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Editorial 

O Instituto Consciência GO fundado em 2008, hoje ICG INSTITUTO DA 

CONSCIÊNCIA, é uma instituição consolidada, localizada em Goiânia. O ICG foi o 

idealizador e o mantenedor da Faculdade ICG, credenciada pela Portaria n. 192, de 

2017 até abril de 2019. 

O ICG traz na sua história o legado dos serviços educacionais reconhecidos 

pela excelência do aprendizado, qualidade do saber científico produzido, 

compromisso com o sucesso e com os resultados. 

A partir de abril de 2019, o ICG passa a atuar especialmente com Pós-

Graduações, Cursos de Extensão e Curso Técnico de Corretor. 

Outra novidade é o Projeto da Revista Eletrônica ICG, um sonho antigo que 

se tornou realidade. A primeira edição da revista foi lançada no mês de fevereiro, 

consolidando o trabalho diferenciado com as Pós-Graduações. A edição contou com 

uma participação efetiva dos alunos na submissão de artigo, além é claro da 

publicação de professores e foi um sucesso.  

Na continuidade deste projeto, apresentamos a seguir os artigos selecionados 

para a segunda edição, que contou com uma novidade. Os interessados puderam 

submeter também na modalidade Relato de Experiência. Temos publicações 

variadas com autoria em grupo e individual. 

Confira, aprecie e prepare suas produções para a terceira edição que está 

prevista para fevereiro de 2020. Quem sabe o seu artigo ou relato de experiência 

possa ser o escolhido para compor a próxima revista. 

  

 

 

 

 



4 
 

Revista Eletrônica ICG, seu local de referência na produção de conhecimento! 

 

 

 

SUMÁRIO 

 

A AÇÃO PSICOPEDAGÓGICA NO FORTALECIMENTO DA AQUISIÇÃO DA 

LEITURA E ESCRITA ................................................................................................. 5 

A CONTRIBUIÇÃO DA NEUROCIÊNCIA PARA A APRENDIZAGEM: UM RELATO 

DE EXPERIÊNCIA DA ABORDAGEM MULTISSENSORIAL  COMO PROPOSTA 

DE INTERVENÇÃO NA ALFABETIZAÇÃO DE ALUNOS DISLÉXICOS ................ 19 

A PROTEÇÃO JURÍDICA DA PATENTE EM RELAÇÃO AO CONHECIMENTO 

TRADICIONAL .......................................................................................................... 36 

PROPOSTAS DE TRABALHO COM GÊNEROS DISCURSIVOS NO GUIA DO 

PROFESSOR ............................................................................................................ 56 

A IMPORTÂNCIADA COMUNICAÇÃO VISUAL NA MEDIAÇÃO DO 

CONHECIMENTO NO ENSINO SUPERIOR ............................................................ 70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

Revista Eletrônica ICG, seu local de referência na produção de conhecimento! 

A AÇÃO PSICOPEDAGÓGICA NO FORTALECIMENTO DA 

AQUISIÇÃO DA LEITURA E ESCRITA 

Lucélia Miranda1 

Suiany Bueno Silva2 

Rosana Januário da Silva3 

Maria Selma dos Santos4 

Renata de O. da Silva Alves5
 

RESUMO: O presente artigo tem como objetivo apresentar algumas fundamentações teóricas 

sobre a dificuldade de aprendizagem centrada na área da leitura e da escrita. Para tanto, nos 
concentraremos em descrever e analisar o papel da dificuldade de leitura e escrita e como a mesma 
pode ser mediada por algumas posturas propostas pela Psicopedagogia. Objetivamos pontuar como 
a escola e a família podem auxiliar nesse processo, uma vez que a participação efetiva e colaborativa 
no cotidiano e no aprendizado da criança, em fase escolar, são efetivos e essenciais para seu melhor 
desenvolvimento. Por conseguinte, o aprendente se sentirá mais seguro e sem os elementos que 
ocasionam pressão emocional, os quais o fazem sentir medo de errar e, portanto, criam bloqueios na 
sua aprendizagem. Nosso trabalho é parte do estudo de caso realizado com o aprendente de 9 anos 
que cursa o 4ª ano do ensino fundamental; a criança apresentava como queixa principal a dificuldade 
de aprendizagem em leitura, na escrita e a falta de concentração e a falta de atenção nas atividades 
desenvolvidas em sala de aula. 

PALAVRAS-CHAVE: Leitura. Escrita. Aprendizagem. Psicopedagogia. 
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ABSTRACT: The present article has as objective to present some theoretical foundations on the 

difficulty of learning centered in the area of reading and writing. To do so, we will focus on describing 
and analyzing the role of reading and writing difficulty and how it can be mediated by some postures 
proposed by Psychopedagogy. We aim to assess how the school and the family can help in this 
process, since effective and collaborative participation in the daily and the learning of the child in the 
school phase are effective and essential for their better development. Therefore, the learner will feel 
more secure and without the elements that cause emotional pressure, which makes him feel afraid of 
making mistakes and, therefore, creates blocks in his learning. Our work is part of the study of the 
case carried out with the 9-year-old learner who attends the 4th year of elementary school; the child 
presented as main complaint the difficulty of learning in reading, writing and the lack of concentration 
and lack of attention in the activities developed in the classroom. 
 

KEYWORDS: Reading. Writing.Learning.Psychopedagogy. 
 

INTRODUÇÃO 

 

A psicopedagogia clínica é uma área do conhecimento interdisciplinar, que 

tem como objeto de estudo o “aprender” e o “não aprender” de crianças, de 

adolescentes e de adultos, considerando, dessa forma, o processo de ensinar como 

o desenvolvimento processual da aprendizagem. Visto desse modo, parece-nos 

pertinente inferir que o Psicopedagogo se configura enquanto umprofissional 

especialista centrado nas dificuldades de aprendizagem, ou seja, nas causas do 

“não aprender” e na diversidade de fatores que possam ter contribuído para tal 

dificuldade, tais como: origem orgânica, cognitiva, emocional, social ou pedagógica.  

Considera-se também, no seu processo de investigação, a influência do meio 

que a criança está inserida – família, escola e sociedade – para, assim, poder intervir 

(SOUZA, 2013, p. 6).  

Segundo Simaia Sampaio (2018) o diagnóstico clínico tem como objetivo 

identificar: 

As causas do bloqueio que se apresentam nos sujeitos com dificuldades de 
aprendizagem. Estes bloqueios apresentam-se por meio de sintomas que 
podem se manifestar de diferentes maneiras: baixo rendimento escolar, 

agressividade, falta de concentração, agitação etc. (p. 17). 
 
 

Consideramos, portanto, que todo diagnóstico psicopedagógico se torna, de 

fato, uma investigação sobre o que não vai bem com o sujeito/aprendente em 

relação à uma conduta esperada. Nesse sentido, o diagnóstico representaria o 

esclarecimento de uma queixa do próprio sujeito/aprendente, da família e, muitas 

vezes, do ambiente escolar. Trata-se aqui, do não aprender, em outras palavras, do 

aprender com dificuldades ou mesmo lentamente, do não revelar o que aprendeu, da 
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fuga que se dá diante das situações que envolvem a aprendizagem (WEISS, 2016, 

p. 31).  

Com esses pressupostos, nos propomos a discutir a dificuldade de 

aprendizagem centrada na leitura e na escrita, uma vez que elas se configuraram 

enquanto instrumentos de sociabilidade e conhecimento.  Sabemos, pois, que leitura 

e escrita encontram-se presentes em diversas situações do cotidiano da 

criança/aprendente, por isso é importante encarar o desenvolvimento seu 

desenvolvimento enquanto um processo que se aperfeiçoará nas elaborações 

cognitivas da criança em aprendizado. Visto dessa maneira, parece-nos pertinente 

inferir que a leitura e a escrita são processos progressivos que merece uma ação 

contínua do professor e da família, para que, futuramente, integre a criança ao 

processo de formação do conhecimento. 

Segundo Ana Paula da Silva Petrolino (2007, p. 11), as crianças/aprendentes 

não nascem com dificuldades escolares, contudo, elas podem adquirir essas 

dificuldades diante do processo de aprendizagem. Logo, o bloqueio na leitura e na 

escrita tem sido reconhecido como um dos fatores que interferem no aprendizado e, 

portanto, na autoestima e segurança do aprendente.  

Nesse viés, acreditamos que a postura adotada pelos professores em sala de 

aula pode ter um papel determinante na superação dessa dificuldade; de fato, o 

professor deve transmitir à criança/aprendente confiança e compreensão, evitando 

transmitir aflição, insegurança, competição e pressão emocional diante dos 

bloqueios que o aluno venha apresentar.  

É, nesse sentido, que cabe aos professores e a família (em interação com a 

escola) propagar para as suas crianças/alunos que as dificuldades de aprendizagem 

são compreensíveis. Eles devem propor que elas podem ser superadas a partir de 

métodos adequados, que possam orientar o conteúdo e, assim, facilitar a 

compreensão e o aprendizado. Corrobora com essas discussões a perspectiva de 

Eleane Maria Teixeira De Lara (2015) ao nos pontuar que: 

 
Aprender a ler e a escrever vai além da codificação e decodificação de 
símbolos. Ao ler, o leitor enquadra toda a representação da escrita em seu 
universo histórico, cultural, pessoal, social. Ao escrever, a criança pode ser 
encorajada a usar as palavras para dizer o que sente e pensa sem medo 
dos erros gramaticais. O incentivo à produção deve acontecer em todas as 
fases da produção da criança e as necessárias correções acontecerão 
gradativamente, através da interação, da intervenção do docente e do 
contato com outros materiais. A valorização das produções escritas deve 
ser constante, objetivando o aprimoramento da escrita do educando (p.1-2). 
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É relevante ressaltarmos que algumas instituições de ensino possuem 

dificuldades ao lidarem com o surgimento de déficits por parte de seus alunos e, com 

isso, não oferecem a esses aprendentes a possibilidade de um desenvolvimento 

integral de suas competências, ocasionando os bloqueios na aprendizagem que 

muitas vezes só são superados com intenso trabalho externo, como o 

Psicopedagógico. Posto isso, compreendemos que o trabalho do psicopedagogo é, 

desse modo, observar, perceber e analisar eventuais perturbações no processo 

aprendizagem; participar da dinâmica da comunidade educativa; favorecer a 

integração; promover orientações metodológicas de acordo com as características e 

particularidades dos indivíduos do grupo e realizar processos de orientação. 

Assim, compreendemos que o processo de aprendizagem da leitura e da 

escrita envolve muitos fatores: os biológicos e cognitivos, emocionais, familiares, 

ambientais, socioeconômicos e pedagógicos. Por isso, se torna um tema de 

interesse multidisciplinar, ou seja, tanto nos meios educacionais quanto nos meios 

acadêmicos e clínicos. É, nesse sentido, que nosso artigo se inclinará: na 

apresentação de nossas observações, nos instrumentos utilizados e nas conclusões 

para um acompanhamento que oriente e conduza o desenvolvimento cognitivo do 

aprendente. 

 

METODOLOGIA 

 

Essa pesquisa teve início no segundo semestre de 2018, durante o estágio 

curricular de Psicopedagogia Institucional e Clínica, da Faculdade ICG, cujo objetivo 

foi realizar uma observação e avaliação psicopedagógica centrada na dificuldade de 

aprendizagem do aprendente. Nesse contexto, nosso atendimento foi realizado com 

uma criança com queixa de falta de atenção (dispersão) e dificuldade no 

desenvolvimento de sua aprendizagem (leitura e escrita), no período de 10 de 

outubro a 27 de novembro de 2018, em 10 sessões, sendo que foram 06 sessões 

com o aprendente, 03 sessões com os pais (Entrevista inicial, Anamnese e 

Devolutiva) e 01 sessão na escola (encontro com o coordenador M. e entrevista com 

a professora G.). 

Foi adotado como estudo de caso uma criança do sexo masculino de nove 

anos de idade, que estuda na rede pública de ensino, no período integral, na cidade 
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de Aparecida de Goiânia (EMEI - R. B. AP. G.); a criança/aprendente será aqui 

denominada de W.J (suas iniciais); ele foi selecionado por meio de uma triagem feita 

pelas estagiárias com os pais/responsáveis. No momento da conversa com os pais, 

nos foi relatado à seguinte queixa: “O aprendenteé distraído, apresenta dificuldades 

para memorizar, escrever, ler e compreender o que lê.” 

Já a queixa da escola deteve-se nos seguintes aspectos: “O aprendente 

possui muitas dificuldades na escrita e leitura e, desse modo, possui dificuldades em 

outras disciplinas, além da Língua Portuguesa.” Ela diz que o aprendente distrai-se 

com facilidade e que conversa muito durante a aula. 

Para começar a realizar o trabalho de estágio, fizemos o contato com os 

pais/responsáveis para marcar a data e a hora dos atendimentos. Na intenção de 

investigar a modalidade de aprendizagem do aprendente e as possíveis 

possibilidades e dificuldades de aprendizagem que ele apresenta, realizou-se o 

diagnóstico psicopedagógico a partir dos seguintes instrumentos: Entrevista com os 

pais (Anamnese); Análise do material escolar e jogos pedagógicos; Entrevista 

Operativa Centrada na Aprendizagem (EOCA); Provas Projetivas Psicopedagógicas, 

Provas Operatórias; Prova pedagógica de leitura e escrita e prova pedagógica de 

matemática; Entrevista com a Coordenação Pedagógica e professora e Avaliação 

Psicomotora.  

Ao iniciar o processo psicopedagógico é importante termos um conhecimento 

histórico do sujeito. Dessa forma, a primeira ferramenta de investigação utilizada 

será a anamnese. A anamnese é um documento que permite o profissional 

investigar e fazer da melhor forma as intervenções necessárias com o sujeito.  

Segundo Weiss (2012), com a identificação dos dados do paciente, pode-se 

notar a evolução do paciente, bem como a construção de sua personalidade. De 

acordo com Weiss (2012, p. 67), “(...) toda a anamnese já é, em si, uma intervenção 

na dinâmica familiar em relação à “aprendizagem de vida”. 

Com a aplicação dos jogos pedagógicos tivemos o primeiro contato com o 

aprendente, tendo em vista observar o comportamento da criança durante toda a 

sessão. Os jogos fazem parte da criação humana, como a linguagem e a escrita. O 

homem, desde os primeiros tempos, joga para responder às suas dúvidas, para se 

divertir, para interagir com seus semelhantes. É construtivo, pois pressupõe uma 

ação do indivíduo sobre a realidade (SOUZA & MENDES, 2012, p. 409).  
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Utilizamos também como recurso metodológico a análise do material escolar 

que, segundo Sampaio (2012, p.140), consiste em fazer algumas observações, 

dentre elas se a criança foi organizada e cuidadosa com o material, como é a 

escrita, se existe uma sequência e rotina nas atividades escolares e se essas 

atividades são corrigidas.  

Outro instrumento utilizado foi a EOCA (Entrevista Operativa Centrada na 

Aprendizagem). Nesta sessão, o objetivo do psicopedagogo é investigar que tipo de 

modalidade de aprendizagem o aprendente utiliza na hora de construir seu saber. 

Segundo Maria Lúcia LemmeWeis (2016, p. 59), ao realizarmos a sessão da EOCA, 

torna-se necessário destacar e observar três aspectos: 1) a temática, a qual envolve 

o significado do conteúdo relacionado as atividades; 2) a questão da dinâmica, que 

se expressa por meio da postura corporal, gestos, modo de sentar e a manipulação 

dos objetos; 3) o produto feito pelo aprendente, quer dizer a escrita, ou o desenho, 

ou a leitura e o jogo feitos pelo aprendente durante a sessão.  

As provas projetivas segundo Weiss (2016, p. 119), têm como objetivo “a 

compreensão da maneira pela qual o sujeito se representa como também representa 

seus vínculos e modos de aprendizagem”. Desse modo, por intermédio das provas 

projetivas pode-se detectar seus desafios e obstáculos afetivos, que dificultam seu 

processo de aprendizagem.  

As provas operatórias foram utilizadas com o intuito de compreender o 

funcionamento e o desenvolvimento das funções lógicas do aprendente, isto é, sua 

aplicação consiste em averiguar o nível cognitivo em que o aprendente se encontra 

e, assim, se há alguma defasagem em relação à idade cronológica. De acordo com 

Weiss (2016), as provas operatórias têm como principal objetivo estabelecer o grau 

de aquisição de algumas noções-chave do desenvolvimento cognitivo, detectando o 

nível de pensamento alcançado pela criança. 

Aplicamos as provas pedagógicas de leitura e escrita, objetivando identificar o 

desenvolvimento da linguagem e a organização do pensamento, para identificar 

hipóteses sobre a escrita e a leitura.  

Em outras palavras, trata-se de compreender os processos que ascrianças, 

interagindo com a língua escrita, vão construindo e estabelecendo relações (SOUZA, 

2013, p. 32). Para essa prova, realizamos com o aprendente a aplicação do ditado 

topológico, de acordo com a proposta de Simaia Sampaio (2018, p. 127-135), e, com 

isso, observamos a elaboração de sua consciência fonética.  



11 
 

Revista Eletrônica ICG, seu local de referência na produção de conhecimento! 

Realizamos também, como instrumento psicopedagógico, a prova pedagógica 

de matemática, utilizando o material dourado e o jogo de dominó, com ênfase na 

multiplicação. A partir da aplicação da prova pedagógica referente à matemática, 

compreendemos os aspectos relacionados ao raciocínio lógico-matemático e os 

conceitos elementares da série a qual a criança/aprendente se encontra 

(RODRIGUES et al, 2010, p. 182).  

Além disso, foi executada também a entrevista com a coordenação 

pedagógica e a professora a partir de um questionário que buscou investigar como a 

criança se comporta em sala de aula e como é seu relacionamento com os colegas.  

Em relação aos testes psicomotores compreendemos que eles se configuram 

como de suma importância na prevenção de problemas de aprendizagem e na 

redução do tônus, da postura, da direcionalidade, da lateralidade e do ritmo.  

No teste psicomotor podemos observar se o aprendente possui consciência 

do seu próprio corpo, se apresenta lateralidade com domínio dos comandos, se 

possui orientação temporal e espacial, bem como observamos a sua praxia global e 

fina a partir de registro do grafismo e da manipulação dos objetos de forma precisa, 

firme e adequada.  

 

APRESENTAÇÃO, RELATO E DISCUSSÃO DO CASO 
  

Para a investigação e estudo psicopedagógico foi indicada uma criança, que 

denominaremos aqui de W.J., do sexo masculino, de nove anos de idade, que 

estuda na rede pública de ensino no período integral, na cidade de Aparecida de 

Goiânia (EMEI - R. B. AP. G.), por apresentar dificuldades relacionadas ao 

desempenho escolar e dificuldade na aprendizagem.   

Durante a entrevista de anamnese, os pais relataram que a criança é distraída 

e possui dificuldades para memorizar, escrever, ler e compreender o que foi lido. A 

mãe de W.J. afirma que ele é obediente e educado e que se dá bem com a família, 

além de gostar muito de brincar. Contudo, é uma criança emotiva, isto é, chora fácil, 

principalmente quando é contrariado ou se vê em alguma situação que o confronte. 

Em relação às dificuldades de aprendizagem, a mãe afirma que elas surgiram 

a partir do 2° ano do ensino fundamental, quando houve a troca de professora. Ela 

afirma que W.J. não tem o hábito de leitura, e que ela e o pai não têm paciência para 

ler, ensinar ou acompanhar as atividades da escola. Ainda, afirma que as 
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dificuldades de aprendizagem do filho têm se agravado desde o 2° ano do ensino 

fundamental.  

Já a queixa da escola junto com o coordenador e a professora deteve-se nos 

seguintes aspectos: “O aprendente possui muitas dificuldades na escrita e leitura e, 

desse modo, possui dificuldades em outras disciplinas, além da Língua Portuguesa.” 

A professora ainda afirma que o aprendente distrai-se com facilidade e que conversa 

muito durante a aula. 

A escola possui uma estrutura adequada, com salas amplas, refeitório, quadra 

de esportes, biblioteca e brinquedoteca. Além disso, possui projetos de teatro e 

atividades extracurriculares. A professora afirma que, apesar das dificuldades de 

aprendizagem, W.J. é uma criança colaborativa e muito entusiasmada, 

essencialmente com as aulas de teatro. 

A professora relata que o aprendente apresenta dificuldades em leituras, 

interpretações de texto e na escrita, assim como também apresenta dificuldades em 

outras matérias: História, Geografia, Inglês e Espanhol. De forma geral, apresenta 

maior dificuldade em Português, História e Ciências.  

Segundo Sampaio (2012, p.140), a análise do material escolar nos possibilita 

fazer algumas observações, dentre elas se a criança foi organizada e cuidadosa com 

o material, como é a escrita, se existe uma sequência e rotina nas atividades 

escolares e se estas atividades são corrigidas. 

Com a observação e análise do material escolar de W.J., foi possível notar 

que ele é uma criança organizada, cuidadosa e que todo o material encontrava-se 

em bom estado de conservação. O aprendente realizou todas as atividades 

propostas em sala de aula (não há atividades para casa), não ultrapassou as 

margens do caderno, estabeleceu espaço entre a escrita, mas com a investigação, 

vimos que W.J. não alcançou as notas esperadas nas avaliações realizadas. 

Em relação ao convívio social, W.J. não tem problemas. É uma criança 

tranquila, participativa, ativa e que faz amizade fácil. Sobretudo, possui um bom 

relacionamento com os colegas e com a professora. Durante as atividades feitas em 

sala de aula, W.J. necessita de auxílio em boa parte do tempo e quando o faz 

sozinho, fica entediado e irrequieto. A professora disse que ouve melhoras em seu 

desempenho escolar após sessões com uma Psicopedagoga que foi sugerida por 

ela, porém com o término do atendimento (por questões financeiras dos familiares), 

W. J. voltou a ter dificuldades de aprendizagem. 
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De acordo com BARRETO (2000),” o desenvolvimento psicomotor é de suma 

importância na prevenção de problemas de aprendizagem e na redução do tônus, da 

postura, da direcionalidade, da lateralidade e do ritmo.” No aspecto psicomotor o 

aprendente demonstrou ter consciência do seu próprio corpo. Quanto à lateralidade, 

obedeceu bem aos comandos mostrando domínio correto.  

Ademais, nos critérios de orientação espacial e temporal, foi capaz de 

reconhecer cores, tamanhos e posições. Já nas praxia global e fina indicou boa 

compreensão no registro do grafismo, manipulando de forma adequada os objetos.  

Conforme FERNANDEZ (2001); a palavra atenção vem do verbo atender e 

atender é cuidar. Assim, atenção está vinculada a um aspecto socioafetivo de 

vínculo com o outro, sendo construída a partir do modelo do adulto. Assim sendo, 

nota-se a importância do aspecto socioafetivo na vida de um indivíduo.  

Na prova projetiva Família Educativa, que, segundo VISCA (2011), “tem uma 

finalidade distinta, que consiste em descobrir a representação que o entrevistado faz 

do que os membros do grupo familiar sabem, e do modelo de aprendizagem que os 

mesmos possuem e transmitem”, foi observado que W.J. possui vínculo familiar 

positivo. Há uma presença de rotina diária no ambiente familiar e existe uma rotina 

geral doméstica, entretanto não existe rotina de estudos e leituras após a escola. 

Na prova projetiva Par Educativo, que, segundo PAIN (1992), “permite 

explorar o vínculo professor-aluno a partir da obtenção das operações da criança 

(expressão de sentimentos, pensamentos, afetos e demais caraterísticas referentes 

à relação e a aprendizagem)”, foi possível notar, com a observação da figura 

desenhada, que W.J. demonstrou vínculo negativo com a figura da ensinante, e com 

a aprendizagem sistematizada. 

De acordo com FERNANDEZ (1991), “modalidade de Aprendizagem é a 

forma pela qual cada ser humano, em particular, estabelece sua relação com o 

conhecimento. É o modo como ocorre o processo de construção de conhecimento 

no interior do sujeito que aprende.” 

Com a observação do comportamento e das atitudes do aprendente nas 

realizações dos testes, vimos que ele explorou os objetos apresentados, realizou 

todas as atividades propostas, se comunicava bem, sem timidez e com disposição, 

mas com alguns obstáculos emocionais e cognitivos. Como resultado, a 

modalidade de aprendizagem em que o aprendente encontra-se o é 

Hipoacomodativo/Hiperacomodação. 
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De acordo com Weiss, a teoria Piagetiana ressalta a importância de entender 

a qualidade de pensamento. As provas operatórias têm como principal objetivo 

estabelecer o grau de aquisição de algumas noções-chave do desenvolvimento 

cognitivo, detectando o nível de pensamento alcançado pela criança, ou seja, o nível 

de estrutura cognoscitiva com que opera. (2003, p. 106). 

Nessa perspectiva, com as provas operatórias foi possível observar que o 

raciocínio de W.J. atualmente encontra-se no nível 3 de conservação. Ainda 

demonstrou que sua atenção, concentração e memória são adequadas para a idade 

dele, mas precisam ser estimuladas, com o intuito de desenvolver o pensamento 

lógico e a capacidade de compreensão, para interpretar um contexto mais complexo. 

De acordo com os pais e a professora de W.J., a disciplina que ele não possui 

dificuldades é Matemática. Durante a investigação, com aplicação de vários testes, 

foi possível observar que o aprendente não apresenta dificuldade no uso das 

habilidades para as tarefas que envolvam o raciocínio lógico matemático, mas que 

necessita de estímulos em alguns conteúdos mais elaborados, como a divisão e 

interpretação de situações-problema.  

Entende-se que a escrita e a leitura fazem parte da vida da criança desde 

cedo, antes mesmo dela começar a frequentar a escola. Vygotsky (1988, p. 109) 

destaca que “a aprendizagem da criança começa muito antes da aprendizagem 

escolar. A aprendizagem escolar nunca parte do zero. Toda aprendizagem da 

criança na escola tem uma pré-história”.  

W.J. comunica-se com clareza, articula bem suas ideias, mas indica um 

repertório linguístico empobrecido, pois não conseguiu articular o pensamento de 

forma mais elaborada e expressar, de maneira clara, os seus sentimentos e as suas 

ideias. Além disso, ao ler um texto, o faz sem interpretação e sem entender o que 

está lendo; indicou pouca habilidade de comparação, de escolha de alternativas, de 

compreensão e de interpretação dos diferentes tipos e gêneros textuais. 

O aprendente demonstrou interesse e persistência para realizar as tarefas 

propostas pelas aplicadoras e realizou todas as atividades propostas, no entanto, 

suas produções mostraram trocas e omissões de letras e palavras. Percebemos, 

então, que o aprendente se encontra no nível alfabético.   

Apresentou ter ideia de que a fala não é uma representação fiel da escrita. Ao 

escrever, faz trocas e, principalmente, omite letras e sílabas. Não possui produção 
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textual autoral, mas quando escreve, apresenta sequência lógica e coerente dos 

fatos descritos.  

Nesse contexto W.J. demonstrou interesse e é uma criança inteligente, 

necessitando de uma prática de ensino que possibilite seu desenvolvimento 

cognitivo com eficácia e de estratégias de ensino que o estimulem a ter interesse por 

atividades sistematizadas, possibilitando assim, uma aprendizagem gradativa e 

eficaz. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Compreendemos ao longo do curso e da realização de nosso estágio, o 

quanto a prática da psicopedagogia contribui para o processo de aprendizagem do 

indivíduo, como também para a compreensão dos possíveis bloqueios cognitivos. É, 

nesse sentido, que propomos ao longo de nosso trabalho a mediação entre a 

atuação da escola e da família como participantes ativos no processo de ensino e 

aprendizagem da criança/aprendente.  

Através do atendimento psicopedagógico realizado com o aprendente, 

conseguimos estabelecer um planejamento das sessões e quais os instrumentos 

utilizaríamos, com o intuito de aplicar atividades que corroborassem para despertar o 

interesse no aprendente.  

Logo, com o desenvolvimento desse trabalho e a partir do levantamento de 

dados escolares do aprendente, por meio da entrevista com a professora e da 

aplicação dos instrumentos investigativos, percebemos que W.J. mostrou-se uma 

criança às vezes insegura e retraída, com dificuldades para se expressar, porém, 

quando estabelecido o vínculo com as estagiárias, revelou-se mais aberto e disposto 

a responder tudo o que era questionado.  

Consideramos, com isso, que W.J. é uma criança inteligente e curiosa, porém 

necessita de estímulos e de recursos pedagógicos adequados para desenvolver 

suas habilidades cognitivas, já que apresentou dificuldades específicas nas áreas da 

escrita e da leitura.  

Compreendemos que as dificuldades apresentadas e demonstradas ao longo 

do estágio psicopedagógico podem estar associadas aos seguintes fatores: 
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pedagógico (leitura e escrita) e socioafetivo (quadro sugestivo de fragilidade nos 

estímulos ambientais, aqui incluímos os espaços domésticos e escolares).  

É relevante observamos o aprendente e todas as suas potencialidades, bem 

como suas dificuldades verificadas em diversos momentos da vida, isto é, por meio 

de suas escolhas, procedimentos, posturas, comportamentos sociais e condutas 

relacionadas aos aspectos familiares, clínicos e educacionais.  

A partir disso, reiteramos a importância da manutenção dos vínculos entre o 

ensinante e o aprendente e também dos vínculos familiares, auxiliando, desse modo, 

a criança a superar seus obstáculos e medos. Em estreita relação a estrutura dos 

vínculos, consideramos necessário o desenvolvimento de metodologias e propostas 

pedagógicas adequadas para auxiliarem na aquisição e na construção do 

conhecimento pela criança/aprendente.  

Torna-se, de fato, essencial a participação da família e da escola, haja vista a 

necessidade do aprendente de possuir o apoio da família no acompanhamento das 

atividades escolares, em especial, na sua dificuldade de leitura e de escrita. 

Sabemos, pois, que no ambiente escolar a professora não consegue lidar com todas 

as dificuldades existentes, por isso propomos uma mediação entre escola e família 

como instrumentos de auxílio perante a construção da aprendizagem da criança.  

Em suma, recomendamos à família do aprendente W.J. que o acompanhem e 

o auxiliem todos os dias em suas atividades escolares, bem como se organizem 

para estabelecerem uma rotina de estudos, delimitando: horários para descanso, 

leituras, tarefas e lazer (televisão, computador). Portanto, explicamos o quão 

importante é estimular o desenvolvimento do pensamento lógico, por meio de 

vivências diárias, oferecendo atividades como: jogos, livros e outras que 

oportunizem uma ampliação gradativa da sua estrutura de pensamento. Orientamos 

que promovessem passeios e atividades em família.  

Ficou sugerido para a escola estimular o seu desenvolvimento cognitivo, 

envolvendo o aprendente em projetos temáticos, a fim de estimular a formação de 

vínculos com seus pares. Foi indicado também que a escola, juntamente com a 

família, tomem decisões sobre o processo de aprendizagem do aprendente, 

viabilizando o seu conhecimento sistematizado.  
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Sobretudo, avaliar o aprendente sempre privilegiando a construção de 

conceitos e a autorreflexão, dando estímulo e mais chances a criança de obter 

sucesso na sua forma de aprender. Em outras palavras, propomos que utilizassem 

sempre que possível o elogio para estimular seu crescimento e segurança quanto ao 

seu aprendizado. Assim, consideramos importante a escola e a professora 

acompanharem de perto as suas atividades e tirar dúvidas apresentadas. 

Como psicopedagogas, observamos que o aprendente necessita de um 

acompanhamento psicopedagógico e psicológico, de modo que possam dar 

continuidade às investigações necessárias acerca da hipótese levantada. Logo, 

podemos concluir que o atendimento psicopedagógico é necessário para trabalhar 

sentimentos de superação e aceitação entorno da aprendizagem.  

Com essa avaliação, tanto a família quanto a escola e, em particular, o 

aprendente poderão ter uma compreensão das causas da dificuldade de 

aprendizagem e, a partir disso, poderão aprimorar o desenvolvimento e o 

desempenho das funções cognitivas, com a ajuda e os instrumentos necessários.  
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A CONTRIBUIÇÃO DA NEUROCIÊNCIA PARA A APRENDIZAGEM: 

UM RELATO DE EXPERIÊNCIA DA ABORDAGEM 

MULTISSENSORIAL  COMO PROPOSTA DE INTERVENÇÃO NA 

ALFABETIZAÇÃO DE ALUNOS DISLÉXICOS 
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Sanielle Alves Morato3 

RESUMO: Este estudo visa verificar como a Neurociência pode corroborar com o processo 

dealfabetização de alunos disléxicos. A Neurociência permite ao pedagogo compreender o 
funcionamento do cérebro do aluno disléxico e apresentar intervenções pedagógicas coerentes com o 
processo de aprendizagem desse aluno. A contribuição da Neurociência para o campo pedagógico é 
inestimável, pois,favorece o desenvolvimento de práticas pedagógicas eficazes. A dislexia é uma 
disfunção cerebral que prejudica as áreas de processamento da leitura, portanto, compreender o 
funcionamento do cérebro do aluno disléxico é o primeiro passo para o estabelecimento de 
intervenções pedagógicas que sejam eficientes. Este estudo apresenta discussões sobre a 
alfabetização de disléxicos utilizando a intervenção multissensorial como ferramenta para a produção 
de novas sinapses cerebrais que contribuam com a aquisição da leitura e escrita dessesalunos. 

PALAVRAS-CHAVE: Neurociência. Dislexia. Alfabetização. Intervenções pedagógicas. 

Alfabetização Multissensorial. 

 

ABSTRACT: This study aims to verify how Neuroscience can corroborate with the literacy process 

of dyslexic students. Neuroscience allows the pedagogue to understand the brain functioning of the 
dyslexic student and present pedagogical interventions consistent with the student's learning process. 
The contribution of Neuroscience to the pedagogical field is inestimable, therefore, it favors the 
development of effective pedagogical practices. Dyslexia is a brain dysfunction that impairs the 
processing areas of reading, so understanding the brain functioning of the dyslexic student is the first 
step in establishing effective pedagogical interventions. This study presents discussions about the 
literacy of dyslexics using multisensory intervention as a tool for the production of new brain synapses 
that contribute to the reading and writing acquisition of these students. 

KEYWORDS:Neuroscience. Dyslexia.Literacy. Pedagogical Interventions. Multisensory Literacy. 

 

INTRODUÇÃO 

A dislexia é um transtorno de aprendizagem, de origem neurológica que 
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compromete a capacidade de linguagem no que diz respeito a leitura e escrita. 

Atualmente, um dos maiores desafios dos educadores é promover estratégias de 

ensino que auxiliem esses alunos na aquisição da competência de leitura e escrita. 

A neurociência aplicada ao campo da pedagogia traz importantes 

contribuições no processo de aprendizagem de crianças com dislexia. Pois, através 

da compreensão de como funciona o cérebro dessas crianças pode-se estimular 

outras áreas do cérebro produzindo assim novas sinapses que auxiliem no processo 

de aprendizagem. 

Trata-se de um tema amplamente discutido no meio acadêmico devido ao 

grande desafio que apresenta no que diz respeito ao processo de alfabetização, 

portanto, é um assunto atual e o mesmo exige atenção dos pedagogos. 

O presente estudo contribuirá de forma efetiva com a prática pedagógica no 

que diz respeito à alfabetização de alunos disléxicos utilizando o arcabouço teórico 

da neurociência com o objetivo de traçar uma intervenção pedagógica cuja 

abordagem multissensorial poderá favorecer o processo de aprendizagem desses 

alunos. 

A neurociência apresenta conceitos esclarecedores sobre o funcionamento do 

cérebro que podem favorecer o fazer pedagógico no processo de alfabetização 

dealunos disléxicos oferecendo subsídios para a intervenção na aprendizagem 

desses alunos. 

Os alunos participantes desse estudo estão regularmente matriculados no 3º 

ano do ensino fundamental, possuem avaliação piscopedagógica e laudo 

neurológico apontando diagnóstico para dislexia. Inúmeras intervenções foram 

realizadas durante o ano letivo de 2018 e serão descritas e analisadas à luz da 

neurociência.Por meio de um relato de experiênciaserá possível apresentar os 

resultados efetivos da intervenção multissensorial bem como ressaltar o quanto a 

compreensão do funcionamento do cérebro e seus modos de aprender podem 

contribuir com o processo de alfabetização. 

 

DISLEXIA 

A dislexia é um transtorno de aprendizagem que afeta principalmente o 

desenvolvimento da leitura e escrita. A leitura é uma competência primordial na atual 
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sociedade da informação,pois inúmeros dados são veiculados constantemente e 

para analisá-los e produzir conhecimento ou mesmo estabelecer uma comunicação 

a leitura torna-se uma ferramenta imprescindível. 

Dislexia, segundo o DSM-5 é o termo alternativo utilizado em referência a 
um padrão de dificuldades de aprendizado caracterizado por problemas no 
reconhecimento preciso e fluente de palavras, problemas de decodificação 
e dificuldades de ortografia. (ROTTA,BRIDI FILHO, BRIDI,p.230) 

 

Os autores Condemarin; Blomquist (1986, p.21) também definem a dislexia 
como: 

O termo dislexia é aplicável a uma situação na qual a criança é incapaz de 
ler com a mesma facilidade com qual leem seus iguais, apesar de possuir 
uma inteligência normal, saúde e órgãos sensoriais intactos, liberdade 
emocional, motivação e incentivos normais, bem como instrução adequada. 

 

Sampaio; Freitas (2001) dizem que este distúrbio é vulgarmente chamado de 

“um mal oculto”, pois o portador não apresenta nenhum comprometimento físico ou 

intelectual. Sendo uma herança familiar, onde as características principais é a 

dificuldade na leitura e na escrita, sempre ler com muita lentidão, troca de letras, tem 

a letras e escrita ruim. Essas dificuldades são resultado de um déficit nos circuitos 

celebrais sendo essas conexões não se estruturem direito levando uma insuficiência 

nas ligações entre as áreas da formação da competência de leitura eescrita. 

Sally E. Shaywitz, M.D. da escola de Medicina de Yale, usou a 
tecnologia da Imagem Ressonância Magnetica para examinar 
imagens do cérebro geradas por um computador enquanto o 
disléxico está realizando tarefas intelectuais. Ela descobriu que 
os leitores com dislexia apresentaram atividade reduzida no giro 
angular- área do cérebro que liga o córtex visual e a área de 
associação visual com as áreas da 
linguagem.(FRANK,2003,p.08) 

Sobre as dificuldades de leitura e escrita inerentes à dislexia Davis (2004) 

destaca que a leitura de palavras com conceituação não verbal são aquelas que 

mais provocam entraves na leitura do disléxico,pois não conseguem construir uma 

imagem mental dessa palavra, portanto, podemos concluir que substantivos ,por 

exemplo, sãopalavras que dão ao disléxico maior segurança na leitura ,pois podem 

produzir uma imagem mental, ao contrário de conjunções, preposição e advérbios. 

Conhecer a aparência de um o/a (artigos definidos) não nospermite pensar 
com um o/a. Da mesma forma, conhecermos a forma visual de um e 
(conjunção ) não nos permite pensar com essa palavra. Ver as letras o/a/e 
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não será o mesmo que ver o significado dessas palavras. A única imagem 
disponível é a forma das próprias letras.” (DAVIS,2004.p.39) 

 

Ao compreender a dislexia como um transtorno de aprendizagem é 

fundamental que o professor saiba identificar as suas evidências para que o aluno 

receba atenção e metodologias pedagógicas coerentes com suas necessidades. 

O aluno disléxico apresenta características peculiares em cada etapa 
escolar. Na educação infantil, é possível observar fatores preditivos de 
prováveis futuros quadros disléxicos: dificuldade (atraso) na aquisição da 
linguagem oral; dificuldade de memória fonológica, dificuldade em nomear 
pessoas, cores, objetos e figuras geométricas, representações gráficas 
aceleradas e pobres; e desinteresse por letras. (ROTTA,BRIDI FILHO, 
BRIDI,p.231) 

 

Para contribuirmos com o aprendizado de alunos disléxicos além de estar 

atentos às características específicas desse transtorno também é necessário 

considerar o emocional desses alunos, pois à medida que o processo de 

aprendizagem torna-se difícil devido os entraves provocados pela dislexia, essas 

crianças tornam-se emocionalmente frágeis. 

Ter dislexia não faz de cada disléxico um gênio, mas é bom para autoestima 
de todos os disléxicos saberem que suas mentes funcionam exatamente do 
mesmo modo que as mentes de grandes gênios. Também é importante 
saberem que o fato de terem um problema com leitura, escrita, ortografia ou 
matemática não significa que sejam burros ou idiotas. (DAVIS,2004,p.31) 

Por ser uma condição ligada à funcionalidade cerebral e resultando em uma 

inabilidade de muita importância para aprender por meio da leitura, a dislexia não 

tem cura e ao mesmo tempo não é uma doença. Precisa ser tratada com medidas 

de intervenções multidisciplinares com os profissionais das áreas psicológicas, 

pedagógicas e fonoaudiologias, pois essas intervenções irá ajudar o disléxico a criar 

meios para lidar com esse transtorno. Sampaio; Freitas (2011, p.48) afirmam que: 

Atualmente já é possível confirmar o diagnóstico da dislexia por meio da 
avaliação com uma equipe multidisciplinar fora da escola, que normalmente 
envolvem clínicos, como psicopedagogo, psicólogo, neurologista e 
fonoaudiólogo, na qual cada profissional utilizará instrumentos próprios de 
sua área. O papel da escola não é diagnosticar, mas sim suspeitar e fazer 
oencaminhamento correto, ainda que tenha um Psicopedagogo Institucional 
ou uma equipe multidisciplinar dentre da escola. 

O professor tem papel fundamental no processo de desenvolvimento escrito e 

oral do aluno, por isso será necessário que ele entenda as dificuldades do aluno e 

promova ações para que este aluno seja estimulado à aprender. 
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NEUROCIÊNCIA E O FUNCIONAMENTO DO CÉREBRO DISLÉXICO 

 

No cérebro humano, no momento em que faz a leitura, o hemisfério esquerdo 

é ativado e é responsável pela identificação das letras, depois a segunda área que 

também é ativada fica responsável por dar significado às palavras e finalmente à 

terceira área processa todas as informações levando ao aluno a ter entendimento 

daquilo que se lê. 

No caso de um disléxico, essas áreas sofrem uma disfunção levando a 

criança a ter dificuldades, e esta faz mais esforço para aprender do que as outras 

crianças não disléxicas. 

O cérebro do disléxico apresenta anomalias nas áreas temporais esquerdas e 

no tálamo posterior. Existem diferenças estruturais específicas entre o cérebro das 

pessoas com dislexia e o das pessoas que não sofrem essa disfunção. 

Nos leitores normais, o plano esquerdo é caracteristicamente maior que 
direito, quanto maior é o plano esquerdo em relação ao direito, melhores as 
habilidades linguísticas da pessoa. Nos leitores com dislexia o 
planoesquerdo é caracteristicamente mais ou meu do mesmo tamanho que 
o direito.(ROTTA, PEDROSO 2006,p.158) 

Observa-se que existe uma diferença nas áreas temporais, parietais e 

occipitais de um cérebro com dislexia comparado ao um cérebro normal. O aluno 

disléxico apresenta um baixo desempenho em tarefas de consciência fonológica, 

memória fonológica e nomeação rápida. Isso ocorre porque o hemisfério esquerdo 

não funciona de forma eficaz e este aciona áreas diferentes do cérebro quando se 

processa a leitura. 

A Neurociência apresenta o conceito de plasticidade cerebral que muito 

contribui para o campo pedagógico, pois, ressalta a importância do professor 

desenvolver diferentes formas de intervir na dificuldade do aluno e auxiliá-lo no 

processo de aprendizagem. 

O Sistema Nervoso Central é capaz de responder a estimulações externas e 

internas e assim,de modo compensatório, criar novos caminhos para o processo de 

aprendizagem. 

A unidade funcional do sistema nervoso não é mais centrada no neurônio, 
mas concebida como uma imensa rede de conexões sinápticas entre 
unidades neuronais, além de célulsgliais, as quais são modificáveis em 
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função da experiência individual, ou seja, do nível de atividade e do tipo de 
estimulação recebida (Kandel, 1998). A reabilitação neujropsicológica, como 
qualquer processo psicoterápico, pode então ser concebida como uma 
forma de aprendizagem. (HAASE, LACERDA, p.29, 2004) 

 

Segundo Bridi (2016) os indivíduos não nascem como um mapa pronto, mas 

suas funções são construídas através da experiência. Sendo assim, apesar da 

dislexia ser um transtorno que provoca angustia a todos os envolvidos no processo 

de aprendizagem, a neurociência apresenta novas possibilidades de aprendizagem 

por meio da compreensão do conceito de plasticidade cerebral. 

As intervenções pedagógicas atuam na construção desse mapa do indivíduo 

“permitindo que, por meio de novas descobertas e do caminhar em novas trilhas, 

ocorram mudanças.” (BRIDI, p.27, 2016). 

 
INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA PARA ALFABETIZAÇÃO DE ALUNOS 
DISLÉXICOS 

 

Um desafio para os professores que atuam nas séries iniciais na atualidade é 

a alfabetização de crianças com dislexia. Algumas orientações básicas são 

compartilhadas por Moojem e França (2006) baseadas nos estudos de Artigas 

(1999) e Schawytz (2006), como por exemplo: o professor deve sempre encorajar o 

aluno a perguntar suas dúvidas, o aluno deve sentar-se perto do professor, o 

docente deve sempre ter um material adequado ao nível do aluno, destacá-lo nos 

aspectos positivos, evitar a leitura em público, aceitar que se distraia com maior 

facilidade e nuncaridicularizá-lo. 

Outras recomendações acerca das propostas pedagógicas são 

disponibilizadas por Moojem e França (2006) baseadas nos estudos de Artigas 

(1999) e Schawytz (2006), podemos citar: Ensinar a resumir anotações, permitir uso 

da tecnologia, meios informáticos e corretores, utilizar meios visuais para explanar 

as aulas, evitar cópia de textos longos, diminuir atividades de casa de leitura 

eescrita. 

Além dessas recomendações é importante salientar que os métodos de 

alfabetização mais indicadas segundo estudiosos da área são o método fônico 

aliado ao método multissensorial. Discorreremos acerca de cada método nos 

próximos tópicos. 
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MÉTODO FÔNICO 
 

Segundo Schipper (2008) o método fônico tem a característica sintética, ou 

seja, ele ensina as partes depois o todo, assim o aluno associa o som a um símbolo 

(fonemas e grafemas) e estimula a consciência fonológica. A proposta é ensinar o 

som que a letra representa, não o seu nome. Inicialmente os sons das vogais, 

depois as consoantes e posteriormente suas complexidades. A autora ainda afirma: 

O método é baseado no ensino do código alfabético de forma ativa, 
prazeroso e lúdico, para levar as crianças a aprender a codificar a fala em 
escrita e a decodificar a escrita no curso da fala e a transformar essa fala 
em pensamento e, ainda, a fortalecer o raciocínio e a inteligência verbal. 
(SCHIPPER, 2008,p.12) 

No método fônico a criança passa por três estágios distintos logográfico, 

alfabético e ortográfico. 

 

MÉTODOMULTISSENSORIAL 

 

Segundo Schipper (2008) a abordagem multissensorial busca interação entre 

o visual, auditivo, sinestésica e tátil ao processo de desenvolvimento da leitura e da 

escrita. Dessa forma a atenderá a consolidação metal da forma das letras e dos 

sons e suas articulações das palavras etextos. 

As bases multissensoriais Fono-Vísuoarticulatórias foram tomadas como 
ênfase para a criação e desenvolvimento do Método, podendo então, 
propiciar um melhor e mais rápido rendimento escolar, na medida em que a 
criança é submetida simultaneamente a vários inputs neurossensoriais, 
favorecendo, dessa forma, a que maiores áreas cerebrais recebam 
estímulos. (JARDINI, 2006, p. 71). 

As autoras Sebra e Dias (2011) orientam em algumas práticas do método 

multissensorial: 

 Audição: deve se trabalhar com ênfase nos sons das letras 
e na formação de palavras no aspecto fonológico; 

 Visão: o treino das formas visuais das letras, usando 
formas e cores e tamanhos diferentes, até formas concretas; 

 Cinestesia: utilizar o traçado das letras e palavras; 

 Tátil: com ênfase na memória tátil da forma das 
letras/palavras, podendo usar massinha de modelar e letras 
concretas de diferentes formas e texturas; 
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 Articulação: com o treino das articulações das 
letras/palavras de forma consciente e intencional. 

 

 

METODOLOGIA 

 
A abordagem desse estudo é qualitativa Prodanov (2013) ressalta que o 

objetivo da pesquisa qualitativa é gerar conhecimentos para aplicação prática. 

A abordagem qualitativa justifica-se pela necessidade de avaliar o contexto de 

produção do discurso e as relações dos alunos envolvidos nas práticas educativas 

com o meio social no qual estavam inseridos. 

Prodanov (2013) afirma que abordagem de pesquisa qualitativa, própria do 

método dialético, busca uma “interpretação dinâmica e totalizante da realidade, pois 

considera que os fatos não podem ser relevados fora de um contexto social”. 

Por meio da análise de práticas pedagógicas desenvolvidas  com dois alunos  

da rede pública de ensino verificar-se-à as metodologias utilizadas bem como os 

avanços alcançados no processo de alfabetização desses alunos tendo a 

neurociência como fundamento básico. 

Em uma primeira fase da pesquisa utilizaremos a revisão de literatura através 

do estudo bibliográfico para melhor teorizar a dislexia e suas características 

específicas. Buscaremos através de uma revisão bibliográfica compreender o 

funcionamento do cérebro e como o conceito de plasticidade cerebral oriundo da 

neurociência contribuirá com o desenvolvimento de metodologias de ensino que 

contribuirão com o desenvolvimento da aprendizagem de alunos disléxicos. 

A abordagem bibliográfica contribuirá para a discussão e desenvolvimento de 

mais reflexões sobre o tema, pois, a pesquisa bibliográfica segundo Mioto (2007) é 

um procedimento metodológico eficaz especialmente em temas pouco explorados, 

pois permite a elaboração de hipóteses, um melhor conhecimento do objeto de 

estudo e servirá de base para pesquisas futuras. 

Além da revisão bibliográfica utilizaremos a pesquisa aplicada através de um 

estudo de caso. A respeito dessa metodologia de pesquisa Prodanov( 2013) destaca 

que esta envolve um estudo profundo de um ou poucos objetos de maneira que 

permita o seu amplo e detalhado conhecimento. 
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Por lidar com fatos /fenômenos isolados, o estudo de caso exige do 
pesquisador grande equilíbrio intelectual e capacidade de observação (olho 
clinico), além de parcimônia (moderação) quando à generalização dos 
resultados.” (Prodanov, 2013, p.61) 

Para apresentar este estudo de caso de forma organizada de modo que 

favoreça a compreensão do leitor, o caso investigado apresenta-se em três 

momentos distintos.Primeiramente apresentaremos a gênese da pesquisa, expondo 

o nível de aquisição da leitura e escrita em que se encontravam os sujeitos 

investigados. 

Em seguida, destacaremos o período de aplicação das metodologias de 

ensino, as estratégias e abordagens utilizadas. Enfim, apresentaremos e 

discutiremos os resultados alcançados tendo a neurociência como fundamento 

básico para o desenvolvimento das metodologias de intervenção aplicadas. 

 
 
RELATO DE EXPERIÊNCIA 
 

Os alunos participantes dessa pesquisa possuem 8 anos e estão matriculados 

no 3º ano do ensino fundamental da Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino 

Fundamental Reino Encantado. 

Iniciaram o ano letivo de 2018 conhecendo as letras do alfabeto, no entanto, 

não conseguiam fazer associação dos grafemas aos fonemas. Ambos são alunos 

dessa unidade escolar desde a educação infantil. 

Os professores anteriores relataram que apesar das tentativas de intervenção 

esses alunos “esqueciam” tudo aquilo que aprendiam durante a aula. Os familiares 

desses alunos mostravam-se conformados com o fato de que eles jamais 

conseguiram aprender a ler ou escrever. 

A escola e os familiares desenvolveram estratégias para acompanhar esses 

alunos durante a rotina escolar. Na escola, durante a aula, a professora de 

apoiocopiava, fazia a leitura da atividade para os alunos e registrava suas respostas 

ao que estava sendo estudado. Em casa a estratégia se repetia a mãe ou pai lia a 

atividade e registrava a resposta para oaluno. 

As atividades escolares desses alunos não eram adaptadas com o objetivo de 

privilegiar a aquisição da leitura e escrita. Os alunos participavam das aulas como 

ouvintes e todos os registros escritos eram feitos por terceiros. 
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Ao ingressarem no 3º ano do ensino fundamental, em 2018, realizou-se uma 

reunião com os pais, professora regente, professora de apoio e coordenação 

pedagógica com o objetivo de traçar objetivos claros e metodologias específicas 

para a alfabetização desses alunos. 

Os pais mostraram-se interessados em mudar o modo de intervir na 

aprendizagem das crianças e a partir de então os alunos têm experimentado a 

autonomia e participação efetiva nas aulas. 

 
INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 
 

Os alunos participantes desse estudo iniciaram o ano letivo de 2018 com 

conhecimento das letras do alfabeto, porém, não associavam esses grafemas aos 

seus respectivos sons. 

Observou-se que os alunos “esqueciam” as famílias silábicas apresentadas 

pelo método tradicional de ensino. Portanto, realizou-se intervenção pedagógica 

multissensorial apoiada no método fônico. 

Iniciou-se o trabalho introduzindo um som de cada vez e cada som 

introduzido relacionávamos o som aos outros sentidos do corpo. Ou seja, utilizou-se 

músicas, imagens que ilustravam o movimento da boca para reprodução desse som, 

além disso, relacionou-se cada atividade ao movimento do corpo e ao sentido do 

tato. 

Ao trabalhar os sons vocálicos, introduziu-se o som das vogais 

separadamente, utilizando vídeos, imagens e massinhas de modelar. Em seguida, 

juntamos esses sons, e reforçamos o treino através de atividades multissensoriais: 

ora os alunos utilizavam tintas, colagens, músicas, ora realizam atividades de 

registro mais formais para verificar a evolução da aprendizagem. ( figura 1)  

No período de um mês de trabalho utilizando a metodologia descrita notou-se 

que os alunos conseguiam acumular as informações apresentadas e avançar 

gradualmente para outros sons e suas representações em grafemas. 

A introdução das famílias silábicas não ocorreu na ordem do alfabeto, mas 

sim utilizando os sons mais familiares para as crianças desde os primeiros sons 

produzidos desde o início da aquisição da fala. Os primeiros fonemas foram /p/ e 

/m/. 
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As palavras associadas a esses fonemas foram introduzidas respeitando o 

critério de privilegiar o uso de substantivo, classe de palavras que permite a 

construção da imagem no pensamento. Os alunos conseguiram com esse critério ler 

e registrar palavras. O registro escrito, no inicio, contava com ausência de letras. Ao 

escrever a palavra “papai”, registrava-se “ppai” , “papa” , “papi”. 

A utilização de jogos que associam palavras a imagens e materiais que 

apresentam as letras do alfabeto em alto relevo ou que distinguem as letras com 

cores diferentes são recursos interessantes para o processo de alfabetização dos 

alunos disléxicos. Os recursos visuais auxiliam esses alunos a fixar a aprendizagem 

dos fonemas e grafemas estudados. 

Esses alunos mostravam-se desacreditados com o próprio processo de 

aprendizagem, portanto, uma intervenção pedagógica eficaz exigiu trabalhar o 

emocional desses alunos fazendo com que cada pequena vitória fosse considerada. 

Eles foram introduzidos novamente como parte integrante da turma, sujeitos 

capazes de participar e realizar suas atividades com autonomia. 

 
RESULTADOS DA INTERVENÇÃOPEDAGÓGICA 
 

Os alunos participantes desse estudo obtiveram um excelente desempenho 

alcançando a competência da leitura e escrita em seus níveis iniciais. Leem 

pequenos textos e conseguem relatar o que compreenderam do texto lido. Escrevem 

frases. Nas disciplinas de ciências, história e geografia conseguem acompanhar o 

conteúdo da turma, porém contam com uma professora de apoio para auxiliá-los no 

registro das respostas das atividades. 

Utilizamos encartes com as famílias silábicas e figuras geradoras como um 

apoio a memória (figura2). 

Um dos alunos possui maior fluência na leitura e consegue abstrair os 

sentidos do texto com maior facilidade. Esse aluno é criativo e representa isso nas 

frases e pequenos textos que produz. (figura3). A maior dificuldade encontrada por 

ele ainda é a leitura de textos com letra bastão. O aluno se sente confortável quando 

as atividades são elaboradas em letra cursiva. Continuamos o treino da leitura e 

escrita com os dois tipos de letra até que o aluno se sinta confortável em ler textos 

com letrabastão. 
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O outro aluno participante da pesquisa apresenta maior dificuldade de 

abstração. Produz frases e pequenos textos, porém com dificuldade, conta com a 

ajuda da professora para que seus textos e frases produzam sentido. Tem 

dificuldades em atribuir sentido aos textos que lê e ainda apresenta trocas entre os 

sons /p/ /b/ , /d/, /t/, /m/,/n/, além disso, em sua escrita ainda existe a supressão de 

letras. (figura 4). 

As dificuldades nesse processo de alfabetização eram esperadas, visto que a 

dislexia constitui-se um grande desafio para a aquisição da leitura e escrita, portanto, 

consideram-se os avanços já registrados até o presente momento como um saldo 

positivo da intervenção pedagógica realizada. (figura 5)  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Através desse estudoverificou-se que a dislexia é um transtorno de origem 

neurobiológica que interfere na decodificação e reconhecimento preciso da palavra e 

seus elementos constituintes. 

Concluímos que o cérebro disléxico, apesar das dificuldades de decodificação 

dos fonemas e transposição em grafemas é capaz de produzir novas sinapses 

através da estimulação multissensorial e permitir a aquisição da leitura e escrita, 

apesar das dificuldades que são inerentes ao disléxico. 

Os alunos participantes desse estudo de caso responderam positivamente a 

estimulação multissensorial e ao método fônico de alfabetização. Apresentam ainda 

dificuldades de registro escrito e leitura, no entanto, apresentaram um bom 

desenvolvimento ao longo de sete meses de trabalho contínuo. 

Apesar de não existir uma intervenção pedagógica ou medicação que garanta 

a cura desse transtorno, diante dos resultados desse estudo, pode-se afirmar que é 

possível a aquisição da leitura e da escrita através da intervenção pedagógica que 

estimule o funcionamento de outras áreas do cérebro produzindo novas sinapses 

que permitam o desenvolvimento da habilidade de escrita. 
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A neurociência aplicada ao campo da educação abriu portas para o 

desenvolvimento de novas intervenções pedagógicas que sejam capazes de, 

primeiro, compreender o funcionamento do cérebro e depois aplicar as melhores 

práticas para obter resultados satisfatórios no processo de aprendizagem de alunos 

com transtornos de aprendizagem. 

Figura 1 – Atividade produzida utilizando letras em alto relevo e 
coloridas 
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Figura 2 – Encarte utilizado pelos alunos como apoio à escrita 
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Figura 3 – produção de texto realizada pelo aluno sem 
intervenção da professora. 

 

 

Figura 4 – Produção de texto realizada pelo segundo 
aluno participante da pesquisa. 
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Transcrição do texto 

 
O nome do cão é Dudu. 

O cão caiu na lama. 

A Ada fez banho no cão. 

O cão fez ficou bonito. 

Figura 5 – Modelo de atividade para verificação da 
abstração de sentido do texto lido 
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A PROTEÇÃO JURÍDICA DA PATENTE EM RELAÇÃO AO 

CONHECIMENTO TRADICIONAL 

 

Samantha Piedade Pereira1 

RESUMO: O objetivo deste artigo cientifico é apresentar a proteção jurídica dos conhecimentos 

tradicionais, delimitando-o no que diz respeito à patente industrial no que diz respeito a propriedade 
intelectual. Área de estudo bastante ampla e com várias tensões, onde temos entre elas, por 
exemplo, a patente pertencer a quem fabrica e desenvolve o medicamento? Ou ainda, a patente 
pertencer aos povos originários deste conhecimento? Os desdobramentos da propriedade intelectual 
constituída na modernidade, enquanto direito subjetivo a ser tutelado para o autor, visa propiciar o 
desenvolvimento econômico, tecnológico, social e cultural desses povos. Portanto, impõe-se a 
proteção jurídica e estatal, sendo ainda esta proteção atingida pelos efeitos de mercado, mas que 
devem por meio da ausência de racionalidade, por meio do direito e do sistema internacional de 
patentes que, atuar em prol da proteção jurídica destes povos detentores do conhecimento, e não 
permitir que ele se parta afim de   segregar o conhecimento apenas para obtenção de lucro. Trata-se 
de pesquisa com uma abordagem qualitativa de natureza observacional feita através de pesquisas 
bibliográficas e em sites relacionados. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Conhecimento Tradicional. Patente Industrial. ProteçãoJurídica. 

 

ABSTRACT: The objective of this scientific article is to present the legal protection of traditional 

knowledge, delimiting it with respect to the industrial patent withrespect to intellectual property. A very 
broad area of study with several tensions,where we have among them, for example, the patent 
belongs to whomanufactures and develops the drug? Or, does the patent belong to the 
originalpeoples of this knowledge? The unfolding of intellectual property constituted inmodernity, as a 
subjective right to be protected for the author, aims to foster theeconomic, technological, social and 
cultural development of these peoples.Therefore, legal and state protection is required, and this 
protection is also affected by the effects of the market, but through the absence of rationality,through 
the law and the international patent system, acting for the legal protection of these knowledge holders, 
and not allow it to depart in order tosegregate knowledge just for profit. It is a research with a 
qualitative approach of observational nature made through bibliographical researches and related 
sites. 

 
KEYWORDS: Traditional Knowledge. Industrial Patent.Legal Protection. 

 

INTRODUÇÂO 

 

Diante das grandes transformações sociais e tecnológicas do mundo 

moderno, o conhecimento tradicional ainda desperta o interesse da grande indústria 

farmacêutica sendo utilizado como base de apoio à pesquisa. É tamanha a 
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relevância deste tema que é tratado até na esfera internacional um exemplo é a 

presença dessa proteção, das patentes, na constituição do equador.  

O estudo do conhecimento tradicional é associado à biodiversidade e 

genética. A utilização indiscriminada desse conhecimento na perspectiva 

antropológica jurídica torna esse tema ainda mais relevante no que diz respeito aos 

interesses majoritários do sistema estatal e da propriedade privada, onde não há, ou 

se tem é pouco, algum tipo de fiscalização de modo a preservar e manter o 

patrimônio cultural. Nem mesmo é levando em consideração, a patente destes 

conhecimentos em beneficio dos detentores originais de tal conhecimento. 

Sempre atual e ainda dotado de muitas controvérsias, esse tema desperta a 

curiosidade e o interesse de muitos juristas, pois existem muitas brechas e várias 

interpretações a respeito. 

Como exemplo de doutrinador favorável a essa proteção, temos Santilli, que 

vem tentado buscar um sistema protetor desses conhecimentos culturais coletivos 

às populações tradicionais. Para se ter mais respeito a esses conhecimentos, é 

necessário um plano de conservação da biodiversidade e  uma reestruturação ao 

TRIPS,  que é um acordo internacional que permite a concessão de patentes em 

relação às propriedades intelectuais, tendo como norte o reconhecimento desses 

direitos  e a implantações de sanções penais no descumprimentos das mesmas.  

Esse seria o caminho para essa proteção. Santilli (2005, p. 210-234). 

De outra forma, temos que os conhecimentos tradicionais os são em várias 

áreas, por isso devem ser considerados bens comuns, por isso esses 

conhecimentos não podem ser conhecidos por propriedade individual mas sim, 

coletiva (SANTOS 2002). 

Mesmo porque, enquanto propriedade individual, não contribuiu em nada para 

a coletividade, ou seja, não cumpri uma função social, que seria o bem estar 

coletivo. 

Assim analisa Manuela Cunha (2009, p.19): 

O raciocínio é o seguinte: em contraste com nossa autoria individual, com 

certeza a cultura e o conhecimento deles devem ter autoria coletiva! Em vez 

da invenção que emana do gênio individual, suas invenções culturais devem 

ser o resultado de um gênio coletivo, mas não menos endógeno. Isso é o 

que pode ser considerado como a versão dominante nas sociedades 

industrializadas do que seja conhecimento tradicional. Que povos inteiros, 

como veremos, possam pensar suas culturas como exógenas, como tendo 

sido obtidas de outrem, isso não entra na sua cerceada imaginação. 
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Tem-se que as técnicas desenvolvidas por essas populações tradicionais, 

além das práticas e processos de manuseio dessas biodiversidades, são as 

necessárias para estas diversidade biológica, através do manejo e a união que 

matem com o eco sistema, da mesma forma que são as atitudes responsáveis na 

produção dessas técnicas e conhecimento na cura, tratamentos e terapias  das mais 

variadas  doenças. Percebe-se então, que esses conhecimentos são ao extremo de 

grande valia, por isso, atraem indústrias que veem a necessidade de se apoderar 

destes conhecimentos, para a obtenção de lucro. Sendo assim, nasceu a 

necessidade da produção de uma regulação jurídica de proteção a esses 

conhecimentos. 

O conceito de conhecimentos tradicionais e de comunidades tradicionais que 

são associados à biodiversidade passam juntos pela necessidade da compreensão 

de dois direitos garantidos pela carta Magna Brasileira de 1988, que são a cultura e 

meio ambiente ecologicamente equilibrado. Isso por se tratar de valores axiológicos 

fundamentais para a manutenção, surgimento, e evolução do ser humano, estando 

ligada de tal forma a falta de um traz grandes prejuízos à manutenção do outro. Isso 

é, traz a necessidade de compreensão da natureza e cultura sendo únicos (DERANI, 

2008, p. 49). 

São direitos que não compactuam com uma ideia de individualidade, ou seja, 

os pensamentos em ambos são coletivos, afastando a clássica ideia de diferenças 

existente entre direito público e direito privado. Além do mais, não são descritos no 

título II da Constituição Federal Brasileira de 1988, que confere os direitos e 

garantias fundamentais, garantias e fundamentos esses que asseguram o meio 

ambiente e a cultura (ALEXY, 2008, p. 73). 

A comunidade indígena ainda trava uma intensa luta no que diz respeito ao 

reconhecimento de seus direitos intelectuais coletivos. As grandes 

empresas/indústrias nacionais e até internacionais, tem se apropriado da enorme 

biodiversidade brasileira aproveitando-se da falta de reconhecimento e proteção 

constitucional na aquisição desses conhecimentos individuais e coletivo, frente à 

propriedade privada que visa lucro.  

A luz da proteção do Direito brasileiro e da omissão Constitucional, essas 

indústrias frente aos seus interesses, destroem a produção da capacidade inventiva 

no âmago da sua originalidade,com o objetivo de obter lucros. O conhecimento 

tradicional chega a ser uma temática tão necessária que até mesmo na constituição 
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equatoriana é citada. Assim diz LOPES: 

De forma exemplar a Constituição do Equador reconhece e protege o 
conhecimento ancestral coletivo, assim como o direito de povos indígenas à 
propriedade intelectual coletiva de seus conhecimentos tradicionais, seus 
valores e seu desenvolvimento. O estatuto constitucional, por sua vez, 
reconhece o pluralismo do conhecimento, possibilita o exercício de direitos 
sobre o conhecimento ( LOPES,2002, p1.). 
 

Dessa forma o desenvolvimento deste artigo apresentará um questionamento 

jurídico, que éa problemática da patente de determinados produtos que são 

industrializados, usando como base o conhecimento de povos originários, porém 

com um questionamento jurídico que é : quem é o detentor dos direitos desse 

conhecimento, a farmácia ou o detententor do conhecimento tradicional? 

Assim se faz, para se delimitar, sobre a ótica do ponto de vista jurídico, o que 

se deve entender por conhecimento tradicional e, por consequência, estar dentro da 

“proteção” dessas normas, a Medida Provisória em seu art. 7º, II, nomeia os 

conhecimentos tradicionais como toda “informação ou prática individual ou coletiva 

de comunidade indígena ou de comunidade local, com valor real ou potencial, 

associada ao patrimônio genético” (BRASIL, 2013), o qual é classificado no inciso I, 

desse dispositivo legal, nos termos que se seguem: 

 

[...] I - patrimônio genético: informação de origem genética, contida em 

amostras do todo ou de parte de espécime vegetal, fúngico, microbiano ou 

animal, na forma de moléculas e substâncias provenientes do metabolismo 

destes seres vivos e de extratos obtidos destes organismos vivos ou mortos, 

encontrados em condições in situ, inclusive domesticados, ou mantidos em 

coleções ex situ, desde que coletados em condições in situ no território 

nacional, na plataforma continental ou na zona econômica exclusiva; 

[...](BRASIL, 2013). 

 

Tem-se que se atentar que tais conhecimentos falam a respeito de um 

conjunto de informações que são ou foram transmitidas de gerações em gerações.  

 

 Eles não se restringem a um mero repertório de ervas medicinal. Tampouco 

consistem numa listagem de espécies vegetais. Em verdade, eles 

compreendem as fórmulas sofisticadas, o receituário e os respectivos 

procedimentos para realizar a transformação. Eles respondem a indagações 

de como uma determinada erva é coletada, tratada e transformada num 

processo de fusão. (ALMEIDA, 2004, p. 39) 

 

 No entanto é importante atentar que muito embora o ordenamento jurídico 

referencie e centralize a proteção em bens de cunho material, deixam a desejar a 
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esses bens elementos de cunho imaterial, como a evocação, a representação e a 

lembrança a lugares, monumentos e fatos históricos que são importantes para a 

cultura de um povo que os definem, de forma irrenunciável, ou seja, o elemento 

subjetivo. Segundo Souza Filho (1999, p.53), “por mais materiais que sejam existe 

neles uma grandeza imaterial que é justamente o que os faz culturais”. 

Com a promulgação da constituição federal de 88, a noção de patrimônio 

cultural foi ampliada onde foi reconhecido os bens de natureza material e imaterial, 

importantes na da referência da identidade, da ação, da memória dos diferentes 

grupos tradicionais, isso em seu artigo 216: 

Art. 216. Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de 

natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em 

conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória 

dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais 

se incluem 

I - as formas de expressão; 

II - os modos de criar, fazer e viver; 

III - as criações científicas, artísticas e tecnológicas; 

IV - as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços 

destinados às manifestações artístico-culturais; 

V - os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, 

artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico. 

§ 1º O Poder Público, com a colaboração da comunidade, promoverá 

e protegerá o patrimônio cultural brasileiro, por meio de inventários, 

registros, vigilância, tombamento e desapropriação, e de outras 

formas de acautelamento e preservação. 

§ 2º Cabem à administração pública, na forma da lei, a gestão da 

documentação governamental e as providências para franquear sua 

consulta a quantos dela necessitem. (Vide Lei nº 12.527, de 2011) 

§ 3º A lei estabelecerá incentivos para a produção e o conhecimento 

de bens e valores culturais. 

§ 4º Os danos e ameaças ao patrimônio cultural serão punidos, na 

forma da lei. 

§ 5º Ficam tombados todos os documentos e os sítios detentores de 

reminiscências históricas dos antigos quilombos. 

§ 6 º É facultado aos Estados e ao Distrito Federal vincular a fundo 

estadual de fomento à cultura até cinco décimos por cento de sua 

receita tributária líquida, para o financiamento de programas e 

projetos culturais, vedada a aplicação desses recursos no pagamento 

de: (Incluído pela Emenda Constitucional nº 42, de 19.12.2003) 

I - despesas com pessoal e encargos sociais; (Incluído pela Emenda 

Constitucional nº 42, de 19.12.2003) 

II - serviço da dívida; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 42, de 

19.12.2003) 

III - qualquer outra despesa corrente não vinculada diretamente aos 

investimentos ou ações apoiados. (Incluído pela Emenda 

Constitucional nº 42, de 19.12.2003). 
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No intuito de descarnar o amplo conceito de terras indígenas exposto pela 

Constituição Federal de 1988, DANTAS (2003, p. 96), assegura que: 

Constituição Federal brasileira de 1988, nos § 1°, do Art. 231, define a 
categoria jurídica em que consistem as terras indígenas, como aquelas 
tradicionalmente ocupadas pelos índios, habitados em caráter permanente, 
utilizadas para suas atividades produtivas, imprescindíveis à preservação 
dos recursos ambientais necessários a seu bem estar, necessárias à 
reprodução física e cultural, segundo seus costumes e tradições. 
 

  Os quilombolas também são proprietários de direito de propriedade que é 

definitivo na área de suahabitação, tendo estes direitos protegidos da mesma forma 

que os povos indígenas, independente da demarcação ou de quaisquer atos 

administrativos para esse fim. Sendo assim o consentimento para o estudo e 

exploração nestas áreas, que são protegidas, deve ser prévio e informado, ate 

mesmo no que tange à divisão de benefícios, toda vez que se tratar dos 

conhecimentos dos povos tradicionais onde envolvam recursos bio genéticos que 

pertenceas ditas áreas. 

SANTILLI (2005, p. 192), no que diz respeito aos conhecimentos 
tradicionais associados à biodiversidade, conceitua-os pela abrangência dos 
mesmos, assegurandoque: “...os conhecimentos tradicionais associados à 
biodiversidade abrangem "desde técnicas de manejo de recursos naturais 
até métodos de caça e pesca, conhecimentos sobre os diversos 
ecossistemas e sobre propriedades farmacêuticas, alimentícias e agrícolas 
de espécies e as próprias categorizações e classificações de espécies de 
flora e fauna utilizadas pelas populações tradicionais. 

  Os alicerces da proteção jurídica dos tidos como tradicionais vem se 

aventurado na seara das doutrinas a partir do reconhecimento desses direitos. Nos 

patamares de toda a América latina, como foi mostrado à presença dessa proteção 

na constituição do equador, seguido depois da visível pressão europeia que de 

forma brusca e violenta colonizou e tentou domesticar os indígenas da América 

latina, porém, não tendo êxodo no mais importante, seu conhecimento cultural.  

  

Tal sistema de proteção constitucional nos países de forma geral da América 

latina vem simplesmente demostrar que a biodiversidade tradicional merece 

resguardo dos sistemas de legislação nacional e até mesmo das organizações 

politicas de todo o mundo. 

 

DA PROTEÇÂO JURIDICA 
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 É difícil não colocar a propriedade industrial ferindo o direito de propriedade, 

levando a um conflito entre o conhecimento intelectual e o coletivo; o científico e o 

tradicional, com relevância as base jurídico-sociais da propriedade coletiva do 

conhecimento. 

 

A UNESCO, desde sua criação em 1945, tratou da proteção da 
natureza. A primeira ação nesse aspecto ocorreu em 1949, por 
ocasião da realização da Conferência das Nações Unidas para a 
Conservação e Utilização dos Recursos. O resultado desse encontro 
foi um diagnóstico da situação ambiental mundial (RIBEIRO, 2001). 
 

Bem próximo aos pilares do Direito Brasileiro encontra-se o Código Civil do 

Equador onde se considera a propriedade como base fundamental do Estado. 

 O art. 618 do Código Civil do Equador assim diz: "Art. 618 – (...) elderecho 

real en una cosa corporal, para gozar y disponer de ella, de accuerdo a lasleys y 

respetandoelderechoajeno." 

Maria Helena Diniz assevera que, “apesar de nosso Código Civil não 

conceituar propriedade, em razão "da impossível tarefa de enumerar a infinita gama 

dos poderes do proprietário", e o seu conteúdo esta descrito no art. 524: "Art. 524 – 

A lei assegura ao proprietário o direito de usar, gozar e dispor de seus bens, e de 

reavê-los do poder de quem injustamente o possua." 

Na contramão desta semelhança a Constituição do Equador resguarda o 

conhecimento da ancestralidade legitimando o direito de que este conhecimento 

prevalece e está acima da produção coletiva apoiada pela lei, pois em sua essência 

gerada dentro de um contexto-histórico abrangente que impossibilita identificar o 

detentor deste conhecimento, organizando e ordenando de forma racional o seu 

processo de criação, mesmo havendo uma retribuição ou compensação financeira, 

pois não existe de forma direta uma apropriação individual dos benefícios 

(SHIVA,2001). 

A legislação brasileira através da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996 em seu 

art.8º trata que para conceder a patente são requisitos fundamentais capacidade 

inventiva e suscetibilidade da aplicação industrial. A grande questão levantada frente 

ao exposto por essa lei é onde fica resguardada a essência da origem desse 

conhecimento, uma vez que a comunidade indígena não é reconhecida com sua 

validez de ancestralidade dentro desta pluralidade. 

Assim como a propriedade, lato sensu, tem limitações, tendo que cumprir 
com a função social, outrossim, aponta-se então uma limitação à 



43 
 

Revista Eletrônica ICG, seu local de referência na produção de conhecimento! 

propriedade intelectual. Embora existam muitas dúvidas sobre esses limites, 
se são adequados e suficientes para cumprir a sua função, como 
propriedade, sem embargar outros direitos. Um deles é a sua 
temporalidade, diferentemente do direito de propriedade geral que é 
permanente e estável ( ZANIRATO,206,p.67). 
 

 
Os conhecimentos intelectuais desses povos, de onde a natureza jurídica 

encontra-se nos conhecimentos tradicionais, segundo Derani, estão ligados ao meio, 
ao território de desenvolvimento da historia e dos valores culturais de desses povos: 

O conhecimento tradicional associado é conhecimento da natureza, oriundo 
da contraposição sujeito-objeto sem a mediação de instrumentos de medida 
e substâncias isoladas traduzidas em códigos e fórmulas. É oriundo da 
vivência e da experiência, construído num tempo que não é aceito pela 
máquina da eficiência e da propriedade privada, mas cujos resultados 
podem vir a ser traduzidos em mercadoria geradora de grandes lucros, 
quando tomados como recursos da produção mercantil. (2002, p.155). 

Até mesmo porque o conhecimento tradicional se caracteriza por ser passado 

de geração a geração por meio de palavras, sem nenhum tipo de arquivo 

documental ou registro o que o torna fácil de ser perdido. 

A MP 2186-16 de 23 de agosto de 2001 vem administrar o acesso ao 

patrimônio bio genético e ao conhecimento tradicional, desde que suas finalidades 

sejam pesquisa cientifica conceituando o conhecimento tradicional e defendendo em 

seu artigo 1º, lll a repartição justa e igualitária dos benefícios derivados dessa 

exploração, aliás, essa repartição justa é na realidade um dos objetivos dessa 

medida provisória. 

 
Temos aqui, nossa grande problemática, há quem diz respeito a patente de 

remédios e tratamentos adquiridos através dos conhecimentos tradicionais? Os 

índios e quilombolas possuem seus direitos, mas conferindo-lhes esses direitos, 

estamos destratando de um interesse coletivo, ou seja, de toda a sociedade. 

Um importante exemplo é o do açaí, fruta exótica, típica brasileira, energética, 

muito utilizada em sorvete, suco e doces. Hoje, está patenteada nos Estados Unidos 

desde março de 2001. Não se tem informações sobre partilha dos lucros. Uma 

empresa brasileira buscoujunto ao Governo Federalautorização para  realizar 

pesquisas científicas no açaí enviando amostras do conteúdo genético para o 

exterior.Porém, uma decisão judicial do TRF da 3ª Região, acolheu recurso de órgão 

púbico, determinando que a parte interessada tornasse público os contratos para 

utilização do patrimônio genético e mostrasse plano de partilha dos lucros (AI 

0016354-16.2011.403.6105, juiz Roberto Lemos, em 31 de agosto de 2011).  
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DA PROTEÇÂO DA PATENTE 

É muito importante colocar a luz dos interessados, o conceito de certos 

termos que serão usados neste artigo, afim de uma melhor compreensão. A 

Organização Mundial de Propriedade Intelectual (OMPI) conceituou a propriedade 

intelectual como sendo: 

 

[...] soma dos direitos relativos às obras literárias, artísticas e científicas, às 
interpretações dos artistas intérpretes e às execuções dos artistas 
executantes, aos fonogramas e às emissões de radiodifusão, às invenções 
em todos os domínios da atividade humana, às descobertas científicas, aos 
desenhos e modelos industriais, às marcas industriais, comerciais e de 
serviço, bem como às firmas comerciais e denominações comerciais, à 
proteção contra a concorrência desleal e todos os outros direitos inerentes à 
atividade intelectual nos domínios industrial, científico, literário e artístico. 
 

É importante ressaltar que nem toda invenção pode ser patenteada e que a 

legislação vigente cuidou de definir o que se é necessário para que o produto 

possa ser patenteado:  

a) Ser novidade; 

b) Conter uma atividade inventiva e; 

c) Ter aplicação industrial. 

Define-se como propriedade industrial, conjunto de bens corpóreos e 

incorpóreos pertencentes à indústria. Sendo assim, marcas, patentes, moveis, 

imóveis, sinais distintivos, obras literárias e científicas, às descobertas científicas, 

em fim tudo que pertence a indústria. É importante a ressalva de que a propriedade 

industrial é gênero da propriedade intelectual e que a patente é requisito para 

recebimento de royalties. 

As obrigações da proteção das invenções vindas dos conhecimentos 

tradicionais encontram cobertura na Declaração Universal dos Direitos Humanos, 

especificamente no seu art. 27, que reza que “toda pessoa tem o direito de participar 

livremente da vida cultural da comunidade, de fruir as artes e de participar do 

processo científico e de seus benefícios.” (MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, 2014) 

A propriedade industrial, é regida pela lei n º 9.279 de 14 de maio de 1996, lei 

responsável pela regulação dos direitos e as obrigações que são pertinentes à 

propriedade industrial. Os direitos sobre propriedade  industrial exige o registro nos 

órgãos competentes para se constituir, ou seja, o inventor somente terá direitos de 
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exclusividade na sua  exploração da  invenção depois devido registro no Instituto 

Nacional de Propriedade Industrial, (INPI)  

Na propriedade industrial, existe o pressuposto tempo, ou seja, a ligação do 

avanço tecnológico e o interesse social na proteção da patente, que é característico 

da novidade. A patente é protegida por 20 anos, e o modelo de utilização por 15, é o 

que fala o artigo 40, caput da lei 9.279/96.  Durante esse tempo a indústria está 

segura de que não haverá em nenhum lugar outra pesquisa com os mesmos 

insumos, informações que tenham como objetivo os mesmos já patenteados. 

 

Carlos Alberto Bittar conceitua direitos sobre os conhecimentos intelectuais 

como “aqueles referentes às relações entre a pessoa e as coisas (bens) imateriais 

que cria e traz a lume, vale dizer, entre os homens e os produtos de seu intelecto, 

expressos sob determinadas formas, a respeito dos quais detêm verdadeiro 

monopólio”.( 2001. p. 2-3) 

 Classifica os bens matérias e os produtos da mente SHERWOOD: 

 

Os “bens intelectuais” e os “produtos da mente” formam o conceito de 
propriedade intelectual que, abrange a ideia de proteção pública para ideias, 
invenções e expressão criativa provenientes na maioria dos casos da 
atividade privada (SHERWOOD, 1992). 

 

Temos que ter a garantia de que os inventos, frutos da criatividade ou 

pesquisa humana tenha um valor comercial, mas também, deve ser garantido à 

sociedade em relação aos avanços tecnológicos, o direito ao usufruto das 

tecnologias que dão uma melhor qualidade de vida e maior bem estar para as 

pessoas e a coletividade. Por isso, esses direitos de Propriedade Intelectual 

garantem um papel de suma importância na compreensão de que essa proteção, 

aos conhecimentos intelectuais, é na realidade um instrumento de fundamental 

importância no crescimento econômico das indústrias farmacêuticas. Por isso, esses 

direitos são também entendidos como “o conjunto de princípios e de regras que 

regulam a aquisição, o uso, o exercício e a perda de direitos e interesses sobre 

ativos intangíveis diferenciadores que são suscetíveis de utilização no comércio” 

(PIMENTEL, in: BULHÕES, 2008). 
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DA IMPORTÂNCIA DA PATENTE 

Vale lembrar que quando nos falamos de conhecimento tradicional, estamos 

falando de conhecimentos de povos que contribuíram para a atual formação da 

sociedade brasileira: índios, quilombolas, etc... Esse conhecimento único é pessoal e 

somente é transmitido de pessoa a pessoa por intermédio da fala e sem nenhum tipo 

de arquivo ou registro, ou seja, sem nenhum tipo de garantia de que não se perca. 

A partir do momento, que esses conhecimentos são usados pela indústria 

farmacêutica, o beneficio será da coletividade, que terá acesso a novos tratamentos, 

e ate mesmo cura de varias doenças. Pois o invento tecnológico, por mais que seja 

para o comércio, ira benefíciar toda a coletividade e, ao contrário do conhecimento 

tradicional, que pode se perder, visto que não há registro, é usado somente para fins 

individuais e de interesses próprios do detentor desse conhecimento. 

A proteção desse conhecimento deve sim acontecer, afinal estamos nos 

dando com uma cultura, ou seja, a identidade de um povo, agora a exploração deve, 

de mesmo modo, ser aberta há pesquisadores brasileiros, que usem de forma lícita 

e não prejudicial ao eco sistema, flora, e biodiversidade e até mesmo a esses povos. 

Sendo que esses conhecimentos se encontram alienados, se olharmos sob a 

ótica mercadológica, pois não possuem nenhum tipo de finalidade econômica ou 

comercial. Ou seja, simplesmente transmite-se um modo de viver em uma relação 

firme com a natureza, a qual proporciona uma maior interação entre o homem e os 

recursos da biodiversidade.  

. 

A realidade é que os indígenas e as empresas de biotecnologias possuem 
formas diferentes de conhecereaproveitar a natureza, formas que possuem 
a sua particularidade e devem ser respeitadas, porem não  se pode deixar 
de lado a função social. As comunidades indígenas acreditam que a 
natureza possui valores de uso, culturais e simbólicos que compõem suas 
crenças e sua mitologias, de antemão, a indústria farmacêutica reduzem a 
valoração do recurso há uma equação química da amostraretirada da 
natureza, a nível ummolecular. (VIEIRA, 2009, p. 118) 
 

Sendo dono e o detentor do conhecimento, não beneficiará em nada a 

sociedade, visto e já falado que o mesmo beneficiaria seus interesses pessoais, e 

além do mais, suponhamos que esse conhecimento seja, por exemplo, sobre uma 

erva que detenha substância que cure certa patologia, uma doença qualquer, ou 

melhor, uma doença mais danosa como o câncer e a AIDS. É justo que esse 

detentor fique com esse conhecimento? Quantas pessoas morrem por ano por conta 
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do câncer somente aqui no Brasil? Da pra imaginar o numero de pessoas que 

seriam beneficiados com esse novo tratamento? Da pra se satisfazer a quantidade 

de pessoas que iriam acabar, ou no mínimo, amenizar esse sofrimento, suas dores, 

às vezes dores insuportáveis, que nem mesmo medicamentos como a morfina possa 

aliviar. 

Não há duvidas que o benefício à coletividade seria inúmero, agora tem que 

ser analisado o lado da empresa, da indústria farmacêutica que deseja ser detentora 

desse conhecimento simplesmente por interesses financeiros e obtenção de lucros, 

características da atual sociedade capitalista, criada pela própria cultura do povo e 

dos cidadãos em volta do mundo. Sendo assim não se pode criticar a indústria 

farmacêutica por um objetivo obvio, que estão nas nossas veias, no nosso sangue, 

na nossa história, muito menos acusa-las de monopólio. 

A indústria farmacêutica ao pegar esse determinado conhecimento, irá iniciar 

um processo logo e de muitos gastos, que se determina em pesquisa laboratorial. 

Essa pesquisa precisa atender padrões sanitários, tecnológicos e normas científicas 

de obrigação farmacêutica com os órgãos responsáveis como, por exemplo, a 

ANVISA, órgão regulamentador sanitário no Brasil e também a ABNT, responsável 

por normas técnicas, de segurança e padrões em pesquisas científicas; dependerá 

de uma equipe de profissionais, de diversas áreas, com vasto conhecimento no 

assunto e em várias ramificações da ciência biológica. Por exemplo, esses 

profissionais necessariamente deverão possuir conhecimentos sobre química, 

biologia, anatomia humana e celular, patologia clinica, matemática, física, medicina, 

farmácia, microbiologia, além de ter sua atuação na pesquisa de hemocomponentes 

e hemoderivados, necessariamente também na manutenção e preservação da 

biodiversidade; ramo da botânica. 

Não se sabe ao certo quanto tempo essa pesquisa ira durar. Esses 

profissionais, que participam desse processo de pesquisa, precisam sobreviver, 

precisam viver, esses custos são pagos pela indústria farmacêutica através do 

salário do profissional. O conhecimento não é pego e lá esta a invenção. 

Substâncias devem ser isoladas para se definir até quando é benéfica ou maléfica a 

saúde humana. Um exemplo clássico disso tem se na soja, grão que possui a 

proteína com o mais alto valor biológico no mercado, traz grandes benefícios à 

saúde humana, se essa proteína for utilizada de forma isolada, porém, na soja existe 

um mecanismo de defesa contra insetos, para impedir que esses insetos acabassem 
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com a planta. Esse mecanismo de defesa é uma substancia chamada de fitato, que 

em contato com o corpo humano não permite a absorção de minerais 

essenciais como o cálcio, magnésio, ferro e zinco, sendo assim, uma alimentação 

com excesso de fitato pode provocar um problema sério de anemia. 

Ora, o detentor do conhecimento não tem essa preocupação e muito menos 

esse conhecimento de risco; até quando essa planta pode ser usada, por quanto 

tempo, o que pode causar, existe risco de ações adversas? Essas e outras 

perguntam a indústria farmacêutica responde, através das suas pesquisas e existe 

uma alta fiscalização inclusive internacional sobre esses medicamentos. Baseado 

nisso a indústria farmacêutica, que faz toda a pesquisa, que elimina todo e qualquer 

tipo de riscos contra a saúde humana, em um processo que pode durar anos, talvez 

décadas, com gastos que não acabam, pois durante o tempo que a pesquisa durar, 

durará também os gastos com ela. Sendo assim, por caso, não é merecedora de tal 

proteção (a patente)? A farmácia faz todo o trabalho necessário e não pode ter 

garantido o direito a receber de volta seus investimentos? 

Existem correntes que afirmam que a patente somente criou a monopolização 

no mercado de medicamento mas a farmácia que fez todo aquele investimento de 

dinheiro, pessoal, tempo e subsídios por acaso não merece essa proteção? 

Imagine, a bio pirataria está por ai solta e atacando tudo e todos, indústrias 

como a da música foram atropeladas por uma espécie de pirataria, pois não existe 

fiscalização adequada.  Depois de todos esses gastos, a farmácia encontrar no 

mercado um medicamento que poderá ser comercializado, por um preço muito mais 

acessível, e de maior acesso a todos, uma vez que não se teve gastos na sua 

criação, não se teve gastos na sua manipulação. O que seria ou o que é mais grave, 

a população ficar presa a um preço que pode ser fiscalizados por órgãos estaduais e 

que logo será liberado alivre concorrência ou a inexistência de pesquisas e criações 

para tratamentos e remédios? 

Caso a indústria de medicamentos não recuperar aquilo que foi gasto em 

suas pesquisas, não tem por que iniciar outras. Se aquela pesquisa não for 

protegida de certa forma, outros terão acesso a ela e sem nenhum tipo de 

responsabilidade vão sair fabricando medicamentos sem procedência e sem 

compromisso com a coletividade. 

Patentear um produto alias, no nosso caso, ainda é uma pesquisa, passa 

longe de ser o recurso mais apropriado para bloquear imitações e manter a 

https://lar-natural.com.br/alimentos-ricos-em-ferro-alternativa-para-carne-vermelha/
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exclusividade na sua exploração comercial. Porém, a patente ainda é o mecanismo 

de proteção que mais se utiliza na indústria farmacêutica atualmente.  

O objetivo principal da indústria farmacêutica é simplesmente conseguir um 

retorno satisfatório em cima do investimento gasto em pesquisa, desenvolvimento e 

pessoal. Essa é a única proteção, as patentes de modo a garantir a exclusividade 

para ajudar a empresa farmacêutica a conseguir preços que vai cobrir os custos de 

pesquisas além de financiar variam outras inovações. 

O dito monopólio garantido através da patente é fundamental para não 

permitir que os concorrentes, mesmo que, em um curto prazo de tempo, copiem 

livremente as invenções. 

Outra motivação de se possuir patentes é a influencia de novos investidores. 

Mais sobre tudo para as empresas de capital aberto, que dão confiança para os 

investidores, o que reflete em novos financiamentos para outras atividades de 

inovação. 

Possuir patente é mais que uma proteção, é o alcance a novas instâncias e 

instituições. Sobre sua identidade, quem elas são e mais que isso onde essas 

indústrias farmacêuticas estão, a ir aos caminhos tecnológicos, tornar público sua 

competência tecnologia, vai ajudar a abrir portas além de várias oportunidades como 

fusões, aquisições e até mesmo licenciamentos. As empresas de menor porte, 

possuem ainda outros interesses, que é a alavancagem dos seus recursos por conta 

dos licenciamentos, uma vez que esses laboratórios se batem em mais dificuldades 

na cobertura de seus investimentos, precisando assim da ajuda de empresas 

grandes do ramo na cobertura de gastos de seus investimentos. Sem falar que se 

não existisse as patentes, essas empresas menores ficariam sempre em 

desvantagens em negociações com as grandes indústrias farmacêuticas e também 

com os laboratórios de grande porte, onde a tendência e a existência de atividades 

de negocio globais. 

Por biopirataria é entendido por SANTILLI (2005, p. 198-199), como: “a 

atividade que envolve o acesso aos recursos genéticos de um determinado país ou 

aos conhecimentos tradicionais associados a tais recursos genéticos (ou a ambos) 

em desacordo com os princípios estabelecidos na convenção sobre diversidade 

biológica”. 

No Brasil, não existia patentes para os produtos farmacêuticos ate o ano de 

1996. Os danos foram os mais severos, pois a bio pirataria tomou conta dos 
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negócios nesse ramo durante toda a década de 80 e atrapalhou o Brasil em várias 

negociações, principalmente com os Estados unidos, que impôs varias proibições 

comerciais pela ausência de lei que regulamentava as patentes. A associação dos 

fabricantes americanos de drogas farmacêuticas (Pharmaceutical Manufacturing 

Association – PMA) fez uma publicidade negativa com a divulgação de varias 

matérias na mídia internacional afirmando que o Brasil era o "país pirata" (Marques, 

1994; Nogués, 1990).  

O período das piratarias e também das retaliações se extinguiu com a 

aprovação, no ano de 1996, do código de patentes, lei numero 9279/96 no palco 

desde 1997, tornando a patente uma necessidade não só nas áreas das farmácias, 

mas também para pesquisas com micro organismos transgênicas e todos os tipos de 

pesquisas através da engenharia genética.  

É Importante que se perceba que existe diferença entre os conceitos de 

patente e privilégio de invenção. Essas são as palavras de Gama Cerqueira, citado 

por Newton Silveira. 

 

O direito do inventor, em nossa terminologia jurídica, denomina-se privilégio 
de invenção; e o título que o comporta é a patente de invenção. Estas duas 
expressões, embora às vezes empregadas uma pela outra, como 
sinônimas, não se confundem, possuindo sentido próprio: o privilégio é o 
próprio direito do inventor; a patente, o título legal de seu exercício. 
(1977,p.238). 
 
 

Como critico dessa lei de patentes, temos o professor da Unissantos, Vladimir 

Garcia Magalhães. Dentre suas criticas, temos a omissão na lei da obrigatoriedade 

de que seja determinado a origem desses bio materiais, e ainda a falta de permissão 

das comunidades onde se dá origem esse material para a sua comercialização.  

São colocações pertinentes, porém trata-se de assunto muito complexo onde 

existe a real necessidade de ser analisada de modo a verificar onde ocorre o menor 

prejuízo social. Até mesmo porque a proteção da patente tem como único sentido o 

beneficio da sociedade como um todo, não sendo caracterizada pela proteção de 

direitos privados. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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Esse trabalho irá enriquecer e contribuir com a comunidade acadêmica uma 

vez que ainda existe pouca literatura que aborda o tema. 

Existem duas abordagens diferentes sobre o tema, a minoritária é a defesa da 

patente se sobressaindo sobre o conhecimento tradicional, sendo defendida por 

Newton Silveira, apontando com muito empenho, a necessidade dessa proteção.  

É certo que a comunidade desse detentor do conhecimento receba de fato 

alguma participação nos royalties, mesmo porque é característica desse povo a 

desigualdade cultural e prejuízo na formação social dos mesmos, por exemplo, a 

civilização indígena, teve grande prejuízo no desenvolvimento social no processo de 

colonização do Brasil e os quilombolas, também com a escravidão, principalmente 

culturais.  Mas, essa desigualdade é compensada cada vez, mas e a cada dia que 

se passa, um exemplo é a cota para negros e índios em concursos públicos e 

entrada em universidades federais. Sendo assim, que esses royalties sejam 

utilizados pelos órgãos de proteção na defesa desses povos em um processo de 

desenvolvimento social e cultural dos mesmos. Isso não é falado, o que caracteriza 

um interesse maior do que a simples proteção e desenvolvimento desses povos.  

São varias as hipóteses que temos, entre elas, por exemplo, a patente 

pertencer a quem fabrica e desenvolve o medicamento ou ainda, a patente pertencer 

aos povos originários deste conhecimento, mas o mais importante deve ser sempre 

o interesse coletivo e que, na sua maioria é atropelado. 

Pelos argumentos firmados, mesmo que não seja o consenso, é claro que o 

atual sistemas de proteção, através das patentes, é o melhor em beneficio da 

sociedade e coletividade, pois aumenta o numero de pesquisas o que traz novas 

terapias as moléstias sociais. 

Da mesma forma que não se pode negar que os investimentos e o 

desenvolvimento das pesquisas pelas instituições do Brasil além do aumento de 

pedidos no número de patentes por indústrias pátrias, aumentou após a criação da 

lei nº 9.279/96. Isso porque é notório que os investimentos serão compensados 

através da exclusividade oferecida da patente, na comercialização desses remédios. 

Não deixa dúvida acerca de que esse aumento no numero de pesquisas, 

melhora ainda mais a disseminação de terapias para as moléstias da população, 

tendo na saúde pública, uma grande contribuição. 
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PROPOSTAS DE TRABALHO COM GÊNEROS DISCURSIVOS 

NO GUIA DO PROFESSOR 

 

Marlon Cássio Gomes dos SANTOS1 

 

 

RESUMO: O presente artigo científico centra-se nos estudos da retextualização de gênero 

do discurso como prática de ensino na sala de aula. Propomos aqui uma reflexão sobre como o 
livro didático orienta o professor, a partir da seção de instrução ao docente que se encontra ao 
final do livro. Para tanto, adotamos a perspectiva filosófica e concepção de língua e linguagem 
de Mikhail Bakhtin (2003, 2006) e trazemos algumas reflexões sobre retextualização de gênero 
com algumas colocações de Marcuschi (2007). Entender melhor a noção de retextualização 
auxilia em nosso processo de análise do nosso objeto de pesquisa. Embora a discussão 
acerca da retextualização tenha ganhado força em todas as esferas do sistema de ensino, por 
enquanto, no campo instrucional do livro didático ainda não é incentivada a refacção de textos 
em novos gêneros pensando na ressignificação e adequação deles para as necessidades do 
meio social. Para analisar nosso corpus, nos valemos dos pressupostos metodológicos da 
pesquisa qualitativa descritiva interpretativista, conforme Denzin e Lincoln (2006).  

 

PALAVRAS-CHAVE: Gêneros Discursivos. Dialogismo. LivroDidático.Retextualização. 

ABSTRCT: Thiscientific paper focuses on the studies of retextualization of discourse's 

genres as teaching practice in the classroom. We propose here a reflection on how the textbook 
guides the teacher, from the section of the instruction for the teacher who is at the end of the 
book. For this, we adopt the perspective and philosophical conception of language by Mikhail 
Bakhtin (2003, 2006) and bring some reflections on genre's retextualization with some 
placements of Marcuschi (2007). Better understand the notion of retextualization help in the 
analysis process of our research object.  Although the discussion about retextualization has 
gained strength in all spheres of the educational system, for the time being, in the instructional 
field of the textbook, it is still not encouraged the retextualization of texts in new genres, thinking 
about the resignification and adequacy of them for the needs of the social environment. To 
analyze our corpus, we avail ourselves of the methodological assumptions of descriptive 
qualitative interpretive research's, as Denzin and Lincoln (2006). 

KEYWORDS: Discursive Genres. Dialogism.Textbook. Retextualization. 

INTRODUÇÃO 

Já se tornou lugar-comum toda a gama de discussões que envolvem a 

temática das práticas de ensino, contudo elas não se findam em conformidade 

às demandas sociais tão mutáveis que o profissional da linguagem precisa lidar 

sempre. Dentro de tais práticas, propostas e sugestões de como alavancar o 

conhecimento dos estudantes do Ensino Básico e Superior emergem, sob à luz 

                                                           
1
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de ciências e filosofias da linguagem, a fim de se encontrar a melhor vereda 

que traga êxito para o ensino-aprendizagem em todas as instâncias possíveis. 

Mas qual o melhor caminho a apontar dentre tantos já indicados? As inúmeras 

propostas que já temos em prática tem surtido real efeito?  

Em se tratando de estimular o nível de aprendizagem dos alunos, bem 

sabemos que é função social da escola possibilitar a estes o desenvolvimento 

das competências de leitura e escrita de gêneros variados, assim como vários 

outros papéis que já conhecemos e que estão postos na sociedade. Saber ler e 

interpretar textos das mais variadas espécies e linguagens, analisar e 

interpretar informações e ideias, ser capaz de coletar e organizar informações e 

estabelecer relações a partir delas e entre elas são exemplos de 

desenvolvimento do discente não apenas para o meio escolar, mas também 

para sua formação como cidadão. No desenvolvimento de todas essas 

competências e habilidades, durante o processo de aprendizagem, a 

retextualização acontece como um auxílio no desenvolvimento linguístico-

discursivo do estudante. 

Em linhas gerais, incluindo o aporte teórico de Marcuschi (2007), 

concebemos retextualização como o processo de transformação de um texto 

em outro, mas sempre considerando aspectos da compreensão do texto-fonte, 

que devem ser preservados no texto que está sendo construído. Assim, é 

possível utilizar a retextualização de gêneros discursivos textuais como uma 

ferramenta de grande valia para as aulas de Língua Portuguesa, a fim de 

alavancar as práticas discursivas e escritas dos alunos envolvidos. 

Pensando na retextualização de gênero como prática de ensino na sala 

de aula, trazemos neste trabalho uma reflexão acerca desse processo nas 

aulas de Língua Portuguesa, com ênfase no Ensino Médio. Percebemos que 

essa temática vem sendo discutida em todos os níveis de ensino, mas 

questionamos como ela tem sido abordada pelos livros didáticos. Já que eles 

são adotados pelas escolas, quais suportes dão ao professor em prol da 

melhor execução de suas aulas? Indagamos se nas orientações exclusivas que 

o professor recebe em seu livro didático para trabalhar com os alunos, são 

contemplados os processos de retextualização de gênero. Especificamente na 

parte instrucional do planejamento de aulas. Há essa preocupação? Essa 

proposta tem sido valorizada? Por quê?  
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A editora Abril Educação, em 2012, lançou um material didático dividido 

em cadernos, nomeado “sistema de ensino ser”. O material é disponível para 

Ensino Fundamental e Ensino Médio. Em relação ao Ensino Médio, nosso 

objeto de estudo, são doze cadernos – para aluno e para o professor. O aluno 

recebe os cadernos divididos por unidades todos os bimestres, enquanto o 

professor recebe todos os volumes que serão usados no ano de uma vez só. A 

escola que adota o material escolhe dividir quatro cadernos para cada série, ou 

seis para as duas primeiras. Na última série, a escola adquire um pacote 

extensivo. No final de cada caderno do professor, há uma seção chamada 

“Guia do Professor”, onde se apresenta um quadro de competências, 

habilidades desenvolvidas e estratégias. Nosso foco de análise propõe-se 

averiguar essa parte de um livro (neste caso, caderno). Nosso objeto de 

análise trata-se, portanto, deste material utilizado no Ensino Médio e baseia-se 

na metodologia de pesquisa qualitativa descritiva interpretativista, conforme 

Denzin e Lincoln (2006). 

Para refletirmos acerca das propostas e/ou da presença de 

retextualização nas orientações dadas ao professor no livro didático, 

primeiramente entendemos a importância de explanar sobre nosso aporte 

teórico-metodológico que toma como base a perspectiva filosófica e concepção 

de língua e linguagem de Mikhail Bakhtin (2003, 2006). Ainda, trazemos 

algumas reflexões sobre retextualização de gênero com algumas colocações 

de Marcuschi (2007). Entender melhor a noção de retextualização auxilia em 

nosso processo de análise de nosso objeto aqui apresentado. 

 

LÍNGUA E LINGUAGEM: REFLEXÕES TEÓRICAS SOBRE CONCEPÇÕES 

FILOSÓFICAS BAKHTINIANAS 

 

 A fim de orientar melhor nosso estudo, é preciso tratar da concepção de 

língua e linguagem que aqui tomamos por viés. Bakhtin (2006), embora 

também admita a língua com um sistema – como é proposto pelo modelo 

saussureano – contesta que ela seja um sistema de normas imutáveis, 

incontestáveis e intocáveis. Ele refuta a ideia de que a consciência do locutor 

se utiliza da língua como de um mero sistema de formas normativas e defende 

que o sistema linguístico do locutor seja produto de uma significação que essa 
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forma adquire no contexto. Logo, passamos a perceber que a língua, permeada 

pelo pensamento do filósofo russo, é constituída de valor.  

Mais do que valor, na perspectiva bakhtiniana, a língua é inseparável de 

seu conteúdo ideológico. Para o filósofo, “na prática viva da língua, a 

consciência linguística do locutor e do receptor nada tem a ver com um sistema 

abstrato de formas normativas, mas apenas com a linguagem no sentido de 

conjunto dos contextos possíveis de uso de cada forma particular” (BAKHTIN, 

2006, p. 98). Assim é possível entender melhor o que já foi dito anteriormente. 

Como o próprio Bakhtin explica, a palavra depende da língua no seu uso 

prático, pois ela mesma não carrega valor algum. 

Essa reflexão nos faz pensar em uma metáfora usada por Bakhtin 

(2006), em que a palavra é tida como “a arena onde se confrontam aos valores 

sociais contraditórios; os conflitos da língua refletem os conflitos de classe no 

interior mesmo do sistema: comunidade semiótica e classe social não se 

recobrem.” (2006, p. 15). Este recorte de “Marxismo e Filosofia da Linguagem” 

trata a palavra, quando carregada de valor, uma arena onde as várias vozes se 

entrecruzam e, simultaneamente, sofrem atravessamentos de diversas ordens 

sociais. Esses entrecruzamentos se dão em detrimento de determinados 

discursos, em determinadas circunstâncias de interlocução, nos dizeres. 

Os dizeres também estão situados em textos, uma vez que texto – de 

forma breve – é tudo o que significa, é a materialização da linguagem. Orlandi 

(2004, p. 60) conceitua que texto é “o lugar da relação com a representação 

física da linguagem: onde ela é som, letras, espaço, dimensão direcionada, 

tamanho. É o material bruto. Mas é também espaço significante.” Desse modo, 

é possível afirmar que o texto não se atém a uma mera reunião de palavras e 

sentenças dispostas no papel, mas a todo e qualquer lugar da representação 

física da linguagem, tanto de maneira verbal como não-verbal. Os textos são 

carregados de dizeres e na leitura mediada, efetuada por meio da interação ele 

ganha novas significações e possibilidades, o que faz dele uma arena, um 

lugar de diálogos e embates. Esses diálogos abrem espaço para a interação 

dos locutores, bom como o desenvolvimento do leitor.  

Logo, o conceito de dialogismo cunhado por Bakhtin se apresenta, termo 

esse que perpassa toda a concepção de linguagem que entendemos a partir 

das leituras do filósofo russo. Entretanto, precisamos ressaltar que tanto 
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dialogismo como diálogo, termos bastante recorrentes em sua obra, organizam 

sua filosofia, mas não visam tratar de uma forma particular da interação face a 

face dos interlocutores e tampouco da composição do texto. O que fazemos é o 

trabalho de transposição das discussões e das coordenadas filosóficas de 

Bakhtin (Faraco (2007) faz essa discussão. Ver fonte em referências 

bibliográficas.).  

A partir da relação dialógica do ser, fica evidente a necessidade do outro 

para qualquer construção social e em tal ato precedem processos de 

comunicação. Independente de qual seja a dimensão do processo de 

comunicação que os interlocutores estejam inseridos na convivência social, 

estão em situação de diálogo. O enunciador, no processo de dialogização, leva 

em conta o discurso do outro, que por sua vez já foi atravessado pelo discurso 

de outrem e assim vai se formando uma grande teia cheia de atravessamentos, 

axiologias e novos sentidos sendo estabelecidos. De acordo com Bakhtin 

(2003, p. 341), isso é ser: 

[s]er significa conviver. A morte absoluta (o não-ser) é o estado de 
não ser ouvido, de não ser reconhecido, de não ser lembrado. Ser 
significa ser para o outro e, através do outro, ser para si. O ser 
humano não tem um território interior soberano, está todo e sempre 
na fronteira; olhando para dentro de si ele olha para os olhos de outro 
ou com os olhos de outro. 

 

É nessa relação com o outro, nas relações de sentido que emanam da 

interação locutor e ouvinte, e vice-versa, dadas nos enunciados que o 

dialogismo acontece. Embasados nas reflexões bakhtinianas, sabemos que a 

palavra é o território comum entre os locutores, os enunciadores. Contudo, por 

mais que os discursos sejam repetidos ou referendados, eles jamais são iguais, 

tendo em vista que os enunciadores podem não ser os mesmos, ou mesmo 

que sejam, não estão inseridos no mesmo contexto, tampouco na mesma 

situação ou circunstância de interlocução. Bakhtin (2006), nesse sentido, fala 

da forma e do estilo ocasionais da enunciação. “Os estratos mais profundos da 

sua estrutura são determinados pelas pressões sociais mais substanciais e 

duráveis a que está submetido o locutor.” (BAKHTIN 2006, p. 118). Em suma, é 

o contexto e a situação social mais imediata que direciona o sujeito a que e 

como vai falar e agir.  
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 Em tempo, Bakhtin fala no capítulo referido acima que essa interação 

verbal, dada no diálogo, vai muito além da comunicação entre pessoas em 

situações de fala quando colocadas face a face. O diálogo toma proporções 

bem maiores e é visto pelo pesquisador da linguagem humana como “toda 

comunicação verbal, de qualquer tipo que seja. O livro, isto é, o ato de fala 

impresso, constitui igualmente um elemento da comunicação verbal”. 

(BAKHTIN 2006, p. 127). Portanto, podemos identificar o poder ideológico da 

palavra construído pela/na língua por meio da interação verbal em suas 

diversas esferas dialógicas. 

Em se tratando então do produto da interação social como vários 

enunciados, entendemos que essa interação dialógica não se dá apenas no 

nível da fala, mas também da escrita, com forma e estilo particulares, como já 

mencionado anteriormente. Acerca dos enunciados, que numa visão 

bakhtiniana é um elo na cadeia da comunicação discursiva, em “Estética da 

Criação Verbal”, Bakhtin (2003) diz que eles 

[r]efletem as condições específicas e as finalidades de cada referido 
campo não só por seu conteúdo (temático) e pelo estilo da 
linguagem, ou seja, pela seleção dos recursos lexicais, fraseológicos 
e gramaticais da língua, mas, acima de tudo, por sua construção 
composicional. Todos esses três elementos – o conteúdo temático, o 
estilo, a construção composicional – estão indissoluvelmente ligados 
no todo do enunciado e são igualmente determinados pela 
especificidade de um determinado campo da comunicação. 
Evidentemente, cada enunciado particular é individual, mas cada 
campo de utilização da língua elabora seus tipos relativamente 
estáveis de enunciados, os quais denominamos gêneros do discurso. 

 

Esses tipos relativamente estáveis são possibilidades infindáveis de 

produção, reprodução e transformação dos gêneros do discurso, por meio da 

atividade humana, a partir da necessidade comunicativa, na situação 

contextual dos locutores. Portanto, sejam textos orais ou escritos, cada gênero 

tem suas particularidades quanto ao conteúdo semântico, bem como a escolha 

e combinação dos recursos linguísticos em uma estrutura específica de 

composição. Se a situação composicional muda, consequentemente, traços 

desse gênero sofrem mutações para se adequar a ação comunicativa do 

locutor. Logo, um novo gênero. 
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Acerca do trabalho com os gêneros e sua retextualização, focalizando as 

necessidades que emergem no cotidiano, refletimos segundo Marcuschi (2007, 

p. 48), quando esclarece que: 

As atividades de retextualização são rotinas usuais altamente 
automatizadas, mas não mecânicas, que se apresentam como ações 
aparentemente não-problemáticas, já que lidamos com elas o tempo 
todo nas sucessivas reformulações dos mesmos textos numa 
intrincada variação de registros, gêneros textuais, níveis linguísticos e 
estilos.  

 

Nesse sentido, percebemos atos de retextualização quando praticamos 

a reescrita ou refacção do gênero, a transformação de um gênero em outro – 

logicamente partindo de uma compreensão para tal execução –, a 

reformulação de um gênero para adequar a um novo suporte de circulação, por 

exemplo. Nessa esfera de produção, lidamos diretamente com o aluno-leitor, 

aquele que desempenha vários papéis na sociedade, como o de consumidor, 

fiscal, eleitor, espectador, por exemplo. Para cada situação dada pelo lugar 

social que o indivíduo ocupa são exigidos dele conhecimentos específicos e 

ações específicas. Esses diversos registros da língua resultam em gêneros 

também diversos, nos quais são exigidas estratégias de leitura e de produção 

textual diferentes.  

É justamente pelo fato de ser algo construído no coletivo e no cotidiano, 

que se evidencia a circunstância dos gêneros se desenvolverem e se 

integrarem em um processo sócio-histórico. É evidente que lidamos com os 

gêneros a todo o momento em prol da organização de atividades 

sociocomunicativas.  Com isso, dizemos que realizar momentos de 

retextualização a partir de gêneros discursivos (portanto a importância da 

prática da retextualização em sala de aula), sejam estes orais e/ou escritos, 

pode auxiliar inclusive na compreensão do tripé de composição dos gêneros: 

conteúdo temático, forma composicional e estilo (Bakhtin, 2005). Que o livro 

didático propõe o trabalho com gêneros já é senso comum, mas e o campo 

instrucional para o professor que está adendo a esse livro, como propõe o 

trabalho com os gêneros dentro de uma perspectiva dialógica? Nesse sentido, 

a retextualização é sugerida ao professor como forma de ampliação do 

conhecimento e da interação? 
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METODOLOGIA 

 

Esta pesquisa tem caráter predominantemente qualitativo, isto é, seu 

dado de análise é frequentemente verbal, gerado pela observação, descrição 

e/ou gravação de produções verbais, como pontuam Moreira e Caleffe (2008). 

Conforme Creswell (1998, p. 15),  

a pesquisa qualitativa é um processo de indagação baseada numa 
tradicional metodologia distinta de investigação que explora um 
problema social ou humano. O pesquisador constrói um caso 
complexo, holístico, analisa palavras, reporta a visão detalhada dos 
informantes e conduz o estudo num ambiente natural.  

 

De acordo com Denzin e Lincoln (2006), a pesquisa qualitativa abarca 

uma abordagem interpretativa do mundo, em outras palavras, seus 

pesquisadores estudam as coisas em seus cenários mais naturais, em busca 

do entendimento dos fenômenos a partir dos significados que as pessoas lhes 

conferem. Vieira e Zouain (2005), partindo desse pressuposto, enfatizam que 

este tipo de pesquisa confere grande importância aos depoimentos dos atores 

sociais envolvidos, aos discursos e aos significados que eles transmitem. 

Assim, a pesquisa qualitativa prima pela descrição detalhada dos fenômenos e 

dos elementos que a envolvem. 

A respeito das características da pesquisa qualitativa, Creswel (2007, p. 

186) alerta para o fato de que nesta perspectiva de pesquisa, o ambiente 

natural é a fonte direta de dados e o pesquisador, o principal instrumento, 

compreendendo que os dados coletados são, predominantemente, descritivos. 

Ainda, o autor ressalta o processo em detrimento do produto, isto é, o olhar do 

pesquisador está centrado no "como" o problema se manifesta nas atividades, 

nos procedimentos e nas interações cotidianas. 

Este estudo tem caráter descritivo interpretativista, pois possui o objetivo 

de descrever criteriosamente os fatos e fenômenos de determinada realidade, 

de forma a obter informações a respeito daquilo que já se definiu como 

problema a ser investigado (TRIVIÑOS, 2008). 

Como já especificado, nosso objeto de análise centra-se na análise de 

uma seção voltada para as orientações que o professor recebe no próprio livro 

didático (Guia do Professor, neste material em questão) que ele faz uso junto 

com os alunos. É importante lembrar que o material didático do Ensino Médio 
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em estudo é dividido por cadernos, ou seja, ao invés de cada série receber um 

livro para manuseá-lo durante todo o ano letivo, os alunos recebem cadernos 

(partes do todo) a cada bimestre. A área de Língua Portuguesa ainda se 

subdivide em três frentes: Gramática, Literatura e Leitura e Produção de 

Textos. Cada frente tem a seção Guia do Professor, na qual consideramos um 

gênero instrucional. Portanto, cada frente possui 12 cadernos. Como já dito, em 

relação ao professor, este recebe todos os cadernos no início do ano letivo. No 

caderno do professor, diferenciando do caderno do aluno, existem as respostas 

de atividades e orientações ao docente no final desse material. Aqui 

analisamos a seção Guia do Professor contida no caderno 3 de Leitura e 

Produção de Textos, por acreditar que haja a maior incidência de propostas de 

retextualização de gênero, por se tratar da produção de textos. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Para refletirmos acerca das propostas e/ou da presença de 

retextualização nas orientações dadas ao professor no livro didático, 

lembramos o material didático pertence a editora Abril Educação, veiculado em 

2012. Ele é dividido em 12 cadernos, como já especificado. Neste estudo, 

optou-se pela análise do caderno de número três, especificamente. O caderno 

é estruturado no formato de capítulo, possuindo apenas um, que é subdividido 

em tópicos. O título do capítulo do caderno é “Gêneros e tipos textuais”. Os 

objetivos trazidos pelo livro a serem alcançados pelos alunos são: i) dominar o 

conceito de gênero e tipo textual; ii) reconhecer os gêneros textuais; iii) 

reconhecer os tipos textuais; iv) refletir sobre a gramática que estrutura cada 

tipo textual; e v) dominar o conceito de sequência textual. 

O Guia do Professor limita quatro aulas para que o conteúdo do caderno 

seja desenvolvido. De início, já podemos refletir acerca dessa marcação de 

tempo. O próprio slogan do livro considera “os textos na prática social”, mas 

parece não prever um espaço para essa prática de fato. O ato da comunicação 

verbal que o livro didático estabelece por meio da relação professor-aluno e 

vice-versa, reflete na relação ensino-aprendizagem, tornando-a mais acessível. 

Quando os enunciados são construídos na oralidade, no diálogo informal entre 

professor e alunos acerca da temática abordada, e seguidamente partem para 
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o manuseio do livro didático, seja para a leitura de algum conceito ou texto, por 

exemplo, percebemos um efeito retextualizador. Os textos orais produzidos a 

partir de inferências, construídos por meio da interação verbal em suas 

diversas esferas dialógicas – de acordo com o discurso bakhtiniano – quando 

entram em contato com outros textos (orais e, no caso do livro, escritos) 

possibilitam novas resignificações consideradas pelos discentes, graças aos 

diálogos e embates, promovendo seu desenvolvimento. Quando se limita tanto 

o número de encontros e precisa-se trabalhar um conteúdo extenso, a 

discussão prévia com a classe fica de fora ou perde o peso que deveria ter no 

planejamento do professor. Como se efetivar as práticas dialógicas com o 

aluno se não há interação? O próprio tempo limita. É nesse momento que o 

professor pode fazer uma diagnose da turma por meio dos diálogos, dos textos 

orais que são produzidos no ato de socialização. É preciso rever o espaço para 

as discussões prévias já no plano de aula do docente. 

O Guia do Professor sugere um plano de aulas. Segue abaixo, na figura: 

Figura1 – Guia do Professor 

 

Fonte: Nicola (2012) 
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Ao analisar as competências que estão postas no plano de aula 

sugerido, notamos que o ‘Guia’ traz colocações voltadas, primeiramente, a 

partir do texto para, a posterioi, adentrar nas discussões sobre ele. No primeiro 

item, temos “aplicar recursos expressivos das linguagens, relacionando textos 

com seus contextos” e “função, organização, estrutura das manifestações, de 

acordo com as condições de produção e recepção”.  No item dois temos 

“compreender e usar os sistemas simbólicos das diferentes linguagens” e 

“organização cognitiva da realidade”. No item três temos “confrontar opiniões e 

pontos de vista”. Percebemos colocações bakhtinianas nesse momento, tendo 

em vista que relacionar texto com seus contextos evocam a ideia de sujeitos 

atravessados por discursos de diversas ordens que estão situados em 

determinado tempo e lugar na sociedade. Na sala de aula encontram um novo 

lugar social dentro do macro em que estão, onde podem confrontar opiniões e 

pontos de vista. Essa relação acontece na relação com o outro, assim um 

completando o outro, promovendo interação por meio do outro num auditório 

social. 

Os itens que contemplam as habilidades a serem desenvolvidas pelos 

alunos carregam os termos “estabelecer relações”, “relacionar informações”, 

“reconhecer em textos de diferentes gêneros”, “inferir”, por exemplo. 

Percebemos que há um discurso dialógico na proposta, que a interação verbal 

está marcada, mas de forma didatizada. 

Quando é citado o item “reconhecer em textos de diferentes gêneros, 

recursos verbais e não verbais utilizados com a finalidade de criar e mudar 

comportamentos e hábitos” e no item subsequente “relacionar em diferentes 

textos opiniões, temas, assuntos e recursos linguísticos”, podemos ver, de 

maneira implícita, o processo de retextualização. Lendo Marcuschi (2007) 

depreendemos que o processo de retextualização carece de compreensão, 

sabendo que antes de reescrever um gênero em outro é necessário entender 

que esse processo envolve relações complexas que interferem tanto no código 

quanto no sentido. Contudo, o plano de aula não extrapola essa etapa do 

percurso que perfazemos. Retextualizar implica mais que reconhecer, 

relacionar e inferir objeções acerca de determinando tema, pois senão a noção 

de gênero entendida em Bakhtin (2003) não se efetiva de fato. 
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Seguidamente, o Guia do Professor, distribui as quatro aulas por tema: 

aula 1: “Os gêneros textuais”; aula 2: “Os tipos textuais”; aula 3 e 4: “As 

sequências textuais”. Cada aula é dividida do seguinte modo: objetivos, 

principal conceito, estratégias, para construir (Consta apenas “resolver as 

questões da seção” mais o número das páginas.), para praticar e para 

aprimorar (Atividades extras com gabaritos no livro do aluno. Não constam 

mais orientações ao professor.). A terminologia “gêneros textuais” é adotada 

pelo fato do autor lançar mão de pressuposto teóricos de Marcuschi e Adam 

(no material didático não cita ano nem referências, apenas cita os estudiosos), 

de acordo com o que consta na apresentação do módulo, situado também no 

Guia do Professor. 

Quanto aos objetivos nestas aulas, não há nada além do que já foi dito em 

relação aos processos de retextualização. O principal conceito é o próprio tema 

da aula. As estratégias que pouco se diferem. É nelas que nos apoiamos. Na 

aula 1, o Guia do Professor sugere como estratégia motivar os alunos a partir 

da exploração do texto, comentar as características que identificam cada 

gênero textual e comentar os textos produzidos pelos alunos em suas práticas 

sociais e identificar os respectivos gêneros. Ainda não vemos nenhuma 

proposta de trabalho mais aprofundado com os gêneros, aparentemente são 

questões superficiais, sem contar que estamos nos tratando de Ensino Médio. 

Há de se considerar que o ‘Guia’ tenta envolver o uso das práticas sociais, mas 

não traduz os estratos mais profundos da estrutura que são determinados 

pelas pressões sociais mais substanciais e duráveis que Bakhtin (2006) 

ressalta, na qual o locutor está submetido. 

Na aula 2, as estratégias propostas incentivam o professor a ler com os 

alunos diferentes textos que já estão indicados no livro e comentar as 

características que identificam cada tipo textual. Mais uma vez, comentar os 

textos produzidos pelos alunos em suas práticas sociais e identificar os 

respectivos gêneros. Ainda assim, nesta aula, as estratégias mobilizadas 

tangenciam a retextualização apenas no que diz respeito ao processo de 

entendimento da possibilidade de várias formas de tipos de textos, mas não 

incita o professor a provocar o aluno a pensar no processo de transformação, 

mesmo que de tipos discursivos textuais, da necessidade da transformação no 

estilo, na função comunicativa, por exemplo. 
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Nas aulas três e quatro surge um elemento novo: “produzir textos 

escritos de diferentes gêneros”. Entretanto, mais uma vez, o Guia do Professor 

deixa muito aberto e acaba por não orientar, se é realmente isto que se 

pretende fazer na seção. Neste ponto da análise, questionamos se este espaço 

do livro deveria ser chamado assim. Em que ele norteia o trabalho do 

professor? Será que o docente é tão incompetente que não consegue realizar 

atividades tão simples em sala de aula? Qual foi o novo proposto pelo ‘Guia’? 

Qual interação verbal foi estabelecida entre professor e esse material, esse 

texto? Quais sugestões, de fato, foram dadas? 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Partindo de nossas leituras de Bakhtin e Marcushi e de nossas 

percepções acerca de gêneros discursivos textuais e retextualização, 

consideramos que a seção Guia do Professor deixa a desejar quando se 

propõe nortear ou sugerir um bom trabalho para o docente. As estratégias 

apresentadas não tangenciam o trivial, como comprovado. Percebemos, sim, 

diálogos com Bakhtin e Marcushi, mas em nível superficial. Salientamos que 

pode ser feita uma transposição melhor e aplicada dos pressupostos 

encontrados na filosofia bakhtinina. 

Embora a discussão acerca da retextualização tenha se expandido e 

alcançado todas as esferas do sistema de ensino, por enquanto, no campo 

instrucional do livro didático – pelo menos este em questão – ainda não é 

incentivada a refacção de textos em novos gêneros pensando na 

ressignificação e adequação deles para as necessidades do meio social. Além 

dessa constatação, questionamos o espaço que as editoras criam para dialogar 

com o professor no chamado “livro do professor”. É um diálogo que diminui a 

formação do docente, tendo em vista as orientações que propõe. A proposta de 

ter um guia para o professor não é ruim, mas precisa ser reelaborada, para 

realmente servir de guia, propor atividades que mobilizem o diálogo e a 

reflexão, a interação verbal entre material didático, professor e aluno.  
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A IMPORTÂNCIADA COMUNICAÇÃO VISUAL NA MEDIAÇÃO 

DO CONHECIMENTO NO ENSINO SUPERIOR 
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RESUMO: O objetivo deste artigo cientifico é discutir a importância da comunicação visual 

na mediação do conhecimento no ensino superior, delimitando-o no que diz respeito a 

ilustração cientifica como ferramenta facilitadora do aprendizado. Porém trata se de muita 

controversa sobre a real definição do termo “ilustração cientifica”, sendo que existe uma 

corrente, que não é a majoritária que define a ilustração cientifica como desenho artístico. 

Sendo assim, O uso da ilustração cientifica na docência no nível superior, poderá melhorar a 

percepção do conteúdo apresentado pelo docente aos seus alunos? Várias são as hipóteses, 

porém a mais aceita é que o uso da ilustração cientifica na docência superior deverá sim 

melhorar o índice de aproveitamento de conteúdo, haja vista, que existe a questão da 

memória fotográfica. Nossos objetivos são: Apresentar conceito e definição do tema proposto; 

Caracterizar a relevância da comunicação visual e a sua evolução nas ciências através do 

contexto histórico; Conceituar aprendizado e os benefícios que essa ferramenta de ensino 

pode ofertar aos seus interessados quando se tratar da percepção do conhecimento 

necessário. Trata-se de pesquisa com uma abordagem qualitativa de natureza observacional 

feita através de pesquisas bibliográficas e em sites relacionados.  

 

PALAVRAS-CHAVE:Conhecimento. Ilustração Cientifica. FerramentaFacilitadora. 

 

ABSTRACT: The objective of the scientific article is discuss for the visual information in 

media the knowledge of higher education, delimiting it with regard to scientific illustra. However 

it is controversial about the real definition of the term scientific illustration, been there is a 

current, which is not the majority that defines scientific illustration as an artistic drawing. So, can 

the use of scientific illustration in teaching at the higher level improve the perception of the 

content presented by the teacher to his students? Are there several hypotheses, but the most 

accepted is that the use of scientific illustration in higher education should rather improve the 

content utilization index, given that there is the issue of photographic memory. Our objectives 

are: Present concept and definition of the proposed theme; To characterize the relevance of 

visual communication and its evolution in the sciences through the historical context; 
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Conceptualize learning and the benefits that this teaching tool can offer its interested when it 

comes to the perception of the necessary knowledge. It is a research with a qualitative 

approach of observational nature made through bibliographical researches and related sites. 

KEYWORDS:Knowledge. Scientific Illustration.Facilitating Tool. 

 

INTRODUÇÃO 

O objetivo deste artigo cientifico é importância da comunicação visual na 

mediação de conhecimento no ensino superior com foco no que diz respeito ao 

uso da ilustração cientifica, pois pareceque o uso da ilustração cientifica 

melhora a qualidade do ensino-aprendizagem no nível superior, facilitando a 

compreensão do conteúdo pelo discente. Trata-se de um estudo amplo, pois 

diz respeito a qualidade no ensino superior. 

Várias são as problemáticas em volta do tema, mas priorizamos o uso 

da ilustração cientifica na docência no nível superior, pode melhorar a 

percepção e absorção do conteúdo apresentado pelo docente, aos seus 

alunos? Seguem-se várias hipóteses onde se acredita que a mais viável seja 

que o uso da ilustração cientifica na docência superior deve sim melhorar o 

índice de aproveitamento de conteúdo, haja vista que existe a questão da 

memória fotográfica. 

  Por meio deste artigo tem-se o objetivo de atestar a qualidade do 

ensino superior utilizando dos recursos que a comunicação visual tem a 

oferecer, como a ilustração cientifica, no remanejo de informações e 

conhecimentos do docente para o discente e seus benefícios aos maiores 

interessados, ou seja, os alunos. 

Tema de profunda importância, pois diante das grandes transformações 

sociais e tecnológicas do mundo moderno, a busca pelo conhecimento tornou-

se cada vez mais natural, tendo em vista que títulos acadêmicos no nível de 

pós graduação está sendo cada vez mais procurado para aperfeiçoamento do 

currículo. Títulos acadêmicos tem se tornado cada dia mais importantes na 

concepção do novo profissional. Graças a essa procura, os professores a nível 

universitário e de graduação, necessitam melhorar suas técnicas de ensino a 

todo instante, tendo em vista que a sociedade esta cada vez mais cobrando 
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profissionais de qualidade. Sabe- se que são os professores os responsáveis 

pela formação destes profissionais, mas quais técnicas devem ser utilizadas 

para uma melhor absorção de conhecimento? 

O presente artigo, trata-se de um estudo e de buscas em sites 

relacionados ao estudo, em pesquisas bibliográficas e outros materiais 

relevantes para desenvolvimento deste tema além de uma análise indutiva 

dos fatos. Portanto através de uma busca criteriosa de levantamento 

bibliográfico na literatura científica, a partir da compilação de trabalhos 

publicados em revistas científicas e livros especializados. Trata-se de uma 

pesquisa básica na sua finalidade, sua natureza é observacional, sua 

abordagem é qualitativa, e quanto aos objetivos é uma pesquisa explicativa. 

No primeiro momento será feita a conceitualização, a importância e a 

necessidades para a realização da ilustração cientifica e depois a 

contextualização histórica da ilustração cientifica isso para diferenciar a 

ilustração científica com outras ferramentas artísticas.  

 

A IMPORTÂNCIA DA COMUNICAÇÃO VISUAL, NA MEDIAÇÃO DE 

CONHECIMENTO NO ENSINO SUPERIOR 

Não resta dúvida que a nossa sociedade está cada dia mais 

transformada e evoluída e essas transformações recaem de sobremaneira nos 

profissionais que estão sendo inseridos no mercado para a satisfação dessa 

sociedade. Com isso uma grande responsabilidade fica com os profissionais 

que formam esses profissionais, que vão prestar serviços para a sociedade, ou 

seja, os professores. 

Até então o professor era, sobretudo, o detentor do conhecimento e o 

aluno apenas o receptor, prática adotada no ensino conhecido como 

tradicional, más devido às mudanças sociais onde estão cada vez mais 

evoluídos tecnologicamente, esses alunos também mudaram e isso fez com 

que mais que urgente o professor também mudasse a sua didática. Novas 

diretrizes foram tomadas a fim de aperfeiçoar o tempo e o ensino, como 
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exemplo, o aperfeiçoamento nos cursos a distância, sendo que hoje é possível 

fazer um curso inteiro de graduação sem sair de casa. 

Sem contar na tecnologia que está cada vez mais presente na vida dos 

alunos e para os professores é uma batalha muito grande competir a 

preferência da atenção dos alunos com aplicativos como whatsapp e facebook 

e deixá-los com a atenção nas aulas. Jogo de cintura e conhecimento já não é 

mais as principais formas de prender a atenção dos alunos, tendo a obrigação 

de se ter uma didática forte de fácil entendimento e que permita aos alunos 

uma interação maior com a aula. 

Baseado nisto surge uma dúvida, poderá a ilustração cientifica melhorar 

o repasse e a fixação do conteúdo que o docente tem que compartilhar com o 

aluno?  

Damásio (1996, p.136) salienta que “as imagens são provavelmente o 

principal conteúdo dos nossos pensamentos, independentemente da 

modalidade sensorial em que são geradas e de serem sobre uma coisa ou 

sobre um processo que envolve coisas”.  Sendo assim, a arte da ilustração 

cientifica é ferramenta didático-pedagógica que possuem um valor 

inimaginável, podendo possibilitar um olhar critico e mais receptivo permitindo 

que o aluno avalie e reflita de forma crítica e dentro da sua realidade, de seu 

contexto, possibilitando, que seja usado suas emoções permitindo uma viajem 

a uma reflexão mais completa e profunda fazendo, com que o sujeito se 

comprometa com a realidade do grupo social que esta inserido. 

 Antes, Freud (1895) denominava “representação”, o que a atual 

neurociência caracteriza “imagem mental”. Uma mapa, uma estrada, um 

modelo de uma estrada aberta nos vários sistemas nervosos, um processo 

muito complexo de “interação mental do sujeito com o objeto”, que se dá de 

forma única e impara cada indivíduo, incluindo tudo que constitui a nossa 

realidade corporal, do senso ocular ate as vísceras. (DAMÁSIO, 2000). 

Sendo assim, teremos uma maior concepção do que foi mediado pelo 

professor, o aprendizado passa a ser mais completo, pois primeiro o aluno ira 



74 
 

Revista Eletrônica ICG, seu local de referência na produção de conhecimento! 

ver a situação, formar a situação em seu cérebro e depois poderá sentir essa 

informação através da viajem que fez até a sua realidade social. 

 

A ILUSTRAÇÃO CIENTIFICA 

 

A ilustração científica nada mais é que a conciliação entre a Ciência e 

a Arte. É um campo muito vasto de intervenção sendo impróprio a sua 

dispensa para a divulgação e assimilação dos conteúdos proposto, além de 

fazer nascer o interesse pelas ciências, teve seu inicio a partir do século XVI e 

a sua finalidade é ajudar o pesquisador ou professor a se comunicar, mediar e 

compartilhar  seus modelos mentais, suas ideias e suas novas descobertas, em 

forma de desenhos detalhados sendo copia perfeita e fiel do prospecto original 

Depois deste século, houve os aperfeiçoamentos de várias ferramentas 

que eram utilizadas na ilustração cientifica se tornando uma maneira com 

grande valor motivacional para divulgar a ciência sendo uma ferramenta 

perfeita de comunicação visual e modelo pedagógicos, pois se mostrou, uma 

ferramenta bastante útil além de  muito confiável no processo de 

aprendizagem, tanto para os especialista tanto um público menos específico e 

com o conhecimento mais comum. 

De acordo com Sato e Passos (2009), uma imagem pode ser uma 

criação Inter e auto textual, que nos permite a renovação dos nossos sentidos 

de criação e aprendizagem. 

Há autores como Martins et al. (2009) que afirmam que o uso da 

ilustração cientifica, torna-se proveitoso, na proporção que se oferece aos 

docentes e discentes, um olhar especial para a produção de conhecimentos 

através de imagens  tornando assim a ilustração cientifica uma aliada na 

prática pedagógica, que  se enquadra perfeitamente na nova realidade social, 

ou seja, os novos desafios tecnológicos que foram agregados na sociedade 

atual.  

Exemplo de ilustração cientifica, a figura 1 é uma ilustração muito 

utilizada e conhecida do sistema muscular dentro das aulas de anatomia. 
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SISTEMA MUSCULAR 

 

           Figura 1- sistema muscular 

 

Fonte: Fb.com/medicalvideosAIS 

Podemos ver na ilustração acima a importância da Ilustração Gráfica no 

ensino da ANATOMIA (Ciência que estuda o Corpo Humano). O exemplo 

ilustrado serve como base para estudos aprofundados de Anatomia, tamanha a 

precisão alcançada na perfeição dos desenhos, facilitando a compreensão no 

processo de ensino e aprendizagem.  

  Nos dias atuais ainda existem vários trabalhos como livros e artigos 

científicos que fazem bom uso da ilustração cientifica. Trabalhos estes, feitos 

por profissionais que se dedicam em prol de que não se percam informações e 

detalhes importantes que a maquina fotográfica não consegue revelar. 
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 O QUE É NECESSÁRIO PARA A ILUSTRAÇÃO CIENTIFICA 

 

Muito mais que rabiscar uma ideia espontânea, é fazer um desenho 

cientifico. Repassar a ciência implica na necessidade de um estudo que seja 

suficiente para o repasse da ilustração para que seja criado um ato de reflexão, 

isso por ser necessário interpretar a forma, da maneira que o conceito vem nos 

falando para se ter a síntese e a materialização para um conjunto articulado1. 

Mesmo porque assim diz Martins: “Ensinar um resultado sem a fundamentação 

é simplesmente doutrinar e não ensinar ciência” (MARTINS, 1990, p. 04). 

Ainda sobre as metodologias, BIZZO, expõe que: 

(...) a educação em Ciências deve proporcionar a todos os estudantes 
a oportunidade de desenvolver capacidades que neles despertem a 
inquietação diante do desconhecido, buscando explicações lógicas e 
razoáveis, levando os alunos a desenvolverem posturas críticas, 
realizar julgamentos e tomar decisões fundamentadas em critérios 
objetivos, baseados em conhecimentos compartilhados por uma 
comunidade escolarizada (BIZZO, 1998 apud HOERNIG e PEREIRA, 
2004). 

 

Sendo assim como BIZZO expõe, existe a necessidade que seja 

despertado certas inquietações  quando é apresentado o desconhecido, e resta 

claro que a melhor forma de provocar essas inquietações seja através da 

ilustração cientifica, mesmo porque principalmente nas áreas da biologia, irá ter 

uma figura idêntica ao prospecto original que facilitara a visualização cerebral 

do que quer que seja apresentado. 

 

 

 

 

                                                           
1
 Site pontobiologia.com.br 
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                   Figura 2 - Reprodução de um micro habitat 

  

Fonte: Mafalda Paiva. 

 

ILUSTRAÇÃO CIENTIFICA X DESENHO ARTÍSTICO 

 

       A Ilustração Cientifica, deve ser caracterizada como produções de artes 

intelectuais, sendo assim, existe a necessidade de salientar o que diz a nossa 

carta magna a respeito da propriedade intelectual. 

A propriedade intelectual diz respeito a criações literárias, artísticas ou 

científicas. Há vários tipos de propriedade intelectual, cada uma com uma série 

de direitos que as protegem (isto é, que garantem, por meio do poder público, o 

direito de seu dono ser o único a dispor delas).( CF/88). 

https://ciencia20.up.pt/index.php?option=com_ciencia20galleries&view=system1&level1=13&level2=15&level3=35&Itemid=223#gid_131
https://ciencia20.up.pt/index.php?option=com_ciencia20galleries&view=system1&level1=13&level2=15&level3=35&Itemid=223#gid_131
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Figura 3 -METAMORFOSE, exemplo de ilustração Artística, ou seja , um 
arte visual, colírios para os olhos e a mente porém sem valor para a 

Ciência 

 

 

No Brasil, a lei que regula os Direitos Autorais é a Lei no 9.610, de 19 de 

fevereiro de 1998 e traz o seguinte conceito em seu artigo 7: 

Art. 7º São obras intelectuais protegidas as criações do espírito, 

expressas por qualquer meio ou fixadas em qualquer suporte, 

tangível ou intangível, conhecido ou que se invente no futuro.(...) 

(...) 

VIII - as obras de desenho, pintura, gravura, escultura, litografia e arte 

cinética; 

IX - as ilustrações, cartas geográficas e outras obras da mesma 

natureza; 

https://inspirarte.art.br/es/post/45454


79 
 

Revista Eletrônica ICG, seu local de referência na produção de conhecimento! 

(...) 

 

 Com a promulgação da constituição federal de 88, a noção de 

patrimônio cultural foi ampliada com o reconhecimento dos bens de natureza 

material e imaterial que são importantes na referência da identidade, da ação, 

da memória dos diferentes grupos tradicionais em seu artigo 216. 

Art. 216. Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de 

natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em 

conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória 

dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais 

se incluem: 

        I -  as formas de expressão; 

        II -  os modos de criar, fazer e viver; 

        III -  as criações científicas, artísticas e tecnológicas; 

        IV -  as obras, objetos, documentos, edificações e demais 

espaços destinados às manifestações artístico-culturais; 

        V -  os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, 

artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico. 

Muito se discute estaintegração, entre a Arte e a Ciência na relevância 

de que se completem. Oliveira e Conduru (2004, p. 372) dizem: 

[...] Há opiniões bastante divergentes sobre considerar ou não a 
ilustração científica como arte. A maioria dos autores a considera 
uma imagem produzida de modo puramente artesanal, resultado do 
emprego de habilidades artísticas para a informação científica. 
Outros, classificam-na como arte utilitária, por exemplo. Melhor seria 
averiguar os casos separadamente. Quando diante de uma 
representação de animal ou planta nos ocorre perguntar se 
observamos ou não uma obra de arte, devemos levar em 
consideração os objetivos de sua realização, suas qualidades 
estéticas, em que época e situação foi feita e assim por diante.  

Para Santos e Rigolin (2012, p. 186): 

[...] Ciência e a arte são áreas do conhecimento que percorreram um 

longo caminho até alcançarem sua institucionalização e legitimação 

junto à sociedade. A partir da identificação de ambas, diferenças são 

reveladas, não só de cunho epistemológico como de outras 

naturezas. Cada qual desfruta, atualmente, do reconhecimento de 

suas práticas, seus instrumentos, suas instituições, suas formas de 

ingresso, suas formas de promoção e premiação etc. 

Enquanto que, para Alves Pereira (2006, p. 412):  
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[...] A ilustração científica ocupa um lugar em que a ciência e a arte se 

misturam. Na busca por dissecar a realidade da natureza, ela 

apresenta uma ótica artística fiel, dentro de uma nova ética científica. 

Dos pincéis e aquarelas, chega-se ao século XX e XXI com novos 

recursos de linguagens incluindo a documentação digital, novas 

mídias e equipamentos que ampliaram o campo de percepção do 

olho humano. 

Mesmo que se encontrem muitas controversas a respeito de considerar 

a ilustração científica, uma ciência ou simplesmente uma obra artística, a 

doutrina majoritária a caracteriza como ferramenta indispensável para a 

representação fiel da natureza, principalmente nas áreas biológicas. Por se 

tratar de copia fiel do objeto (que já existe e não se tratando de algo que esta 

sendo criado mais sim representado, reproduzido) a fim de apresentar o que 

não pode ser visto a olhos nus, não se pode caracterizar a ilustração cientifica 

como propriedade intelectual, presente no artigo 7º da lei 9.610, pois a mesma 

não é utilizada por obtenção de lucro por empresas, e sendo assim não se 

enquadra na lei de patentes e inexistindo a real proteção de obtenção de 

lucros. 

O uso da ilustração cientifica tem o objetivo de mediar ou apresentar a 

natureza como ela realmente é, sendo fiel na sua forma, tamanho e conteúdo. 

CONTEXTO HISTÓRICO 

Não é de hoje que o homem vem usando a ilustração para se 

comunicar. Suas telas eram durante a pre historia as paredes das cavernas e 

os materiais para pintar iam de tudo que existia na natureza, e que poderia ser 

usado de maneira bem primitiva e sem técnicas.  
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            Figura 4- Pintura rupestre 2009 

 

  

 Durante milênios os homens vêm desenhando tudo o que lhes 

acontecem e isso foi importante para a evolução e para o desenvolvimento da 

atual civilização. Porém os desenhos dos homo sapiens podem ser chamados 

de ilustração cientifica? 

De acordo com Araújo, 2009, 

“A Ilustração Científica é um trabalho que consiste na representação 

fiel de um material biológico determinado, respeitando-se todas as 

medidas, proporções e contraste de cores, mesmo que em preto e 

branco.”  

 

Sendo assim, considerando que as pinturas rupestres tinham o objetivo 

de demostrar da forma mais fiel possível dentro de suas limitações, sua fauna e 

também seus costumes, podem ser considerados como as primeiras 

ilustrações cientificas. Mesmo porquê essas pinturas rupestres vinham para 

mostrar, com verossimilhança os fatos e a realidade da época, a fauna e seu 

comportamento, consideramos estas como “as primeiras ilustrações 

científicas”.1  Isso se dá pelo necessário conhecimento da fauna e flora para a 

sobrevivência na época e também como forma de transmissão deste 

conhecimento. 

 

                                                           
1
 Site pontobiologia.com.br 

https://brasilescola.uol.com.br/historiag/a-arte-rupestre.htm
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A Ilustração nasce da necessidade de se repassar com riqueza de 

detalhes a fauna local, a narrativa de uma história e curiosidades do cotidiano. 

A partir desses desenhos, que percorreram diversos caminhos, temos hoje a 

ilustração científica. 

Percebe-se que as primeiras ilustrações datam de 30.000 anos a.C. 

(Paleolítico Superior), onde em uma forma simplificada, a ILUSTRAÇÃO 

RUPESTRE era utilizada para a comunicação do grupo. 

Segundo Araújo, 2009,  

 

“A Ilustração Científica é um trabalho que consiste na representação 

fiel de um material biológico determinado, respeitando-se todas as 

medidas, proporções e contraste de cores, mesmo que em preto e 

branco.” De certa forma, se considerarmos que as pinturas rupestres 

visam demonstrar, com certa fidelidade (para a época) a fauna e seu 

comportamento, consideramos estas como “as primeiras ilustrações 

científicas. 

 

Observando-se de datações mais antigas onde o estudo da 

ilustração começou a ser vista de maneira a aliar o desenho a uma forma 

diferente de comunicação mostrando um contexto diferenciado da pintura 

rupestre. A ilustração medieval mostra mais o cunho religioso (filosófico) tendo 

mais naturalidade. Passando para o século XV, então período do renascimento 

surgiu as ilustrações retratando assim a fidelidade da época pelos cientistas 

usando a razão com esse momento a arte enfim se consolidou de vez na 

sociedade. Surgiram grandes e famosos ilustradores como Leonardo da Vinci 

que com obras carregadas em expressões mostrando em diferentes ângulos a 

forma anatômica humano favorecendo muito o estudo através da ilustração 

perfeita forma de comunicação que dinamizou ainda mais o aprendizado da 

humanidade. 

Prosseguido um pouco mais na Historia da ilustração cientifica Charles 

Darwin nos trouxe conhecimentos importantíssimos, claro na abordagem, a 

ilustração cientifica, ressaltando também a importância de Margaret Mee em 

tempos mais modernos, vendo que a ilustração cientifica fez se grande aliada 

dos acadêmico do ensino superior e facilita muito o aprendizado em áreas 

biológicas e humanas. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A comunicação visual através da ilustração gráfica é fundamental para 

diversas disciplinas, porém, no curso de Educação Física e Biológicas em geral 

é amplamente utilizada para melhor exemplificar a complexidade abordada na 

disciplinas que estuda o corpo humano e seus sistemas (estruturas 

musculares, esqueleto, neuro, arterial,  aparelhos digestivo e reprodutor). 

 Por meio dos mapas e desenhos anatômicos, eleva-se o nível de 

compreensão e o resultado da aprendizagem supera os estudos feitos em 

peças anatômicas, pois facilita a fixação do conteúdo através da memória 

visual. 

Muito se sabe que existem várias formas de aprender e sem dúvidas, o 

desenho e a ilustração cientifica são uma das formas de se aprender, pois o 

aluno consegue visualizar em seu cérebro a imagem do que é proposto. Nesse 

sentido a retenção de conhecimento e informação é muito maior podendo 

aumentar o processo de memorização em ate 40% 

Quando realizamos a fusão das Artes Plásticas às Ciências, temos como 

resultado um material vasto e diversificado de Botânica, Biologia, Anatomia, 

Geologia, Medicina, Arqueologia, Geografia, História, dentre outros. A 

utilização desses recursos visuais influenciam diretamente no processo de 

ensino e aprendizagem pois estimulam a fixação da aprendizagem através da 

MEMÓRIA VISUAL, essa estratégia de ensino lúdica e inovadora contribui para 

que o aluno valorize + os meios utilizados para sua melhor compreensão. 

Ao associarmos a Arte à Ilustração Científica, encontramos um meio de 

facilitar a compreensão, tornando-a mais atrativa e de melhor percepção para o 

aluno. Nesse contexto, utilizamos todo e qualquer desenho, foto ou imagem 

que serve para ilustrar um conteúdo verbal ou não verbal, e a partir dessa 

associação, obtém-se uma vasta gama de possibilidades para se desenvolver 

esses trabalhos (charges, quadrinhos, etc.) que serão amplamente utilizados 

na intenção de despertar no aluno a curiosidade pelo conteúdo aplicado de 

forma lúdica e instigante. 
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Dentre as várias técnicas utilizadas para a Ilustração Científica, citamos 

algumas como exemplo; colagem, grafite, pontilhismo e decalque, que são 

extremamente lúdicas e prazerosas de se trabalhar e quando utilizadas no 

processo de ensino e aprendizagem, despertam no aluno a vontade de praticá-

las, mesmo que não se tenha o domínio dessas e de outras técnicas de 

desenho e ilustração, os resultados são extremamente proveitosos pois 

estimulam o envolvimento e o entusiasmo para se aprofundarem nas técnicas 

abordadas. 
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