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RESUMO 
 
O presente trabalho objetiva demonstrar que os métodos tradicionais de alfabetização 
desenvolvem habilidades cognitivas para a leitura e escrita, consideradas fundamentais pelos 
estudiosos da teoria da inteligência, como processamento de informação. O fracasso constante 
de algumas crianças, principalmente, nas escolas públicas, podendo posicionar-se frente à 
emergência de uma nova forma de enfrentamento da realidade dos tipos de conhecimentos 
sobre o ensinar e o aprender. Essas dificuldades, e fatores neuropsicológicos associados, são 
controvérsias que giram em torno de hipóteses de um possível desvio ou atraso de 
desenvolvimento que favorecem a lentidão destas funções neuropsicológicas em crianças com 
dificuldades de leitura e escrita. Deste modo, este trabalho pretende mostrar não só as praticas 
pedagógicas a serem desenvolvidas para uma melhor qualidade de aprendizagem, como 
também fornecer informações a respeito de algumas dúvidas sobre as dificuldades na 
aquisição da leitura e escrita. 
 Palavras-Chaves: Dificuldades; Leitura; Escrita; Educador; Aprendizagem. 
 
 
ABSTRACT  
The present objective work to demonstrate that the traditional methods of alfabetization 
develop cognitive abilities for the reading and writing, considered basic for the scholars of the 
theory of intelligence, as information processing. The failure constant of some children, 
mainly, in the public schools, being able to locate front to the emergency of a new form of 
confrontation of the reality of the types of knowledge on teaching and learning. These 
difficulties, and neuropsychological factors associates, are controversies that turn around 
hypotheses of a possible shunting line or delay of development that favor the slowness of 
these neuropsychological functions in children with difficulties of reading and writing. In this 
way, this work intends to not only show practices them pedagogical to be developed for one 
better quality of learning, as well as to supply to information regarding some doubts on the 
difficulties in the acquisition of the reading and writing.    
Keywords: Difficulties; Reading; Writing; Educator; Learning. 
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1 - INTRODUÇÃO  

 
 

Esta pesquisa pressupõe um instrumento para uma reflexão crítica do cotidiano 

vivenciado por educadores e educandos, diante das dificuldades de aprendizagem na Escola 

Professora Ofenísia Soares Freire, tendo como base a leitura e escrita possibilitando assim, 

alterar as formas de ação que até então o educador desempenha, que proporcionará a elevação 

e expansão dos conhecimentos pra que seja possível crescer socialmente e profissionalmente, 

bem como servir de mecanismos para a produção intelectual do saber por parte dos alunos, o 

que conduz a uma reestruturação do agir intelectualmente e culturalmente. 

Nas relações entre o educador e educando, a prática pedagógica é primordial. 

Entre eles se encontram dois extremos em que geralmente o primeiro detém o poder, o 

direcionamento do raciocínio e das atividades, já o segundo momento cabe as obrigações e o 

acompanhamento, formando assim relações variáveis em três termos do ato: opção, meio e o 

fim. 

Na opinião de Ferreiro (1986), “a escola deverá observar, ainda, que a 

correspondência fonemas - grafemas podem propiciar uma aquisição muito rápida da boa 

pronúncia, mas inibe a aprendizagem da leitura e da escrita e opera uma seleção inicial entre 

os que já falam como se deve e os que devem mudar de dialeto para aprender a ler e a 

escrever, de modo que o resultado final não é o aumento do numero de alfabetizados, mas de 

analfabetos”. 

Escrever e ler são duas atividades da alfabetização que devem ser conduzidas 

paralelamente. No entanto costuma-se dar muito mais ênfase à escrita do que à leitura. Pode-

se creditar isto ao fato de as escolas acreditarem que é mais fácil avaliar um aluno pelos seus 

acertos e erros de escrita, o que fica difícil de realizar quando um aluno lê. 

Entretanto, ler é uma atividade tão importante quanto à produção de textos, 

principalmente para jovens e adultos em processo de alfabetização que, em muitos casos, 

vivem praticamente sem escrever, mas não sem ler. Necessitam da leitura para a sua vida 

cotidiana, principalmente em nossa sociedade atual. As pessoas que vivem nas cidades 

precisam saber ler as placas de ônibus, números, etiquetas de alimentos, documentos etc. 

Além de ter um valor técnico para a alfabetização, a leitura é ainda uma fonte de 

prazer, de satisfação pessoal, de conquista, de realização, que serve se grande estímulo e 

motivação para que o aluno jovem e adulto permaneça em sala de aula e dê continuidade a sua 

formação. 
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Cagliari afirma que:  

As Crianças precisam de um tempo para decifrar a escrita. Cada Criança tem um 
ritmo próprio que precisa ser respeitado. (CAGLIARI, pág. 159). 

 

O processo tradicional de introdução do aluno à leitura é através do bê-á-bá, isto é, 

através das famílias silábicas, o que pode acarretar problemas sérios para a formação do leitor. 

O reconhecimento das famílias silábicas, como o próprio reconhecimento das letras, faz parte 

do processo de decifração que já deve ser considerada um estágio inicial de leitura. Por isso, 

nem sempre é importante que o aluno conheça todas as palavras do texto. Deixá-lo ler, 

refletindo sobre as estratégias de leitura e o conteúdo do texto, é fundamental. 

Deste modo, o objetivo geral deste trabalho é discutir as dificuldades de 

aprendizagem na leitura e na escrita presentes no momento da alfabetização. Buscou-se, 

ainda, discutir a alfabetização como um processo complexo que não se restringe ao decifrar 

letras e fonemas, Identificar as dificuldades de aprendizagem na leitura e escrita e suas 

relações com as praticas pedagógicas. 

Portanto, o aluno que lê aprende com facilidade criando oportunidade de leitura e 

poderá ter mais capacidade de interação com a escrita. Ressalta-se que a partir do momento 

em que o professor desenvolver um trabalho preventivo com os pais, evita-se que a 

dificuldade de aprendizagem do aluno seja mais freqüente em sala de aula. Além disso, o 

professor precisa ficar atento ao analisar o processo das dificuldades dessas crianças, pois, 

muitas vezes, o fracasso pode ser decorrente da prática pedagógica do profissional.  

Segundo CAGLIARI (1997), “antes de ensinar a escrever, é preciso saber o que os 

alunos esperam da escrita, qual julga ser sua utilidade e, a partir daí, programar as atividades 

adequadamente”. 

Uma das responsabilidades do professor limita-se a constatar se a criança 

apresenta problemas neurológicos e se convém aconselhar o encaminhamento a um 

especialista, isto é, o professor terá de certificar antes se a criança necessita de um diagnóstico 

minucioso para que não seja precitado e tome decisões equivocadas. Ao educador faz-se 

necessário priorizar a reflexão e o raciocínio dessas crianças, valorizando outros recursos 

didáticos, algo que seja estimulante e motivador às mesmas, e que proporcione métodos mais 

eficientes no processo de alfabetização, para realizar um trabalho que busque alternativa para 

essas crianças que apresentam tais dificuldades no processo de aprendizagem. 

Nota-se também que o professor deve respeitar as dificuldades apresentadas nas 

crianças, envolvendo a não utilização de comentários desnecessários sobre os distúrbios que 

os alunos apresentam; respeitar o ritmo da criança e não envolvê-los em situações de 
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competições com os demais colegas, não colocá-lo em situações geradoras de ansiedade, 

evitar comparações com outros colegas e conversar com o aluno sobre o que ocorrem com 

ele. Só nos resta dizer que: família e escola constituem os meios pelos quais a criança vai 

crescer socialmente, intelectualmente e culturalmente.  

 
 
 
2 - METODOLOGIA  

 
 
 

O presente estudo desenvolveu-se por meio da pesquisa qualitativa, considerando 

que essa abordagem proporciona resultados na área educacional, na intenção de oportunizar 

ao pesquisador uma visão mais ampla do cotidiano escolar, além de produzir conhecimentos e 

contribuir para a transformação da realidade estudada. O campo no qual se deu a entrevista foi 

a escola Professora Ofenísia Soares Freire, situada à Rua M, nº 198, Conjunto Augusto 

Franco, Bairro Farolândia, Aracaju – Sergipe.  

As técnicas utilizadas surgiram-se na entrevista entre dois docentes e 

respectivamente em pesquisas bibliográficas. 

A coleta de dados foi sem dúvida importante para a realização do trabalho, as 

respostas obtidas ajudaram entender o quadro das dificuldades enfrentadas com a leitura e a 

escrita dos discentes em fase de alfabetização.  

 
 
 
3 – RESULTADO DA PESQUISA  

 
 
 

No inicio da vida a criança interage com um circulo de pessoas onde entra a fonte 
original da identidade. A família é a primeira a agir na socialização. Cada um possui um traço, 
ligado à posição que ocupa. 

Ana Teberosky e Emilia Ferreiro afirmam que: 
 
Atualmente, sabemos que a criança que chega á escola tem um notável 
conhecimento de sua língua materna, um saber lingüístico que utiliza sem saber 
inconscientemente nos seus atos de comunicação cotidianas. (FERREIRO, Emilia e 
TEBEROSKY, Ana; pág. 24). 

Depreende-se no contexto histórico que a aprendizagem da leitura e escrita dá 

inicio desde o nascimento com a imitação de sons articulados, até a fase adulta em que é um 

verdadeiro aperfeiçoamento técnico. Assim contrapondo-se ao conceito de que alfabetismo 
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significa ser capaz de ler e escrever sempre que as práticas sociais o exigirem uma perspectiva 

radical das relações entre alfabetismo, sociedade e cultura afirma que é impossível distinguir a 

leitura e a escrita do conteúdo que se pode ou se deve ler e escrever, segundo convenções e 

valores sociais e culturais, e das vantagens e desvantagens decorrentes das formas particulares 

em que a leitura e escrita são usadas. Segundo Magda Soares, afirma que: 

 
O conceito de alfabetismo depende, pois, inteiramente, de como leitura e escrita são 
concebidas e praticadas em determinado contexto social, o alfabetismo é, nessa 
perspectiva, um conjunto de práticas governadas pela concepção de o quê, como, 
quando e por quê ler e escrever. (SOARES, pág. 35.) 
 
 

É importante ressaltar que o processo da aquisição da leitura é muito longo, e que 

na fase inicial da criança faz-se necessário que os conteúdos básicos da aprendizagem sejam 

as competências de leitura e escrita.   

Para Vygotsky (1989), “o auxílio prestado à criança em suas atividades de 

aprendizagem é válido, pois aquilo que a criança faz hoje com o auxílio de um adulto ou de 

outra criança maior, amanhã estarão realizando sozinha”. Desta forma, o autor enfatiza o 

valor da interação e das relações sociais no processo de aprendizagem para que uma criança 

aprenda é necessário que se respeitem várias integridades, como o desenvolvimento 

perceptivo-motor, perceptivo e cognitivo, e a maturação neurobiológica, além de inúmeros 

aspectos psicossociais, como: oportunidades de experiências, exploração de objetos e 

brinquedos, assistência médica, nível cultural etc. 

Para Fernandez (1990), “quando o fracasso escolar se instala, profissionais 

(fonoaudiólogos, psicólogos, pedagogos, psicopedagogos) devem intervir, ajudando através 

de indicações adequadas”. Para Strick e Smith (2001), “a rigidez na sala de aula para as 

crianças com dificuldades de aprendizagem é fatal. Para progredirem, tais estudantes devem 

ser encorajados a trabalhar ao seu próprio modo. Se forem colocados com um professor 

inflexível sobre tarefas e testes, ou que usa materiais e métodos inapropriados às suas 

necessidades, eles serão reprovados”. 

Por meio da leitura, que o educando entra em contato com a língua escrita e oral, 

pois ela é o elo dele com mundos diferentes, ela amplia horizontes, desenvolve a imaginação, 

o raciocínio crítico, a compreensão e aumenta a capacidade de comunicação dos alunos.  

Kramer afirma que: 

 
A alfabetização é um processo que começar a ser construído fora e antes da entrada 
da criança na escola. (KRAMER, pág. 150). 
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A aprendizagem e a construção do conhecimento são processos naturais e 

espontâneos do ser humano que desde muito cedo aprende a mamar, falar, andar, pensar, 

garantindo, assim, a sua sobrevivência. Com aproximadamente três anos, as crianças são 

capazes de construir as primeiras hipóteses e já começam a questionar sobre a existência. A 

aprendizagem escolar também é considerada um processo natural, que resulta de uma 

complexa atividade mental, na qual o pensamento, a percepção, as emoções, a memória, a 

motricidade e os conhecimentos prévios estão envolvidos e onde a criança deva sentir o 

prazer em aprender.  

Um dia numa caverna, um homem começou a desenhar e encheu as paredes com 

figuras, representando animais, pessoas, objetos e cenas do cotidiano. Recebendo visitas de 

amigos, foi questionado sobre o significado dos desenhos. O homem começou a explicar os 

nomes das figuras e a relatar os fatos que os desenhos representavam. Depois, à noite, ficou 

pensando no que tinha acontecido e acabou descobrindo que podia “ler” os desenhos que 

tinha feito. Ou seja, os desenhos, além de representar objetos da vida real, serviam também 

para representar palavras que, se referiam a esses mesmos objetos e fatos na linguagem oral. 

Pode-se dizer que a moral desta história seria: quem inventou a escrita foi à leitura. 

Com esta tentativa de registrar a linguagem a partir de desenhos, foi elaborada a 

escrita ideográfica, que parte dos significados, das idéias. Já a fonográfica é escrita a partir 

dos sons das palavras. O nosso sistema de escrita em particular é fonográfico, de base 

alfabético-ortográfica, ou seja, a escrita é a representação dos sons da nossa língua através de 

letras e o que estabelece as relações entre letras e sons não é o alfabeto e sim a ortografia. 

No entanto, quando o homem explicou o significado dos desenhos da caverna, 

fazendo a sua decifração, ele não se restringiu a uma tradução de letras em sons, mas incluiu o 

reconhecimento dos significados das palavras, pois existia um contexto para o uso daqueles 

desenhos específicos. Isso ocorre também quando se inicia o processo de alfabetização onde o 

aluno traz consigo para a escola algumas representações e hipóteses sobre a linguagem oral e 

escrita. Como falar é fácil, segundo sua experiência de vida, eles acham que ler deve ser 

igualmente fácil. Ler é o primeiro desafio que eles encontram na escola. 

Com o uso do alfabeto e com as devidas explicações sobre o conhecimento das 

letras que compõem as palavras (sejam elas quais forem), o aluno pode passar facilmente da 

decifração da escrita para a fala do que está escrito, realizando assim, o processo de leitura. 

Para Cagliari: 
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No processo de alfabetização, a leitura precede a escrita. Na verdade, a 
escrita nem precisa ser ensinada se a pessoa souber ler. Para escrever, uma 
pessoa precisa, apenas, reproduzir graficamente o conhecimento que tem de 
leitura. Por outro lado, se uma pessoa não souber ler, o ato de escrever será 
simples cópia, sem significado. (CAGLIARI, 1994, apud Massini-Cagliari, 
1994, p. 26). 

 

Para este autor, o fundamental é partir da leitura, ensinando as relações entre letras 

e sons, mostrando como estas relações são diferentes, em um sistema ortográfico, quando se 

parte da leitura para a escrita ou da escrita para a leitura. 

Deve-se lembrar que a leitura não é a fala da escrita, mas um processo próprio que 

pressupõe um amadurecimento de habilidades lingüísticas em parte diferentes das que 

ocorrem na produção da fala espontânea. Uma leitura em voz alta, além de levar em conta o 

que se deve fazer para dizer algo em termos de produção sonora da fala, exige ainda que o 

leitor acompanhe um raciocínio sobre um pensamento exterior, expresso por outra pessoa, e 

que ele “declama” como se fosse um ator. A complexidade desse fato é enorme, e muitas 

vezes a escola não se dá conta disso, porque os adultos já amadureceram para a leitura. 

É neste estágio, onde o leitor atinge tal grau de maturidade e independência 

apropriando-se do texto como construção do outro e reconstrução sua, diz-se que o leitor 

chegou a um patamar ideal. E é somente a partir daí que o leitor pode usufruir plenamente da 

leitura em todas as funções que ela possa assumir na sociedade. Cabe ao leitor não somente 

decodificar o que foi escrito pelo escritor, mas principalmente reconstruir a coerência 

construída por ele. 

Como pode ser percebido, dá-se a leitura uma grande importância social, pois o 

seu desenvolvimento implica diretamente a formação do ser humano e do cidadão. Isso 

acabou por relegar a decifração da escrita a um segundo plano, pois esta limitaria a leitura 

somente a um processo de decodificação, matando todo o processo de construção e 

reconstrução de sentidos. 

Para Cagliari (1997), “a atividade fundamental desenvolvida pela escola para a 

formação dos alunos é a leitura. É muito mais importante saber ler do que saber escrever”.  

A leitura é a realização do objetivo da escrita. Quem escreve, escreve para ser lido. 

O objetivo da escrita é a leitura. E ler é um processo de descoberta, às vezes requerendo um 

trabalho paciente, outras vezes é feita de forma superficial ou lúdica. Podem-se ter então 

várias atitudes perante a leitura. Ela é uma atividade profundamente individual e duas pessoas 

dificilmente a fazem da mesma maneira. 
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Ao contrário da escrita, que é uma atividade de exteriorizar o pensamento, a leitura 

é uma atividade de assimilação de conhecimento, de interiorização, de reflexão. 

Kramer enfatiza que: 

 

Como pode um professor que não gosta de ler e de escrever, que não sente prazer 
em desvendar os sentidos de um texto, tornar seus alunos que gostem de ler e 
escrever. (KRAMER, pg 152). 

 

Portanto, a leitura é uma decifração e uma decodificação. O leitor deverá em 

primeiro lugar decifrar a escrita, depois entender a linguagem encontrada, em seguida 

decodificar todas as implicações que o texto tem e, finalmente, refletir sobre isso e formar o 

próprio conhecimento e opinião a respeito do que leu. A leitura sem decifração não funciona 

adequadamente, assim como sem a decodificação e demais componentes referentes à 

interpretação, se torna estéril e sem grande interesse. A leitura é uma atividade estritamente 

lingüística e a linguagem se monta com a fusão de significados com significantes. 

Depois que o leitor decifrou a escrita, ele tem subsídios para processar o que 

decifrou em termos de produção de fala. Para tal, deverá lançar mão dos recursos que usa 

quando fala espontaneamente. Para conseguir ler, deve-se, pois, decifrar foneticamente a 

escrita, processá-la para a fala e realizar todas as etapas necessárias para a produção do que se 

vai dizer, da maneira como se vai dizer. 

É importante lembrar que saber para que sirva a leitura e a escrita não é saber ler e 

escrever. Por isso, o desenvolvimento de atividades de produção / interpretação de texto 

podem ajudar o aluno a compreender os usos sociais da leitura e da escrita. 

Além disso, deve-se considerar o fato que jovens e adultos das camadas populares 

normalmente não têm livros em casa e, então, não possuem o hábito da leitura. Este tipo de 

atividade funciona também como um incentivo à sua incorporação em sua vida.  

Para Ferreiro: 

 

Em vez de nos perguntarmos se devemos ou não ensinar, temos que nos preocupar 
em das as crianças ocasiões de aprendizagem. (FERREIRO, pág. 103.) 

 
 

A escola deve despertar o aluno para a atividade de leitura, percebendo a sua 

importância no processo de alfabetização. Esta torna o aluno apto a conquistar o mundo e se 

realizar enquanto indivíduo. 
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Este tipo de conquista é a motivação necessária para que o aluno valorize o seu 

desenvolvimento e o processo de alfabetização em si, pois é justamente ele que o irá auxiliar 

no desvendamento do seu mundo. 

Analisando os dados obtidos, busca-se compreender porque e como a professora 

realiza as atividades de leitura e escrita em sala de aula e como estas se aproximam da 

perspectiva de alfabetização para o letramento. 

Um primeiro dado que precisamos salientar é que na entrevista realizada, a 

professora desenvolveu atividades de leitura todos os dias, com materiais e propósitos bem 

diferentes, variando desde a leitura de enunciados de fichas e/ou livro didático até livros de 

literatura infantil. Também era muito comum a realização de leitura de palavras significativas 

(nomes dos alunos, dias da semana, datas de aniversários no calendário, entre outras).  

Ela iniciava as manhãs organizando a rotina de trabalho a partir da leitura coletiva 

e da escrita de acordo com a leitura. Também se mostrou preocupada com a escrita das 

enunciadas tarefas, lendo-os ela mesma para os alunos ou pedindo que alguns deles os lessem 

para o grupo antes da realização das tarefas no livro didático, fichas ou cadernos. 

A atividade de leitura e escrita nos livros de literatura infantil também foi realizada 

em número significativo de vezes. Os livros selecionados para a leitura algumas vezes tinham 

relação com os temas trabalhados em sala e outras vezes eram escolhidas pelos alunos ou 

mesmo pela própria professora, que realizava a leitura e escrita sempre buscando a 

participação dos alunos, seja na interpretação/dramatização do texto e das ilustrações.  

Em entrevista, a professora afirmou considerar a realização de atividades de leitura 

com diferentes propósitos de grande importância: 

 

Todos os dias eu escrevo e leio, agora, nem todos os dias eu leio e trabalhamos a 
escrita nos livros para-didáticos (...) Escrever todos os dias é imprescindível, agora, 
ler várias coisas, a gente lê a tarefa que está no quadro, a gente lê uma música (...) 
porque se eu não ler, eu não me comunico. É essencial que se leia para estabelecer 
um diálogo (...) e outras vezes, o ler como o desencadeador de alguma atividade ou 
como modelo. 

 

 
4 – CONCLUSÃO 

 
 

Considerando os estudos para a realização deste artigo, foi concluído que a 

alfabetização é um processo que se desenvolve a partir da análise e reflexão que o aluno faz 

sobre a língua, não há muito que inventar em relação à situação de ensino e aprendizagem, 
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pois a atividade específica de reflexão sobre o sistema de escrita, como já se discutiu em 

vários momentos, devem basicamente se construir em contextos de uso dos conhecimentos 

que os alunos possuem, de análise das regularidades da escrita, de comparação de suas 

hipóteses com a dos colegas e com a escrita convencional, de resposta a desafios, de resolução 

de problemas. 

O processo de alfabetização pelo qual todas as crianças vão passar, algumas de 

forma mais harmoniosa, outras, porém enfrentando maiores desafios, isso dependendo do 

ritmo de cada criança para a aprendizagem. Os conflitos que geram os desafios, processo 

relevante para que a aprendizagem aconteça, podem ser compreendidos como etapas, estágios 

ou níveis sucessivos que a criança vai assimilando e com isso aumentando o grau de 

dificuldades que o aluno vai vencendo.  

A mudança de um nível para outro depende de um processo de assimilação de grau 

de dificuldades, gerada por um conflito interno, mediante estímulos recebidos. Esses níveis 

não são inflexíveis, ao contrário, vários são os fatores que podem interferir para que esse 

processo seja mais rápido em cada um dos indivíduos, portanto, não estão diretamente ligados 

à faixa etária, mas sim a outros, tais como maturidade, leitura de mundo, contato com a leitura 

e a escrita.  

Estudos apontam, também, para o fato de que o meio é um fator de influência no 

processo de aprendizagem. No decorrer da revisão da literatura foi visto que os fatores que 

interferem de forma positiva ou negativa, podem ser intrínseco ou extrínseco. E, ainda que o 

professor tenha um importante papel no ensino-aprendizagem do aluno. 

A leitura e escrita na escola Professora Ofenísia Soares Freire, tem sido, 

fundamentalmente um objeto de ensino, que tem como origem apenas cognitiva ao próprio 

aluno o seu fracasso, e, por vezes elegendo-se os comprometimentos no desenvolvimento 

psicomotor, cognitivo, lingüístico ou emocional do sujeito (conversa muito, é lento, mas não 

faz a lição de casa, não tem assimilação, entre outros). A desestruturação familiar, sem 

considerar as condições de aprendizagem, que a escola oferece a este aluno e os outros fatores 

intra-escolares que favorecem a não aprendizagem. 

Nesse contexto pode-se considerar que a pesquisa realizada na unidade escolar, na 

qual foi feito o estudo de caso, trouxe resultados significativos acerca das dificuldades de 

aprendizagem da leitura e da escrita. 

Assim, a relevância deste trabalho está intrinsecante ligada à necessidade de uma 

nova postura, tanto do professor/educador frente aos problemas de aprendizagem em sala de 
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aula, como também da família, que pode contribuir em grande parcela para a melhoria da 

situação em questão. 

Este estudo apresenta limitações, principalmente nos resultados relacionados à 

idade e ao gênero com ansiedade traço e estado, todavia, esse é um campo aberto, sobre o 

qual pouco se sabe. Desse modo, acredita-se que os dados deste estudo permitem, repensar 

sobre alguns elementos referentes às dificuldades de aprendizagem e, nesse sentido, precisam 

ser mais investigados, ampliados e revisados por outros pesquisadores, por que aprender é 

algo complexo e pouco conhecido. 
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