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A LEITURA COMO ASPECTO IMPORTANTE PARA SUPERAR DIFICULDADES 

DE APRENDIZAGEM 

 

 

 

RESUMO:  O trabalho realizado teve como problematização é descobrir “Qual a importância da 

leitura no sentido de auxiliar na superação das dificuldades de aprendizagem?” Desse modo o estudo 

buscou colaborar através de textos bibliográficos que visam encontrar meios de incentivar as 

crianças realizando práticas de leitura, a fim de promover uma conexão entre a leitura e a construção 

do saber, e assim minimizar nas demais dificuldades intelectuais. Foi usado como alicerce também, 

pesquisas bibliográficas através de artigos, livros, e-books e revistas que falam sobre o assunto. O 

objetivo proposto é descobrir como a leitura pode auxiliar no desenvolvimento cognitivo de alunos 

com dificuldades de aprendizagem. Assim foi utilizado para fundamentação teórica dos mesmo 

alguns autores estudiosos sobre o assunto, tais como: PAREDES, 2006; WALLON, 2003, BACCA, 

2017; CADERMATORI, 1995; MACHADO, 2002; BALDI, 2009 entre outros. Não podemos deixar de 

ressaltar que ainda existem alunos que costumam procurar os livros não apenas como obrigação, 

mas como um meio de lazer e entretenimento e com essa leitura expande seus “horizontes” e 

desperta aspectos como criatividade, imaginação, argumentação, interação, entre muito outros e 

então consequentemente auxilia os alunos a superar as tão temidas dificuldades de aprendizagem. 

Assim sugere-se mais incentivo aos alunos desde cedo para obterem o hábito da leitura. Com base 

nos resultados pode perceber que a leitura é um importante aliado no sentido de superar as 

dificuldades de aprendizagem dos alunos. 

.  
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1. INTRODUÇÃO 
 
 

Alunos que não acompanham as atividades escolares e que não conseguem 

responder satisfatoriamente ao processo de aprendizagem de seu ano de 

escolarização são motivo de muita preocupação por parte das escolas, dos 

professores e até das famílias. Este aspecto gera muitos questionamentos sobre 

que o fazer, o que é possível cobrar, o que tem que ser priorizado neste momento? 

Entre muitos outros questionamentos. 

Professores em sala de aula enfrentam os desafios diversos possíveis. E um 

deles, talvez o mais emblemático é descobrir uma maneira eficaz de como ajudar 

um aluno com dificuldade de aprendizagem. 

Preocupados com essa questão, vários educadores estão em busca do 

melhor caminho a seguir, que poderão contribuir para um melhor e um bom 

desenvolvimento da aprendizagem, e a leitura pode se torna um aliado importante 

nesse momento. 

Para tanto os professores precisam irem busca de metodologias específicas 

como apoio para atingir um bom resultado de aprendizagem. Sabe-se que a leitura 

sendo utilizada de forma correta, pode despertar no aluno o gosto pelo aprendizado 

e consequentemente ajuda na superação das dificuldades de aprendizagem. 

O objetivo proposto neste trabalho é descobrir como a leitura pode auxiliar 

no desenvolvimento cognitivo de alunos com dificuldades de aprendizagem. 

Para atingir tal objetivo foi utilizada como metodologia a pesquisas 

bibliográficas através de artigos, livros, e-books e revistas que falam sobre o 

assunto 

Assim foi utilizado para fundamentação teórica dos mesmo alguns autores 

estudiosos sobre o assunto, tais como: PAREDES, 2006; WALLON, 2003, BACCA, 

2017; CADERMATORI, 1995; MACHADO, 2002; BALDI, 2009, entre outras que discutem 

sobre a temática com muita propriedade. 

 A problemática proposta é descobrir “Qual a importância da leitura no sentido 

de auxiliar na superação das dificuldades de aprendizagem”? 

 



 

  

  

A leitura além de ser instrumento para a construção do saber em sala de aula 

cria um indivíduo crítico-reflexivo, pronto para transformar a sociedade em que vive. 

No entanto, percebeu-se que cada vez menos as crianças desenvolvem o hábito 

diário da leitura.  Assim, procura-se apontar subsídios para atrair a atenção das 

crianças para a leitura com práticas pedagógicas diferenciadas e atrativas, que 

despertem neles o gosto pela leitura e assim auxilie no desenvolvimento cognitivo 

dos mesmos. 

. 

2. DESENVOLVIMENTO 

 

2.1 O ATO DE LER  

 

As crianças não nascem com dificuldades escolares, mas elas apresentam 

essas dificuldades ao longo do processo de aprendizagem. 

Inúmeros fatores podem influenciar negativamente, e fazer com que o aluno 

tenha dificuldade de acompanhar de forma regular o que lhe é ensinado. 

Nesse contexto a escola desempenha um papel fundamental no 

desenvolvimento sócio afetivo da criança. 

Para o professor é fundamental a compreensão do desenvolvimento humano 

nos primeiros anos de vida escolares. Esse conhecimento torna o professor apto a 

entender as características psíquicas, biológicas e comportamentais da criança em 

fase específica do seu crescimento. 

 Aspectos cognitivos e afetivos começam a se formar nessa idade e o 

professor deve estar preparado para atuar, para que o processo de ensino e 

aprendizagem aconteça. 

Segundo alguns estudiosos, a aprendizagem é o processo de alteração de 

conduta de um indivíduo, seja por condicionamento operante, experiências ou 

ambas, razoavelmente operante. “(...) a aprendizagem não pode ser vista como o 

campo de aplicação de princípios metodológicos.” (PAREDES, 2006, pág. 10). 

 

https://www.nucleodoconhecimento.com.br/tag/sociedade


 

  

  

Segundo WALLON (2003), a construção do “eu” depende essencialmente do 

outro. Suas emoções dependem da forma em que seus espaços são organizados. 

Ele prega e valoriza desde cedo à importância das emoções. 

Assim, preocupados em promover o desenvolvimento global da criança, de 

forma a tornar o processo de aprendizagem mais prazeroso o professor deve buscar 

metodologias que despertem na criança o gosto por estudar, e é neste momento 

que surge a leitura como uma ferramenta facilitadora para tal desenvolvimento. 

A importância da leitura encontra-se no fato de que particularmente cada 

criança tem seu próprio momento de descoberta do mundo através da leitura e isso 

deve necessariamente ser respeitado. Porém com muito cuidado para não fazer 

deste um ato de dor e obrigação 

Segundo Ferreiro e Palácio (1987), o ato de ler é beneficiado de uma 

variedade de opções. “O leitor não responde simplesmente aos estímulos do meio, 

e sim desenvolve estratégias para trabalhar com o texto de tal maneira que seja 

possível compreendê-lo”. 

 O ato de ler não implica de forma limitada em simplesmente “ver as letras do 

alfabeto e juntá-las em palavras”, mas, trata-se de uma operação muito mais 

complexa que vai desde estudar a escrita até decifrá-la e promover a interpretação 

de seu sentido, reconhecendo e percebendo a aprendizagem da leitura que 

continuamente se mostra como algo intencional, envolto numa magia que se dá não 

enquanto ato, mas sim enquanto todo um processo de descoberta prazerosa de um 

universo de conhecimento que até então era desconhecido e muito maravilhoso 

(BACCA, 2017). 

 O fato é que a leitura garante um conhecimento de mundo, não apenas de 

códigos de leitura meramente, e não uma simples decifrar silaba e 

consequentemente formar palavras e frases soltas. Muito pelo contrário, a leitura 

tem que ser essencialmente intencional, interessante, objetivando estimular e 

despertar o interesse daquela pessoa que se almeja alfabetizar. 

 



 

  

  

 Nesse aspecto a leitura se mostra fundamental nos mais variados níveis 

educacionais e logo deverá ter início ainda no princípio da alfabetização e sua 

continuidade deverá ser assegurada nos mais variados níveis de ensino. 

 

2.2 A IMPORTÂNCIA DA LEITURA NO DESPERTAR DA APRENDIZAGEM 

 

No passado as crianças não eram consideradas um ser intelectual, com 

desejos e anseios próprios, mas como ser dependente sem valor diante da 

sociedade, e não tinha espaço separado do mundo adulto, por isso a literatura não 

existia, pois a infância também não existia. Foi somente a partir do século XVIII, 

com a descoberta da infância, que a criança passou a ser diferenciada do adulto e 

consequentemente passou a receber uma educação também diferenciada. A 

literatura infantil surge com o novo modelo familiar criado pela burguesia no final do 

séc. XVII e durante o séc. XVIII. Os primeiros textos foram escritos com a função 

educativa e escritos por pedagogos, desta forma surgiu à aliança da literatura infantil 

com a escola, tendo a função de formadora e impostora do discurso que só domina 

o ser fragilizado que a sociedade criou.  Segundo CADERMATORI (1995), a 

literatura através do fictício e da imaginação pode manifestar um saber muito 

importante para o desenvolvimento infantil. Para ela, é justamente nos livros que 

não foram feitos para criança que a linguagem é carregada de diminutivo, termos 

“pueris”, que transmite mensagem falsa, com diálogos artificiais, sem inteligência e 

capacidade crítica.  

“A autêntica literatura infantil não deve ser feita essencialmente com 
intenção pedagógica, didática ou para incentivar hábito de leitura. Esse tipo 
de texto deve ser produzido pela criança que há em cada um de nós. Assim 

o poder de cativar esse público tão exigente aparece.” (CADERMATORI, 
1995: p.163). 

 

JESUALDO (1987) apresenta um quadro na Obra La Literatura Infantil, que 

abrangem muitas das condições feitas por Drummond cita Altamira (Altamira Y 

 



 

  

  

Crevea, Ideário Pedagógico, Madri 1923), que classificou essa forma literária como 

“boba” insossa e insípida. Ele lembra que, transcendendo esta expressão “boba” 

não pode negar a literatura de escritores como Perrault, Andersen ou Monteiro 

Lobato.  

  Com o passar dos anos muito foi feito para melhorar as literaturas que eram 

feitas para crianças. Inúmeros nomes foram despontando rumo ao melhoramento 

destas obras. A literatura destinada aos pequenos ganha um nome de destaque. 

    Só após o surgimento de Lobato, que a literatura brasileira perdeu uma de 

suas principais características: a de ser um instrumento de dominação do adulto e 

de suas classes, modelo de estruturas que devem ser produzidos. Passando a ser 

fonte de reflexão, de questionamento e de crítica. 

       Ao se preocupar com literatura para crianças, Lobato pensava em descobrir os 

interesses delas, e através disso, contribuir para modificar o mundo. Acreditava que 

através de seus textos era capaz de contribuir para um mundo cheio de sonhos, 

com a finalidade de construí um país democrático, sem opressão onde cada um 

pudesse viver através de seus pensamentos, com a liberdade que só a literatura 

permite.   

      E assim, literatura infantil se destaca pelo elemento maravilhoso, de acordo com 

o olhar da criança. Considera-se como “maravilhoso” todas as situações que 

ocorrem fora do nosso entendimento, da dicotomia espaço/tempo, ou realizada em 

local vago ou indeterminada da terra. Através do prazer e das emoções que as 

histórias proporcionam, o simbolismo implícito nas tramas vão agindo no 

inconsciente e pouco a pouco ajudam a criança a resolver seus conflitos interiores. 

O “Era uma vez... assim surgiu com maior intensidade Na literatura infantil, 

no final do séc. XVII com o escritor francês Charles Perrault (1628 – 1703). Com 

suas obras, Perrault conseguiu, na época, encantar a todos, porque sua literatura 

resgatou narrativas do folclore popular. Essas narrativas foram chamadas, mais 

popularmente, de contos de fadas, pois retrataram histórias maravilhosas com fundo 



 

  

  

moralista, ensinando aos jovens a postura que deveriam seguir perante a 

sociedade. 

 Considerando que esse tipo de narrativa influenciou uma época e criou uma 

geração de indivíduos capazes de sonhar com um mundo imaginário cheio de 

bruxas, fadas, duendes e anões, que despertaram e desenvolveram a criatividade 

e o senso crítico dessas crianças. 

 Para tanto, é importante salientar que esse mundo mágico é muito importante 

para a formação de um indivíduo e, por isso, os contos de fadas deveriam ser mais 

utilizados nas salas de aulas do século XXI também. Com certeza ajudaria essa 

geração aterrorizada pela violência que invade suas vidinhas inocentes e criaria 

uma esperança de um futuro melhor para toda uma sociedade. 

 Como uma construção do real, adquirindo uma naturalidade os personagens 

podem assumir um caráter simbólico. 

 

“Príncipes e princesas são personagens de um simbolismo compreensível. 
Eles representam o individuo elevado. [...] No conto de fadas não é 
representado realisticamente, mas de modo figurado; assim, as 
personagens más não são percebidas como seres vivos, mas como 

símbolos de mal.” (ZILBERMAN, 2OO3: p. 134). 
 

Segundo COELHO (1998) a literatura dos tempos atuais tem como objetivo 

alertar ou transformar a consciência critica do seu leitor receptor. A autora segue 

dizendo que desde o surgimento da literatura, ela aparece com uma função 

essencial: exercer um fascínio sobre as mentes, levando-os e experimentar 

sensações como emoções, paixões, e desejos de toda ordem. 

CAGLIARI (1997) define a leitura como: “a extensão da escola na vida das 

pessoas. A maioria do que se deve aprender na vida terá de ser conseguido através 

da leitura fora da escola. A leitura é uma herança maior do que qualquer diploma.” 

 



 

  

  

E é só na escola que a leitura na maioria das vezes é apresentada ao aluno, 

e muitas vezes isso é feito como imposição e não por opção, de maneira lúdica, é 

o que Ana Maria Machado diz: 

 

As pessoas não têm o dever de ler, elas têm o direito. Não é exatamente 
essa a linha de seguida nas escolas. Muitas vezes, a escola enfatiza a 
obrigação, o dever, e esquece que não é bem assim. (MACHADO, 2002, 
p.15). 
 

 Porém as crianças que desde os primeiros anos de vida se habituam a 

manusear livros infantis e ouvem histórias contadas pelos pais, avós ou babás e 

mais tarde leem aventuras cujos protagonistas são crianças de sua mesma faixa 

etária, provavelmente desenvolverão com mais rapidez o ofício da leitura.     Essas 

crianças, na fase adulta, com certeza sentirão um imenso prazer na leitura. “São 

capazes de ler e escrever mais facilmente desenvolve a imaginação e amadurecem 

a sensibilidade mais rapidamente que outras crianças em situações adversas.” 

Ao ler o indivíduo descobre que os horizontes se expandem, as 

possibilidades de criação vão além do esperado, e a escrita acontece com fluidez. 

Assim o professor deve lançar mão desta metodologia de aprendizagem. 

Dessa forma, desenvolve-se um maior domínio da linguagem, a e criatividade e o 

potencial de concentração, habilidades essenciais para um aprendizado de 

qualidade e para a formação de alunos mais engajados com os estudos. 

          Além disso, é importante destacar outros pontos positivos que o exercício 

da leitura pode trazer para os estudantes de modo geral: 

• habilidades de interpretação de texto; 

• ampliação das capacidades cognitivas para compreensão de ideias e 

organização de linhas coerentes de pensamento; 

• enriquecimento do vocabulário; 

• desenvolvimento de uma visão crítica e capacidade de argumentação; 

 



 

  

  

• aquisição de novos conhecimentos e visões de mundo diferenciadas; 

• memorização de histórias, incluindo lugares descritos, personagens e 

situações. 

Mas tornar a leitura um ato prazeroso é muito difícil, então Como incentivar 

os alunos a ler mais? 

 Escolher livros com temas variados. Apresentar às crianças livros de 

diferentes gêneros literários, relacionados ou não relacionados aos conteúdos 

aprendidos em sala de aula, é uma excelente forma de estimular a leitura. 

 Os professores podem ainda indicar histórias clássicas, fábulas, contos, 

histórias interativas ou mesmo em quadrinhos, de acordo com as capacidades e 

faixas etárias de cada grupo de alunos. 

 Dessa forma, as crianças poderão ter acesso a diferentes estilos de escrita, 

além de ampliarem seu leque de conhecimentos e descobrir com quais estilos de 

leitura mais se identificam. 

 Promover atividades de leitura em sala com rodas de leitura, debates e outras 

iniciativas que estimulam a reflexão e a discussão de temas diferenciados são 

ótimas formas de fazer os alunos irem além da leitura dos textos recomendados 

pelos professores. 

 De forma geral, é possível perceber que o hábito de ler contribui de uma 

maneira direta para o crescimento intelectual dos estudantes e pode ser um grande 

aliado do processo de aprendizagem e minimizador das dificuldades que os alunos 

enfrentam. Assim, Baldi (2009) ressalta que: 

 
Precisamos estar atentos e observar se as crianças estão demonstrando 
interesse pela leitura, ouvindo e participando para que o ato de ler não seja 
em vão. Nessa circunstância, o professor precisa usar formas de despertar 
a atenção das crianças, interagindo com elas. Usar uma leitura que 
provoque interesse e desperte a interação na classe. (BALDI, 2009, p.2) 
 



 

  

  

      Não podemos deixar de mencionar o aspecto lúdico que a leitura proporciona 

ao aluno. 

 Sabe-se que lúdico tem ocupado importante papel no contexto escolar, bem 

como se tornado uma prática prazerosa que auxilia no fomento da leitura e de 

muitos outros fatores. Assim, por volta da década de noventa, a prática lúdica vem 

sendo discutida e, amparada pelos diplomas nacionais, como a Lei 9.394/96 –Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Talvez por isso, vem tomando espaço 

nos planos de aula de alguns professores, que veem nessa metodologia uma forma 

de melhorar suas aulas e, assim proporcionar aos educandos uma educação 

diversificada e, sobretudo dinâmica e, contextualizada. 

 Por isso, vemos que é de grande importância que o contato do leitor com a 

leitura aconteça de maneira atrativa, de modo a possibilitar desenvolver o prazer 

pelo que está sendo lido.  

Não se trata de uma alegria ruidosa, provocadora de gargalhadas ou de 
risos. É um prazer calado, interior, fundo, fácil de ser sentido e difícil de ser 
explicado. Posso criar ou ler um texto extremamente pesado, sufocante, 
sofrido, mas sentir esta fruição, este prazer. O prazer estético tem outra 
dimensão de beleza, mexe fundo com os sentimentos que podem ser de 
alegria ou de tristeza. (ELIAS, 2007, p. 20) 

 

O aluno precisa perceber a fundamental importância da leitura e que através 

da mesma conseguirá participar de um mundo com seus ideais, fantasias, ilusões 

e de várias leituras que a leitura proporciona, com essa pratica o aluno desenvolverá 

tanto a oralidade e a escrita. 

Os educadores precisam estar atentos com o tesouro valioso que a literatura 

oferece e tomar como ponto de partida em suas atividades, pois nela existem obras 

inesgotáveis para oferecer aos alunos e assim diferenciar suas metodologias 

através de teatros, dramatizações e leituras diferenciadas que não exijam formas 

avaliativas para quebrar o encanto. 

 

 



 

  

  

Desta forma Machado (2002), diz que o papel do professor é duplo, pois em 

alguns países desenvolvidos a crianças já chega à escola com a prática de leitura 

e isso não ocorre em nossa realidade. 

 
O professor de literatura tem uma missão importante: fazer com 
calor e empenho a parte que lhe toca; convidar os alunos a entrar 
pelo reino sem fim da linguagem oral e literária, onde os espíritos de 
todos os tempos se encontram e reconhecem humanos. 
(MACHADO: 2002, p. 24) 
 
 

Portanto vale ressaltar que cabe a nós educadores traçar desafios através 

da literatura para proporcionar atividades de leitura de forma prazerosa com intuito 

de despertar nos alunos o gosto e a pratica pela leitura.  

 A importância do ato de ler no dia a dia é inegável e, principalmente dentro 

de uma sala de aula, de modo a se formar bons leitores ou leitores competentes. E 

o professor precisa servir de mediador e facilitador do aprendizado. 

 No ato de ler o que importa não é apenas o produto da atividade, e o que 

dela resulta, mas a própria ação, o momento vivido. Possibilita a quem a vivência, 

momentos de encontros consigo mesma e com o outro, momentos de fantasia e de 

realidade, de ressignificação e percepção, momentos de autoconhecimento e 

conhecimento do outro, de cuidar de si e olhar para o outro, momentos de vida, de 

expressividade, que provoca mudanças importantíssimas no interior de cada ser 

aluno. 

Uma vez que, segundo Hermida (2007) para desempenhar a contento a 

mediação de aprendizagens na construção de significados, o educador precisa 

conhecer como as crianças pensam e se apropriam dos conhecimentos para saber 

intervir no sentido de que elas possam avançar. (HERMIDA: 2007, p. 289). 

Diante dos argumentos expostos, percebe-se que a leitura é de fundamental 

importância na vida educacional de criança, e que os aspectos como interação, 

socialização, e o brincar podem determinar o melhor desenvolvimento intelectual. E 

que eles devem ser incorporados e explorados fielmente pelo professor como forma 

 



 

  

  

facilitadora na superação das dificuldades de forma mais leve. Sem o tão falado 

exercício de repetição que é tão maçante e massacrante. 

 Assim, é indiscutível a importância do tema em questão, pois está 

diretamente relacionado com a formação do sujeito de forma global, ou seja, 

formação de personalidade, formação de caráter, e formação do intelecto. Segundo 

Freire (1988, p. 21) “a importância do ato de ler, que implica sempre a percepção 

crítica, interpretação e reescrita do lido […]”. É na interação com a leitura, sendo 

esta uma ferramenta de aprendizado e crítica, mas também de distração e diversão, 

que o leitor relaxa, aprende e se desenvolve continuamente. 

 

3. CONCLUSÃO 

Após a realização deste trabalho, através de pesquisas bibliográficas, 

constatou-se que a processo de leitura extrema importância, quando explorado de 

forma correta. Estes aspectos vem sendo “utilizado” por alguns educadores como 

instrumento facilitador do desenvolvimento, com objetivo de tornar a aprendizagem 

mais significante e prazerosa, levando-o a compreender conceitos de maneira mais 

simples, pois dessa forma a criança absorve os conteúdos com mais agilidade e 

facilidade.  

Por meio da pesquisa, foi confirmado que o ato de leitura auxilia e muito na 

formação da criança e que se for bem explorada ajuda na superação das 

dificuldades de aprendizagem.  

Enquanto se desenrolou a construção do trabalho, notou-se que o processo 

de construção do conhecimento através do hábito da leitura, deve ser orientado 

através de propósitos claros e objetivos por parte do profissional docente, e para 

isso o professor necessita de sustentação e aprofundamento no conhecimento 

teórico.  

Os professores devem dominar as estratégias necessárias para criar a 

prática da leitura como hábito prazeroso e com resultados relevantes para o aluno.  

 



 

  

  

Claro que não podemos ser irresponsáveis ao ponto de deixar de mencionar 

que existem muitos fatores, tais como ambiente familiar desestruturado, condições 

precárias de vida, fator social, cultural, nutricional, problemas emocionais e 

condições de saúde, entre muitos outros, que atrapalham o “deslanchar” na leitura, 

que vão muito além do ato de decodificar os signos, e consequentemente 

prejudicam o aluno no desenvolvimento educacional. Mas não é pretensão discuti-

los aqui neste texto, deixando os para serem aprofundados em outro momento 

oportuno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

  

4. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

BACCA, Lucimar. A Literatura Infantil na Escola. Disponível em: Acessado em 
02/02/2019. 
 
BALDI, Elizabeth. Leitura nas séries iniciais: uma proposta para a formação de 
leitores. Porto Alegre, Projeto Editora, 2009. 
 
 

CADERMATORI, Lígia . O que é literatura infantil. Coleção 163, Primeiros Passos. 
Ed. Brasiliense. 1995. 

 

CAGLIARI, Luiz Carlos. Alfabetização e Lingüística. 10. ed. São Paulo: Scipione, 1997. 

COELHO, Nelly Navaes. Literatura infantil: história teoria análise. Ed. Queiron, São 
Paulo 1988, 4ª edição. 

 

ELIAS, José. Literatura Infantil: ler, contar e encantar criança. Porto Alegre, 
Mediação, 2007. 
 
HERMIDA, J. F. (org.) Educação Infantil: políticas e fundamentos. 1 ed. João 
Pessoa: Editora Universitária da UFPB, 2007 
 
FERREIRO, Emilia; PALACIO, Margarita Gomes. Os processos de leitura e escrita: 
novas perspectivas. Traduzido por: Luiza Maria Silveira. 3 ed. Porto Alegre: Artes 
Médicas, 1987. 
 

FREIRE, Paulo.  A Importância do Ato de Ler: em três artigos que se completam.  
22 ed. São Paulo: Cortez, 1988. 
 
MACHADO, Ana Maria.  Texturas: sobre leitura e escritos. Rio de Janeiro: Nova 
Fronteira, 2002. 
 
PAREDES, Eugênia Coelho. Tanus, Maira Ignez Joffe. Fundamentos da Teoria 
Piagetiana- Psicologia II e III, 2ª Ed. 2006. 

 

WALLON, Henri. Ciclo da Aprendizagem: Revista Escola, ed. 160, Fundação Victor Civita, 

São Paulo, 2003. 

 

 


