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SILVA, Maria A. Farias. Análise dos programas das disciplinas de psicologia 
ofertadas por alguns cursos de pedagogia em relação à Psicologia Cognitiva e 
suas implicações educacionais. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em 
Pedagogia) – Universidade Estadual de Londrina, Londrina, PR, 2011. 
 

 
RESUMO 

Este estudo adotou como metodologia uma pesquisa documental e de campo. Inicialmente, 
foi solicitado às Universidades e Faculdades Públicas e Privadas que oferecem o Curso de 
Pedagogia no município de Londrina/PR os programas das disciplinas na área de 
Psicologia, com o objetivo de verificar, nas respectivas ementas, conteúdo programático e 
bibliografia se as disciplinas ofertadas na área de Psicologia da Educação trabalhavam o 
conteúdo da Teoria Cognitivista, em especial da Teoria do Processamento da Informação. 
Após a obtenção deste material, foram entrevistadas 12 professoras das séries iniciais de 
Escolas Municipais de Londrina. Na seleção das professoras, foi considerado o critério de 
que fossem graduadas em Pedagogia ou Normal Superior pelas Instituições pesquisadas. A 
entrevista aplicada teve como objetivo verificar se essas profissionais, tendo recebido na 
sua formação o conteúdo referente à Teoria do Processamento da Informação, têm aplicado 
a Teoria do Processamento da Informação nas suas práticas pedagógicas. As análises dos 
resultados demonstraram que o conteúdo da Teoria do Processamento é ofertado pela 
maioria dos Cursos de Pedagogia, todavia não está sendo utilizado de forma consciente 
pelos professores que tiveram acesso a esse conteúdo. Com base nestes resultados, 
sugere-se que haja uma readequação da oferta das disciplinas na área de Psicologia da 
Educação relacionada a carga horária, conteúdos e que  possibilitem discussões 
teórico/práticas de forma a propiciar reflexões sobre a prevenção e intervenção frente às 
dificuldades de aprendizagem do aluno, sobretudo à luz da Teoria do Processamento da 
Informação, possibilitando uma melhoria na qualidade do ensino.  
 
Palavras-chave: Processamento da informação. Estratégias de aprendizagem. Formação 
de professores.
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1 INTRODUÇÃO     
 

Este trabalho versa sobre a Psicologia Cognitiva, em especial sobre a Teoria do 

Processamento da Informação e sua relação com o processo de formação e a prática 

pedagógica. Vários autores (BROWN, 1997; CLARK. 1990; PRESSLEY; LEVIN, 1983, 

apud BORUCHOVITCH, 1999) defendem que pesquisas têm evidenciado que é possível 

ajudar os alunos a exercer maior controle e refletir sobre seu próprio processo de 

aprendizagem por meio do ensino de estratégias de aprendizagem. 

A escolha desta temática se deu em razão do interesse em saber se os 

professores das Séries Iniciais do Ensino Fundamental tiveram em sua formação o 

conhecimento sobre a Teoria do Processamento de Informação e a sua contribuição 

como recurso na realização do trabalho pedagógico junto aos alunos. Neste sentido, foi 

investigado se os professores pesquisados estimulam seus alunos a usar estratégias de 

aprendizagem para a melhoria do processo do ensino e aprendizagem.  

A realização desta pesquisa poderá contribuir para que os cursos de formação de 

professores possam rever a oferta de disciplinas na área de Psicologia da Educação, de 

forma que contemplem em suas ementas o conteúdo da Psicologia Cognitiva, em 

especial a Teoria do Processamento da Informação. Poderá também contribuir para uma 

reflexão sobre os conteúdos ministrados nos diferentes cursos de formação de 

professores e a aplicação dos conteúdos da Psicologia da Educação, em especial a 

aplicação da Teoria do Processamento da Informação, nas suas práticas pedagógicas no 

contexto escolar. 

 É importante que, durante a formação do professor, seja possibilitada uma reflexão 

sobre suas ações, que se relacionem teorias às suas práticas educativas e se possa 

planejar e avaliar suas ações visando a tornar mais eficiente sua atuação como educador 

e comprometido com seu trabalho. Acredita-se que o professor com formação adequada 

seja capaz de entender as atitudes de seus alunos e agir para que aconteça um melhor 

desenvolvimento do indivíduo.  

Para este estudo, adotou-se como metodologia uma pesquisa documental e de 

campo. Inicialmente, foi solicitado às Universidades e Faculdades Públicas e Privadas 

que oferecem Curso de Pedagogia no município de Londrina/PR os programas das 

disciplinas na área de Psicologia, com o objetivo de verificar, nas respectivas ementas, 

conteúdo programático e bibliografia, se as disciplinas ofertadas na área de Psicologia da 
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Educação trabalhavam o conteúdo da Teoria Cognitivista, em especial da Teoria do 

Processamento da Informação. 

Após a obtenção desse material, foram entrevistados 12 professoras das séries 

iniciais de Escolas Municipais de Londrina, PR. A sua seleção se pautou pelo critério de 

que fossem graduadas em Pedagogia ou Normal Superior nas Instituições pesquisadas. 

A entrevista aplicada teve como objetivo verificar se essas profissionais, tendo 

recebido na sua formação o conteúdo referente à Teoria do Processamento da 

Informação, têm aplicado esta Teoria em suas práticas pedagógicas.  

Este trabalho está organizado da seguinte forma: A seção seguinte à da Introdução 

traz o referencial teórico que subsidia a discussão. Com o objetivo de dar uma maior 

organização e compreensão, esta seção foi subdividida e aborda as seguintes temáticas: 
Formação de Professores: A oferta das Disciplinas de Psicologia, Psicologia Cognitiva: 

Aprendizagem por Processamento da Informação, O uso de Estratégias de Aprendizagem 

e Motivação e Implicações Educacionais. Na seção três, apresenta-se o desenvolvimento 

desta pesquisa, descrevendo sobre as Instituições pesquisadas, os participantes, os 

instrumentos de coleta de dados e procedimento metodológico da pesquisa. Na seção 

quatro apresentam-se os resultados obtidos e se realiza a discussão dos mesmos com 

base no referencial teórico privilegiado. Por último na quinta seção, são feitas 

considerações sobre o estudo realizado. 

 

  

 

 

 

 



 10 

2  REFERENCIAL TEÓRICO   
 

2.1 Formação de Professores: A Oferta das Disciplinas de Psicologia 
 
  A Psicologia desenvolveu concepções teóricas para entender o processo de 

aprendizagem, seguindo-se a esta a Psicologia da Educação. ”A partir das teorizações 

produzidas no âmbito da Psicologia com bases nestes estudos e suas implicações para a 

educação, delineou-se uma área específica de conhecimentos, que vem sendo 

denominada de Psicologia da Educação ou Psicologia Educacional.” (GUERRA, 2000, p. 

70). 

Guerra (2000, p. 76) entende que os conhecimentos produzidos pela ciência 

psicológica apresentam-se cada vez mais ligados ao conhecimento dos processos do 

desenvolvimento e da aprendizagem, auxiliando a intervenção na realidade educacional. 

A Psicologia é uma área que traz contribuições à prática educativa e pode 

proporcionar elementos para a melhoria da educação escolar, da clientela que apresenta 

maiores problemas no processo de escolarização, já que sempre esteve relacionada com 

o processo de atuação docente. Trata-se de uma área de conhecimentos cujas 

teorizações têm procurado oferecer subsídios às práticas educativas afirma Guerra (1999, 

apud AZZI; BATISTA; PEREIRA 2000, p. 172). 

A relação da Psicologia com a educação, no decorrer de sua história, tem 

demonstrado duas direções distintas. A Psicologia vista como um campo científico, no 

qual soluções podem ser encontradas pelos educadores para seus fazeres. A outra 

direção é a defesa daqueles que compreendem os fenômenos escolares em sua 

especificidade e abrangência e, por isso, passaram a legitimar a necessidade de um 

campo de conhecimento psicológico-científico próprio, a Psicologia da Educação. 

(PULLIN, 2010, p. 80-81). 

De acordo com Guerra (1999. apud AZZI; BATISTA; PEREIRA, 2000, p. 172),  

 
A relação entre a Psicologia e a Educação percorre dois caminhos quando é 
discutida no seio da formação de professores: em primeiro lugar quando se discute 
a sua contribuição como área de conhecimento e, em segundo lugar com a forma 
como aparece nos cursos através da grade curricular. Assim sendo, para melhor 
instrumentalizar a prática docente, o ensino de psicologia precisa considerar a 
possibilidade de articulação com os conhecimentos científicos e a inter-relação com 
as demais áreas do conhecimento no processo de formação.  
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Ao considerar a formação dos professores nos cursos de Pedagogia nas 

Instituições de Ensino Superior, deve-se pensar como os conteúdos estão distribuídos, 

assim como a carga horária das disciplinas, considerados aspectos importantes que 

podem estar refletindo na prática do docente após sua formação. Pullin (2010) realizou 

um estudo, a partir do documento oficial que regula a oferta do Curso de Pedagogia em 

uma Instituição de Ensino Superior no Brasil, que apresenta alguns dos efeitos 

decorrentes de condições determinadas por esse documento referente à oferta das 

disciplinas Psicologia da Aprendizagem e do Desenvolvimento. A autora aponta que: 

 
A análise do inscrito em resoluções que determinam a oferta de um curso pode 
auxiliar a identificar o espaço, o tempo e a natureza das atividades acadêmicas que 
compõem a matriz curricular desse curso, bem como o ementário das disciplinas, 
que integram essa matriz, informam qual o conjunto de saberes necessários para a 
formação profissional, legitimados por um dado corpo docente e pelas instâncias 
que os reafirmam.(PULLIN, 2010, p. 79). 
 

Como a Psicologia da Educação representa um suporte para o campo educacional, 

é imprescindível que os cursos de formação de professores ofereçam o conhecimento das 

diferentes teorias, priorizando os fundamentos que melhor instrumentalizem a prática 

docente. Conforme orienta Guerra (2000, p. 90): 

 
A Psicologia da Educação apresenta diferentes abordagens teóricas que focalizam 
principalmente os processos de desenvolvimento e aprendizagem do aluno; mas, de 
alguma forma, as diferentes concepções a respeito do assunto têm implicações 
para o ensino. Por essa razão parece fundamental que se trabalhe com a sua 
diversidade teórica, oportunizando aos estudantes a compreensão crítica da prática 
educativa.  
 

Para que os professores consigam relacionar as teorias na prática em sala de aula, 

acredita-se que os formadores de Psicologia da Educação devem convencer seus pares 

da importância dessa área de conhecimento para a formação dos futuros profissionais 

(LAROCCA, 2000, p. 133). Além disso, os professores de Psicologia da Educação, ao 

refletirem sobre seus programas, poderão reestruturá-los. O importante é que os alunos 

da formação sejam levados a assumirem posições perante o tema e busquem 

respostas/sínteses nos referenciais da Psicologia e da realidade concreta para 

intervenção (LAROCCA,1999, p. 182). 

Larocca (1999) defende que seria possível organizar um conjunto de conteúdos-

temas que servissem aos propósitos políticos, vinculando, simultaneamente, teoria e 

prática, conteúdo e forma. Propõe que se desenvolvam atividades por meio de 
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perguntas/indagações, cujo pano de fundo, ao qual o professor sempre remeteria, seria 

composto pela seguinte tríade: o aluno que o professor tem diante de si; a realidade 

educacional, escolar e social; as diferentes contribuições da Psicologia. 

 

2.2 Psicologia Cognitiva: Aprendizagem por Processamento da Informação 

 
A Psicologia Cognitiva, conforme proposto por George Miller, é vista como uma 

psicologia revolucionária, uma vez que retoma o estudo dos processos cognitivos em 

contraposição ao modelo proposto pelo comportamentalismo. Esta ideia é reafirmada por 

Pfromm Netto (1987, p. 13), conforme descrito na citação abaixo:  

 
A pesquisa e a teorização atuais em aprendizagem tendem a realçar cada vez mais 
os aspectos cognitivos desta, atribuindo importância central às características de 
aquisição de conhecimento e processamento da informação, em substituição à 
tônica comportamental dominante na literatura científica das décadas de trinta e 
quarenta. 
 

Os aspectos cognitivos também são destacados por Schultz e Schultz (1992), que 

afirmam que essa concepção da mente humana, baseada no processamento da 

informação, fundamenta a psicologia cognitiva.  

Este modelo teórico partiu de estudos realizados com a finalidade de conhecer 

como o aprendiz processa a informação, os quais levaram vários pesquisadores a 

elaborarem a metáfora do processamento da informação, em que a aprendizagem e o 

raciocínio humano ocorrem de modo semelhante ao processamento do computador. 

Como nos computadores, que incluem o fluxo da informação com entrada, 

processamento e resultado impresso na tela (BZUNECK, 2004). Embora existam críticas 

a esse modelo de processamento da informação, a metáfora auxilia na compreensão de 

como o aprendiz constrói e armazena um novo conhecimento.  

  Bzuneck (2004) aponta o trabalho clássico de G.A. Miller, publicado em 1956, 

sobre a memória de curta duração, como marco inicial do ressurgimento do cognitivismo. 

Cita ainda os autores Atkinson e Shinffrin como teóricos de um modelo mais completo da 

memória humana. Acrescenta que esses autores sugerem cinco componentes básicos da 

mente humana, que são: o registrador sensorial da informação que vem do ambiente 

externo; a memória de curto prazo; a memória de longo prazo; os processos de controle 

executivo e a saída. Apesar de outras descobertas, essa proposta continua aceita pelos 

pesquisadores. 
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 Bzuneck (2004) trata sobre o fenômeno denominado de memória sensorial, na qual 

ocorrem os estímulos do ambiente, os conhecimentos, os conteúdos. São as informações 

que chegam aos alunos por meio de estímulos discretos e sucessivos via os órgãos dos 

sentidos, sobretudo pela visão e audição. A informação passa a ser armazenada e, por 

uma fração de segundos, ela precisa ser objeto de atenção para alcançar a memória de 

curta duração. Após ser captada pelos sentidos, passa para a memória de curta duração, 

chamada também de memória de trabalho. Ela tem a função de acolher a informação 

pelos sentidos e manipulá-la, que consiste no processamento em si. A memória de curta 

duração funciona como um registro temporário maior que o registro sensorial. O autor cita 

Atkinson e Shiffrin, que, em 1971 caracterizaram o ”modelo modal” como possuindo duas 

limitações. A primeira de natureza temporal, em que a memória de curta duração 

consegue guardar a informação por 30 segundos, a menos que a informação seja 

repetida, ocorrendo o armazenamento na estrutura da memória de longo prazo. A 

segunda limitação da memória de curta duração refere-se à quantidade de itens que 

comporta por vez. O trabalho de G. A. Miller (1956, apud BZUNECK, 2004, p. 24) 

demonstra que ela pode operar simultaneamente apenas uma série de sete itens em 

média.  

  Bzuneck (2004) cita Baddeley e Hitch, que demonstraram existir na memória de 

trabalho um executivo central, o qual seleciona e direciona para os aspectos mais 

importantes da tarefa cognitiva. O executivo central conta com dois auxiliares para sua 

atividade, são uma alça fonológica e uma alça visuoespacial, responsáveis pela 

manutenção no sistema por um determinado tempo e como objeto de atenção. Este 

executivo direciona a informação, seja para uso ou repetição, seja para processamento. 

Em relação à função do executivo central o autor afirma: 

 
Uma importante função do executivo central é, em qualquer dos casos, transferir 
itens da memória de longa duração para a memória de trabalho, ou desta para a 
memória de longa duração, integrando as informações que vêm dos sentidos ou da 
própria memória de longa duração. (BZUNECK, 2004, p. 27).  
 
 

 Os conhecimentos prévios, armazenados na memória de longa duração, são 

necessários para o processamento de novos conhecimentos. Referem-se à memória de 

trabalho no processo de aprendizagem, os conteúdos, sempre em números limitados, 

seguem por meio de repetições e permanecem mais tempo nesse sistema, ou serão 

processados, ou serão perdidos nesse momento (BZUNECK, 2004, p. 29). 
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 A memória de trabalho equivale à consciência, conforme descrito por Gagné et al. 

(1993, apud BZUNECK, p. 29), Porém nem todos os processos são conscientes, há os 

processos automatizados, que exigem poucos recursos cognitivos ou nenhum recurso 

cognitivo, e também processos controlados, estes são conscientes (BZUNECK, 2004, p. 

29). 

   Foulin e Mouchon (2000, p. 26) afirmam que a capacidade da memória de trabalho 

é fortemente solicitada por um processamento que requer várias etapas. Apresentam a 

diferença entre processos automáticos e processos controlados, informando que os 

processos automáticos não exigem ou exigem poucos recursos cognitivos, enquanto os 

processos controlados, para sua ativação e manutenção, exigem importantes recursos 

cognitivos. Eles apontam a atividade de leitura-compreensão como exemplo da 

articulação automatismo-controle.  

A codificação se resume em ações mentais em que os alunos realizam para 

construir o conhecimento-alvo na memória. Apresentam dois tipos básicos de codificação: 

a não semântica e a semântica (BZUNECK, 2004, p. 33). A codificação semântica requer 

o uso do conhecimento prévio evocado, que, com a nova informação a ser codificada, 

deve focar na atenção. A codificação semântica implica no procedimento de oportunizar a 

compreensão (BZUNECK, 2004, p. 34). Na codificação não semântica, as associações 

têm caráter artificial, que limitam a duração de seu efeito devido à impossibilidade de 

generalizações (KULHAVY et al., 1986, apud BZUNECK, 2004, p. 34). 

A atividade mental de elaboração resulta na construção de um novo conhecimento, 

oferece condições para que o mesmo seja construído. Depende dos conhecimentos 

prévios do aprendiz, que podem ser usados para dar sentido a uma nova informação, 

visto que se trata de outro aspecto da codificação e organização do conteúdo que está 

sendo aprendido ( BZUNECK, 2004, p. 35). 

A capacidade da memória de longa duração para armazenamento de informações 

é enorme, sendo desconhecidos seus limites. De acordo com Tulving (1985, apud 

BZUNECK, 2004, p. 37), é formada de três componentes: a memória episódica, a 

memória semântica e a memória de procedimento. A memória episódica está relacionada 

a acontecimentos passados, são informações relativas às lembranças das experiências 

pessoais e às relações que essas lembranças mantêm entre si. A memória semântica é 

mais usada no contexto escolar, nela, as informações formam a base de dados 

linguísticos e conceituais necessários à produção e compreensão da informação oral e 

escrita (FOULIN; MOUCHON, 2000, p. 23). A memória de procedimentos está 
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relacionada à como fazer as coisas, o organismo é capaz de responder de modo 

adaptador às demandas do ambiente pelo fato de manter conexões aprendidas entre 

estímulo e respostas (BZUNECK, 2004, p. 38). 

 A recuperação da informação e, de um modo geral, todas as operações de 

processamento da informação são complexas. Requerem o domínio de habilidades de 

alto nível para todos os campos disciplinares: leitura, produção escrita, números e 

resolução de problemas. O exercício de tais habilidades apoia-se na utilização de 

procedimentos e de estratégias (FOULIN; MOUCHON, 2000, p. 30). 

O modelo da metáfora do processamento da informação consiste em um modelo 

de aprendizagem cognitivista, desenvolve estudos em torno de estratégias de 

aprendizagem (BZUNECK ,2004, p. 49). 

 Dembo (1994, apud BORUCHOVITCH,1999, p. 367) aponta que o propósito das 

estratégias de aprendizagem é ajudar o aluno a controlar o processamento da 

informação, de modo que ele possa melhor armazenar e recuperar a informação da 

memória de longa duração. Segundo Pfromm Netto (1987), muitos psicólogos cognitivos 

recorrem à abordagem do processamento da informação para a compreensão da 

aprendizagem e dos processos mentais (pensamentos, julgamento, tomada de decisão, 

soluções de problemas).  

 

2.3 O Uso de Estratégias de Aprendizagem e Motivação 
 

No decorrer deste trabalho, ao discorrer sobre a Teoria do Processamento da 

Informação e a relação com as estratégias de aprendizagem, objetiva-se compreender a 

sua interferência no aprendizado dos alunos. O ensino de estratégias de aprendizagem 

pode beneficiar crianças com baixo rendimento escolar. Estudos empíricos comprovam a 

eficiência da instrução pautada em estratégias tanto para aprendizagem como para o 

desempenho acadêmico (COSTA, 2000, p. 30). 

A Psicologia Cognitiva, baseada na Teoria do Processamento da Informação, tem 

as estratégias como principal contribuição. Neste sentido o papel do professor consiste 

em aplicar os conhecimentos, possivelmente adquiridos na sua formação, ensinando ao 

aluno as estratégias de aprendizagem. De acordo com Nisbett, Schuscksmith e Danserau 

(1987), citados por Pozo, (1996, apud BORUCHOVITCH,1999, p. 363) as estratégias de 

aprendizagem são “[...] seqüências de procedimento ou atividades que se escolhem com 

o propósito de facilitar a aquisição, o armazenamento e/ou a utilização da informação”.  
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Os teóricos Dansereau e colaboradores (1979, apud BORUCHOVITCH, 1999, p. 

363) diferenciam estratégias primárias e estratégias de apoio, sendo que as estratégias 

primárias auxiliam os alunos a organizar, elaborar e integrar as informações, enquanto 

que as estratégias de apoio são responsáveis pela manutenção de um estado interno de 

aprovação, favorecendo a aprendizagem.  

Um total de cinco tipos de estratégias foi identificado por Weinstein e Mayer (1985, 

apud BORUCHOVITCH, 1999, p. 363), posteriormente organizadas por Brophy e Good  

como estratégias de ensaio, elaboração, organização, monitoramento e estratégias 

afetivas.  

Boruchovitch (1993, apud BORUCHOVITCH, 1999) explica que as estratégias de 

ensaio requerem repetição, seja pela fala ou escrita do material a ser aprendido. As 

estratégias de elaboração referem-se às conexões entre o material a ser aprendido e o 

material já conhecido, por exemplo, reescrever, resumir, criar analogias, anotações que 

vão além da simples repetição, levantar questões e encontrar respostas sobre o material 

a ser aprendido. As estratégias de organização referem-se à imposição de estrutura ao 

material a ser aprendido, seja subdividindo-o em partes, seja identificando relações 

subordinadas ou superordenadas, como: topificar um texto, criar uma hierarquia ou rede 

de conceitos, elaborar diagramas, mostrando relações entre os conceitos. As estratégias 

de monitoramento da compreensão implicam que o indivíduo tenha consciência real da 

sua capacidade de captar e absorver o conteúdo que está sendo ensinado: tomar alguma 

providência quando se percebe que não o entendeu, autoquestionamento para investigar 

se houve compreensão, usar objetivos a serem aprendidos como uma forma de guia de 

estudo, estabelecer metas e acompanhar o progresso em direção à realização dos 

mesmos, modificar uma estratégia quando necessário. As estratégias afetivas referem-se 

à eliminação de sentimentos desagradáveis, que não condizem com a aprendizagem, 

como o estabelecimento e manutenção da motivação, manutenção da atenção e 

concentração, controle da ansiedade, planejamento apropriado do tempo e desempenho. 

Foram encontrados 14 tipos de estratégias por Zimmerman e Martinez (1986, apud 

COSTA, 2000, p. 24), identificados como autoavaliação, organização e transformação, 

estabelecimento de metas e planejamento, busca de informação, registro de informação, 

automonitoramento, organização do ambiente, buscar ajuda e rever, ensaiar e memorizar, 

rever notas. 
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 Costa (2000) afirma a necessidade de conscientizar os professores de que sua 

prática educativa deve assegurar tanto a explicação de conteúdos quanto o 

desenvolvimento de processos cognitivos e metacognitivos do aluno em sala de aula.  

As estratégias cognitivas e metacognitivas são diferentes entre si, conforme 

apresentado por Dembo (1994, apud BORUCHOVITCH, 1999). Enquanto as estratégias 

cognitivas se referem a comportamentos e pensamentos que influenciam o processo de 

aprendizagem de maneira que a informação possa ser armazenada mais eficientemente, 

as estratégias metacognitivas são procedimentos que o indivíduo usa para planejar, 

monitorar e regular o seu próprio pensamento. 

Jou e Sperb (2006) assinalam que novos conceitos foram incorporados nas últimas 

décadas ao estudo de metacognição, como exemplo, apontam o enfoque do 

Processamento da Informação, proposto pela Psicologia Cognitiva, que considera o 

sistema cognitivo provido de um subsistema de controle que tem a finalidade de 

monitorar, planejar e regular seus processos. 

Conforme Boruchovitch e Gomes, (apud GOMES; BORUCHOVITCH, 2005, p. 320) 

 
As estratégias cognitivas e metacognitivas são instrumentos de auto-regulação na 
medida em que contribuem para o estudante promover o próprio processo de 
aprendizagem, a regulação do próprio pensamento e a manutenção de um estado 
interno afetivo e motivacional que facilite a aprendizagem.  
 
 

 As estratégias afetivas, como a motivação dos alunos, devem ser pensadas no 

encaminhamento das tarefas pelos educadores, porque, em sala de aula, podem interferir 

no processo de aprendizagem, conforme apresentado por Boruchovitch (1999). 

 De acordo com Woolfolk (2000), autodeterminação é a necessidade de 

experimentar escolhas no que e como fazemos. Espera-se que nossos próprios desejos, 

em vez de recompensas ou pressões externas, determinem nossas ações (DECI; RYAN, 

1985; DECI; VALLERAND; PELLETIER; RYAN, 1991 apud  WOOLFOLK, 2000, p. 337). 

  A teoria da autodeterminação, entende que os seres humanos agem 

mediante algumas necessidades psicológicas básicas determinadas como nutrientes 

essenciais para um relacionamento eficaz do ser humano com seu ambiente. A satisfação 

dessas necessidades leva à sensação de bem-estar e a um efetivo funcionamento do 

organismo. As necessidades psicológicas inatas, destacadas como determinantes da 

motivação intrínseca, são: necessidade de competência, necessidade de autonomia ou 
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autodeterminação e a necessidade de pertencer ou de se sentir parte de um contexto ( 

DECI; RYAN, 1996; RYAN; DECI, 2000. apud GUIMARÃES, 2001, p. 40). 

Esta autora alerta que, na motivação para competência, apesar de apresentada 

como um motivo de base biológica, os sentimentos de competência necessitam da 

interação social por meio de elogios e encorajamento para determinados padrões de 

desempenho. 

Guimarães (2001) cita os estudos de De Charms sobre a causação pessoal, que 

destacam a autodeterminação como sendo uma necessidade humana inata e relacionada 

à motivação intrínseca. Nesta perspectiva, os seres humanos tendem a realizar uma 

atividade por vontade própria, não sendo obrigados a atender às ações externas. Quando 

hábitos e conhecimentos, combinados com a motivação, são satisfatórios, o agente que 

causou a mudança desejada é denominado de “origem” ou como tendo locus de 

causalidade interno. O locus de causalidade pode ser interno, como no caso citado, e 

externo, em que outra situação prejudicaria a motivação intrínseca em que a pessoa se 

percebe como “marionete”. Não é, portanto, uma característica fixa na vida do indivíduo, 

em parte do tempo a pessoa pode estar entre as duas experiências. Ao tratar da terceira 

necessidade psicológica inata para a motivação intrínseca, a percepção de pertencer e 

fazer parte, Guimarães e Boruchovitch (2004) citam, além de Reeve e Sickenius,  Harlow, 

que, nos anos cinquenta, já se apontava que, para um desenvolvimento adequado, as 

pessoas necessitariam se sentir amadas e manter contato interpessoal, compondo uma 

base segura que sustentaria o ímpeto de exploração para os indivíduos em qualquer fase 

da vida.  

O estudo de motivação focaliza-se em como as pessoas iniciam ações dirigidas a 

objetivos específicos, o quanto permanecem envolvidas na atividade e o quanto persistem 

em alcançar determinados objetivos. As explicações de motivação incluem fatores 

ambientais e pessoais, assim como fontes intrínsecas e extrínsecas de motivação 

(WOOLFOLK, 2000, p. 348). 

A motivação do aluno em sala de aula é um dos fatores que traduz o 

comportamento deste em relação ao desempenho de determinadas tarefas, consideradas 

intrínsecas e extrínsecas. Para Guimarães (2001), a motivação intrínseca é compreendida 

como sendo uma propensão inata e natural dos seres humanos para envolver o interesse 

individual e exercitar suas capacidades, buscando e alcançando desafios ótimos. Apesar 

de forte e persistente, essa orientação motivacional é vulnerável às forças ambientais 

comumente sancionadas. A mesma autora aponta que a motivação extrínseca tem sido 
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definida como a motivação para trabalhar em resposta a algo externo à tarefa ou 

atividade, como para obtenção de recompensas pessoais e sociais, de reconhecimento, 

objetivando atender aos comandos ou pressões de outras pessoas ou para demonstrar 

competências e habilidades. 

É necessário motivar os alunos para que se tornem estudantes com confiança em 

si mesmo, independentes, autônomos e capazes de se dedicarem a uma tarefa pela 

satisfação experimentada em lidar com a própria tarefa. 

 

2.4 Implicações Educacionais 

 
Com base no princípio de que a criança é um sujeito com potencialidades para 

aprender, o educador precisa receber formação adequada para desenvolver com sucesso 

seu trabalho. O conhecimento da Teoria do Processamento da Informação pode ajudar o 

educador a desenvolver de modo satisfatório a aprendizagem do aluno. Segundo Almeida 

(1992, apud BORUCHOVITCH, 1999, p. 370): 

 
A Psicologia Cognitiva baseada na Teoria do Processamento da Informação 
preocupa-se com a aquisição e organização do conhecimento, enfatizando a 
promoção de mudanças nos processos internos dos estudantes. Essa perspectiva 
teórica afirma a existência de um controle executivo, que é um processador central 
capaz de planejar a atividade intelectual e controlar sua execução. Surge assim 
uma nova concepção de inteligência, sendo esta considerada como não mais 
estável e fixa, mas composta de processos passíveis de serem desenvolvidos e 
modificados pela intervenção educacional. 

 

O ensino de estratégias de aprendizagem favorece o rendimento escolar do 

aprendiz, pode produzir a melhoria imediata tanto no uso de estratégias envolvidas como 

no rendimento escolar geral (GOMES; BORUCHOVITCH, 2005, p. 319). 

 Pesquisas demonstram que a instrução de estratégias é relevante para a 

aprendizagem. Estudos empíricos comprovam a eficiência da instrução em estratégias 

tanto para aprendizagem como para o desempenho acadêmico (COSTA, 2000, p. 30) 

 Costa (2000) apresenta três tipos de pesquisas: aquelas que têm associado às 

estratégias de aprendizagem as variáveis psicológicas, demográficas e culturais que 

afetam o seu uso; aquelas que têm procurado avaliar os efeitos de programas de 

treinamento em estratégias de aprendizagem no desempenho escolar e aquelas voltadas 

para melhoria da formação de professores. Em relação à formação do professor, a autora 

afirma que: 
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O terceiro tipo tem procurado contribuir para a formação dos futuros professores 
bem como para sua prática através do esclarecimento, da informação e do 
treinamento de tais profissionais sobre a importância das estratégias de 
aprendizagem, metacognição e das variáveis afetivas para um ensino e uma 
aprendizagem eficiente, assim como para o sucesso acadêmico dos estudantes. 
(COSTA, 2000, p. 36). 
 

 As pesquisas realizadas demonstram a contribuição das estratégias de 

aprendizagem no campo educacional, seja no Brasil, em que poucas pesquisas foram 

desenvolvidas, ou em outros países, em que maiores investigações foram realizadas.  

 Os estudos empíricos apontam a metacognição como um fator determinante na 

aprendizagem escolar. Jou e Sperb (2006) expõem exemplos sobre estudos referentes à 

metacognição de diversos autores, que demonstram a importância da relação do domínio 

específico como desenvolvimento da capacidade metacognitiva. Leffa (1996, apud JOU; 

SPERB, 2006), defende que a reflexão do leitor acerca do seu processo cognitivo de 

compreensão de leitura deve ser considerada pelos pesquisadores. Entre as pesquisas 

da leitura, a entrevista com o leitor com análises posteriores das respostas se fazem 

presentes. Cita quatro conclusões, sendo que a primeira aponta que a atividade 

metacognitiva caracteriza-se como resultado do desenvolvimento e afirma que as 

crianças mais novas não conseguem avaliar sua própria compreensão. A segunda 

conclusão determina a ligação entre metacognição e a capacidade em leitura, levando o 

sujeito ao uso de estratégias de leitura mais adequadas. A terceira indica que a instrução 

influencia o desenvolvimento metacognitivo; no caso, a criança, com um programa 

sistemático de monitoramento de leitura, aumenta sua habilidade em leitura. A quarta 

conclusão corresponde à importância do objetivo do leitor que define a eficácia da 

estratégia de leitura. Por exemplo, leituras que exigem maior esforço para serem 

compreendidas induzem ao aparecimento de estratégias de maior comprometimento 

cognitivo, levando a uma compreensão mais profunda do texto (JOU; SPERB, 2006, p. 

181-182). 

 Boruchovitch (2001), pautado em seus estudos para conhecer estratégias de 

aprendizagem de alunos do ensino fundamental de uma escola pública, apresentou 

relações significativas entre as estratégias de leitura e a repetência, visto que alunos 

repetentes revelaram um conjunto de estratégias de compreensão de conteúdo na leitura 

mais simples quando comparados aos não repetentes.  
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 Costa e Burochovitch (2009, p. 178) destacam que a intervenção com estratégias 

de aprendizagem possibilitou produção de textos com melhor qualidade, identificados por 

uma estrutura narrativa adequada, melhores articulações de ideias, menos erros 

ortográficos e maior número de linhas. 

  Flavell (apud Chahon, 2006) sustenta que as habilidades metacognitivas infantis, 

envolvendo a capacidade de monitorar – saber localizar-se em relação à sua meta – e 

autorregular-se – planejar e avaliar – seu comportamento, desenvolvem-se desde os sete 

anos e podem ser ensinadas dentro do currículo escolar.  

 Entre os fatores responsáveis pelo fracasso escolar, a motivação do aluno tem sido 

apontada como ausência do envolvimento do aprendiz em seus estudos (MARTINELLI; 

GENARI, 2009, p. 13). 

  Wigfield e Guthrie (1997), objetivando verificar a motivação dos alunos para a 

leitura, desenvolveram uma pesquisa com 105 alunos de 4ª e 5ª séries do ensino 

fundamental. Os dados indicaram que a quantidade e a amplitude de leitura desses 

alunos eram mais fortemente influenciadas pela motivação intrínseca do que pela 

motivação extrínseca. Os resultados da pesquisa também revelaram que as meninas são 

mais motivadas à leitura quando comparadas aos meninos, e que as crianças mais velhas 

mostravam-se menos motivadas em comparação às mais novas. (1997, apud 

MARTINELLI; GENARI, 2009, p. 14). O estudo das autoras confirmam que, quanto mais 

novas as crianças, mais motivadas tanto intrínseca como extrinsecamente. (MARTINELLI; 

GENARI, 2009, p. 18) 

 A motivação está relacionada ao desempenho escolar do aprendiz, apesar de 

poucos dados empíricos confirmarem essas relações. Diante das investigações já 

realizadas, as mesmas indicam que a motivação intrínseca e as ações do professor em 

sala de aula são relevantes na promoção de aprendizagem do aluno (MARTINELLI; 

GENARI, 2009, p. 15) 

 Bzuneck (2010) descreve as principais estratégias com potencial de levar os 

alunos a valorizarem o aprender. Uma estratégia motivacional consiste em aproveitar 

interesses pessoais e valores dos próprios alunos. Mostrar o valor instrumental da 

atividade é uma estratégia motivacional, outra, é o professor que deve ser modelo para 

seus alunos ao demonstrar que acredita na importância da disciplina. 

 Segundo Onrubia e Woolfolk (apud BZUNECK. 2010), ajudas e apoios a serem 

prestados pelo professor ou colega incluem ações que vão desde organização de horário, 

escolha de espaço físico e de maneiras até o fornecimento de pistas, de modelo, 
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regulação da dificuldade, recuperação ou reposição de conhecimentos prévios relevantes, 

fornecimento de exemplos semiprontos e, por fim, feedeback a cada passo dado. 

 As influências sobre a motivação, diante de um feedback de acerto e erro, 

precisam acompanhar comentários complementares do professor em cada situação ( 

BZUNECK, 2010, p. 29). 

 Bzuneck (2010) assevera que, para o aluno construir conhecimentos, precisa 

envolver-se e engajar-se nas atividades. Inclui prestar atenção em classe, tomando notas, 

até a redação de trabalhos e preparação para provas. Para tal envolvimento, precisa ver 

significado e a importância das aprendizagens; sentir-se desafiado; ter o professor como 

modelo de entusiasmo e apreço para os estudos; sentir emoções positivas; perceber que 

suas realizações são reconhecidas e que seus pequenos fracassos podem ser 

superados. Motivar alunos, portanto, é questão de estratégias variadas, a serem usadas 

combinadamente e, ao mesmo tempo, de forma discriminada conforme as circunstâncias. 

 Segundo a Teoria da Autodeterminação, ao distinguir tipos diversos de regulação 

do comportamento, a qual varia de acordo com o nível de autonomia ou 

autodeterminação percebidas (DECI; RYAN 1985; 1991 apud BZUNECK; GUIMARÃES, 

2010, p. 44). 

 Wintter (2010) aponta que a figura-chave na escola para motivar os alunos para a 

leitura é o professor, com conhecimento sobre motivação e estratégias motivadoras no 

ensino de leituras e outras tecnologias.  

 Os educadores podem auxiliar o sucesso na escrita e facilitar o processamento da 

informação com divisão de tarefas complexas em partes manejáveis, auxiliando o 

monitoramento do progresso durante o processo da escrita (COSTA; BORUCHOVITCH, 

2010, p. 203). Mostrar a relevância da tarefa para o aluno, além de conferir importância, 

aumenta a probabilidade de que a motivação intrínseca do aluno alcance um nível maior 

(COSTA; BORUCHOVITCH, 2010, p. 203). 
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3 METODOLOGIA 

 
Este estudo trata-se de uma pesquisa documental e de campo. Inicialmente, foi 

solicitado às Universidades e Faculdades Públicas e Privadas que oferecem o Curso 

de Pedagogia no município de Londrina/PR os programas das disciplinas na área de 

Psicologia, com o objetivo de verificar, nas respectivas ementas, conteúdo 

programático e bibliografia, se a disciplina trabalha o conteúdo da Teoria Cognitivista, 

em especial da Teoria do Processamento da Informação. 

O programa das disciplinas foi solicitado junto à coordenação dos cursos de 

pedagogia ofertados ou a alunos matriculados nestes cursos. Os recursos utilizados 

para a obtenção deste material foram a Internet (e-mail ou site), contato telefônico ou 

visitas às faculdades quando necessário. Após a obtenção do material, foi solicitado à 

Secretaria de Educação autorização para visitar as escolas e realizar entrevistas com 

os professores que se dispuseram a responder as questões. 

 Foram entrevistados 12 professores das séries iniciais de cinco Escolas Municipais 

de Londrina. A entrevista teve o objetivo de verificar se esses profissionais, tendo sido 

trabalhado durante sua formação o conteúdo referente à Teoria do Processamento da 

Informação, têm utilizado esta Teoria na sua prática pedagógica. Utilizou-se um roteiro 

para as entrevistas com questões pertinentes à investigação, disponível no apêndice 

A. Os dados obtidos foram organizados em forma de quadros, possibilitando a leitura 

das informações acessadas, assim como respostas iguais ou semelhantes. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 
 

4.1 Análise dos Programas das Disciplinas da Área de Psicologia da Educação 
 

 Os resultados foram obtidos a partir da análise dos programas das disciplinas da 

área de Psicologia da Educação ofertadas nas diferentes Instituições pesquisadas, que 

oferecem o Curso de Pedagogia. As Instituições pesquisadas são identificadas pelas 

letras A, B, C, D e E. 

 No processo de análise dos programas, foram observados a ementa das disciplinas 

ofertadas, o conteúdo programático e a bibliografia, com o objetivo de verificar se o 

conteúdo sobre a Psicologia Cognitiva, em especial a Teoria do Processamento da 

Informação, foi trabalhado com os alunos no seu processo de formação. 

Após a análise, foi verificado que a Instituição A oferece a disciplina Psicologia da 

Aprendizagem A, com carga horária de 68 horas. A sua ementa contempla a Teoria do 

Processamento da Informação e, em seu conteúdo programático, a disciplina destaca o 

papel do professor e as atividades mentais do aluno e, ainda como temas atuais em 

aprendizagem, o conteúdo sobre motivação e estratégias de aprendizagem nesta sob a 

mesma perspectiva teórica. O programa da disciplina consta no anexo A.  

A mesma análise referente à Instituição B possibilitou verificar que a mesma 

apresenta na sua grade curricular a oferta da disciplina Desenvolvimento Humano e 

Aprendizagem: Jovens e Adultos, com um total de 40 horas. A sua ementa contempla as 

teorias da aprendizagem do jovem e do adulto e tem como objetivos caracterizar e 

analisar as principais abordagens teóricas que fundamentam o processo de 

aprendizagem e refletir acerca das crenças pessoais sobre a aprendizagem de jovens e 

adultos, inteligência, desenvolvimento e motivação.  Na sua unidade III, que discorre 

sobre as Teorias de Aprendizagem e suas implicações no processo de ensino e 

aprendizagem de jovens e adultos, uma das teorias propostas é a cognitivista. Está 

disponível em sua bibliografia os autores Evely Boruchovith e José Aloyseo Bzuneck, 

conforme registrado no programa da disciplina que consta no anexo B. A referida obra, 

apresentada na bibliografia da disciplina, discute sobre motivação e aprendizagem do 

aluno com base na proposta cognitivista.  

Foi verificado que a Instituição C oferece a disciplina Psicologia do 

Desenvolvimento e Aprendizagem, com carga horária de 70 horas. Esta disciplina propõe 
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na ementa o estudo do desenvolvimento e da aprendizagem orientado por diferentes 

referenciais, uma vez que sua ementa aborda sobre o desenvolvimento humano e 

aprendizagem: conceitos, teorias e implicações nos processos de ensino. Propõe, na 

unidade IV, a aprendizagem na perspectiva de diferentes teorias. Ao verificar as 

referências bibliográficas apresentadas no programa da disciplina, as mesmas não se 

reportam ao conteúdo da Teoria do Processamento da Informação. O programa está 

disponibilizado no anexo C. 

 Na Instituição D, foram analisadas as disciplinas seguintes: Abordagens 

Psicológicas da Aprendizagem I, com 60 horas e Abordagens Psicológicas da 

Aprendizagem II, com 80 horas. A análise dos programas das duas disciplinas permitiu 

verificar que a proposta da Teoria do Processamento da Informação não foi trabalhada 

nas duas disciplinas, já que não constam nas respectivas ementas, programas e 

bibliografias indicações de que esta teoria tenha sido trabalhada pela disciplina, conforme 

apresentado no anexo D. 

 A Instituição E oferta a disciplina de Psicologia do Ensino e Aprendizagem junto 

ao Curso de Pedagogia, com carga horária de 80 horas. A bibliografia básica privilegia 

sobre o desenvolvimento e o cognitivismo na sala de aula por meio dos autores Coll e 

colaboradores. Na bibliografia complementar, propõe textos de Moreira, Bock e Hadji, 

conforme anexo E. Na sua ementa, discorre sobre o estudo do desenvolvimento e da 

aprendizagem mediante a relação dos princípios subjacentes ao processo de ensino, 

psicologia da aprendizagem e de ensino e o processo de construção do conhecimento. 

Em seu programa, aborda sobre a aprendizagem por processamento da informação: uma 

visão construtivista com o objetivo de entender como ocorre a aprendizagem na mente de 

um aprendiz. Ainda com base na teoria cognitivista, apresenta em seu conteúdo a 

motivação do aluno e sua relação com a aprendizagem, destacando a compreensão da 

importância da motivação acadêmica no processo de aprendizagem e utilizando as obras 

dos autores Evely Boruchovith e José Aloyseo Bzuneck.  

Portanto, considerando todas as Instituições pesquisadas, a maioria apresenta na 

sua ementa, conteúdo programático e bibliografia a Teoria Cognitivista/Processamento da 

Informação, sendo que as Instituições C e D são as únicas que não contemplam este 

referencial teórico. 
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4.2 Análise das Entrevistas com as Professoras   
 

A análise das entrevistas foi realizada após sistematizar as respostas dadas às 

questões contidas no roteiro de entrevista (Ver Apêndice A).  

As respostas das entrevistadas foram organizadas nos quadros 1 e 2, para facilitar 

a visualização e análise das mesmas. O quadro 1 apresenta a formação, tempo de 

magistério e a experiência profissional dos participantes. Pode-se constatar que: dos 

professores pesquisados, referente à experiência profissional, um total de nove 

entrevistadas, o que representa 75% da amostra, têm trabalhado com as séries iniciais e 

educação infantil. O restante das participantes (25%) teve experiência apenas nas séries 

iniciais. Quanto ao tempo de magistério, este varia de um a 31 anos de experiência, 

sendo que apenas 1 entrevistada tem 1 ano; 2, três anos; 2. cinco anos; 1, seis anos; 2, 

15 anos; 2, vinte anos; 1, 22 anos e 1, trinta e um anos de experiência. Em relação a ter 

cursado uma pós-graduação em nível de especialização, pode-se observar que a metade 

dos participantes afirmou possuir especialização. 
 

 
QUESTÕES Professores A B C E 
Experiência 
profissional 

1 Séries iniciais Educação infantil 
e séries iniciais 

Educação infantil 
e séries iniciais 

Educação infantil 
e séries iniciais 

2 Séries iniciais Educação infantil 
e séries iniciais 

Educação infantil 
e séries iniciais 

Educação infantil 
e séries iniciais 

3 Educação infantil 
e séries iniciais 

Educação infantil 
e séries iniciais 

Séries iniciais Educação infantil 
e séries iniciais 

Tempo de 
magistério 

1 20 20 15 6 

2 1 3 22 3 

3 5 5 31 15 

Possuí 
especialização 

 

1 sim não sim não 

2 não sim sim sim 

3 não não sim não 

Quadro 1: Caracterização dos participantes formados nas diferentes Instituições em relação à 
experiência profissional, tempo de magistério e especialização 
 

 

Portanto, com base nestes dados, pode-se afirmar que a maioria das professoras 

entrevistadas possui experiência profissional, com um tempo de magistério que 

demonstra larga experiência, bem como um número significativo cursou especialização, o 

que evidencia um interesse em aprofundar os conhecimentos para melhor exercer sua 

prática pedagógica. 
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O Quadro 2, apresentado a seguir, construído a partir do roteiro de entrevista.  
Questões Professores A B C E 
 
 
1. 

 
1 

Psicologia do 
desenvolvimento, Skinner, 
Freud 

Desenvolvimento infantil 
 

Fases do 
desenvolvimento de 
Piaget,  

Desenvolvimento da criança 
 

2 Desenvolvimento 
cognitivo (fases do 
desenvolvimento da 
criança),  

Piaget e Vigotsky (mediação, 
desenvolvimento proximal) 

 Psicologia infantil 
(Piaget e Vigotsky) 

Desenvolvimento intelectual 
Piaget/Vigotsky, interação, 
influência do meio e 
estímulos. 

3 Psicologia da educação I 
e II, psicologia social, 
relação professor/aluno 
em sala de aula. 

Fases do desenvolvimento, 
estimulação/socialização, como 
resolver problemas em sala. 

 Psicologia do 
aprendizado e 
 desenvolvimento do 
aluno 

Psicologia da educação, 
fases do desenvolvimento, 
comportamento, doenças 
psicológicas. 

 
 
2. 

1 Não respondeu Capacidade de guardar 
conhecimento 

O conhecimento é 
construído 

Não lembro 

2 Parte intelectual, estágios 
de Piaget, partir dos 
conhecimentos que já 
possuía 

 Lembrança vaga, construção do 
conhecimento na criança    
 

As fases do 
desenvolvimento Piaget 
  

Professor/mediador, zona de 
desenvolvimento proximal, 
fases da alfabetização Emilia 
Ferreiro, avaliar o que o 
aluno já sabe 

3 O conhecimento se 
processa para ser 
construído, mediação 

Desenvolvimento Piaget Vigotsky, 
estímulo para aprender, quanto 
mais estímulo mais aprende                         

Desenvolvimento 
intelectual, ampliar o 
conhecimento 

Desenvolvimento intelectual 
da criança  
(como a criança aprende) 

 
 
3. 

1 Não tem progresso 
comparada a ela mesma, 
não acompanha os outros  

Criança distraída não colhe a 
informação, dificuldade em 
resolver cálculos matemáticos, 
decodificação de texto 

Não acompanha (de 
acordo com os pré-
requisitos), 
comportamento e fala 

Não acompanham a turma, 
diagnóstico 
 

 
2 Identifica nas atividades, 

ritmos  diferentes 
Não acompanha as atividades, 
distraídos 
 

Comportamento, 
perguntas e resultados 
de atividades 

Dificuldades em realizar 
atividades  avaliação pela 
psicopedagoga para 
reconhecer a dificuldade 

3 Sondagem o que eles 
sabem, comportamento 

Avaliação diagnóstica no início do 
ano e no dia a dia 

Modo da criança agir, 
pensar, encaminha para 
pessoa especializada 

Observar no dia a dia, 
questionar para identificar a 
dificuldade, avaliações 
individuais mensais 
guardadas em arquivos e 
portfólios 

 
 
4.  

1 Busca outros recursos 
para dar conteúdo 

Auto estima, concentração 
e jogos 

Retoma atividade, 
trabalho individual, jogos 
pedagógicos, material 
diferenciado atividade 
rodada extra 
(contraturno) e motivação 

Resgato atividades que 
apresentou dificuldades, 
atividades específica 
atenção individual, trabalho 
em grupo (troca de 
integrantes) 

2 
 

Acompanha de perto o 
aluno, família, apoio da 
escola, jogos, cartazes  
(trabalha o concreto) 

Identificar qual é a dificuldade, 
estímulos 
 

Trabalho individual, 
orientação específica, 
atividades diferenciadas 
 

Identifico a dificuldade, 
atividades que eles 
consigam fazer com a 
mediação, jogos (lúdico) 

3 Individual, auxiliar reforço, 
jogos, dinâmicas 

Identifica a dificuldade, trabalho 
individual, apoio de outras 
pessoas na escola. 

Individual, atividades 
diversificadas, 
atendimento diferente 
dos outros. 

Atividades diferenciadas (em 
aula) 
aulas de apoio (contraturno) 
 

 
 
5.  

1 Música, parlendas e 
textos diversificados  
 
 

Conversa com leitura, diversos 
impressos, mural de noticias, 
leitura de música, contar histórias 
incentivar a leitura (ser exemplo) 

Texto que trata da 
realidade (jornal, 
noticias), música, história 
que eles conhecem, 
destacar, discriminar 
letras. 

Hora da leitura, leitura em 
casa, peço registro 
desenho/texto, leitura no 
microfone, pequeno texto 
mensagem no quadro 

2 Leitura silenciosa, coletiva 
ler as partes para 
perceber onde não 
conseguiram ler 
 

Cada aluno lê um trecho, grifar 
partes mais importantes, debate, 
registro (desenho e escrita 
referente ao texto) 

Leitura silenciosa e voz 
alta, questões orais, trocas 
de ideias 
informações, pesquisa 
em dicionário. 

Projeto sacola de leitura 
 (várias tipologias de textos 
jornal,bula) 
 leitura com a família,  
caderno de leitura registro, 
toma leitura de cada um, 
estimulo, elogio 

3 Leitura coletiva, em grupo, 
diferentes níveis pré-
silábico, silábico e 
alfabético 

Livros infantis questionamentos 
durante a leitura, oralidade 

Uso muito alguma coisa 
que vem deles, 
assunto,curiosidade, a 
partir de brinquedo/ 
brincadeira, texto do livro 

Leitura individual e em 
grupo, leitura continuada, 
discussão em grupo, 
questões perguntas e 
respostas, colocar textos na 
seqüência. 

 
 
6.  

1 Sim. Textos gibis, livros 
relacionando com o 
contexto deles. 

Jogos, jogos de desafio, revista, 
palavra cruzada, caça-palavras, 
sudoku figuras, números e letras 

Sim. Busca sempre o 
que está no contexto do 
aluno, o que tem 
significado 

Sim. Incentivo, elogio, 
recurso audiovisual 
 
 

2 Material concreto 
brinquedo, fantoche, uso o 
nome do aluno, situação 
do dia a dia com amigos e 
família, relação com a 
realidade dele 

Jogos e brincadeiras, verificar o 
que o aluno busca, aprendizagem 
prazerosa e significativa 
 

Recurso audiovisual 
musica texto, microfone, 
retroprojetor, 
jogos(matemáticos, 
memória,dominó) 

Sondagem dos 
conhecimentos prévios, 
recursos data show, 
dinâmica e brincadeiras  

3 Sim. Brincadeiras, 
fantoches, jogos e 
estímulo 

Material concreto jogos 
brincadeiras músicas 

Conhecer as realidades 
deles, interessar 

Jogos, brincadeiras tento 
encaixar conteúdos com 
filme,,revistas computadores 
e noticia atual 

Quadro 2: Respostas das participantes formadas nas diferentes Instituições relativas às 
diferentes questões em apêndice A  
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Vale ressaltar que, conforme apresentado nos Quadros 1 e 2, a Instituição D não 

teve nenhum professor entrevistado, considerando que, no ano de 2010, ainda não tinha 

alunos egressos desta Instituição. 

Tomando por base os resultados apresentados no quadro 2, a primeira questão 

procurou saber a respeito dos conteúdos da área de Psicologia que cada participante teve 

no curso de formação em Pedagogia e/ou Normal Superior. Os conteúdos que se 

destacaram, na Instituição A, foram sobre as fases do desenvolvimento, Skinner e 

Freud, construtivismo e relação professor-aluno. As disciplinas psicologia do 

desenvolvimento, psicologia I e II e também psicologia social foram citadas. As 

participantes egressas da Instituição B se reportam a Piaget e Vigostky, 

desenvolvimento infantil, fases do desenvolvimento, mediação, desenvolvimento proximal 

e estimulação/socialização. As respostas das professoras egressas da Instituição C se 

remeteram à psicologia do desenvolvimento, desenvolvimento cognitivo, psicologia 

infantil, psicologia do aprendizado e desenvolvimento do aluno. As egressas da 

Instituição E apontaram sobre desenvolvimento da criança, desenvolvimento intelectual, 

Piaget e Vigostky, interação do meio e estímulo, fases do desenvolvimento, 

comportamento e doenças psicológicas. Uma das entrevistadas se referiu à disciplina 

Psicologia da Educação, de forma geral, sem especificar os conteúdos. Em relação às 

respostas apresentadas pelas entrevistadas, vale ressaltar que nenhum dos professores 

egressos das diferentes Instituições mencionou a Teoria do Processamento da 

Informação como uma das teorias trabalhadas. 

Ao responder a segunda questão, a qual investigou sobre o conhecimento 

adquirido em relação ao cognitivismo e à teoria do processamento da informação, as 

participantes da pesquisa egressas da Instituição A fizeram relação com o 

desenvolvimento intelectual, estágios de Piaget, mediação, conhecimentos prévios e 

como o conhecimento se processa para ser construído. Uma das participantes não 

respondeu a esta questão. As respostas das participantes formadas pela Instituição B 

descreveram sobre a capacidade de guardar conhecimento, construção do conhecimento 

na criança, desenvolvimento segundo Piaget e Vigostky e que quanto mais estímulo é 

dado, mais se aprende. As participantes formadas pela Instituição C, em relação à 

segunda questão, deram como resposta à construção do conhecimento, as fases do 

desenvolvimento, desenvolvimento intelectual, sendo que uma delas afirmou ter tido este 

conteúdo, porém não conseguiu lembrar de que se trata. A primeira entrevistada da 
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Instituição E respondeu não se lembrar, outra participante fez referência à importância 

da mediação do professor, partir dos conhecimentos prévios dos alunos, trabalhar de 

acordo com a zona de desenvolvimento proximal, citou as fases da alfabetização de 

Emília Ferreiro. A terceira participante se referiu a como se dá a aprendizagem da 

criança. No geral, ao investigar sobre o conhecimento, o Cognitivismo/Teoria do 

Processamento da Informação, há poucas evidências deste conhecimento por parte das 

pesquisadas, sendo que egressas das Instituições A e B descreveram como o 

conhecimento se processa para ser construído, sobre a capacidade de guardar o 

conhecimento e a construção do conhecimento. 

Em relação à identificação de alunos com dificuldades de aprendizagem, conforme 

abordado pela questão três, os relatos das participantes formadas pela Instituição A 

foram: não há progresso quando comparado o desempenho em relação a ele mesmo, que 

as identifica pelas atividades desenvolvidas, ritmos diferentes, sondagem e 

comportamentos. As egressas da Instituição B responderam que reconhecem pelas 

avaliações diagnósticas, também pelo desenvolvimento das atividades e 

comportamentos. As egressas da Instituição C descreveram que as crianças não 

acompanham de acordo com pré-requisitos, comportamento, modo de pensar, fala, 

perguntas e resultados de atividades. Uma das entrevistadas ainda informa que o 

diagnóstico sobre as dificuldades de aprendizagem é realizado por um profissional 

especializado. Finalmente, as egressas da Instituição E relataram que as crianças com 

dificuldades de aprendizagem não acompanham a turma, pelo diagnóstico, apresentam 

dificuldade em realizar as atividades, passam por avaliação da psicopedagoga para 

identificar a dificuldade, por meio de observação diária, questionamento para identificar a 

dificuldade, avaliações individuais mensais, arquivos e portfólios. A análise destas 

respostas permitiu verificar, em relação à contribuição da Teoria do Processamento da 

Informação, algumas indicações do conhecimento sobre a teoria, como, por exemplo: a 

falta de concentração em que a criança não colhe a informação, dificuldades em resolver 

cálculos matemáticos, decodificação de texto e também o modo de pensar.  

A quarta questão investigou sobre a forma que as participantes trabalham com os 

alunos que apresentam dificuldades. As formadas pela Instituição A afirmaram que 

utilizam outros recursos para trabalhar o conteúdo, atendimento individual, família, apoio 

da escola, trabalham o concreto, jogos, dinâmicas e auxiliar para reforço.  As professoras 

da Instituição B responderam que trabalham as dificuldades por meio de atendimento 

individual, apoio de outras pessoas (profissionais, família), identificação da dificuldade, 
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estímulos, jogos, autoestima e concentração. As respostas das egressas da Instituição C 

apontaram que retomam a atividade, por meio de trabalho individual, jogos pedagógicos, 

material diferenciado, atividade rodada extra (contraturno), trabalho em grupos (trocas de 

integrantes) e motivação. As egressas da Instituição E declararam em suas respostas 

que fazem o resgate de atividades em que a criança apresentou dificuldade, desenvolvem 

atividades específicas como atividades com mediação, jogos (lúdico), atendimento 

individual, atividades diferenciadas (sala de aula), aula de apoio (contraturno) e 

identificação da dificuldade. Ao analisar as respostas apresentadas pelas professoras em 

relação ao processo de intervenção frente às dificuldades de aprendizagem, algumas 

delas parecem se reportar à Teoria do Processamento da Informação quando apontam 

sobre a concentração, motivação e resgate da atividade em que o aluno apresentou 

dificuldades.  

A questão cinco pretendeu conhecer sobre o trabalho desenvolvido com os alunos 

nas atividades de leitura e compreensão de textos. As participantes egressas da 

Instituição A afirmaram desenvolver as atividades de leitura e compreensão de textos 

mediante a utilização de música, parlendas, textos diversificados, leitura silenciosa, leitura 

coletiva e em grupo, ler as partes para perceber o que não conseguiram ler. As respostas 

das professoras formadas pela Instituição B informaram que desenvolvem estas 

atividades por meio de discussões sobre o texto, debates, utilizando diversos impressos, 

mural de notícias, músicas, contação de histórias, e incentivam a leitura por meio do 

registro, desenho/escrita, leitura realizada com a família, oralidade, questionamentos 

orais, leitura em grupo e continuada e atividades de grifar partes importantes dos textos. 

As participantes egressas da Instituição C se referiram ao uso da leitura de jornais e 

textos que tratam da realidade, músicas, histórias conhecidas, discriminação de letras, 

leitura silenciosa e em voz alta, questionamentos orais, debates sobre temas, troca de 

informações, pesquisa em dicionário, texto do livro, a partir de um brinquedo, 

brincadeiras, curiosidades, assunto trazido pelos alunos, estabelecendo relação com o 

contexto da criança. As participantes egressas da Instituição E descreveram sobre o 

desesenvolvimento de atividades como a hora da leitura, leitura em casa, registro por 

meio de desenho/texto, leitura no microfone, uso de texto curto, mensagem no quadro, 

textos diversos (Projeto Sacola de Leitura), leitura com a família, caderno de registro de 

leitura, leitura individual, leitura em grupo, leitura continuada, discussão em grupo, 

questionário, organizar textos na sequência, assim como o uso de estímulos e elogios. Ao 

analisar as repostas das entrevistadas, algumas parecem se remeter mais aos recursos, 
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relacionando, em alguns aspectos, o uso de algumas estratégias relacionadas à Teoria do 

Processamento da Informação, como o uso de questionários, organização de textos na 

sequência, registro por meio de desenho/texto.  

A última questão visou conhecer sobre o uso de alguma estratégia para tornar a 

aprendizagem significativa. As respostas das egressas da Instituição A relataram que 

utilizam gibis, livros, material concreto, jogos, relacionam o conteúdo com o contexto do 

aluno, buscam conhecer a realidade do aluno, brinquedos, brincadeiras, fantoches e 

estímulo. As professoras egressas da Instiuição B responderam que utilizam: jogos, 

revistas, palavras cruzadas, caça-palavras, sudoku, brincadeiras, material concreto e 

procuram identificar o interesse dos alunos. As respostas das participantes egressas da 

instituição C afirmaram que trabalham sempre o que tem significado para o aluno e com 

o uso de jogos, recursos audiovisuais, músicas (interpretação de textos, microfone) e 

retroprojetor. As egressas da Instituição E responderam que se valem do 

incentivo/elogios, recursos audiovisuais, sondagem dos conhecimentos prévios, fantoche, 

datashow, brincadeiras, dinâmicas, relacionam conteúdos com filmes, e utilizam também 

gibis, revistas, computador e notícias atuais. As respostas apresentadas pelas 

pesquisadas sobre as estratégias utilizadas para tornar a aprendizagem significativa estão 

relacionadas ao interesse/motivação do aluno, ao contexto da aluno, à preocupação com 

conhecimentos prévios. Algumas das participantes se reportam mais aos recursos 

materiais e às brincadeiras utilizadas. 
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4.3 Relação entre o Processo de Formação e a Prática Pedagógica  
 
 A seguir, apresenta-se a análise entre o processo de formação, com base nos 

dados obtidos nos diferentes programas das disciplinas de Psicologia ofertadas pelas 

diferentes Instituições, e o uso do referencial teórico da Psicologia Cognitiva, em especial 

da Teoria do Processamento da Informação, na prática pedagógica das professoras 

entrevistadas.  
Conforme discutido anteriormente, os resultados apontaram que as Instituições A, 

B e E contemplam em seus Programas as disciplinas de Psicologia, Teoria do 

Processamento da Informação, abordando a proposta cognitivista, pois uma vez que 

constam, nos seus respectivos conteúdos programáticos e/ou em suas referências 

bibliográficas, obras que contemplam a proposta da Teoria do Processamento da 

Informação.  

 As professoras egressas das Instituições que ofertam o conteúdo do tema 

pesquisado, nas respostas da segunda questão, apontam como o conhecimento se 

processa, fazem referência à retenção de conhecimento, à construção do conhecimento e 

como a criança aprende (desenvolvimento intelectual) e podem estar relacionando-os 

com a Teoria do Processamento da Informação. Todavia, embora a Teoria Cognitivista 

esteja contemplada na oferta da disciplina de Psicologia, as professoras entrevistadas 

não abordaram diretamente os conteúdos da Teoria do Processamento da Informação. Ao 

analisar as respostas das egressas da Instituição C, Universidade em que não se 

encontrou indicativo sobre a abordagem da Teoria do Processamento da Informação nas 

análises dos programas, ementas e bibliografia, uma das respostas das entrevistadas 

descreve sobre a construção do conhecimento e grande parte das entrevistadas aponta a 

Teoria de Piaget, o que indica a importância de algumas teorias da área de Psicologia da 

Educação na formação dos professores.  

Concordando com Guerra (2000), as diferentes abordagens teóricas que focalizam 

os processos de desenvolvimento e aprendizagem do aluno têm implicações para o 

ensino, por isso, parece fundamental trabalhar a diversidade teórica da Psicologia da 

Educação, oportunizando aos estudantes a compreensão crítica da prática educativa. É 

necessário que os cursos de formação de professores estejam priorizando os 

fundamentos que melhor instrumentalizem a prática docente. No entanto, por algum 

motivo, a forma como está sendo trabalhada a Teoria do Processamento da Informação 

não corresponde à contribuição que a mesma tem a oferecer, ou seja, não está sendo 
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apontada pelos professores entrevistados e a consequência pode ser a não utilização 

deste referencial teórico no contexto de sala de aula.   

Observou-se, nas respostas referentes à questão quatro, que a professora 1, 

egressa da Instituição C, cita a motivação para trabalhar com o aluno com dificuldade de 

aprendizagem, considerado um tema discutido pela Teoria Cognitivista. Vale lembrar que, 

de acordo com o quadro 1, esta professora cursou uma pós-graduação e talvez este tema 

tenha sido trabalhado neste nível de formação. 

A presente pesquisa, por meio da entrevista realizada, obteve informações que 

confirmam a importância das diversas teorias da Psicologia na prática do trabalho 

pedagógico em sala de aula, evidenciando que as professoras recorrem a elas 

frequentemente para superar as dificuldades de aprendizagens dos alunos. 

Demonstraram, de acordo com suas respostas, estarem atentas às concepções teóricas 

ofertadas pela Psicologia da Educação, como, por exemplo, as de Piaget, Skinner, 

Vygotsky e Freud, que fundamentam a prática dos professores. Porém nem todo o 

conteúdo trabalhado durante o processo de formação profissional permaneceu para uso 

consciente na prática, uma vez que as profissionais que tiveram, durante a graduação, o 

conteúdo da Teoria do Processamento da Informação não apresentaram os termos desse 

modelo teórico, ou seja, não fizeram referência às temáticas como estratégias de 

aprendizagens, cognição e metacognição, memória, dentre outras. Outra expressão 

referente à temática é a ideia da comparação do computador com a mente humana “[...] à 

metáfora do processamento da informação, em que a aprendizagem e o raciocínio 

humano ocorrem semelhante ao processamento do computador” (BZUNECK, 2004). 

Ao desenvolver as atividades pedagógicas, as profissionais investigadas se valem 

de algumas estratégias de aprendizagem, como as de ensaio (fala e escrita), 

organização, com o exemplo de organização de um texto, as estratégias de elaboração 

de conexões entre o material que se conhece e o material que deseja a aprender. 

Destaca-se a motivação, como uma das estratégias afetivas, que, segundo (MARTINELLI; 

GENARI, 2009), está entre os fatores responsáveis pelo sucesso do desempenho escolar 

do estudante e assinalam que a motivação intrínseca e as ações do professor em sala de 

aula são relevantes na aprendizagem do aluno. Bzuneck (2010) se refere à estratégia 

motivacional, que consiste em aproveitar os interesses pessoais e valores dos próprios 

alunos. Outra estratégia motivacional é o professor ser modelo ao demonstrar que 

acredita na importância da disciplina. As respostas de algumas egressas das Instituições 

pesquisadas fazem referência à contextualização no uso de assunto, ser exemplo para 
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incentivar a leitura, curiosidade, brincadeiras/brinquedos, as vivências fora da escola que 

estão relacionadas à vida do aluno e também com os acontecimentos da atualidade. 

 Em relação à atividade de leitura, o uso de tecnologia (por exemplo, microfone) 

para leitura de textos, mencionado por algumas das entrevistadas, pode ser relacionado 

às estratégias motivadoras apresentadas por Wintter (2010) sobre motivação e 

estratégias motivadoras para o ensino de leitura. Os conhecimentos prévios do aluno se 

apresentam nas respostas sintetizadas no Quadro 2, o uso de recursos/tecnologia para 

auxiliar a aprendizagem, a realização de atividades em grupo, oferecendo atividades que 

os alunos tenham condições de realizar, são aspectos que podem estar relacionadas às 

estratégias afetivas que se traduzem em atenção, concentração e manutenção da 

motivação. Observou-se o uso de estratégias variadas para atividades de leitura e 

compreensão de textos por meio de pesquisa em dicionário, na qual se supõe o 

reconhecimento, por parte do aluno, de palavras do texto que não teve compreensão, 

sublinhar palavras, registro da leitura, questionamentos orais, organizar, sequencialmente, 

partes de um texto; leitura coletiva, que possibilita perceber a dificuldade; acompanhar 

leitura individual com feedback do professor. Portanto, as entrevistadas apontam para 

estratégias que se remetem a estratégias cognitivas e metacognitivas.  

 Os recursos utilizados pelas professoras na prática pedagógica para favorecer a 

aprendizagem refletem o uso de estratégias baseadas na Teoria do Processamento da 

Informação embora, em seus processos de formação, as pesquisadas não tenham feito 

referência a esta teoria ao responderem a primeira questão deste estudo. Ao analisar a 

formação de professores nos Cursos de Pedagogia, deve-se observar a carga horária, a 

distribuição dos conteúdos e as atividades acadêmicas desenvolvidas para otimizar o 

resultado na prática. Conforme apontado por Pullin (2010) sobre a oferta das disciplinas 

da área de Psicologia da Educação, o ementário das disciplinas informa qual o conjunto 

de saberes necessários para a formação profissional. De acordo com Larocca (2000), 

para que os professores consigam relacionar as teorias na prática de sala de aula, é 

necessário convencer seus pares do valor da Psicologia da Educação na formação dos 

professores. A autora sugere que os professores de Psicologia da Educação, quando 

refletem sobre seus programas, poderão reestruturá-los direcionando os alunos, durante 

seu processo de formação, na busca de respostas/sínteses nos referenciais da teoria da 

Psicologia e da realidade concreta para intervenção. Para isto, devem estar pautados na 

proposta de conduzir o programa por meio de perguntas/indagações, cujo pano de fundo, 

a que os professores sempre se remeteria, seria composto pela seguinte tríade: ao aluno 
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que o professor tem diante de si; à realidade educacional, escolar e social e às diferentes 

contribuições da Psicologia. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

O presente trabalho investigou se os professores das Séries Iniciais do 

Ensino Fundamental estudaram o conteúdo da Teoria Cognitivista, em especial da Teoria 

do Processamento da Informação, durante o seu processo de formação na graduação e, 

se foi trabalhado este conteúdo, qual tem sido a contribuição deste referencial teórico nas 

suas práticas pedagógicas. 

Diante das análises dos programas das disciplinas ofertadas na área de 

Psicologia pelos Cursos de Pedagogia das Instituições pesquisadas e a relação 

estabelecida com as respostas das professoras formadas nas respectivas Instituições, 

observou-se que as professoras, mesmo não se remetendo à Teoria do Processamento 

da Informação, ou a termos utilizados por este referencial teórico, fazem uso da 

Psicologia Cognitiva em sua prática, recorrendo ao uso das estratégias de aprendizagem 

de modo a revelar a contribuição desta teoria para a prática pedagógica das profissionais 

que atuam nas Séries Iniciais. 

Considerando a importância da Teoria do Processamento na prática 

pedagógica, no sentido de conhecer como o aprendiz recebe, processa e recupera a 

informação, sobre a importância da motivação para a aprendizagem e também sobre a 

contribuição das estratégias de aprendizagem para a aquisição de conhecimentos do 

estudante, é preciso que haja uma adequação dos Cursos de Pedagogia, neste caso, 

relacionada à oferta das disciplinas na área de Psicologia da Educação. Esta adequação 

pressupõe que se priorize em suas ementas a Teoria do Processamento da Informação, 

sendo necessário, para isto, um aumento da carga horária desta área de conhecimento, 

para que contemple este conteúdo e, além disso, permita o desenvolvimento de 

atividades que possibilitem discussões teórico/práticas, propiciando reflexões sobre a 

contribuição da Teoria do Processamento da Informação na prevenção e intervenção 

frente às dificuldades de aprendizagem do aluno e possibilitando uma melhoria na 

qualidade do ensino e promoção do sucesso escolar.  
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APÊNDICE A - Roteiro 

 

Nome:____________________________________________________________ 

Curso de graduação:_________________________________________________ 

Instituição:_________________________________________________________ 

Data de conclusão:__________________________________________________ 

Possuí especialização? ( ) Sim  ( ) Não  

Qual?_____________________________________________________________ 

Data de conclusão:__________________________________________________ 

Experiência profissional:______________________________________________ 

Série:_____________________________________________________________ 

Tempo de magistério:___________________________________________________ 

 

1 - Quais conteúdos que você teve durante a graduação na área de Psicologia? 

Comente mais sobre isso? Quais conteúdos? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

2 - O que você sabe sobre o cognitivismo, em especial sobre a Teoria do 

Processamento? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

3 - Como você identifica alunos com dificuldades de aprendizagem? O que eles 

fazem? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

4 - Como você trabalha com os alunos que apresentam dificuldades de 

aprendizagem? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

5 - Como você trabalha com os alunos em atividades de leitura e compreensão de 

textos? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

6 - Você utiliza alguma estratégia para tornar a aprendizagem significativa para o 

aluno? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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ANEXOS 
Anexo A – Instituição A 

Anexo B – Instituição B 

Anexo C – Instituição C 

Anexo D – Instituição D 

Anexo E – Instituição E 
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