estudantes. 
c. Os materiais disponíveis. 
d. A descrição das técnicas ou porque ela funciona. 
e. A facilidade ou não da implementação das técnicas no ambiente educativo.  

 

 Algumas abordagens podem se mostrar úteis para crianças pequenas, enquanto outras 

ainda estão em debate e necessitam de mais pesquisas para avaliar o grau de efetividade do 

ensino. Por exemplo, uma das abordagens de aprendizagem e ensino no relacionamento com a 

criança é deixá-la elaborar perguntas sobre aquilo que aprende. Elaborar autoquestionamento 

é uma forma de aprendizagem? Essa é uma questão complexa para Dunlosky et al. (2013, p. 

8). Considerando pré-escolares, as pesquisas mostram múltiplos resultados, mas recebem 

grande apoio de educadores para que trabalhem a técnica em várias idades e de diversas 

formas. Levando em consideração a facilidade da implementação desse modo de trabalho, é 

relativamente fácil e barato – embora a agência/decisão da criança nem sempre seja uma 

prioridade para alguns sistemas educacionais. De acordo com os autores da revisão, faltam 

pesquisas que comprovem sua utilidade e eficácia, sendo, no entanto, uma forma de trabalho 

bem aceita entre os educadores.  

 Professores, pais ou cuidadores também podem incentivar que crianças pequenas 

expliquem aquilo que pensam. A autoexplicação é uma forma na qual os aprendentes são 
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incentivados a explicar os processos ou os modos de resolução de algum procedimento, do 

pensamento. Ao se reservar um tempo para isso, os professores têm a possibilidade de prestar 

atenção nas interpretações que a criança realiza, nas concepções corretas e errôneas 

(pseudoverdadeiras) e, quando corrigida, permite à criança refletir e melhorar as próprias 

interpretações. Essa abordagem foi muito utilizada para a explicação das concepções 

matemáticas como o número, quantidade, formas e resolução de problemas por infantes nas 

perspectivas piagetianas – e ainda parece ter ampla adesão por parte dos educadores 

(DUNLOSKY et al., 2013, p. 12) 

 Considerando que o letramento emergente para algumas crianças já começa no final da 

primeira infância (aos 5 anos), crianças pequenas com maior ou menor contato e frequência 

com material impresso e que já reconhecem letras e palavas podem utilizar a releitura 

(rereading) como técnica de aprendizagem. Para crianças pequenas, se o tempo for 

pedagogicamente direcionado ao aumento de frequência ou do tempo que ela possui com os 

materiais escritos, isso poderia significar uma melhora na emergência do letramento. Do 

ponto de vista da facilidade de utilização pelo adulto, também é uma das técnicas mais fáceis, 

de baixo custo e utilizadas para além da educação infantil (DUNLOSKY, 2013). Duas vias de 

raciocínio podem explicar os motivos de funcionamento desse fenômeno: a primeira hipótese 

é a quantitativa, na qual o aumento da quantidade de informação aumenta proporcionalmente 

a quantidade de informação decodificada. A segunda é a hipótese qualitativa, na qual a 

releitura processa os diferentes aspectos e níveis de complexidade da informação (alta e baixa 

complexidade), reorganiza os conceitos, processa e reprocessa as informações (DUNLOSKY, 

2013). Uma das melhores características da releitura é que ela pode ser ensinada ou cativada a 

fim de não ser exclusivamente uma atividade escolar. Livre do contexto escolar, ela revela um 

habitus que pode ser ensinado e adquirido, melhorando a aprendizagem e a memorização 

(DUNLOSKY, 2013, p. 29). Embora tais considerações sejam mais ou menos óbvias para 

educadores e para boa parte da classe média que valoriza a leitura, os autores da revisão 

alertam que este pode ser um consenso social generalizado, mas que ainda não se apoia nas 

explicações do processamento cognitivo, pois (DUNLOSKY, 2013, p. 29):  

 

[g]iven that rereading is the study technique that students most comonly 
report using , it is perharps ironic that no experimental research has assessed 
its impact on learning in educational contexts. Although many of the topics 
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of the expository texts used in rereading research are arguably similar to 
those that students might encounter in a course, none of the aforementioned 
studies have involved materials taken from actual course content. 
Furthermore, none of the studies were administered in the context of a 
course, nor have any of the outcome measures involved course-related tests. 
The only available evidence involves correlational findings reported in 
survey studies, and it is mixed66. 

 

 Decorrente da falta de estudos e até em contrasenso, os pesquisadores categorizaram a 

releitura como de baixa utilidade quando comparada a outras evidências, mas com um custo 

baixo e ainda carente de revisões sistemáticas (DUNLOSKY, 2013, p. 29). Observamos que 

nem sempre aquilo que é fruto da ausência de evidências pode ser considerado desprezível, 

talvez por constituirem atividades introjetadas no cotidiano educacional ou mesmo por não 

serem passíveis de curiosidade acadêmica.  

 Outra técnica de aprendizagem bem explorada é a prática de estudo/ensino (de um 

mesmo tema ou assunto) distribuído ao longo do tempo. Segundo os autores, “[t]he term 

distributed practice effect refers to the finding that distributing learning over time (either 

within a single study session or across sessions) typically benefits long-term retention more 

than does massing learning opportunities back-to-back or in relatively close succession.”67 

(DUNLOSKY, 2013, p. 36). 

 Qual o tempo de intervalo ideal para crianças pequenas aprenderem algo? Crianças no 

geral aprendem melhor ou conseguem reter mais informações com mais acurácia quando as 

atividades são distribuídas ao longo do tempo, com intervalos entre um dia e outro de 

atividade que respeitem justamente o processamento cognitivo. Em geral, crianças de 3 anos 

de idade classificam melhor novos objetos em categorias aprendidas depois de certo intervalo 

de tempo do que quando aprendidas intensamente. Crianças de 2 anos também são capazes de 

aprender melhor com a prática distribuída, melhorando a prática de expressar palavras recém-

                                                           
66 Dado que releitura é a técnica de estudo que os estudantes mais comumente relatam utilizar, é talvez irônico 
que nenhuma pesquisa experimental testou os impactos sobre o aprendizado em contextos educacionais. A 
propósito que muitos dos tópicos dos textos exploratórios utilizados na pesquisa sobre releitura são 
indiscutivelmente semelhantes a aquelas que estudantes poderiam encontrar em um curso, não há nenhum 
resultado medido envolvendo testes relacionados. A única evidência disponível envolve os achados 
correlacionais relatando questionários e os resultados são mistos [para não dizer inconclusivos]. 
67 O termo prática distribuída [no tempo] refere ao achado de que o aprendizado distribuído pelo tempo (tanto 
em uma única sessão de estudo ou por sessões) tipicamente beneficia a retenção a longo prazo mais do que 
estatégia de aprendizado condensada ou realizada sucessivamente. 
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aprendidas. Conforme a revisão de Dunlosky et al. (2013) essa abordagem pedagógica 

apresenta validade tanto para crianças normais quanto para alunos com algumas deficiências 

(DUNLOSKY, 2013, p. 37). Embora possa ser utilizada em várias situações escolares e não 

escolares, a forma com que esta técnica é utilizada varia conforme o grau de prática, 

complexidade, individualidades, conhecimento prévio e motivação do aluno.   

 Identificamos nas tabelas anteriores os estudos e autores que constituíram nossa 

revisão sistemática. Realizamos algumas observações e comentários, bem como procuramos 

expressar sinteticamente um pouco do ambiente de produção e conhecimento descrito em três 

áreas acadêmicas que cercam o letramento emergente em crianças pequenas. Abaixo 

apresentamos algumas características gerais das pesquisas. 

 

Tabela 7 – Nível socioeconômico das famílias dos sujeitos pesquisados 

Nível Socioeconômico dos alunos Número de trabalhos 

Não declarado 18 

Médio e Baixo 6 

Todos os níveis 4 

Baixo 4 

Médio e Alto 2 

Total 34 

 

 Os artigos que se encaixam na categoria não declarado são em geral decorrentes de 

revisões sistemáticas ou metanálise de algum tópico específico educacional. Quando uma 

pesquisa não mostrou explicitamente o nível socioeconômico dos sujeitos pesquisados, 

também o incluímos nessa categoria. Na faixa econômica de nível médio e baixo estão 

estudos que se preocuparam em comparar ou incluíam essas duas faixas econômicas. Se 

somarmos a classe econômica baixa à média e baixa o total seriam 10 estudos. Praticamente 

não houve referência ao salário médio ou ganho mensal das famílias, mesmo em moeda 

estrangeira, o que pode indicar certa imprecisão e grau de subjetividade na classificação, pois 

ficamos dependentes de um valor ou um agrupamento indicado pelos autores do estudo.  

 A sistematização considerando como uma única categoria o nível socioeconômico 

[médio e baixo] e [baixo] – 10 pesquisas – indica que há preocupação de alguns pesquisadores 
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em reduzir diferenças socioeconômicas na questão do letramento. Tido como uma das 

variáveis mais importantes de predição do sucesso acadêmico, podemos considerar em 

oposição que existem estudos que desconsideram tal variável, não declarando ou não 

explicitando a situação econômica familiar. Por outro lado, estudos de revisão e metanálise 

procurando divulgar as melhores técnicas de ensino – isso inclui levar em consideração se o 

ensino pode ser generalizado para todas as classes sociais – para populações carentes ou 

alunos em situação de pobreza são parte substancial dos artigos levantados. 

 Outra informação pertinente para qualquer pesquisa é a classificação por idade, faixa 

etária ou citação de um estágio no sistema escolar. Devido ao caráter de alguns escritos mais 

gerais, não foram encontradas referências às idades dos sujeitos, evidenciando um texto geral 

de contribuições não especificadas, grupos de idades muito amplos ou citando mais de um 

grupo de pessoas no mesmo artigo (como professores, cuidadores e crianças). As informações 

também indicam que os artigos não seguiram a seriação ou classificação por ciclos escolares 

na maioria das vezes, mas pela idade.  

 

Tabela 8 – Faixa etária citada e/ou pesquisada 

Faixa etária pesquisada Quantidade de 
Estudos 

Variada 9 

Não declarada 5 

0 - 6 anos 3 

4 - 6 anos 3 

5 - 6 anos 2 

0 - 11 anos 1 

0 - 13 anos 1 

16 - 30 meses 1 

2 - 7 anos 1 

23 meses 1 

29 - 74 meses 1 

3 - 4 anos 1 

3 - 5 anos 1 

3 - 7 anos 1 

3 - 8 anos 1 

4 anos 1 

9 meses 1 

Total  34 
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 A faixa etária variada incluiu pesquisas que observaram alunos ou crianças e 

professores, cuidadores e pais. Outros documentos também incluem várias faixas etárias, 

como Tau e Peterson (2010), que analisam o desenvolvimento normal do cérebro desde o 

período pré-natal até o envelhecimento. A revisão sistemática de Dunlosky et al. (2013) 

proporcionou uma metanálise das melhores técnicas de ensino e aprendizagem dos alunos e 

da funcionalidade e eficácia em níveis diferentes do sistema educacional, citando, em alguns 

trechos, a importância da especificidade da educação infantil no processo de ensino. 

 As duas figuras abaixo sintetizam a frequência das idades e faixas etárias que 

aparecem em nossa revisão sistemática.  

 

Figura 1 – Disposição da idade, faixa etária e situação escolar 

Idade em anos 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

                            

0 1 2 3 4 5 6               

        4 5 6               

          5 6               

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11     

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

0 1 2 3     6               

    2 3 4 5 6 7             

  1 2       6               

      3 4 5 6 7             

      3 4   6               

      3 4 5 6               

      3 4 5 6 7             

      3 4 5 6 7 8           

        4                   

0                           

0(5) 1(5) 2(6) 3(10) 4(11) 5(10) 6(9) 7(6) Idade e frequência 
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 A figura 1 mostra somente as faixas etárias declaradas explicitamente ou nos artigos 

onde havia referência a alguma categoria escolar. Por exemplo, para citação de educação 

infantil, consideramos a idade de 0-6 anos (5 anos e 12 meses) ou em meses (12, 24 ou 60 

meses, por exemplo). A idade de 4 anos ou aproximadamente 48 meses é a faixa etária que 

mais aparece, sendo seguida por 3 e 5 anos (10 vezes). Em alguns estudos também foi 

encontrada a fase de transição da educação infantil para a fundamental, decorrente de alguns 

estudos longitudinais levantados e que em alguns países a idade infantil pode ser considerada 

aos 5 anos e em outros aos 6 anos de idade. Não consideramos na figura as faixas etárias não 

declarada e variada.    

Figura 2 – Frequência de faixa etária 

  Frequência de faixas etárias   
                  

      3 4       9 vezes 

        4 5     9 vezes 

          5 6   9 vezes 

        4 5 6   8 vezes 

      3 4 5 6   7 vezes 

      3 4 5 6 7 6 vezes 

    2 3 4 5 6   4 vezes 

0 1 2 3         4 vezes 
 

Outra forma de analisar os mesmos dados podem ser explicitados na figura 2, onde 

citamos algumas faixas etárias mais frequentes. A faixa etária que menos ocorre nas pesquisas 

que consideram a educação infantil é a referente ao intervalo entre 0 e 2 anos de idade.  

 

Tabela 9 – Situação escolar 

Tipo de Situação Quantidade 

Escolar e Educacional 26 

Pesquisa psicológica não naturalística  
(laboratório ou externo à escola) 

4 

Não formal 2 

Não especificada 1 

Escolar, Educacional, não formal 1 

 



Luciano Eiken Senaha Quais as contribuições neurocientíficas para o letramento emergente na educação 
infantil em crianças de 0 a 5 anos de idade? 

 

171 

 

 Notamos que as situações escolares e educacionais perfazem 26 trabalhos (76% da 

amostra). Essa amostra traduz a busca por modelos educacionais baseados em evidências, 

melhores práticas educacionais e também situações descritas que possam ser traduzidas em 

um conhecimento ou práxis educacional. Em segundo lugar, encontramos a pesquisa 

psicológica não escolar (4 pesquisas), ou seja, aquela desenvolvida em ambiente não 

educacional que em geral ocorre em laboratórios ou em trabalhos exclusivamente referentes 

ao desenvolvimento cerebral.   

 

Tabela 10 – Nível de evidência das pesquisas 

Nível de Evidência da Pesquisa Quantidade 
Revisões Sistemáticas com Metanálise 13 

Testes Controlados Randomizados 9 

Estudos Longitudinais 6 

Revisões Sistemáticas sem Metanálise 2 

Relatório Técnico 1 

Opiniões e Consensos de Especialistas 1 

Relatórios de Casos, Discussões de Casos 1 

Estudos de Coorte 1 

Total 34 
 

 Procurando por artigos que seguissem avaliações das melhores práticas educacionais 

ou avaliação de práticas educacionais que pudessem aproximar a neurologia cognitiva do 

campo educacional, agrupamos 13 (38%) pesquisas que mostravam revisões sistemáticas com 

metanálise. Esse dado significa que boa parte do nosso levantamento buscou resultados de 

pesquisas empíricas que pudessem ser traduzidos para a práxis professoral.  

Embora a teoria (COHEN, MANION e MORRISON, 2007) mostrasse que estudos 

controlados randomizados fossem mais difíceis de serem encontrados e consequentemente 

mais raros, conseguimos selecionar 9 estudos desse tipo (26%). Entre os estudos ou pesquisas 

realizados com pessoas, é talvez um dos desenhos de pesquisa mais difíceis de serem 

executados, pois requerem um grupo controle e grupo de intervenção. A dificuldade está 

justamente associada à dependência dos participantes, das situações adversas e constante 

saída de participantes. É preferível que tais sujeitos analisados tenham mais ou menos as 
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mesmas características e, quando possível, uma proporcionalidade idêntica entre sujeitos do 

sexo masculino e feminino.  

Outra metodologia de pesquisa de nível de dificuldade similar é o estudo longitudinal 

(18%). São tipos de pesquisas que procuram evidenciar os efeitos de determinada intervenção 

pedagógica sobre os sujeitos após um certo período de tempo. Também aparecem nessa 

categoria estudos de desenvolvimento do cérebro em diferentes idades.    

 

Tabela 11 – Identificação e quantidade de coletivos educacionais 

Identificação do trabalho Quantidade de coletivos educacionais 

Berlin et al., 2011 4 

Goodson et al., 2011 64 

Penuel et. al., 2012 80 

Piasta et al., 2012 85 

Sénéchal et al., 2011 6 

WWC (Literacy Express), 2010 70 

WWC (Success for All®), 2007 41 

WWC (the Letter People), 2009 25 

Total 375 
 

 Alguns trabalhos fizeram referência à quantidade de escolas, turmas, salas de 

atividades ou outras referências a coletivos educacionais. Dos 34 artigos levantados, 8 deles 

explicitaram tais dados, sendo que a quantidade total é igual a 375 coletivos educacionais. As 

referências que não apresentaram a quantidade de escolas, turmas, mas que realizaram 

pesquisas educacionais realizaram a investigação por estudo de coorte, revisões sistemáticas, 

metanálises e também longitudinalmente, não se atendo às escolas ou classes.  

 

Tabela 12 – Identificação do trabalho e número de sujeitos 

Identificação do Trabalho Indivíduos 

Wake et al., 2012 200 

Bowers et al., 2010 2652 

Cruz e Costa, 2008 7 

Fitzpatrick e Pagani, 2012 1824 

Flax et al., 2009 99 
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Goodson et al., 2011 1514 

Ohgi et al., 2010 15 

Otaiba et al., 2010 26 

Penuel et. al., 2012 596 

Piasta et al., 2012 550 

Preston et al., 2010 174 

Pritchard e Woodward, 2011 209 

Sénéchal et al., 2011 56 

Stevens et al., 2011 32 

Trudeau e Sutton, 2011 826 

WWC (Literacy Express), 2010 1004 

WWC (Success for All®), 2007 1425 

WWC (the Letter People), 2009 465 

Total 11.674 

 

 Na tabela 12 apresentamos a quantidade de indivíduos descritos nas pesquisas quando 

tomados como forma genérica. Dezoito pesquisas relataram de forma genérica os sujeitos 

participantes da pesquisa, utilizando, para isso, termos como crianças, bebês, infantes, pais, 

professores, diretores, cuidadores, grupo controle, etc. e relatando a quantidade de sujeitos 

envolvidos. Incluímos também nessa categoria as pessoas do grupo controle, porém 

excluímos características de gênero, como masculino e feminino, pois adotamos uma tabela 

específica para essas informações. Alguns trabalhos adotaram a pesquisa qualitativa como 

desenho de investigação, como Cruz e Costa (2008), que investigaram o processo de leitura 

em 7 crianças na faixa etária entre 5 e 6 anos de idade na cidade de Porto Alegre. Outros 

trabalhos como Ohgi et al. (2010), por exemplo, fazem referência à investigação do processo 

de leitura com 15 mães e os respectivos filhos.  

 Estudos de revisão sistemática, metanálise, coorte e alguns longitudinais apresentaram 

as maiores quantidades de sujeitos investigados.  
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Tabela 13 – Identificação, sexo feminino e masculino 

Identificação do Trabalho Sexo Feminino 
Sexo 

Masculino 

Ohgi et al., 2010 8 7 

Santesso et al., 2007 15 24 

Otaiba et al., 2010 27 1 

Berlin et al., 2011 57 43 

Total 107 75 

 

Apenas 4 trabalhos explicitaram a quantidade exata do gênero dos sujeitos 

investigados, totalizando 107 representantes femininas e 75 do sexo masculino. Na pesquisa 

de Otaiba et al. (2010), a quantidade significativa menor de pessoas do sexo masculino se 

deve ao público alvo da investigação: professores de educação infantil, consideravelmente 

com participação menor dos representantes masculinos. Pelos resultados obtidos, pode-se 

dizer que, em questões de gênero, a leitura e/ou escrita não são representativas na amostra 

pela abordagem neuropsicológica, talvez por não demonstrar interesse de aprofundamento das 

diferenças/igualdades ou pela variação na diferença de cognição entre meninos e meninas ser 

desprezível ou não detectável pelos objetivos e técnicas utilizadas. 

 

Tabela 14 – Identificação do trabalho e fonte dos artigos 

Identificação do Trabalho Fonte 

Wake et al., 2012 BMC Pediatrics 

Berlin et al., 2011 Early Childhood Research Quarterly 

Bowers et al., 2010 Review of Educational Research 

Bracken e Crawford, 2009 Early Childhood Educ J 

Cruz e Costa, 2008 Ver. Psicopedagogia 

Dunlosky et al., 2013 APS (Association for Psychological Science) 

Ferraro, 2011 Educ. Soc. 

Fitzpatrick e Pagani, 2012 Intelligence 

Flax et al., 2009 Journal of Learning Disabilities 

Goodson et al., 2011 U.S. Department of Education 

Hairrell et al., 2011 Literacy Research and Instruction 
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Hartingsveldt et al., 2011 Developmental Medicine & Child Neurology 

Melhuish, 2011 Science 

Mol e Bus, 2011 Psychol Bull. 

Ohgi et al., 2010 Acta Paediatrica 

Oliveira e Braga, 2011 Rev. Bras. Ed. Esp. 

Otaiba et al., 2010 Read Writ 

Penuel et. al., 2012 Early Childhood Research Quarterly 

Piasta et al., 2012 Child Development 

Preston et al., 2010 Brain: a Journal of neurology 

Pritchard e Woodward, 2011 American Psychological Association 

Roskos et al., 2010 Journal of Early Childhood Literacy 

Rushton e Juola-Rushton, 2008 Early Childhood Educ J 

Santesso et al., 2007 Brain and Cognition 

Sénéchal et al., 2011 Read Writ 

Shonkoff et al., 2011 
Pediatrics: Official Journal of the American 
Academy of Pediatrics 

Slavin et al., 2009 Review of Educational Research 

Stevens et al., 2011 Developmental Science 

Tau e Peterson, 2010 Neuropsychopharmacology 

Torgerson, 2007 Journal of Research in Reading 

Trudeau e Sutton, 2011 First Language 

WWC (Literacy Express), 2010 U.S. Department of Education 

WWC (Success for All®), 2007 U.S. Department of Education 

WWC (the Letter People), 2009 U.S. Department of Education 

 

 Decorrente do modo em que esta revisão foi reestruturada após o exame de 

qualificação, procurando evidências em bases de dados, em vez de se concentrar em poucos 

ou em um único periódico específico, ou mesmo privilegiando alguns pensadores da área, 

constatamos que a pesquisa por base de dados acadêmicos fornece uma diversidade de fontes 

e autores. Mesmo em artigos em que a origem é a mesma, como nas revisões sistemáticas e 

metanálises do Departamento de Educação dos Estados Unidos, os autores desses documentos 

não são geralmente os mesmos, diminuindo os vieses nos resultados. Nenhum autor ou linhas 

de pesquisas – psicológicas ou educacionais – foi excluído decorrente de vias de investigação 

pouco conhecidas. Não verificamos a repetição de autores em nossas revisões, apenas alguns 
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periódicos parecem ter preferência de certos grupos de acadêmicos. Tal observação pode ter 

diversas interpretações: 

 

a. Que o campo de produção de pesquisas sobre o letramento e alfabetização 
possui características próprias com relação ao tempo de produção do 
conhecimento científico. 

b. A produção e linhas de pesquisas são diversas, mesmo em se tratando de um 
tema muito específico. 

c. Informações referentes à neurociência e processamento de leitura pelas vias 
neurais e cognitivas, bem como educacionais não estão armazenadas em 
poucos periódicos – embora apresentem algumas preferências. 

d. O letramento emergente pode ser uma fonte rica de pesquisas 
multidisciplinares, incluindo pesquisas colaborativas entre agentes da área da 
educação, saúde e de áreas de conhecimento básico como embriologia, 
genética e estatística, por exemplo. 

 

Tabela 15 – Fontes de pesquisa repetidas 

Fonte Fontes de pesquisa repetidas 
U.S. Department of Education 4 

Review of Educational Research 2 

Read Writ 2 

Early Childhood Educ J 2 

Early Childhood Research Quarterly 2 
 

 

Sejam os dados oriundos das ciências médicas, psicológicas ou educacionais e as 

diversas linhas de pesquisa dentro de cada campo do conhecimento, fontes, autores, grupos de 

pesquisa, metodologias e periódicos diferentes tratando do mesmo tema, isso demonstra que 

procuramos minimizar os vieses das diversas linhas de investigação sobre o letramento 

emergente.  
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5. Discussão
                                                                           
 

5.1 O trabalho pedagógico no imaginário neurocientífico 

 A ideia de que o cérebro comanda de alguma forma o aprendizado e a educação não é 

nova. É uma ideia antiga e muitos pensadores e posteriormente pesquisadores se debruçaram 

e continuam a pensar sobre essa concepção. Historicamente, durante boa parte dessas 

conjecturações, do nascimento e desaparecimento de teorias não havia recursos tecnológicos e 

humanos que pudessem alavancar o conhecimento nessas áreas de intersecção. Conhecer 

como ocorre a interação, a maior ou menor ativação de determinadas áreas do cérebro era 

uma questão até há pouco tempo inacessível em tempo real. A precisão de tempo e espaço dos 

exames na localização cerebral e a possibilidade de interpretações dos fenômenos cognitivos e 

a interação com o meio ambiente requer um novo tipo de pesquisador da área de Psicologia da 

Educação, aquele capaz de integrar novos conhecimentos ao paradigmas antigos.  

 São possíveis várias visões sobre o letramento pela via neurocientífica, algumas delas 

mais fundamentadas e outras nem tanto. A fundamentação de teorias sobre evidências não 

garante que algo ou determinado assunto seja verdadeiro ou que seja útil e viável 

educacionalmente, pois, circunstancialmente, a educação sempre está vinculada a aspectos 

políticos e acadêmicos locais. Por exemplo, tomada atualmente como fundamental para o 

letramento emergente e desenvolvimento da alfabetização inicial, a quebra do código 

alfabético nem sempre foi aceita por alguns linguistas. Há algum tempo o campo educacional 

e psicológico conhecem alguns pontos fundamentais para proficiência do leitor iniciante 

(MORAIS, 1996, p. 170):  

 

Penso ter provado suficientemente a importância dos processos de 
identificação de palavras, em particular a decodificação, para a 
aprendizagem de leitura. Isto leva a considerar uma questão maior: como 
treinar a criança nesse caminho? Nas páginas seguintes, analiso o que me 
parece constituir as duas condições principais de aprendizagem da leitura: 
primeiro, permitir à criança compreender o que é leitura, o que representam 
os textos e os livros em relação à linguagem falada, e em seguida, de 
maneira mais enfática, permitir-lhe descobrir o próprio código alfabético. A 
esse respeito, os pais desempenham, ou deveriam desempenhar, um papel de 
primeiríssima importância.  
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 Como vimos nos capítulos anteriores desta dissertação (na apresentação dos 

resultados), a comprovação científica, as evidências, a eficácia e a eficiência de abordagens 

pedagógicas dentro da sala de atividades e a aceitação consensual do que é necessário para 

melhorar a qualidade da educação infantil, além das etapas do letramento emergente 

constituem apenas uma parte do processo educativo. Quando neurocientistas não levam em 

consideração a atualização do conhecimento pedagógico, a realidade dos recursos materiais 

(in)disponíveis e a viabilidade da utilização de determinado conhecimento dependente da 

realidade local, poderiam acreditar de forma naïf em aspectos básicos das atividades 

professorais diárias.  

Artigos provenientes de pesquisas primárias, revisões sistemáticas, metanálises e 

publicações sobre o estado da arte proporcionam tomada de decisões baseadas em pesquisas 

acadêmicas. Contudo, quando não existem evidências sobre um assunto ou quando não é 

possível estabelecer estudos ou pesquisas que demonstrem uma forma eficaz e/ou eficiente, os 

consensos entre especialistas podem ser tomados como formas aceitas pela comunidade 

científica. Um artigo neurocientífico pode ser bem desenhado metodologicamente e ter uma 

questão objetivamente bem formulada, porém a aplicabilidade ou a operacionalização dentro 

do sistema ou microssistema educacional pode ser demorada e nem sempre efetiva. Essa 

constatação pode à primeira vista parecer desalentadora, mas não é essa a intenção. Tentamos 

demonstrar que propostas de inovação pedagógica atingiriam melhor os objetivos se houvesse 

uma equipe multidisciplinar bem formada, qualificada que estivesse disposta a implementar 

novas tecnologias e a entender de modo geral os limites e potencialidades de cada área do 

conhecimento. 

 O bom delineamento das reais possibilidades de um trabalho desse porte deveria 

ocorrer pela responsabilidade pública de disseminação do conhecimento acadêmico e das 

tecnologias, já que a união de vários especialistas requer um financiamento dispendioso, 

porém muito inferior aos custos sociais e financeiros da não implementação de programas 

para universalização da leitura. Os custos financeiros da formação inicial e continuada de 

profissionais qualificados para entenderem essas áreas de intersecção e compreenderem as 

potencialidades dessa temática ainda não estão definidos. Mas sabemos das potencialidades 

desses programas quando bem executados em benefício social.  
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5.2 Nem fascínio total, nem crítica cega: criando pontes realmente firmes entre a 

Educação,  Neurociência e uma Psicologia Neurocognitiva 

 As publicações neurocientíficas são em grande parte produzidas nos Estados Unidos e 

no continente europeu, abrangendo grande parte das áreas médicas e psicológicas. Tais 

trabalhos, no entanto, podem envolver áreas diversas como inteligência artificial, linguística e 

processos de modelagem matemática. Áreas que procuram esclarecer os processos mentais 

também estão interligadas às pesquisas do cérebro, sendo em particular tópicos associados aos 

processos cognitivos que tratam de assuntos como a percepção de letras, palavras, sentenças 

simples, metáforas e contagem de números (em primatas não humanos, humanos e 

computadores).  

 Procurando pesquisas sobre questões interdisciplinares e educação no ambiente 

brasileiro, o levantamento no sítio eletrônico Scielo retornou poucos artigos, de modo que os 

trabalhos com maior afinidade com os critérios anteriormente citados partiam de alguns 

pontos em comum, mas apresentavam algumas divergências teóricas fortes. Da sociologia 

francesa, um exemplo que pode ser explicitado é o conceito de habitus, desenvolvido por 

Bourdieu e que tem um grande peso nas teorias educacionais contemporâneas. Duas 

publicações atentam para o fato de que para entender a aquisição mental do indivíduo no 

ambiente de criação e desenvolvimento pessoal e profissional é preciso entender a ideia da 

habituação desenvolvida pelo sociólogo francês. Atualmente, as conclusões que podem ser 

vislumbradas com relação à força da habituação sociológica, como conceito científico, são 

diferentes e talvez opostas. Enquanto Lima (2009, p. 169) acredita que a ideia de habitus seja 

ainda “forte” dentro da sociologia e que estruture um “sistema de disposições duráveis” ou 

“estruturas estruturantes” de “esquemas regulares”, Lahire (2008) destaca que a ideia de 

interiorização das experiências ou de uma matriz geradora de disposições pode ser utilizada 

para disfarçar conceitos não trabalhados e não cientificamente definidos (LAHIRE, 2008, p. 

375): 

 

É razoavelmente suficiente ao ofício de sociólogo [não atribuir definições a 
um conjunto de processos mentais emprestados ou adaptados da psicologia 
como o habitus, a mentalidade, a visão de mundo, as matrizes geradoras do 
pensamento etc.] e, sem dúvida, o bastante também a uma grande parte dos 
pesquisadores contemporâneos. Dessa forma, vários sociólogos continuam a 
praticar a sociologia sem mesmo ter necessidade de dar um nome a essas 
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matrizes corporais (cognitivas, sensitivas, valorativas, ideológicas, culturais, 
mentais, psíquicas etc.) dos comportamentos, das ações e reações. Alguns 
pensam mesmo que isso seja um problema típico das "caixas-pretas" (é 
assim com as noções de socialização e de habitus) das quais toda sociologia 
científica e explicativa deveria se afastar definitivamente. 

  

 O processo educativo de disponibilização das oportunidades que abandonasse uma 

sociologia da “inculcação” ou que explicitasse de forma clara o processo de interiorização da 

formação do indivíduo é um dos desafios que constituem uma sociologia psicológica 

realmente científica que está preocupada em entender o social em “escala individual” 

(LAHIRE, 2008). A escala do indivíduo para os sociólogos e educadores que se interessam 

pela temática da aquisição social cognitiva apresenta muitos pontos em comum à teoria da 

psicologia desenvolvida por Vygotsky, mas é preciso ir além destas concepções.  

 Muitas das explicações sobre o funcionamento das estruturas mentais socialmente, 

historicamente ou culturalmente adquiridas enfrentam certo problema, a interpretação 

específica que leva ao determinismo, seja ele social ou histórico-cultural.  Especificamente 

sobre o aspecto psicológico da teoria de Vygotsky, Oliveira (1992) destaca que algumas das 

interpretações erradas ignoram a ênfase sócio-histórica e a interpretam como um 

determinismo cultural, desconsiderando que o autor russo tinha ideia do impacto que achados 

teóricos e empíricos das descobertas neurológicas superiores e inferiores poderiam causar.  

 O desenvolvimento em aberto ou a plasticidade cerebral referida por Vygotsky 

(OLIVEIRA, 1992) parece ser um dos fatores que Lahire (2008, p. 378) descreve como 

desencadeadores de mudança, substituição ou realocação de hábitos relacionados a “todo 

acontecimento biográfico: casamento, nascença, divórcio, morte de um parente próximo, novo 

trabalho etc.”. Dois conceitos oriundos de diferentes áreas do conhecimento podem servir 

para explicar como o ser humano adquire algumas funções complexas (no caso da sociologia) 

e a interação entre as funções simples do pensamento humano, como a ressignificação da 

cultura para o sujeito e o processo de internalização e externalização dos acontecimentos (dos 

processos mentais). Grosso modo, sob o aspecto psicológico, as duas teorias estão 

trabalhando no nível geral da conceitualização dos processos psicológicos, intencionais e 

conscientes com uma ênfase muito forte de fatores culturais e sociais. Embora as 

investigações de Vygotsky tenham ocorrido durante o começo do século XX, a massificação 
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do pensamento daquele autor fora do sistema da ex-União Soviética começou apenas em 1962 

com a tradução para a língua inglesa, conforme descreve Bruner (2002). 

 A interpretação de Oliveira (1992) e Bruner (2002) sobre a obra de Vygotsky 

convergem, e, nas palavras de Bruner (2002, p. 83), “penso que ele fornece a provocação que 

continua sendo necessária para se descobrir um modo de entender o homem como um produto 

da cultura, bem como um produto da natureza”. O produto da natureza pode ser entendido 

como o processo filogenético que constitui o ser humano e nossos parentes mais próximos na 

escala evolutiva, incluindo os macacos, chimpanzés e outras formas animais; o processo da 

cultura pode ser entendido como a forma ontogenética para o sujeito interiorizar as formas 

sociais e culturais do ambiente em que vive. 

 Embora a maioria das considerações sobre o aspecto das funções cognitivas superiores 

possam ser aceitas de modo geral, alguns conceitos desenvolvidos naquele tempo não podem 

ser tomados como verdadeiros ou totalmente verdadeiros hoje, podendo ser interpretados 

como uma metáfora para processos cognitivos (VYGOTSKY, 2008). 

 De fato, não se pode aceitar que não haja diferenças entre as funções complexas ou 

superiores de humanos e outros primatas. Porém, contemporaneamente, a linha que separa o 

que é próprio do ser humano e o que não é pode ser muito subjetiva dependendo da 

abordagem teórica. Ao se definir tão estritamente a diferença entre aprendizado humano e não 

humano, fica mais difícil elaborar explicações aprofundadas da interação filogenia-ontogenia. 

Também é conhecido que o próprio Karl Marx foi de grande influência para o 

desenvolvimento do materialismo psicológico (TEIXEIRA, 2005); é provável também que 

Marx tivesse contato com os trabalhos de Chales Darwin, o qual tratou das igualdades e 

origens filogenéticas comuns dos animais, em vez de aceitar enfatizar somente as diferenças.  

Estudos que correlacionam o homem e outros primatas à uma psicologia comparada 

estão somente começando, sendo impulsionados por pesquisas comparativas como a 

Psicologia Evolucionista. Embora autores como Wertsch e Tulviste (2002) façam referência a 

uma psicologia evolutiva contemporânea de Vygotsky e Luria, que não nega a importância 

dos estudos comparados, durante o começo do século XX as interpretações desse tipo de 

estudo comparativo eram de alguma forma diferente das teorias que apresentam forte 

presença da biologia moderna como teoria fundamentadora dos estudos, ainda rudimentares 

na análise. É muito provável que os autores russos quisessem evitar que as teorias por eles 
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desenvolvidas tivessem uma abordagem demasiadamente nativista ou inatista, o que era 

característica dos autores britânicos da época, conforme apontam Wertsch e Tulviste (2002, p. 

73). 

 Privilegiando o referencial teórico da Teoria da Evolução, no lugar da teoria Histórico 

Cultural, parece que os componentes teóricos entre funções complexas e simples ou básicas 

interagem com as funções cerebrais de forma mais profícua, coesa, consistente e harmoniosa.  

 Boa parte dos referenciais desenvolvidos nos últimos anos sobre as Ciências 

Cognitivas, Neurociências e Psicologia comparada tomam a Teoria da Evolução de Darwin 

como fundamentadora da biologia, das estruturas cerebrais e mentais que se desenvolveram 

no homem moderno e em seus ancestrais. A possibilidade de investigação neurobiológica da 

interferência da emoção, do medo, da alegria, da agressividade, do bom humor, da calma, da 

depressão, da raiva, da racionalidade, do otimismo e outros estados mentais sobre o 

letramento emergente, a alfabetização e leitura parece ser mais adequada nessa perspectiva.  

Jerome Bruner, comentando um artigo de Michael Tomasello et al. (TOMASELLO et 

al., 2005), afirma que “[c]omparative studies of the emergence of intersubjectivity in Homo 

sapiens and his primate forebears began only yesterday”68 (BRUNER, 2005, p. 694) e que 

ainda há muito que se pesquisar sobre a singularidade dos humanos em contraste ao conceito 

de cultura, a qual não está apenas restrita ao ambiente humano, mas é discutido como na 

escala filogenética o conceito de cultura surge também em animais.  

 O tipo de pesquisa citado no parágrafo anterior visa a contribuir com a ligação teórica 

que Vygotsky e Luria não puderam desenvolver em razão da época em que viviam, entre “o 

funcionamento mental elementar” e “o funcionamento mental superior” que “deriva do 

controle de ferramentas culturais (WERTSCH e TULVISTE, 2002, p. 80). Outros problemas 

teóricos menores e localizados estão relacionados ao entendimento do desenvolvimento 

infantil biológico e cultural como elementos distintos, derivados da falta de pesquisas 

empíricas com bebês e que consequentemente não trouxe à ciência psicológica da época 

nenhum modelo descritivo, comparativo e explicativo nos modelos que Freud, Vygotsky, 

Luria e Darwin trabalhavam, como explica Moura (2004). 

                                                           
68 Estudos comparativos da emergência da intersubjetividade no Homo sapiens e nos seus ancestrais começaram 
apenas ontem. 
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 As questões anteriormente citadas são problemas que a psicologia moderna enfrentou 

no começo do século passado, quando a influência da filosofia ainda era muito forte sobre o 

ambiente de produção do conhecimento na área. Consequentemente, a influência da biologia 

moderna também não encontrou espaço no círculo de discussão educacional. O fato de 

Vygotsky ter se inspirado nas linhas de Hegel e Marx e de certa forma ter diminuído o peso 

da tradição britânica da antropologia e da biologia poderia ser uma prova evidente desse 

processo.  

  Na instância educacional, os trabalhos de Azanha (1991) e Carvalho (2000), partindo 

do estudo da análise da linguagem utilizada pelos professores e nas publicações acadêmicas, 

criticam o uso e abuso de recursos aparentemente científicos para justificarem aplicações 

dentro do ambiente escolar. Baseados nos estudos de Israel Scheffler (1974), os autores 

chamam a atenção para algumas ferramentas linguísticas utilizadas recorrentemente dentro do 

discurso educacional. Um grande número de estudos nessa linha de pesquisa mostram que 

muitas vezes as metáforas e os slogans não apresentam definições programáticas e não 

contribuem substancialmente para a produção do currículo e nem para a ação do professor 

dentro da sala de aula.  

A tese de Carvalho (2000) apresenta alguns estratagemas ou tendências do discurso 

pedagógico pelo imediatismo em transpor as matrizes psicológicas para as matrizes 

educacionais, ou seja, não há uma preocupação em inverter o sentido da produção do 

conhecimento, em adequar as preocupações ou partir dos problemas da escola ou dos debates 

escolares para serem resolvidos na matriz psicológica. Na visão de Carvalho (2000), parte dos 

discursos educacionais simplesmente ignorava as definições programáticas ou não estavam 

preocupados em desenvolver os problemas e exigências educacionais (CARVALHO, 2000, p. 

24-25). O autor faz uma crítica ao Construtivismo psicológico e escolar que era muito 

influente na década de 1980 e 1990 no Brasil. Chama a atenção para a função específica e 

diferenciada do ambiente escolar, que não é necessariamente resolver problemas 

epistemológicos, da filosofia da ciência ou mesmo em entender a natureza humana, por mais 

intrigante que essas questões sejam.  

No entanto, o que é preciso constatar é que existem pesquisas na Psicologia 

Educacional que não podem ser classificadas como exclusivamente construtivistas e utilizam 

metodologias e abordagens teóricas mistas. Também tomam um sentido amplo do 
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desenvolvimento, das perspectivas evolutivas e cognitivas e não se prendem exclusivamente a 

um campo de produção da psicologia como rotulavam alguns construtivistas e 

neoconstrutivistas (CARVALHO, 2000). Como tentativa de superação do Behaviorismo 

filosófico, a psicologia genética de Piaget é apenas um exemplo dentre outros estudos e 

autores. Talvez a forte adesão às ideias piagetianas no Brasil tenha ocorrido pela proximidade 

com o tipo de formação intelectual e o distanciamento das ciências cognitivas ou pelo menor 

contato com os estudos de autores como Howard Gardner e de Jerome Bruner, autores que 

apresentaram modelos pertinentes de pesquisa na linha da psicologia mas que originalmente 

se formaram como pesquisadores investigando problemas diretamente relacionados à 

Educação.  

Os impactos de um único tipo ou de uma única vertente muito forte dentro de qualquer 

ambiente de produção acadêmica são demasiadamente desastrosos. Sendo esta tendência de 

natureza interna na acumulação de poder e disputas no campo como relata Bourdieu (1983, p. 

122) ou mesmo de um caráter exógeno que pretenda ser endógeno, como por exemplo os 

discursos políticos que pretendam interferir ou orientar rumos da pesquisa, e, no pior dos 

casos, produzir resultados desejáveis, como ocorreu com a neurociência nos Estados Unidos 

no final da década de 1990. 

A área das ciências biológicas, mentais ou médicas que envolvam qualquer descoberta 

do corpo humano são extremamente sedutoras. Este fascínio não é novo e nem se restringe à 

cultura escolar brasileira. Já na década de 1950, Martin Gardner (1957, p. 186) relatou como 

esses discursos atraentes procuram envolver o público comum por meio do apelo médico. O 

autor começa seus argumentos da seguinte maneira: 

 
In no other field have pseudo-scientists flourished as prominently as in the 
field of medicine. It is not hard to understand why. In the first place, a 
medical quack – if he presents and impressive façade – can usually make a 
great deal of money. In the second place if he is sincere, or partly sincere, 
the healing successes he is almost sure to achieve will greatly bolster his 
delusions. (…) In still other cases, there is that baffling mixture of sincerity 
and skullduggery which so often is found within a crackpot´s brain69.  

                                                           
69 Em nenhum outro campo florescem pseudocientistas proeminentes quanto no campo da medicina. Não é 
difícil entender o porquê. Em primeiro lugar, um médico incompetente – se ele apresenta desenvoltura 
impressionante – geralmente pode fazer uma grande quantidade de dinheiro. Em segundo lugar, se ele é sincero 
ou parcialmente sincero, os sucessos curativos sempre conseguirão impulsionar os próprios delírios, o doutor é 



Luciano Eiken Senaha Quais as contribuições neurocientíficas para o letramento emergente na educação 
infantil em crianças de 0 a 5 anos de idade? 

 

185 

 

Qualquer nova área do conhecimento apresenta um apelo científico muito grande e 

não faltam cientistas dispostos a aparecer diante das câmeras ou nas linhas dos jornais para 

defender as causas que acreditam realmente científicas e que envolvam grande quantidade de 

dinheiro, na casa dos milhões de dólares, seja na Física, Química ou Biologia (PARK, 2000, 

p. 25-27). Seguindo esse tipo de crítica, John Bruer (1997 e 1999), neurocientista e presidente 

de uma fundação que financia projetos de pesquisa sobre o cérebro e a educação, mostrou 

que, conforme surgiam pesquisas sobre a imagética cerebral, comportamento de ratos e outros 

mamíferos no geral, eram produzidos discursos políticos e científicos que ligavam 

diretamente a produção científica nos laboratórios às situações de ensino e aprendizagem. 

Rapidamente não faltaram atores concluindo inadvertidamente fatos ou informações sem 

fundamento científico acerca da mente e do cérebro. Bruer chamou essa dinâmica de 

produção de fatos sobre o cérebro e educação de neuromito (neuromyth) e a distância entre as 

pesquisas cerebrais e educacionais de pontes (bridges), cujas distâncias dificilmente seriam 

vencidas sem a participação da psicologia cognitiva. Tais definições são utilizadas até os dias 

de hoje em publicações como Science, Nature e Nature Neuroscience. 

Bruer também defende que tais pontes (bridges) dificilmente serão construídas 

diretamente entre a Educação e o campo das Neurociências, pois é preciso passar por modelos 

de aprendizagem, modelos cognitivos da psicologia e do ensino – objeto da educação e fruto 

de disputas políticas e culturais. Os três mitos apresentados e derrubados pelo autor – o 

estímulo à sinaptogênese (BRUER, 1999, p. 65), os períodos críticos do desenvolvimento 

infantil neurológico (BRUER, 1999, p. 101) e a importância de uma infância culturalmente e 

demasiadamente rica ou disponível (BRUER, 1999, p. 144) – ainda estão presentes na mídia e 

são publicados com certa frequência em veículos da imprensa brasileira. Alguns modismos 

chegam mesmo a cunhar termos como neurodidática ou ensino baseado em neuroevidências, 

como argumentam Friedrich e Preiss (FRIEDRICH e PREISS, 2006, p. 5). Cabe a nós nos 

indagarmos como seria o tipo de ensino independente daquele criado pelo cérebro. 

No Brasil, mais especificamente no Instituto de Estudos Avançados da Universidade 

de São Paulo e posteriormente no Núcleo de Apoio à Pesquisa de Ciência Cognitiva (NAP-

USP), um dos primeiros a refletir sobre a questão dos discursos e promessas falsas sobre o 

cérebro foi o médico psiquiatra Henrique Schützer Del Nero (1997). O pesquisador (DEL 
                                                                                                                                                                                     

um completo charlatão. (...) Em outros casos, há essa mistura de sinceridade desconcertante e dissimulação que 
tantas vezes é encontrado dentro dos cérebros ingênuos. 
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NERO, 1997, p. 448) conduz a discussão de forma irônica e pragmática a fim de chamar a 

atenção dos leitores contra aproveitadores de um discurso pseudocientífico: 

 

O que chama atenção é a quantidade de alusões que fazem estes autores e 
autoras ao cérebro. Tanto na autoajuda quanto nos novos métodos 
gerenciais, aludem ao cérebro como que procurando ares de ciência às 
bobagens que falam. Praticamente nenhum deles está autorizado a falar de 
cérebro, a não ser que o leitor aceite que uma parteira opere um tumor 
cerebral em um filho seu. Acreditar nas besteiras que falam sobre o cérebro, 
como pensar com o lado direito e esquerdo, dirigir as ideias para o lugar 
cerebral certo, é na verdade confiar suas vidas e suas mentes a arrivistas, 
curiosos e sobretudo enganadores quanto ao que a ciência sabe e o que não 
sabe nos dias de hoje sobre o cérebro.  

 

 O autor termina por sugerir que concepções, opiniões e ideias justapostas sobre o 

cérebro, quando proferidas por pessoas sem a devida formação acadêmica e científica tendem 

a ser ridicularizadas pela comunidade científica, seja ela educacional, psicológica e/ou 

neurológica.  

 Especificamente nas falácias do campo educacional ou midiático sobre a temática das 

neurociências, há uma definição conhecida como neuromito ou mito com base cerebral 

(BRUER, 1999; NATURE NEUROSCIENCE, 2003), embora outros autores observem que as 

distâncias e as “pontes” entre as ciências do cérebro e a aplicabilidade no campo educacional 

não sejam fixas ou intransponíveis (ANSARI, 2006), sendo assim provocativo aos 

pesquisadores as análises periódicas do campo para mapear as constantes mudanças no campo 

científico da neurologia. 

Artigos falaciosos, produtos do marketing são dificilmente criticados ao mesmo tempo 

por educadores e neurocientistas. No primeiro caso, por desconhecer o que se está falando e, 

no caso dos neurocientistas, provavelmente por não ser muito importante criticar mais uma 

ideia sem sentido no campo da neuroclínica, como relatou Martin Gardner (1957). 

Estudos e pesquisas recentes interligando diretamente a neurociência e a educação 

revisados por pares são raros, mas a tendência ao crescimento é inerente com o passar dos 

anos, mesmo no ambiente brasileiro.  
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Os tipos de críticas que em geral são direcionados os modelos psicológicos tem 

origem em um tipo muito particular dos estudiosos da linguagem, como relatou Howard 

Gardner (1995, p. 354): “Wittgenstein tinha pouca consideração pela teorização psicológica: 

na sua visão, conceitos eram muitas vezes adotados inadvertidamente a partir de certos 

aspectos sedutores da nossa linguagem”. A partir daqueles trabalhos e considerações de 

Wittgenstein, a investigação das representações internas tomou um rumo que sempre se 

preocupou com a questão da validade dos modelos e de certa forma a presença filosofia para 

validar ou auxiliar os estudos e os aspectos linguísticos (GARDNER, H., 1995, p. 355).  

De fato, contemporaneamente há estudos que demonstram a força dos argumentos a 

favor do rigor científico tanto da psicologia e da neurociência quanto dos pressupostos 

educacionais. Mesmo pessoas bem intencionadas, porém inadvertidas das reais 

potencialidades e impossibilidades desses campos do conhecimento e das armadilhas a que 

estão sujeitas, muitas vezes superadas historicamente, ainda continuam a cometer erros e a 

concluir que as descobertas neurocientíficas terão impacto direto na sala de aula e no 

currículo com concepções totalmente novas proporcionadas por aqueles pesquisadores que 

trabalham em laboratórios.  

No levantamento do estado da arte sobre as contribuições da Neurociência para a 

Educação no aspecto do ensino e da aprendizagem, Hall (2005) apresenta de forma clara os 

principais temas, assuntos e artigos de revisão, incluindo as metodologias utilizadas em 

pesquisas cerebrais (como as técnicas de imageamento cerebral), os cuidados a serem 

tomados na migração de um campo do conhecimento a outro (como da neurologia para a 

educação e da psicologia para a neurologia), além dos principais consensos e 

desentendimentos entre cientistas. A revisão foi encomendada pelo Scottish Executive 

Education Department, cujo equivalente brasileiro é o Ministério da Educação. Pesquisadores 

da Universidade de Glasgow e os executivos do Departamento Escocês da Educação 

encomendaram uma metanálise das pesquisas recentes sobre o cérebro e o desenvolvimento 

da mente, tendo, como foco, o impacto das novas tecnologias na aprendizagem e possíveis 

aplicabilidades futuras, determinando instruções programáticas em vários níveis educacionais. 

A metodologia de levantamento foi restrita aos trabalhos publicados nos 5 anos anteriores ao 

levantamento, com exceção dos trabalhos frequentemente citados na literatura (HALL, 2005). 

Nas palavras do pesquisador escocês (HALL, 2005, p. 1): 



Luciano Eiken Senaha Quais as contribuições neurocientíficas para o letramento emergente na educação 
infantil em crianças de 0 a 5 anos de idade? 

 

188 

 

 

In subsequent discussions with SEED [Scottish Executive Education 
Department] it was specified that the review should concentrate on 
‘literature published in the last five years unless it is cited frequently in the 
recent literature and should not be ignored’. As we shall see, some very 
influential pieces of brain research pre-date the ‘last five years’ and have 
been the subject of much recent discussion. They are either included here 
directly, or recent interpretations of them are discussed. 
Searching for relevant literature posed some particular problems in that the 
neuroscientific literature was an unfamiliar area to us, and the two sets of 
literature (neuroscientific and educational) showed very little overlap in the 
terms used as keywords in the literature databases. Only the very broadest 
categorisations could be used. For example, in one educational database 
nothing more subtle than the keyword ‘brain’ could be used without losing 
almost all references. Educational databases do not contain a rich set of 
neuroscientific descriptors, and neuroscientific databases do not contain a 
rich set of educational descriptors70.  

 

Mesmo com as advertências de John Hall em 2005 na Escócia, o país vizinho, a 

Irlanda do Norte adotou algumas justificativas baseadas em jargões e neuromitos difundidos 

para uma reforma curricular aparentemente melhor, que determinasse a melhor forma de 

aprender, ensinar e o melhor modelo de currículo, conforme relatam Purdy e Morrison (2009, 

p. 107). Os dois últimos autores também adotam a perspectiva wittgensteiniana para 

investigação das confusões repetidamente presentes nas propostas e discursos da 

aplicabilidade das descobertas científicas na educação. O jargão sedutor da neurociência está 

instaurado para afirmar saberes antigos construídos empiricamente no campo educacional, 

sem fazer alusão aos autores, concepções e épocas reais de construção daqueles 

conhecimentos pedagógicos.  

                                                           
70 Em discussões posteriores com o Departamento Executivo Educacional Escocês, foi especificado que a 
revisão (do estado da arte) deveria se concentrar sobre a literatura publicada nos últimos cinco anos, a menos que 
fosse citada frequentemente na literatura recente e não deveria ser ignorada. Como podemos observar, algumas 
influentes pesquisas do cérebro são pré-datadas aos últimos cinco anos e são sujeitos/questões de muitas 
discussões recentes. Ambas são inclusas aqui ou recentes interpretações delas são discutidas. 
A busca por uma literatura relevante causou problemas particulares, pois a literatura neurocientífica era pouco 
familiar e os dois grupos de literatura (neurocientífica e educacional) mostraram muito pouca abrangência nos 
usos de palavras-chave no banco de dados. Somente as categorizações muito amplas puderam ser utilizadas. Por 
exemplo, em uma base educacional nada mais que a palavra cérebro poderia ser utilizada sem perder quase todas 
as outras referências. Banco de dados educacionais não contém um rico grupo de termos neurocientíficos 
relacionados e banco de dado neurocientíficos não contém um rico grupo de termos educacionais relacionados.  
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A maior parte dos críticos dos estudos do cérebro e da mente e a transposição desses 

saberes para uma matriz educacional, utilizando a expressão do pesquisador Carvalho (2000), 

em geral não negam as contribuições que as novas ciências podem trazer ao campo 

educacional. Contudo a exacerbada propaganda e as promessas milagrosas de políticos e parte 

da imprensa não projetam respostas aos acadêmicos, professores e pesquisadores educacionais 

aos tipos de estudos que evidenciam processos de investigação das reais contribuições 

neurocientíficas para a sociedade e vice-versa. Isso se deve ao fato de que geralmente para 

solucionar um problema é necessário obter de uma forma clara uma pergunta ou saber com 

certa precisão qual o problema para a busca de soluções.  

Aproximar as Ciências da Educação das questões biológicas requer um cuidado para 

não recair nas questões racistas e eugênicas, apresentando dessa forma uma mudança 

filosófica que os cientistas cognitivos chamaram de questões metodológicas ou os problemas 

do behaviorismo metodológico e do behaviorismo filosófico, conforme aponta Churchland 

(2004). Talvez, indevidamente, as ciências educacionais tenham desprezado quase que 

completamente muitas das metodologias desenvolvidas durante a hegemonia do 

Behaviorismo radical de Skinner e alguns pontos das teorias que cercam os estudos em 

etologia, confundindo as técnicas ou as metodologias de pesquisa com a fundamentação 

teórica ou filosófica. Chama-se atenção para esse fato porque muitas das técnicas utilizadas 

nas ciências médicas, biológicas, exatas e psicológicas de caráter cognitivo e neurocognitivo 

superaram tais problemas. 

 Uma abordagem nova que trata da interligação de aspectos gerais entre a filogenia e a 

ontogenia no desenvolvimento humano é a Psicologia Evolucionista com base na Teoria da 

Evolução das Espécies. Embora durante a parte inicial do desenvolvimento desse tipo de 

pesquisa tenha suscitado embates entre pesquisadores que acreditavam em um inatismo 

exacerbado versus formas culturais e sociais de respostas mentais, e que levaram ao falso 

dilema ou falso paradigma entre Piaget e Vygotsky, hoje tal polêmica parece não levantar 

mais discussões. Como relatam Otta e Yamamoto (2004), a pesquisa em Psicologia 

Evolucionista levanta questões sobre a importância do estudo do comportamento animal para 

o entendimento do ser humano, da evolução humana, das diferenças individuais e das 

repercussões da psicologia evolucionista na pesquisa do desenvolvimento infantil (como por 
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exemplo o surgimento da metacognição, o pensar sobre o pensar; do egocentrismo e da 

predisposição inata dos recém-nascidos).   

 Muito antes de Lahire ou dos primeiros estudos cognitivos de Piaget ou Bruner, 

Dewey já apontava algumas reflexões filosóficas da razão científica. De maneira pragmática 

as ideias do autor serviram de inspiração para educadores da época repensarem questões 

linguísticas e estabelecerem suposições a respeito do funcionamento linguístico na mente das 

crianças e adultos, da relação entre a teoria da Evolução, da psicologia cognitiva, etc. Dewey 

é talvez um dos primeiros a sugerir que as atividades culturais interagem no indivíduo em um 

impulso já ativo que busca certa satisfação e não somente se sobrepõe a natureza humana. No 

limite desse pensamento, a cultura pode ou não interagir com a natureza humana da criança 

para produzir a realidade intelectual  (DEWEY, 1933, p. 206), também é notável que, já 

naquela época, muito antes às críticas mais contundentes ao Behaviorismo por meio do 

trabalho de Chomsky, Dewey pensa a criança como um ser pensante que interage com a 

realidade, não se constituindo como uma máquina que responde a estímulos. Dewey (1933, p. 

206) constata que:  

O observador poderá notar que esse ato [a aprendizagem] se parece ao do 
adulto e disso conclui que foi adquirido por imitação, quando, de fato, o foi 
pela observação, seleção, experimentação, e confirmação por meio de 
resultados. É só mediante esse método que há disciplina da inteligência e 
proveito educativo. A presença das atividades dos adultos desempenha 
grande papel no desenvolvimento intelectual da criança, porque acrescenta 
aos estímulos naturais do meio outros estímulos tanto mais exatamente 
ajustados às necessidades de um ser humano, quando são mais ricos, melhor 
organizados, mais complexos, permitindo adaptações mais maleáveis e 
produzindo novas reações. Mas utilizando esses estímulos a criança segue os 
mesmos métodos que quando forçada a pensar para conseguir assenhorear-se 
do próprio corpo71. [grifo nosso] 

   

 A passagem anterior expõe o problema enfrentado na contemporaneidade dos 

cientistas cognitivos de se entender teoricamente e empiricamente como as diversas formas de 

cultura nos tornam humanos ou como muitas vezes o convívio de animais junto aos humanos, 

de certa forma, transmite certas características e como a educação na plena complexidade 

sistêmica e política é uma forma peculiarmente humana; há um caminho a ser traçado que 

envolve uma investigação mais aprofundada.  

                                                           
71 Tomar posse. 
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 Embora para alguns autores a perspectiva evolutiva seja ligeiramente diferente de um 

campo do conhecimento chamado de sociobiologia, para outros foi um dos primeiros 

movimentos acadêmicos com amplo impacto social a pensar na união entre questões culturais 

e biológicas, como apontam Pinker (1998) e Ades (2009), e o primeiro movimento a enfrentar 

a interpretação determinista da biologia pelas ciências humanas. Para  Pinker (1998, p. 53-56), 

há algumas diferenças que levam a psicologia evolutiva a se diferenciar da sociobiologia, 

como, por exemplo, a consideração dos aspectos mentais do conhecimento humano, do 

desenvolvimento, da etologia e dos estudos comparativos entre psicologia humana e não 

humana. A sociobiologia em geral postula que o comportamento cultural esteja associado de 

uma forma simplista ao biológico, sem considerar o aspecto cognitivo e comparativo 

(PINKER, 1998; SPERBER, 1999). Embora os autores citados também reconheçam que em 

algumas pesquisas essas diferenças são muitas vezes ligeiras, outros pesquisadores acreditam 

que a Psicologia Evolucionista é uma renovação ou melhoramento da Sociobiologia 

(GAZZANIGA, IVRY e MANGUN, 2006, p. 599).   

 A ênfase cognitiva relacionada ao social advém da variabilidade genética que permite 

muitas espécies de serem organismos sociais, derivando-se também a filogenia humana. 

Espécies primatas não humanas também apresentam aspectos grupais e socializadores, mesmo 

que não na forma complexa demonstrada pela espécie humana. O grande debate entre os 

defensores de uma ontogenia exacerbada, em que tudo é social ou é construído pelo sujeito e 

ambiente, é uma visão passada e superada na biologia, questão mais conhecida como o 

determinismo ambiental. A interação cultural não é restrita aos humanos. Não se encontra 

formação de sentenças ordenadas ou qualquer tipo de atividade desse tipo em primatas não 

humanos. No entanto, estudos comparativos atentam para o fato de que também há 

transmissão de informações ou compartilhamento de cultura não restrita ao Homo sapiens. À 

título de exemplificação, Ribeiro, Bussab e Otta (2004, p. 258) relatam um estudo em que 

uma fêmea pertencente a “um grupo de macacos japoneses” começou a lavar as batatas em 

um rio e, depois de três anos, a prática já atingia “40% do grupo”. Outros autores estudam a 

transmissão cultural em cetáceos (RENDELL e WHITEHEAD, 2001) e alegam que a cultura 

pode ser responsável por um fator evolutivo importante para a sobrevivência de alguns grupos 

de seres vivos. É muito provável que outros estudos nessa linha evolutiva possam ser 

encontrados e de certo modo requisitem uma redefinição de cultura ou transmissão de 

ensinamentos que não seja restrita aos seres humanos. Do mesmo modo, aposta-se em uma 
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redefinição de criança, aluno e interação social complexa que possa auxiliar professores em 

atividades educacionais. 

 Um autor em especial que trata das relações entre esses vários campos do 

conhecimento é Jerome Bruner. O pesquisador esteve no cerne do nascimento dos estudos da 

Ciência Cognitiva, movimento que tinha como pressuposto estudar a realidade mental do 

homem do ponto de vista evolutivo. Dentre sua vasta produção bibliográfica, foram 

publicados livros, artigos e comentários de artigos que acredita-se servirem de base para um 

debate entre o campo da Pedagogia, da Psicologia e de uma possível influência teórico-prática 

da descoberta de um tipo muito particular de neurônio chamado neurônios-espelho na 

interação ou interligação entre os campos do conhecimento.  

  Originalmente nascida de uma ramificação que envolve áreas interdisciplinares da 

medicina como psiquiatria, fisiologia médica e principalmente das novas técnicas de 

visualização de imagens oriundas das várias áreas das Ciências Cognitivas (GARDNER, 

2003; GAZZANIGA e HEATHERTON, 2005; GAZZANIGA, IRVY e MAGNUN, 2006). A 

Neurociência, que não é restrita apenas à Neurologia clínica, continua relacionada aos campos 

da Psicologia e de estudos comparativos entre animais, sendo que, nos últimos anos, ganhou 

grande impulso com o advento das novas técnicas de imageamento cerebral. 

 Os estudos neurológicos atuais não estão restritos à visualização do que há ou da 

constituição histológica do Sistema Nervoso Central. Antes do surgimento da tecnologia de 

visualização do cérebro, os tipos mais comuns de exames eram relacionados aos exames post-

mortem ou a outros tipos de técnicas invasivas que objetivavam a retirada do órgão ou de um 

pedaço de tecido e o estudo histológico do mesmo. Cada técnica utilizada para entender o 

funcionamento do órgão tem uma característica diferente, podendo hoje em dia serem 

recombinadas entre si, acrescentando e criando novos métodos de estudo (GAZZANIGA e 

HEATHERTON, 2005; GAZZANIGA, IRVY e MAGNUN, 2006).  

 Os estudos em ciências neurológicas referentes ao campo educacional podem ser 

divididos em exploratórios ou invasivos; comparativos ou comportamentais em humanos, 

primatas e outros animais no geral e aqueles sobre o imageamento e as técnicas de medição 

cerebral, conforme classificou Hall (2005). 
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  De acordo com alguns neurocientistas, os neurônios-espelho podem ter grande 

influência nas propriedades filogenéticas de primatas (incluindo o ser humano) na interação 

social, no reconhecimento de situações abstratas, metáforas, Teoria da Mente e metacognição 

(estes três últimos exclusivamente humanos). Estudos neurológicos e cognitivos 

(MCNAMARA, 2006; RANNEY e SHIMODA, 1999) apontam para as possibilidades 

explicativas e descritivas para esses tipos de estudo. 

No último capítulo do livro de Jerome Bruner “A cultura da Educação” (2001), onde o 

autor argumenta sobre a força de novas teorias, métodos e abordagens teóricas para as futuras 

investigações em Psicologia, há a exemplificação de como uma descoberta sobre um cérebro 

lesionado pode alterar os nossos modelos sobre a mente e as explicações da aquisição da 

cultura. Também é claro em afirmar que tais descobertas não são em hipótese alguma 

definitivas, necessitando de um amplo debate na comunidade científica. Outro aspecto 

importante é que o autor não vê a distância que separa os ambientes educacionais dos 

laboratórios presentes nos estudos etológicos ou neuropsicológicos como impedimento para a 

construção de novas teorias e respostas aos assuntos educacionais; muito provavelmente essa 

distância ou aversão à biologia ainda seja um resquício da luta acadêmica para se excluir os 

estudos behavioristas das teorias educacionais. Talvez a tradição norte-americana de pesquisa 

educacional e psicológica tenha uma influência diferenciada dos impactos que tiveram aqui 

no Brasil. 

É pouco proveitoso fazer um exercício de futurologia, tentando desvendar quais 

estudos neurocognitivos serão utilizados pelas linhas pedagógicas para a fundamentação da 

práxis educativa. Todavia, acreditamos que os pesquisadores formados e em formação 

respeitem tradições de pesquisas, metodologias e alguns referenciais bibliográficos pelo 

menos por um certo tempo. Isso é decorrente de um certo capital científico acumulado, 

algumas estruturas sociais que demandaram tempo de leitura, formação, fomento e pesquisa; a 

princípio, não é objetivo deste trabalho distinguir a espécie de capital científico, se é 

institucional ou burocrático ou puro ou totalmente político (BOURDIEU, 2004, p. 30-35).  

Uma hipótese levantada neste trabalho é a de que há concentração de pesquisadores 

em determinados tipos de pesquisa e linhas teóricas que excluem autores, métodos e teorias 

ligadas a um tipo de produção interdisciplinar, como, por exemplo, a Psicologia Cognitiva, a 

Neuropsicologia Cognitiva e a Evolutiva. Tentar avançar ou observar as contribuições da 
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Neuropsicologia Cognitiva sem assistir às concepções da Teoria da Seleção Natural de 

Charles Darwin é uma postura perigosa. Em parte, parece ser decorrente de uma tradição 

predominante no ambiente brasileiro contemporâneo. Tais polarizações ou predomínio de 

determinados grupos podem ser decorrentes de teorias gerais de entendimento do homem com 

a realidade, como denuncia Bruner (2001, p. 158) sobre o próximo capítulo da Psicologia: 

 

Certamente não será nenhuma surpresa, então que eu agora argumente que a 
psicologia do futuro deve, praticamente como uma condição de sua 
existência proveitosa, manter-se atenta ao biológico e ao cultural, e fazê-lo 
considerando de forma adequada o modo como estas forças modeladoras 
interagem na situação local. Não se sinta consolado pela falsa alegação de 
que os psicólogos já o fazem e que sempre o fizera. Isto simplesmente não é 
verdade: sociotropos [perspectiva individualista da evolução cultural 
humana, que ignoram a base biológica moderna do social] e biotropos 
[consideram apenas o orgânico, sem a via da socialização transacional, ou 
um aspecto superorgânico] ainda pensam que estão envolvidos em uma 
situação em que não há perdedores nem ganhadores”.  

 

Na mesma obra o autor chama a atenção para pesquisas sobre a atividade humana que 

incluam o ambiente social, aspectos da descoberta recentes da biologia do ser humano, dos 

estudos comparativos com espécies geneticamente mais próximas, com bebês, autismo ou 

outras deficiências específicas que não são causadas pela falta de cultura, condição 

econômica, parentesco, estrutura social ou histórica. 

Desde o dia 17 de julho de 1990, quando o então presidente dos Estados Unidos 

declarou que os 10 anos seguintes seriam considerados a década do cérebro (BUSH, 1990), 

um volume considerável de financiamento no país ofereceu boas condições para o 

desenvolvimento de pesquisas, permitindo abrir novas frentes de trabalho, laboratórios, 

grupos interdisciplinares e outras formas de impulsionar os estudos no campo das 

Neurociências.   

 O trabalho de conclusão de curso (TCC) realizado na Faculdade de Educação da 

Universidade de São Paulo (SENAHA, 2010) sob orientação da professora Doutora Tizuko 

Morchida Kishimoto mostrou que nos 10 anos entre 1999 e 2009 o volume de publicações em 

periódicos especializados que envolviam as temáticas do cérebro, da cognição, da mente e da 

interação social seguiram, tal como esperado, um aumento considerável. Parte das pesquisas 
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desenvolvidas nas Neurociências e nas Ciências Cognitivas referem-se a bebês, crianças 

pequenas, interação entre humanos, humanos e objetos, humanos e outros primatas e o 

reconhecimento de números por parte de humanos e outros animais. Esses trabalhos traçam 

um mapa da cognição humana e das relações mente-cérebro, mente-mente e mente-objeto e 

acredita-se que muitas descobertas dos processos de aprendizagem e aquisição de novas 

habilidades cognitivas do ponto de vista evolutivo (entre elas a fala, a escrita, a atenção, a 

metacognição, etc.) possam ser úteis aos educadores, embora alguns críticos considerem 

muito difícil atravessar diretamente a ponte entre neurociência e educação. 

A forma com que certos termos e temas científicos circulam na sociedade produzem 

discursos que nem sempre são úteis para o ambiente educacional. É notadamente uma forma 

antiga e recorrente na busca por imposição de respeito e prestígio científico para uma 

atividade que não se baseia totalmente em parâmetros científicos, mesmo porque o Ensino 

enquanto campo de estudo, pesquisa e trabalho está alicerçado também sobre outros modos de 

constiuição do conhecimento e do entendimento da sala de aula: Sociologia, História, 

Filosofia, Antropologia e outras formas de enxergar e produzir realidades.  

A aprendizagem nem sempre é fruto de um ensino, porém este sempre almeja que a 

pessoa aprenda algo em um determinado tempo e em determinadas circunstâncias, completa 

ou incompletamente, com ou sem êxito. A diferença entre criança e aluno é muitas vezes 

subjulgada, pois nem todo aluno é criança e nem toda criança é aluno – o aluno pode ser 

adulto, adolescente ou criança. Scheffler (1974, p. 85-87) distingue dois tipos de regras para o 

ensino de algo a alguém: aquelas chamadas de “regras exaustivas”, que garantem êxito de 

uma atividade e as “regras inexaustivas”, que melhoram o desempenho na tentativa de excluir 

os possíveis fracassos ou processos ineficazes. Nas palavras do autor, o ensino se assemelha 

mais a um tipo particular de regra: 

 

Se voltarmos agora ao caso do ensino, parece claro que, com relação às regras 
envolvidas, ele se assemelha mais à caça de leões [regras inexaustivas] do que 
à ortografia [regras exaustivas]. Nenhuma regra destinada a aumentar a 
probabilidade de êxito pode ser simultaneamente exaustiva e útil para o futuro 
professor – pelo menos até onde possamos enxergar. As regras de ensino 
podem, no melhor dos casos, melhorar o próprio ensino, no sentido de torná-lo 
mais eficiente; mas elas não podem eliminar exaustivamente a possibilidade 
de um fracasso. Podemos, se assim quisermos, chamar o ensino de uma “arte 
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prática”, na medida em que ele constitui (falando em termos bem amplos) uma 
atividade, orientada para uma meta que define o seu êxito. O fornecimento 
dessas regras é uma das tarefas de maior projeção da pesquisa educacional.  

 

  

 Seguindo algumas das observações do autor citado anteriormente, as regras 

educacionais, frutos de investigação científica, têm por objetivo minimizar o fracasso e 

indicar alternativas e combinações possíveis entre os diferentes modos de ensino. Outro ponto 

importante é o encontro de uma área de conhecimento científico com a arte aplicada de 

ensinar. Embora Scheffler não trate especificamente da neurociência, podemos concluir que o 

reconhecimento das distinções de objetivos, métodos e materiais entre a neurociência e 

educação é o primeiro passo para a aproximação de duas áreas do conhecimento que 

trabalham com o mesmo fenômeno mas em contextos diferentes. Somente uma pequena parte 

da comunidade científica busca ou objetiva melhores métodos de ensino e aprendizagem e 

trabalha sob condições que eliminam determinadas variáveis conforme a conveniência dos 

resultados e está muitas vezes distante da prática da sala de aula. Isso não invalida os 

resultados ou as conclusões dos experimentos; visualizar e entender tais diferenças é crucial 

para a pesquisa educacional e para o retorno das aplicações científicas no mundo real, como 

defendia Montessori (1965).  

Para que os campos educativo e neurocientífico iniciem pesquisas primárias 

qualitativas, talvez seja necessário criar novas formas de produção do conhecimento para 

além dos paradigmas e matrizes já existentes. Até agora, ao citarmos trabalhos de Vygotsky e 

Piaget, utilizando Bruner e Howard Gardner, procuramos demonstrar que, para que o 

surgimento promissor da abordagem neurocientífica se aproxime da Psicologia da Educação 

enquanto componente teórico e metodológico, essas áreas do conhecimento necessitam de um 

espaço próprio de fundamentação para tratar de variáveis ainda não investigadas na relação 

com a linguagem para que possa interligar outras dimensões não atendidas pelos paradigmas 

dominantes existentes sem que haja o desprezo dos conhecimentos já estabelecidos. 
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6. Considerações finais: existe espaço para neuropesquisadores 
educacionais interessados no letramento emergente em crianças 
pequenas?

                                                                           

 

Como relatamos anteriormente no subcapítulo 2.3 acerca da interação cérebro-

ambiente para não cientistas, algumas linhas de pesquisa promissoras na época da publicação 

do documento da OECD (2007) estão em desenvolvimento. Alguns artigos descritos na 

revisão sistemática indicam que o letramento emergente é um tema de investigação com 

grande capacidade de desencadear pesquisas multidisciplinares.  

Para a criança pequena, a aprendizagem é um processo que envolve demasiadamente 

os aspectos emocionais. O sistema límbico é uma parte do cérebro importante nessa 

mediação, em especial a amígdala e o hipocampo. São estruturas antigas na escala 

filogenética e estão relacionadas ao estresse, fatores de tomada de decisão, medo e julgamento 

social (OECD, 2007). A ideia de aprendizado efetivo pela criança é desenvolvida quando as 

estruturas neurais podem ser requeridas de forma a funciorarem em um padrão ótimo, 

atingindo, assim, o conceito de fluidez e engajamento desenvolvidos por Csikszentmihalyi 

(OECD, 2007, p. 71). 

Os estudos da aquisição da linguagem pelo cérebro mostram que ele possui estruturas 

biologicamente determinadas para a aquisição dessa representação humana. As informações 

sensórias e o processamento em locais do cérebro específicos comprovam essa afirmação, 

principalmente em áreas como a temporal basal esquerda, giro frontal inferior esquerdo e giro 

médio posterior esquerdo ou área de Wernicke (OECD, 2007, p. 85-87; KANDEL, 2000). 

É bem provável que o campo da Psicologia Educacional necessite de reflexões 

aprofundadas sobre os resultados das ciências do cérebro. É preciso que parte da produção 

acadêmica das universidades tenha profundidade e conhecimento técnico sobre o assunto. Se 

uma nova via de pesquisa surge dentro do campo das ciências psicológicas, faz-se necessário 

um novo olhar sobre tais trabalhos. Não é mais possível simplesmente julgá-los como 

positivistas ou tendenciosamente ausentes de reflexão social ou fora de contexto. Assim como 

houve uma ressignificação e evolução da maneira de se utilizar dados construídos em 

laboratórios para aplicá-los nos procedimentos médicos, fisioterápicos, fonoaudiológicos e 
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psicológicos, há uma necessidade de se construir um caminho entre os dados brutos em 

informações aplicadas, pois nem tudo que é descoberto ou construído em uma forma in-vitro é 

diretamente utilizado in-vivo. Também não podemos afirmar ideologicamente que 

procedimentos baseados em evidências, experiências controladas ou situações não escolares 

sejam pouco úteis ao conhecimento educacional e pedagógico. 

 O ceticismo de Montessori e Bruer é baseado em experiências que ocorreram no 

ambiente acadêmico e que não resultou em grandes novidades para o campo educativo de 

imediato. Contudo, não podemos afirmar que naquela época as experiências, os esforços e os 

grupos de pesquisa foram realmente desenvolvidos proporcionando ambientes 

interdisciplinares e sistemáticos. As tecnologias eram outras e muito mais precárias. 

 Por outro lado, encontramos Bruner, Gardner, Luria, Dehaene, Morais, Miller e muitos 

outros cientistas que defendem uma inserção desses conhecimentos para subsidiar o campo 

educativo. Talvez não seja possível uma conversão ou formação em grande escala de 

educadores e pesquisadores nessa área, pois inicialmente ela inclui matérias que dificilmente 

auxiliariam na formação básica do professor em nível de graduação, como anatomia e 

neuroanatomia, bioquímica e estatística. Algumas publicações internacionais relatam a 

importância de um núcleo de pesquisadores em educação que possam transitar entre teorias 

pedagógicas e neurocientíficas, mas também auxiliar o campo científico a produzir pesquisas 

primárias. O ambiente acadêmico de uma universidade que possibilite uma formação 

específica nessas áreas é desejável, porém restrito a certos centros de formação. 

 O artigo da revista Science (2004) referido no capítulo sobre a metodologia de 

pesquisa desta dissertação talvez teria sido muito criticado por Alexander R. Luria. No 

capítulo 15 sobre a organização cerebral e distúrbios patológicos da produção do discurso, 

publicado no livro Language and Cognition (LURIA, 1981b), o autor russo afirma que há 

basicamente duas rotas para se pensar a funcionalidade do cérebro e as funções da linguagem. 

A primeira seria a comparação entre estruturas e localização cerebrais entre vários animais e 

homens, ou a anatomia comparada. Segundo o estudioso, essa opção não nos trará muitas 

novidades sobre a fala humana e o processo de comunicação falada. A opção mais segura é 

aquela que compara os padrões normais do desenvolvimento e as patologias ou problemas 

neurológicos. Nas palavras do autor (LURIA, 1981b, p. 212): 
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Thus, an analysis of the transformations which occur in the evolution of the human 
brain can tell us almost nothing about the properties of human language and about 
the processes of speech communication. 

Nor can we expect anything more from an ontogenic analysis of the brain. The 
development of a child´s brain occurs relatively fast, but even this pace of 
development is not comparable with the extraordinarily fast pace at which a child 
learns language. In a very short time, sometimes within 6 or 10 months, children 
master the basic deep grammatical structures, learn the basic rules of language 
structure, and pass on to complex forms of speech utterance. Hence, an ontogenic 
comparison of the brain provides us little material for understanding language 
development72.  

 

 A perspectiva de Luria para investigar os problemas de fala relacionados à Cognição e 

ao cérebro humanos estão mais próximas às condições patológicas; dessas experiências ele 

elabora alguns conceitos sobre a funcionalidade e a formação do significado das palavras, 

semântica, comparação, classificação e ordem.  

Quando limitamos os trabalhos de Vygotsky e Luria, não queremos diminuir a 

importância desses autores para o campo educacional. Ao afirmar que o estudo das funções 

neurais de Luria (1981a, 1981b) são mais coerentes para nossos propósitos de visualizar as 

contribuições da neurociência para as questões do letramento, entre as várias outras 

habilidades humanas, queremos mostrar ao leitor que os trabalhos de Vygotsky ainda não 

tinham desenvolvido noções específicas da cognição, mas de um funcionamento mental, 

como a ideia geral de consciência. Entrar no campo da neurociência e educação requer 

fundamentação na importância da descrição entre atividades neurais e a relação com 

processos cognitivos de alta ordem. Pesquisar em documentos históricos e filosóficos a 

importância da consciência no ser humano está muito mais próximo dos limites do campo das 

ciências humanas do que no lado dos limites das ciências neurocognitivas.  

Ao especificar, definir áreas de pesquisa do cérebro como giro temporal, lobos frontais 

e relacioná-las com ações humanas observáveis ou indiretamente mensuráveis, colocamos à 

disposição dos educadores uma visão mais clara sobre essa nova ciência da mente e do 

cérebro. Acreditamos que as concepções novas no campo educativo como as funções 
                                                           
72 Nesse sentido, uma análise das transformações que ocorrem na evolução do cérebro humano não dirá quase 
nada sobre as propriedades da linguagem humana e sobre os processos da comunicação do discurso. Também 
não podemos esperar nada mais da análise ontogênica do cérebro. O desenvolvimento do cérebro de uma criança 
ocorre relativamente rápido, mas mesmo este desenvolvimento não é comparado com a velocidade com que a 
criança aprende a língua. Em um curto período de tempo, geralmente entre 6 e 10 meses, crianças adquirem 
estruturas gramáticas profundas, aprendem as regras básicas da estrutura da língua e passam sobre formas 
complexas da fala. Por essa razão, uma comparação ontogenética do cérebro nos proporciona muito pouco 
material para entender o desenvolvimento da língua.  
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executivas (TAU e PETERSON, 2010), a relação entre audição, taxa de batimentos cardíacos 

e atividade neural (SANTESSO et al., 2007) e as observações de cientistas sobre o livros 

infantis e a relação das crianças com as respectivas mães no momento do manuseio do 

impresso (OHGI et al., 2010), por exemplo, reforcem essa afirmação. 

 Não podemos negar que as metanálises proporcionadas por tais experiências possuem 

força suficiente para abalar muitas afirmações que há anos fazemos no campo educacional. A 

questão da leitura integral (Whole Word) ou o reconhecimento instantâneo de palavras é 

apenas um exemplo.  

 A introdução no recurso da neuroimagem para evidenciar alguns padrões mentais é 

algo muito novo na área médica e psicológica. A transposição didática para recursos e 

metodologias de ensino carecem de uma reflexão da especificidade de tais ferramentas 

tecnológicas. Mesmo nas áreas médicas, houve uma significativa evolução e desenvolvimento 

do pensamento científico (método científico) e da aplicação de métodos em situações 

condizentes com a necessidade do paciente. Por exemplo, Martins, Benseñor e Atta (2002, p. 

1) relatam que mesmo a experiência baseada em evidências dos médicos é fundamental para 

desenvolver uma prática eficiente: 

 

Acreditamos que a possibilidade que o médico tem de utilizar sua 
capacidade de pensar, perguntar, ouvir, sentir, olhar, tocar, examinar o 
paciente é o instrumento de diagnóstico (e muitas vezes terapêutico) mais 
poderoso de que ele dispõe, e os estudos realizados têm confirmado esta 
ideia, que é a ideia central de nosso livro. O próprio médico tem um poder 
diagnóstico maior do que toda a tecnologia hoje disponível a serviço do 
diagnóstico e que fornece ao médico informações cada vez mais valiosas, 
desde que usadas com inteligência, critério e, principalmente, a partir de 
dados de estudos científicos que demonstrem sua utilidade em cada situação 
clínica, sua sensibilidade e sua especificidade. 
A observação de que o instrumento diagnóstico e muitas vezes o terapêutico 
mais importante que o médico dispõe é ele mesmo, sua inteligência, seu 
conhecimento, suas habilidades e suas atitudes, deveria ter uma importância 
central em toda a estrutura de atendimento de saúde.  

 

 O trecho acima ilustra bem uma imagem interna da profissão médica, mas pode ser 

transposta para várias outras situações em que o aporte tecnológico é disponível ou não. A 

Enfermagem, a Psicologia, a Fonoaudiologia, a Fisioterapia, a Educação e muitas outras áreas 

do conhecimento devem disponibilizar as ferramentas básicas para o profissional poder tomar 
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a decisão de qual estratégia utilizar para suprir as necessidades do aluno. A utilização dos 

recursos cognitivos como estratégias fônicas para uma ressignificação da alfabetização, bem 

como materiais e ambiente adequados para o letramento deveriam estar presentes no 

desenvolvimento curricular de pedagogos e outros profissionais das licenciaturas a fim de 

suprir e instrumentalizar os profissionais do ensino. Hoje, no entanto, há um predomínio de 

matérias e debates teóricos puramente desconexos dos estágios e das práticas do ensino, com 

a desculpa de formar pensadores, não técnicos de ensino. Muitos teóricos defendem que não 

se deve ensinar técnicas de ensino aos professores, que o ensino precisa ser não-diretivo e 

instintivo e que a criação de vínculo afetivo seria suficiente para o ensino e educação na sala 

de aula. Essa é uma visão naif e perpetua condições sociais muito perversas para quem mais 

precisa das intervenções educacionais, uma classe social menos favorecida. O aluno bem 

preparado pode ser também aquele que sai da faculdade com um saber e conhecimento 

técnico-científico estruturado a fim de utilizar da melhor forma possível várias técnicas do 

ensino de alfabetização, letramento, literário e das várias expressões da linguagem humana. 

 Outro livro da área das ciências médicas indica logo na primeira página do capítulo I a 

desnecessária utilização de recursos tecnológicos para profissionais bem treinados (SEIDEL 

et al., 2007, p. 1): 

 

Não se põe em dúvida o benefício incomensurável dos avanços tecnológicos, 
mas o tratamento dos pacientes é muito mais do que meramente técnico. Os 
profissionais de saúde, educados e treinados para padrões rigorosos, são 
aprovados pela sociedade para prestar conselhos e a cura potencial dos seus 
semelhantes – para oferecer tratamento a pessoas e não a objetos. O 
tratamento apropriado requer um humanismo que pode ser conduzido apenas 
por um toque humano. Esse “toque” é essencial para o aspecto clínico ser 
mantido em voga por uma experiência e um discernimento que podem 
derivar-se apenas do ato íntimo de ouvir e ver os pacientes, a “superposição 
de mãos”. Esta realização física de nossos relacionamentos como os nossos 
pacientes, particularmente quando a doença aumenta a sua vulnerabilidade, 
não pode ser substituída. 

 

 Com a moda de citar neuroimagens sobre todos e quaisquer tipos de exames, muitas 

vezes sem saber o que isso significa na verdade, educadores ou neuroeducadores – para 

utilizar a expressão da moda – procuram, a cada dia, supervalorizar o potencial da própria 

atividade professoral. Embebedados em uma tecnologia que muitas vezes nem mesmo muitos 
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médicos são familiares, expressam conclusões sobre o funcionamento cerebral como se 

fossem diretamente um resultado da mente humana ou diretamente aplicáveis ao ambiente 

social.  

 Promover análises das obras de autores clássicos e relacioná-las às novas descobertas 

da neurociência nasceu da inspiração das Ciências Cognitivas. É uma forma de repensar o 

papel da teoria e da influência desses autores para o conhecimento novo. No campo das 

Ciências Cognitivas esse tipo de pesquisa foi importante para mostrar como determinadas 

concepções errôneas (pseudoverdadeiras) sobre o funcionamento da física e da biologia 

permanecem fortes na mente humana. A educação e o ensino de qualidade são as principais 

vias para modificar tais concepções.   

Embora o psicólogo norte-americano Paul Bloom (2004, p. 9) não seja contra a análise 

de imagens neurocientíficas em bebês, ele elabora algumas considerações sobre a 

neurociência e as novas técnicas de imageamento cerebral que devem ser levadas em 

consideração (Bloom, 2004, p. 9):   

 

One might imagine that we can learn about what babies understand by 
scanning their brains in some way, using modern techniques of 
neuroscience. So far, however, these techniques remain crude and often 
cannot be done with babies because they are too dangerous, or because they 
require that the subject remain awake but very still for a long period of time. 
In any event, the main problem with such methods is that the data they 
provide—on the brain’s electrical activity, blood flow, and oxygen use —do 
not tell us much about the specifics of mental life. Even for adults, it is 
unusual for the techniques of neuroscience to provide insights that we had 
not already obtained through simpler means. 
Fortunately, we do not have to wait for neuroscience73.  

 

O contexto anteriormente citado não é uma tentativa de desestimular ou minimizar o 

impacto desse tipo de pesquisa. O que parece acontecer é que muitas das descobertas 

                                                           
73 Alguém pode imaginar que nós podemos aprender sobre o que bebês entendem pelo escaneamento de seus 
cérebros em determinado aspecto, utilizando técnicas modernas de neurociência. Entretanto, essas técnicas 
permanecem cruas e geralmente não podem ser realizadas em bebês, porque elas são muito perigosas ou porque 
requerem que o sujeito permaneça acordado e parado por um longo período do tempo. Em nenhum momento o 
problema principal com esses métodos refere-se aos dados que eles apresentam – sobre a atividade cerebral, 
fluidez de sangue e consumo de oxigênio –; não nos diz muito sobre as especificidades da vida mental. Mesmo 
para adultos, não é usual que essas técnicas de neurociência proporcionem reflexões que nós já não tenhamos 
obtidos por maneiras simples.  
Felizmente, nós não precisamos esperar pela neurociência.  
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atribuídas à neurociência ou à uma neurociência psicológica já eram corroboradas por outras 

vias de análise do desenvolvimento da criança, dos alunos, do ensino e dos métodos de 

ensino. A busca por algo novo ou novas contribuições das ciências da mente e do cérebro para 

o ambiente escolar requer que estudemos o que alguns autores clássicos da área pedagógica 

produziram sobre determinado assunto ou tema. Nesta dissertação procuramos evidências em 

dois autores clássicos da pedagogia mundial, porém é provável que outros autores tenham 

produzido referências importantes sobre o assunto. Afirmar que algo é realmente novo na área 

educacional, ignorando o passado pedagógico da história da humanidade é uma tentativa 

perigosa e pouco científica de defender objetos, métodos e conclusões de pesquisas realmente 

interessantes de um campo do conhecimento tão profícuo quanto as novas ciências da mente e 

do cérebro. 

Pesquisadores da época do nascimento das Ciências Cognitivas relatam que havia uma 

profunda preocupação em revisar, fundamentar ou mesmo refutar as pesquisas 

contemporâneas e o desenvolvimento de futuras pesquisas cognitivas confrontando 

pensadores clássicos do conhecimento humano como Aristóteles, Descartes, David Hume, 

Rousseau, Santo Agostinho e outros. Alguns desses autores estão ligados à formulação de um 

pensamento científico chamado de positivismo, outros à uma tradição que predominava a 

reflexão antipositivista, enquanto outros não se encaixavam em nenhuma dessas 

classificações. 

 Concordamos com o neurocientista Stanislas Dehaene (2009, p. 327), especialista em 

pesquisas cerebrais sobre o processo de leitura, quando recomenda que nós educadores 

devemos nos apropriar do conceito de “experimentação” com um desenho meticuloso de 

pesquisa, englobando inúmeras variáveis, em dias diferentes e com metodologias, abordagens 

e  recursos diferenciados. Também questionamos o pesquisador francês se o campo educativo 

não estaria fornecendo as respostas para muitas dessas experiências antes da chegada da 

neurociência.  

 Com este estudo, procuramos evidenciar o valor do conhecimento já estabelecido e 

mostrar que o que já sabemos sobre a criança em desenvolvimento é ainda um conhecimento 

seguro e efetivo e menos dispendioso. Mesmo na área da saúde, novas tecnologias demandam 

tempo de pesquisas para se firmarem como objetivas, seguras e realmente necessárias, como 

informam as Diretrizes Metodológicas (BRASIL, 2009, p.12): 
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Nos diversos setores econômicos, a difusão da tecnologia tende a envolver 
um processo de substituição, em que a nova tecnologia ocupa o espaço das já 
existentes. Na saúde, novos procedimentos e novas técnicas de tratamento 
são incorporados pelos diversos profissionais de forma muitas vezes  
acelerada e  mesmo antes de evidências suficientes que comprovem  sua 
segurança, eficácia e efetividade. 

  

 Os documentos neurocientíficos revisados especificamente para esta dissertação de 

mestrado afirmam que o ensino do letramento emergente deva ser equilibrado, evitando 

demasiadamente peso em uma ou outra metodologia, um ou outro paradigma, afastando as 

ideologias, as crenças infundadas ou observando apenas resultados estatísticos. É importante 

que o letramento baseado em neurociência seja pautado em várias evidências científicas 

(OECD, 2007, p. 88-89), não se esquecendo do que já é estabelecido como medida já 

consagrada.  

 Até há pouco tempo, a alfabetização e a iniciação às letras era praticamente uma 

função escolar e predominatemente reservada aos anos iniciais do ensino fundamental. Hoje 

sabemos que esse processo não é mais exclusivo da escola e tende a ocorrer de forma mais 

precoce. Os resultados promissores do letramento emergente fazem parte de um constructo 

biopsicossocial que depende de outros fatores associados para além da escola, do espectro 

educativo. Democratizar de modo real essas descobertas e pesquisas, assim como garantir o 

acesso universal aos serviços públicos de qualidade na educação infantil, é em parte garantir o 

direito das crianças ao letramento de forma real, no aspecto mais amplo da palavra. 

A neurociência oferece suporte às teorias de aprendizagem, ao desenvolvimento e ao 

crescimento individual para todas as crianças, sejam elas deficientes ou não. Ela não nega as 

diferenças individuais, investiga, por outro lado, fatores que geralmente são estranhos aos 

linguistas e aos pesquisadores educacionais do letramento, como, por exemplo, a influência 

do pré-natal e da idade gestacioanal da criança, associada às analises e correlações possíveis 

entre tais variáveis. Verificamos que alguns parâmetros básicos para a contribuição de uma 

metodologia de ensino e os fatores que podem influenciar o ensino ainda estão ausentes nas 

pesquisas de base, nas pesquisas primárias. 
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As investigações educacionais descritas aqui evidenciam que o trabalho pedagógico 

com as crianças é composto por um numeroso e variado conjunto de técnicas, metodologias, 

abordagens e finalidades educacionais para conduzir da melhor forma possível o letramento 

na criança. Algumas análises descritivas com mais ou menos rigor evidenciam melhores 

resultados de algumas aproximações teóricas e empíricas em detrimento de outras. Ao longo 

do tempo o cotidiano escolar infantil desenvolveu – e ainda desenvolve – uma multiplicidade 

de práticas para enriquecer o cotidiano escolar infantil. O letramento ou alfabetização durante 

o desenvolvimento da criança é um tema central aos vários campos do conhecimento e podem 

servir como pontes para ligar as áreas do conhecimento. A neurociência, a neurologia e a 

neuropsicologia surgem como uma nova área de pesquisa e de base para entender novas 

concepções pedagógicas da criança e do ser humano. As práticas pedagógicas podem ganhar 

muito em fundamentação científica, no rigor das investigações; por outro lado, as ciências do 

cérebro e da mente podem ganhar em efetividade, aferindo se as descobertas em laboratórios 

podem ser transmitidas para a prática escolar e/ou mesmo como poderiam ser adaptadas para 

um contexto real mais geral das práticas humanas. 

A neurociência parece surgir como uma linha de pesquisa promissora sobre o tema, 

mas, para isso, é ideal que se leve em consideração o tempo de aprendizagem e a cultura 

escolar já institucionalizada: o aprender fazendo, o prazer e a felicidade durante o processo de 

leitura, as várias linguagens expressivas ligadas à capacidade de leitura, os estudos 

longitudinais envolvendo a linguagem, a memória em diversas fases da vida do bebê e da 

criança pequena, a melhoria das interações sociais e emoções pelos processos linguísticos, a 

mudança neurocognitiva que o processo de letramento causa na fase do desenvolvimento da 

criança contemporânea, a importância do relacionamento do letramento emergente e das 

funções executivas e assim por diante.  

A qualidade de vida ou vida saudável no aprendizado são alguns dos temas que 

merecem destaque para as pesquisas promissoras. Fatores ambientais como barulho 

excessivo, ventilação inadequada, sono, exercícios físicos e dietas influenciam nosso corpo e 

a forma com que aprendemos (OECD, 2007).  

Na pesquisa-ação de Kishimoto (2012) a respeito da  integração entre o conhecimento 

acadêmico educacional, o cuidado com crianças pequenas e as profissionais de uma creche e a 

intervenção com finalidade de minimizar a insalubridade dos atores educacionais conseguiu 
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diminuir substancialmente a quantidade de barulho produzida na instituição. No entanto, 

como publicou a pesquisadora, autoridades públicas locais não se sensibilizaram com o 

projeto inicial, o qual poderia fomentar uma experiência e formação de políticas públicas de 

impacto imediato na qualidade de vida das crianças pequenas, das professoras e dos demais 

profissionais associados à escola. Conforme defende Kishimoto (2012, p. 502), não somente é 

necessário formular novas concepções teóricas que integrem áreas multidisciplinares do 

conhecimento, como também é fundamental tornar o conhecimento público e viabilizá-lo por 

meio de políticas públicas autônomas baseadas em evidências científicas para se elevar a 

qualidade dos serviços públicos educacionais. 

 Na questão da relação brincar-letramento, acreditamos que o tema necessita de novos 

referênciais teóricos e empíricos. Acreditamos nisso principalmente porque a temática pode 

receber uma fértil contribuição da neurociência, da neurologia e até mesmo de áreas da 

medicina que não eram foco deste estudo – como a cardiopediatria –, mas que ainda não se 

integram com áreas do conhecimento como a linguística, a psicologia e a antropologia. No 

estudo de Roskos et al. (2010) não é citado enfaticamente nenhum estudo que correlacione as 

descobertas do cérebro, da formação da mente e do letramento emergente com o brincar, o 

jogo, os gestos e a movimentação corporal.  

 Por meio da integração cognitiva das diversas concepções teóricas e ações 

pedagógicas descritas por Roskos et al. (2010) e Kishimoto (2011; 2012); da necessidade de 

se entender o vocabulário expressivo dos bebês (TRUDEAU e SUTTON, 2011); dos estudos 

que relacionam as atividades neurais, a frequência cardíaca e a fala afetiva para bebês 

(SANTESSO et al., 2007); da maior ativação neural no relacionamento e da importância do 

referencial adulto para o letramento emergente em crianças pequenas (OHGI et al., 2010) que 

provavelmente significativas no controle das funções executivas (PRITCHARD e 

WOODWARD, 2011) e na ativação da memória de trabalho (FITZPATRIC e PAGANI, 

2012); dos estudos longitudinais de diferenças neurolinguísticas em crianças em idade escolar 

(PRESTON et al., 2010); de alguns projetos que correlacionam o desempenho acadêmico das 

crianças com as pesquisas do cérebro em projetos específicos (RUSHTON e  JUOLA-

RUSHTON, 2008); e da investigação neural sobre atenção seletiva e diferentes origens 

socioeconômicas (STEVENS et al., 2011), acreditamos que novos estudos acadêmicos na área 

comecem a surgir, sem no entanto desconsiderar que novas concepções teóricas surjam para 
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explicar novas relações entre objetos e atores educacionais que as teorias estabelecidas não 

são capazes de circunscrever.  

 Conforme recomendado pelos autores da metenálise (ROSKOS, 2010), o recurso da 

revisão sistemática e os impactos que os estudos causam no campo educativo e 

principalmente sobre a prática docente ainda é pouco usual, todavia é fundamental e desejável 

que pesquisas futuras surjam para melhorar o entendimento de questões ainda não estudadas 

de forma sistemática.   

 Com relação às diferenças sociais exemplificadas no recente estudo de Ferraro (2011), 

Molina (1992) já indicava que estudantes pobres tinham desempenho muito inferior e que 

provavelmente essa capacidade de ler criticamente poderia decair com a saída da escola. A 

utilização de recursos materiais, a introjeção de habitus e o aprimoramento da leitura ocorre 

de forma diferente decorrente da origem social e econômica nos atores educacionais. Se, para 

Molina (1992, p. XVII), já havia “iletrados” – ou seja, pessoas que sabiam decodificar letras 

do alfabeto e ler palavras ou até frases, mas não conseguiam entender cognitivamente a 

informação que estava escrito e transformá-las em ações racionais – em estudantes do ensino 

fundamental, o conceito de “analfabetismo infantil” de Ferraro (2011) e a necessidade de 

ações integrativas na alfabetização inicial de crianças pequenas descritas por Cruz e Costa 

(2008) não parecem desconexas.  

As causas da iliteracia e as raízes de problemas que originaram tais condições dos 

sujeitos também são descritas nos trabalhos de Ardila et al. (2010, p. 690-691) e Molina 

(1992). As características do analfabetismo, seja ele infantil ou adulto, demonstram como a 

perversidão de um sistema social ainda está para além dos muros do sistema escolar 

(FERRARO, 2011) e talvez por isso não seja visualizado por quem está dentro dela, não 

encontrando muito apoio de alguns governantes para melhorar qualitativamente o 

atendimento e as necessidades educacionais (KISHIMOTO, 2012).  

 As pesquisas neurológicas e neurocientíficas (n = 9), os estudos da psicologia (n = 6) e 

principalmente as evidências e pesquisas acadêmicas educacionais (n = 19) apresentadas nesta 

revisão integrativa indicam que, mesmo examinando variáveis comuns e objetivando a 

melhoria dos padrões educacionais, ainda parece que não há uma íntima ligação ou formação 

de matrizes capazes de articular os conhecimentos. Cabe a nós nos perguntarmos se estamos 

produzindo as respostas corretas para os anseios sociais, econômicos e individuais e se, 
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principalmente, estamos conseguindo elaborar questões que possam ser respondidas do ponto 

de vista da pesquisa educacional, neurológica e psicológica, sem esquecer que as respostas 

produzidas só servirão à sociedade se forem plausivelmente transformada em ação pedagógica 

educacional.   

Esperamos que este trabalho possa contribuir para futuras pesquisas multidisciplinares 

sobre o letramento emergente e consiga auxiliar o planejamento diário ou mesmo políticas 

curriculares de professores, bem como transmitir aos neurocientistas um pouco do debate 

educacional internacional baseado em evidências.  

 

6.2 Limitações deste estudo 

 Não analisamos neste estudo a qualidade do desenho das pesquisas, ou seja, a 

qualidade das metodologias e protocolos de pesquisa, bem como a validade das informações 

descritas. Acreditamos na credibilidade da circulação científica do conhecimento oriunda de 

fontes disponíveis na rede informatizada. Outra autocrítica refere-se ao recorte temporal deste 

estudo e algumas referências que não puderam entrar na revisão sistemática. Procuraremos, 

então, sanar algumas deficiências relacionadas a esses aspectos. A revisão sistemática mostra-

se como uma ferramenta interessante, complementar e de grande rigor metodológico, 

forçando o pesquisador a estar atento às novas publicações e ponderações a respeito das 

publicações contemporâneas e a constantemente mudar ou fundamentar as próprias práticas e 

crenças. Também nos força a conhecer novos atores, concepções pedagógicas sobre o 

letramento, a criança, o brincar e as novas diretrizes de pesquisa. Nesse sentido, é possível 

que novas ideias, aprofundamento teórico e aprimoramentos metodológicos possam surgir nos 

anos subsequentes à publicação desta dissertação, um passo inicial rumo às publicações 

futuras em campos multidisciplinares do conhecimento. 
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