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Existe uma estória que foi construída em 
torno da dor da diferença: a criança que 
se sente não bem igual às outras, por 
alguma marca no seu corpo, na maneira 
de ser… 
 
Esta, eu bem sei, é estória para ser 
contada também para os pais. Eles 
também sentem a dor dentro dos olhos. 
Alguns dos diálogos foram tirados da vida 
real. 
 
Ela lida com algo que dói muito: não é a 
diferença, em si mesma, mas o ar de 
espanto que a criança percebe nos olhos 
dos outros […] 
 
O medo dos olhos dos outros é 
sentimento universal. Todos gostaríamos 
de olhos mansos… 
 
A diferença não é resolvida de forma 
triunfante, como na estória do Patinho 
Feio. 
 
O que muda não é a diferença. 
 
São os olhos… 
 
(Rubem Alves, 1999) 

 
 



RESUMO 

 

Esta pesquisa é um estudo de caso que propõe analisar o processo de aquisição de 
linguagem escrita pelo qual passa um sujeito de 10 anos de idade, portador de Deficiência 
Intelectual (DI) leve, a fim de verificar como o letramento, a partir de produções textuais 
influencia na aprendizagem quando a memória se mostra comprometida. Além do mais, este 
estudo visa contribuir para o ensino e aprendizagem escolar de pessoas com DI. No 
trabalho pedagógico a dificuldade é despertar o interesse desses alunos para a 
aprendizagem de leitura e escrita. Esta dissertação está fundamentada teoricamente na 
perspectiva sócio-histórico-cultural, cuja linguagem é entendida como interação, que se 
fundamenta em aspectos históricos sociais, culturais e biológicos, sendo ela adquirida e 
aperfeiçoada nas cenas de interação construídas nas relações discursivas entre os seres 
humanos. Tal concepção mostra a natureza social da linguagem, resultante das construções 
coletivas por meio de processos de interação. A partir dos estudos de Vygotsky, a linguagem 
passa a ser entendida como fator constituinte do ser humano, tendo as funções social e 
comunicativa, possibilitando o contato entre os indivíduos, e a perpetuação de formas 
culturalmente determinadas através do uso da linguagem. O caráter sociointeracionista da 
linguagem se dá pela natureza discursiva da língua, a qual não pode ser desvinculada de 
seus falantes, de suas produções e dos contextos sociais cercados por valores ideológicos. 
Essa concepção inclui a categoria da Linguística Textual ao considerar o estudo das 
palavras, frases relacionadas ao texto com um todo, o contexto sócio-histórico de produção, 
os usuários enquanto produtores de textos. Ao produzirmos texto estamos fazendo o uso 
social da linguagem, materializada em diferentes contextos de produções, geradores de 
gêneros textuais e/ou discursivos, determinados por suas condições de produção e por seus 
produtores. Nossa análise considera as condições biológicas, sociais e culturais do produtor 
dos textos e as particularidades envolvidas no processo de desenvolvimento da linguagem 
escrita   do deficiente intelectual. Para isso, fundamentamo-nos em alguns autores como 
Vygotsky (1997), Pino (2005), Pfanner e Marcheschi (2008), Braggio (1995), Abaurre (1997), 
entre outros. Especificamente sobre o desenvolvimento cognitivo para aprendizagem, 
recorremos a Consenza e Guerra (2011), Lent (2005), Bear (2008). No que se refere à 
aquisição de Linguagem apoiamo-nos em Vygotsky (2007, 2008). No que diz respeito ao 
letramento, pautamo-nos em Kleiman (1995). Na análise do material de pesquisa dentro da 
perspectiva da linguística textual, recorremos aos estudos de Koch e Travaglia (1993), Koch 
(1987, 2011, 1989), entre outros autores. Os critérios de análise dos textos foram 
estabelecidos considerando o nível de conhecimento linguístico quanto às palavras, frases e 
aos elementos gramaticais para a formação de textos coesos e coerentes. Também, 
analisamos os questionários respondidos por B, pela mãe dele, pelas professoras regente, e 
de apoio. As perguntas foram direcionadas à investigação da influência dos aspectos sociais, 
familiares e escolares na vida do pesquisado. Os resultados deixam evidentes que quanto 
mais os meios sociais se organizam para estimular o desenvolvimento cognitivo do 
deficiente intelectual leve, maiores serão as possibilidades de ele se emancipar e se ajustar 
dentro de sua configuração social. 

 

Palavras-Chave: Deficiência Intelectual; Desenvolvimento; Letramento; Escrita. 
 
 
 
 
 
 

  
 



ABSTRACT 
 

This research is a case study which proposes to analyze the process of written language 
acquisition of a ten year old subject, who has light Intellectual Deficiency (ID) in order to 
verify how literacy, through textual productions, influences learning when memory is 
compromised. Besides that, this study aims to contribute to formal teaching and learning of 
people with ID. In the pedagogical work, the difficulty is to awaken the interest of such 
students to learn writing and reading. It can be light, moderate or severe. This thesis is 
theoretically based on the socio-historical-cultural perspective, where language is understood 
as interaction, based on historical, social, cultural and biological aspects, being acquired and 
perfected in interaction scenes built in discursive relations between human beings. This 
conception shows the social nature of language which results from collective constructions 
through interactional processes. From the studies of Vygotsky, the language is seen as a 
constitute factor of the human being, having social and communicative functions, allowing 
contact between individuals and the perpetuation of culturally determined forms through 
language use. The sociointeractionist character of language is also included, which means it 
cannot be separated from its speakers, their productions and social contexts surrounded by 
ideological values. This conception includes the category of Textual Linguistics, once it 
considers the study of words, sentences related to a text as a whole unit, the social-historical 
context of production, and the language users as text producers. When we produce a text, 
we are making use of social language, materialized into different production, generator of 
textual or discursive genres determined by their conditions of production and their producers. 
Out text analyzes consider the social, cultural and biological conditions of texts producers, 
and the specificities involved in the process of developing the written language of the 
intellectual deficient.  In order to do this, this research is based on the writings of Vygotsky 
(1997), Pino (2005), Pfanner and Marcheschi (2008), Braggio (1995), Aubarre (1997) and 
others. Specifically about the cognitive development of learning, we went to Consenza and 
Guerra (2011), Lent (2005), Bear (2008). To talk about language acquisition, we based the 
study on Vygotsky (2007, 2008) and regarding literacy, we relied on Kleiman (1995). In the 
analysis of the research material concerning Textual Linguistics, we used the works by Koch 
and Travaglia (1993), Koch (1987, 2011, 1989), among others. The criteria for the analysis of 
the written text was established considering the level of linguistic knowledge about words, 
sentences and grammar elements to the writing of coherent and cohesive texts. Also, we 
analyzed the questionnaires answered by B, the subject’s mother, by the teachers and the 
auxiliary teachers. The questions were directed to the investigation of social, school and 
familiar influences in the subject’s life. The results make clear that the more the environments 
organize themselves to stimulate the development of a person with light ID, the bigger the 
possibilities of this person being emancipated and adjusting in the existing social 
configuration.  

 

Keywords: Intellectual Deficiency; Development; Literacy; Writing. 
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INTRODUÇÃO 
 

O tema desta pesquisa está voltado para o processo de desenvolvimento da 

linguagem escrita de um deficiente intelectual leve. No período da pesquisa, ele 

tinha 10 anos e era estudante do 5° ano do Ensino Fundamental numa escola 

pública de Bela Vista de Goiás. A temática considera as influências da perspectiva 

sócio-histórico-cultural de Vygotsky (1997, 2007, 2008), Luria (2001), Pino (2005), 

entre outros, para a compreensão sobre o desenvolvimento biológico e cognitivo do 

ser humano. A escolha do tema se deu pela observação da dificuldade que as 

pessoas com DI (Deficiência Intelectual) têm de adquirir a linguagem escrita quando 

os conteúdos escolares estão desvinculados de sua realidade social. Conforme 

Marcheschi e Pfanner (2008), o nível cognitivo das pessoas com DI apresenta 

dificuldade de processamento de informações orais e escritas, o que interfere na 

compreensão leitora e no fluxo do desenvolvimento e da aprendizagem desses 

indivíduos. Por esse motivo, são analisadas as produções escritas, além de 

situações de oralidade, nas quais o pesquisado demonstra construir conhecimento a 

partir de atividades de letramento dentro do ambiente de pesquisa. Neste trabalho, 

as atividades elaboradas visavam ampliar as potencialidades do pesquisado no nível 

da escrita. Por isso, não nos detemos em elaborar atividades de cópias, cuja 

natureza não é suficiente para avaliar a aprendizagem. Preocupamo-nos em solicitar 

ao sujeito produções textuais espontâneas e reescritas com base em suas 

experiências, a fim de observar como se dá o processo de desenvolvimento da 

escrita quando o sujeito tem por base fatores, elementos e temáticas que envolvem 

a sua vivência.  

A hipótese de que a prática de leitura e a escrita em ambiente familiar 

influenciam o desenvolvimento cognitivo da pessoa com DI foi outro motivo que 

direcionou a escolha do tema. Outro fator é a importância atribuída ao letramento 

como viabilizador do processo de ensino e aprendizagem de toda a comunidade 

escolar, principalmente, dos que possuem DI (Martínez, 2007), pois desde cedo as 

crianças estão envolvidas em eventos cotidianos de letramento, nos quais a criança 

constrói significado para o texto, por meio da interação, e entende a sua função ao 

reconhecer nele suas características socioculturais. 

O fenômeno do letramento constitui-se como “o resultado da ação de ensinar 

ou de aprender as práticas sociais de leitura e escrita. O estado ou condição que 
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adquire um grupo social ou um indivíduo como consequência de ter se apropriado 

da escrita e de práticas sociais” (SOARES, 2006, p. 27). Embora não seja uma 

prática nova, o letramento ainda não é conhecido por todos os profissionais da 

educação, conforme foi constatado durante a pesquisa de campo realizada na 

Escola Estadual José Pontes de Oliveira, na cidade de Bela Vista de Goiás.  

Ademais, a dificuldade em encontrar disponível materiais acadêmicos, da 

área de Letras, em nível de mestrado ou doutorado, que lidem especificamente com 

o tema deficiência intelectual, leitura e escrita na DI, justifica a escolha pelo tema, 

mediante a necessidade de se realizar novos estudos que contribuam com a 

linguística.  

Tendo como filtro de pesquisa as palavras deficiência intelectual, leitura e 

escrita, além da leitura de títulos, resumos e palavras-chave, identificamos 22 

trabalhos nos dados da Coordenação de Aperfeiçoamento Pessoal de Nível Superior 

(Capes) e do Banco Digital de Teses e Dissertações, entre o período de 2001 a 

2018. Entretanto, trabalhos que abordem a temática da leitura e escrita, 

considerando os aspectos socioculturais foram apenas três, sendo todos da área da 

Educação, mais especificamente, da Pedagogia. A escolha da data tem relação com 

o ano em que ocorreu a Conferência Internacional de Montreal, que instituiu a 

substituição do termo deficiência mental por deficiência intelectual, passando a ser 

adotado pela American Association on Intellectual and Developmental Disabilities 

(AAIDD) no ano de 2006.  

Os trabalhos disponíveis sobre a temática serviram de reflexão sobre como a 

inclusão ainda precisa ser repensada para além do discurso principal de que a 

escola inclusiva funciona como local de socialização de pessoas com deficiência, 

transtornos globais do desenvolvimento, e altas habilidades/superdotação no sentido 

de incluir o deficiente, não no de inseri-lo na sala de aula, de ensinar sob uma 

perspectiva de inclusão, mas, para isso, é preciso “ressignificar o papel do professor, 

da escola, da educação e de práticas pedagógicas que são usuais no contexto 

excludente do nosso ensino, em todos os níveis” (MANTOAN, 2003, p. 81).  

Ao deficiente intelectual deve ser dada a oportunidade de se apropriar do 

saber científico e não somente de se socializar na escola. Nossa pesquisa pretende 

mostrar que atividades que envolvam a vida real dos sujeitos escolares são mais 

significativas e potencializam a compreensão e o funcionamento da língua. Além do 

mais, despertam a participação de todos, em especial do deficiente intelectual, 
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quando o público percebe na atividade escolar uma funcionalidade no social e se 

sente integrante do processo de produção do próprio conhecimento.  

 

Objetivos  

 

Esta dissertação é um estudo de caso que objetiva entender e analisar como 

se dá o processo de aquisição da linguagem em nível de leitura e, especialmente, da 

escrita do deficiente intelectual desta pesquisa. Quando o sujeito adquire a 

linguagem, seja ela no nível da oralidade  e/ou da escrita, ele partilha de uma  

prática sociocultural histórica, resultante do desenvolvimento social e, dessa forma, 

garante a continuidade da história ao atuar na/sobre a linguagem, adaptando antigas 

práticas de leitura e de escrita pelo processo de recriação das já existentes, ao 

mesmo tempo em que, por esse processo, se constitui como sujeito (Gontijo, 2009, 

p. 14).  

 O estudo de caso e a coleta dados foram realizados com base nos trabalhos 

de Shimazaki (2006) e Figueiredo (2001) a respeito da aquisição da linguagem na 

DI. A aplicação de atividades de letramento permitiu observar o curso do 

desenvolvimento da escrita de B. Como se trata de linguagem, centramos nossa 

atenção nas cenas de leitura, compreensão e produção escrita, mediante a prática 

do letramento. Ainda consideramos, em termos gerais, a formação biológica do 

homem para as aprendizagens e, também, quais fatores são de concordância entre 

os estudiosos sobre as causas da DI, assim como as suas consequências para o 

sujeito. Além disso, ressaltamos a relação entre os fatores biológicos versus os 

culturais na formação humana e as influências desses dois níveis nos processos de 

ensino, aprendizagem e desenvolvimento do sujeito. 

Para cumprir os objetivos pretendidos, o estudo de caso teve duração de seis 

meses, mediante a autorização do Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade 

Federal de Goiás. Realizamos 18 encontros que deram origem a um diário de 

campo, com registros de atividades desenvolvidas durante o período de coleta de 

dados. Foram produções textuais com duas versões, uma de escrita e outra de 

reescrita, com exceção de uma atividade sem uma segunda versão reescrita, além 

do trabalho com documentos pessoais.  

O aporte teórico para análise de dados sobre a constituição biológica para a 

aprendizagem e funcionamento dos aparatos biológicos, incluindo os sistemas de 
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memória, foram pautados nos estudos de Lent (2005, Bear et al (2008), Consenza, 

Guerra (2011), Baddeley et al (2011). Para abordarmos a questão das causas da DI, 

assim como suas consequências, assumimos os estudos de Reis (2009), Humeau 

(2009) e Pfanner e Marcheschi (2008). 

Posteriormente, adotamos a perspectiva sócio-histórico-cultural e os estudos 

de Vygotsky (2007, 1997, 2008) e Luria (2005; 1986) para tratarmos de questões 

referentes à constituição da memória, do ato de pensar atrelados a elementos de 

natureza social, que desempenham papel central no desenvolvimento das funções 

psicológicas superiores, com especial destaque para a linguagem, instrumento de 

ordem social e, por isso, carregado de significação. Além disso, discorremos sobre a 

relação complexa entre fatores biológicos versus fatores sociais na apropriação de 

práticas culturais pela criança, considerando os estudos de Pino (2005). 

A respeito do letramento, como prática pedagógica que torna viável a 

aquisição e desenvolvimento das habilidades de leitura e escrita, apoiamo-nos nos 

trabalhos de Kleiman (1995), Soares (2006), Ferreira (2007), entre outros. Na 

discussão sobre a inclusão escolar, sem distinção no processo de ensino a alunos, 

optamos pelos trabalhos de Mantoan (2003) e Vygotsky (1997). 

Por fim, para as análises dos textos, centramos nossa atenção no caráter 

sociointeracionista da linguística textual com os estudos de Koch (1989), Koch 

(2011), Koch e Tavraglia (2011), entre outros. Essa análise considera o texto como 

um todo, em suas dimensões sociais, culturais, contextuais, os usuários que o 

produzem e o gênero textual. 

A opção pelos aparatos cognitivos, sociais e do letramento se justifica pela 

necessidade de conhecer como essas três opções juntas se relacionam e se 

influenciam na aquisição e desenvolvimento da linguagem oral e escrita e no 

processo de aprendizagem na realidade prática. 

 

Perguntas de pesquisa 

 

Diante dos objetivos expostos acima, considerando o objeto de pesquisa, o 

material bibliográfico de referência e o estudo de caso sobre um estudante de 10 

anos, matriculado no 5º ano do Ensino Fundamental, numa escola pública da cidade 

de Bela Vista de Goiás, foram levantados os seguintes questionamentos: 
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I. A partir do material textual exposto e fornecido para o aluno, como o 

sujeito desta pesquisa lida com o texto, quanto à leitura e à escrita? 

II. De que forma o letramento interfere na produção de conhecimento 

quando utilizado na rotina escolar do aluno com DI? 

III. Que fatores contribuem para a aprendizagem e o desenvolvimento da 

linguagem escrita do pesquisado? 

 

Organização da dissertação 

 

Para cumprir o que se pretende, esta dissertação está organizada da seguinte 

forma: no capítulo I são abordadas questões essenciais na constituição dos 

aspectos cognitivos da linguagem humana, em geral, ressaltando os déficits, 

existentes no caso de deficientes intelectuais, que influenciam a oralidade, a 

compreensão leitora, bem como a dificuldade de aprendizagem nos quadros de DI. 

No capítulo II, destaca-se a questão da perspectiva sócio-histórico-cultural 

para discutirmos a respeito da constituição do homem no nível biológico e no nível 

cultural, destacando como a aprendizagem e o desenvolvimento se constituem no 

nível social, mediante a interação e o uso da linguagem. Ainda destacamos, 

brevemente, a densa relação entre fatores biológicos e culturais na apropriação das 

práticas culturais pela criança. 

O capítulo III é marcado pelos processos históricos relativos à inclusão, que 

tornaram possível o acesso de pessoas com deficiência, transtornos globais do 

desenvolvimento e altas habilidades/superdotação no ambiente escolar, garantindo 

que essas pessoas não sofram nenhuma forma de discriminação por exercer o 

direito de educação a todos.  

Também são abordados estudos de Kleimam (1995), Terzi (1995) dentre 

outros a respeito de como o letramento, envolvido em situações reais de prática de 

leitura e escrita, viabiliza o processo de apropriação da linguagem oral e escrita do 

deficiente intelectual, assim como o de outras pessoas sem deficiências que se 

encontram inseridas na mesma classe. Essa abordagem é adequada a este trabalho 

por acreditarmos que o letramento extraescolar deve se relacionar com o letramento 

escolar. Os eventos de letramento no contexto escolar, construídos no processo de 

interação entre professor e aluno amplia a identificação da relação de situações 
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vivenciadas na construção de aprendizagens e as necessidades do uso da escrita 

na realidade cotidiana (NUCCI, 2008).   

Os capítulos IV e V são dedicados às análises de dados e às discussões a 

partir dos materiais coletados durante a pesquisa de campo, enfatizando todo o 

percurso construído para o processo de desenvolvimento da linguagem do deficiente 

desta pesquisa, por meio do uso do letramento como prática pedagógica.  

Por fim, serão apresentados os resultados do estudo de caso, os quais 

mostram que quanto mais os meios sociais se organizam para estimular a aquisição 

da linguagem escrita do deficiente intelectual leve, maiores serão as suas 

possibilidades de se ajustar dentro de sua configuração social. Nas considerações 

finais, elencamos a importância das principais entidades sociais consideradas 

viabilizadoras do processo de aquisição e desenvolvimento da linguagem escrita do 

deficiente intelectual deste estudo. 
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1 ASPECTOS COGNITIVOS DA LINGUAGEM HUMANA 

 

Neste capítulo, apresentamos os aspectos anatômicos sobre a constituição do 

Sistema Nervoso Central (SNC) e o seu funcionamento para a aprendizagem nas 

pessoas em geral. Na sequência, consideramos também os aspectos biofisiológicos 

no funcionamento cerebral do sujeito com DI, pois, são importantes para a 

internalização e consolidação de conhecimentos na memória. 

Para abordarmos a questão da cognição geral, ou seja, a respeito da 

constituição e do funcionamento do cérebro, apoiamo-nos em estudo de Lent (2005), 

Consenza e Guerra (2011), Bear et al (2008), Baddeley (2011), dentre outros autores, 

a fim de explicarmos como o cérebro se organiza para construir aprendizagens. 

Descrevemos, resumidamente, as características do cérebro, considerando as áreas 

de Wernicke e de Broca, sendo áreas essenciais para a aquisição, processamento e 

compreensão da linguagem, assim como a atuação das funções executivas, 

responsáveis por processar, selecionar e armazenar temporariamente as 

informações. Essas considerações são importantes para compreendermos, 

posteriormente, como o funcionamento dessas áreas influencia as aprendizagens, a 

construção do conhecimento e o desenvolvimento humano. 

Para tratarmos dos aspectos biofisológicos da DI, elegemos, principalmente, 

os estudos de Reis (2009), Humeau (2009), Pfanner e Marcheschi (2008). Os 

estudos desses autores são importantes para entendermos quais elementos 

biofisiológicos são afetados na DI e quais podem ser suas posteriores 

consequências no processo de aprendizagem escolar. 

 

1. 1 A Constituição do Sistema Nervoso Humano para a Aprendizagem 

 

O Sistema Nervoso, doravante (SN), é o grande responsável pelos 

desenvolvimentos motor e psicológico, vinculado ao contexto sócio-histórico-cultural. 

Portanto, o desenvolvimento humano se encontra interligado a elementos culturais, 

cabendo ao ambiente, mediado pela linguagem, impulsionar e influenciar o processo. 

O SN permite a nossa locomoção, a tomada de consciência de coisas que 

nos cercam no mundo, o processamento de informações e, principalmente, a 

aprendizagem constituída em sua base de elementos sociais. Anatomicamente, o 
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SN está divido em duas partes denominadas Sistema Nervoso Central (SNC) e 

Sistema Nervoso Periférico (SNP), que se subdividem conforme esquema de 

Machado (1985), a seguir: 

 

Figura 1 – Divisão do sistema nervoso com base em critérios anatômicos  

 
Fonte: Machado (1985, p.35) 

 

Segundo Lent (2005), o SNC possui a maior parte de neurônios e células. 

Situa-se nele a medula espinhal, recoberta pelos ossos da coluna, ligada ao tronco 

encefálico. Ela conduz informações da pele, das articulações e dos músculos ao 

cérebro. Os nervos espinhais, que compõem parte do SNP são os responsáveis por 

fazer a comunicação da medula espinhal com o corpo. Os estímulos são recebidos e 

enviados em forma de respostas e comandos ao SNP, que funciona como local de 

passagem obrigatória para que os estímulos cheguem ao SNC, através de impulsos 

celulares nervosos, distribuídos por todo o corpo com a função de executar 

comandos. Veja a Figura 2, na sequência. 
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Figura 2 – Esquema geral do sistema nervoso central e periférico 

 

Fonte:  https://www.web.com/biologia/corpo-humano/sistema-nervoso. Acesso em: 16 abril 2019. 

 

O tronco encefálico é uma das partes do encéfalo, assim como o cérebro e o 

cerebelo. Ele é formado por fibras e neurônios, que, em parte, servem para 

“retransmitir informação do cérebro à medula espinhal, ao cerebelo, e vice-versa” 

(BEAR et al, 2008, p. 183). Além de ser vital para o funcionamento da vida, ele 

regula a respiração, a consciência e a temperatura corporal. 

O cérebro se divide em dois hemisférios cerebrais. Normalmente, ao 

hemisfério direito é atribuída a função de receber sensações e controlar movimentos 

do lado esquerdo do hemisfério cerebral. De igual modo, o hemisfério esquerdo está 

envolvido nas sensações e no controle de movimentos do lado direito. 

Conduzidas por meio de circuitos específicos, as informações sensoriais são 

processadas pelo cérebro. Segundo Consenza e Guerra (2011), tal organização 

funcional permite a tomada de consciência das coisas que acontecem no ambiente 

ao nosso redor, e a nossa interação como meio de garantir nossa sobrevivência. 

O cerebelo, parte posterior do cérebro, é proporcionalmente menor em 

relação ao cérebro. No entanto, possui a mesma quantidade de neurônios que os 

dois hemisférios juntos. O cerebelo atua como eixo controlador dos movimentos e 

está amplamente conectado ao cérebro e à medula espinhal. Diferentemente dos 

hemisférios cerebrais, o lado direito do cerebelo está relacionado aos movimentos 

https://www.web.com/biologia/corpo-humano/sistema-nervoso
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do lado direito. Similarmente, o lado esquerdo do cerebelo se relaciona com os 

movimentos do lado esquerdo (LENT, 2005). 

O córtex cerebral, área cinzenta mais externa do cérebro, é responsável pelas 

funções nervosas superiores, “como a linguagem, a memória, o planejamento de 

ações, o raciocínio crítico entre outras coisas.” (CONSENZA; GUERRA, 2011, p. 16). 

No córtex cerebral há duas unidades corticais funcionais denominadas de receptora, 

região posterior do cérebro, e executora, região anterior do cérebro. Consenza e 

Guerra (2011), com base em Luria (2005), nos explicam que a unidade receptora 

recebe, analisa e armazena as informações sensoriais em níveis crescentes de 

complexidade. Por sua vez, cabe à unidade funcional executora participar do 

planejamento, da regulação do comportamento até a execução das ações motoras. 

Lent (2005) explica que em ambas as unidades funcionais há três tipos de 

regiões corticais: as primárias, responsáveis pela motricidade e sensibilidade, as 

secundárias, que se ocupam do processo de percepção, e as terciárias, área 

funcional para o planejamento e a execução do funcionamento motor. Nessas 

regiões são armazenadas as informações que serão ou não interiorizadas no nosso 

cérebro, dependendo do grau de importância que se atribui às informações 

resultantes de cada experiência nova. 

As quatro regiões do córtex cerebral, denominadas de lobos frontal, parietal, 

temporal e occipital (Figura 3) desempenham funções ora bem específicas, ora 

pouco delimitadas, tais como o processamento e exteriorização da fala, como 

veremos a diante.  

 

Figura 3 – Os lobos do cérebro 

 

Fonte: Bear, Connors e Paradiso, 2008, p. 8 
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Contido na região do córtex pré-frontal, o lobo frontal desempenha papel 

importante na elaboração e seleção de habilidades cognitivas superiores, como o 

pensamento abstrato, a linguagem e o planejamento de ações necessárias para a 

implementação de planos. (MOURÃO-JUNIOR; MELO, 2011). Para os autores, a 

função dos lobos frontais não é tão cognitiva, e sim metacognitiva, por envolver a 

percepção, o planejamento e o controle de ações. Desse modo, não se refere a 

nenhuma habilidade mental específica, contudo abrange todas elas. 

Localizado na parte superior do cérebro, o lobo parietal compreende as 

funções envolvidas nas sensações corporais, tais como o reconhecimento de objetos 

através do tato e de estímulos externos, além disso, atua na ativação de neurônios 

que formam conceitos concomitantes a formação de imagens acústicas (SCHIRMER 

et al, 2004). 

Na parte posterior do cérebro, encontramos o lobo occipital, responsável pela 

percepção, visão, leitura e reconhecimento de palavras. 

O lobo temporal, por sua vez, está situado na parte lateral do cérebro e suas 

funções envolvem a área auditiva. O ouvido capta sinais auditivos, decodifica-os 

para em seguida transformá-los em impulsos elétricos que os conduzirá por meio de 

células especializadas até o córtex cerebral no lobo temporal (SCHIRMER et al, 

2004). A área de Wernicke reconhece a fonologia da língua, interpreta, compreende 

e associa informações e está relacionada à percepção da linguagem. 

Ainda, em consonância com Shirmer et al (2004), associada à área de 

Wernicke, encontramos a área de Broca, responsável pela produção de atividades 

motoras relacionadas à fala. Esta área recebe esse nome por causa da homenagem 

prestada ao francês Paul Broca, que, por meio de estudos em pacientes afásicos, 

identificou a função desta área, que é a de decodificar informações fonológicas e 

organizar a resposta motora, expressa na fala, após receber estímulos da área de 

Wernicke. 

As áreas de Wernicke e de Broca atuam simultaneamente e desempenham 

papéis dominantes e diferentes na linguagem. Embora a linguagem seja processada 

em vários estágios, em diferentes locais no encéfalo (BEAR, 2008), a área de Broca, 

região do lobo frontal esquerdo, possui dominância em relação à motricidade da 

linguagem, enquanto a área de Wernicke se mostra dominante na compreensão da 

linguagem. As afasias estudadas por Wernicke e Broca são de naturezas distintas, 

mas estão imbricadas entre si. No primeiro caso, a fala permanece fluente, mas a 
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compreensão se torna empobrecida. No segundo, a fala fica comprometida e a 

compreensão não apresenta sinais evidentes de alteração. 

A manipulação de informações para a realização de atividades mais 

complexas como o raciocínio, a aprendizagem e a compreensão é possível por meio 

do funcionamento da memória de trabalho (MT), entendida como a memória que 

armazena e manipula informações por um curto período de tempo (BADDELEY, 

2011). 

 

Figura 4 – Memória de Trabalho e seus componentes múltiplos 

 
Fonte: Adaptado de Izquierdo, 2011, p. 71. 

 

O atual modelo de MT contém quatro subsistemas, denominados de executivo 

central, alça fonológica, esboço visuoespacial, buffer (retentor) e episódico. 

O executivo central gerencia a MT, controla a atenção e lida com tarefas que 

demandam a cognição, ou seja, a habilidade humana para processar informações 

por meio da percepção e de experiências adquiridas por cada sujeito.  

A alça fonológica e o esboço visuoespacial servem ao executivo central com 

finalidades específicas, tais como armazenar e processar informações. A alça 

fonológica é responsável pelo armazenamento temporário e processamento de 

informações sonoras, enquanto o esboço visuoespacial assume a manutenção 

temporária de informações visuais e espaciais. Já o buffer episódico permite a 

interação do esboço visuoespacial com a alça fonológica e com a memória de longa 

duração para a manutenção de atividades cognitivas complexas (BADDELEY, 2011). 

 O autor supracitado afirma que a MT tem influências diretas no 

processamento da linguagem, especialmente quando a alça fonológica deficitária 

influencia no seu processamento e na aprendizagem de língua materna. Outros 
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estudos apontam a importância da MT para construção de frases e textos 

significativos: 

 

A MT conecta as informações recebidas por meio da leitura do texto com o 
conhecimento prévio (incluindo o linguístico), armazenado na memória de 
longo prazo, enquanto integra todos os segmentos do texto. A MT é a 
responsável por estes processos, sendo considerada necessária de acordo 
com os diferentes modelos de compreensão da linguagem, bem como nos 
modelos de leitura (NETTO et al, 2011). 

 

A memória de trabalho capta as informações novas por meio de operações 

sensoriais e promove a junção com informações da memória de longo prazo, 

produzindo novas aprendizagens. Sendo assim, sujeitos que demonstram pouca 

capacidade de armazenar informações têm dificuldade em realizar tarefas de leitura, 

compreender um texto, fazer inferências, esquece letras ou até mesmo palavras em 

atividades de escrita. 

A captação sensorial de novas informações, seguida de posterior 

processamento acontece no cérebro porque as sinapses, onde são transmitidos 

estímulos novos de um neurônio a outra célula, fazem expandir a área de Wernicke 

quando esta dispõe de novos contatos em diferentes ambientes, que farão surgir a 

necessidade de processar novas informações, interpretá-las e armazená-las. (BEAR 

et al, 2008, p.40). 

Neto (2015) argumenta que os tecidos e órgãos do corpo humano possuem 

apenas duas células com funções especializadas: o neurônio e a glia. Os neurônios 

“percebem modificações no ambiente, comunica essas modificações a outros 

neurônios e comandam as respostas corporais a essas sensações” (BEAR et al, 

2008, p. 24). Por sua vez, os referidos autores argumentam que as células gliais 

auxiliam na atividade do encéfalo, prestando suporte às funções do neurônio, sem 

elas podem acontecer desarranjos encefálicos que dificultariam o funcionamento 

cerebral. Apesar da quantidade de gliais ser proporcionalmente maior em relação ao 

número de neurônios, as células gliais ocupam papéis secundários no 

funcionamento das funções nervosas: 

 
Existem 86 bilhões de neurônios no encéfalo humano, que se comunicam 
por meio de sinapses, e as células gliais são 10 vezes mais esse número. 
Entretanto, apesar das células gliais serem em maior número, os neurônios 
são mais importantes para o cumprimento de funções nervosas gerais. Essa 
importância se dá pelo fato de serem os neurônios os responsáveis por 
comandar as sensações e as respostas do corpo, pela percepção do meio 



26 

 

ambiente e pelo envio de respostas para os outros neurônios, 
estabelecendo comunicações entre o cérebro e o corpo (NEVES, 2016, p. 
19). 
 

Cada neurônio recebe as informações provenientes dos demais neurônios a 

que se associa através de dendritos (veja a Figura 5), cuja palavra de origem grega 

significa “pequenos ramos de árvore”, que captam sinais para o neurônio por meio 

da membrana dendrítica, conforme Lent (2005, p.15). As aferências ou impulsos 

nervosos, responsáveis por levar informações aos neurônios, ocorrem normalmente 

na maioria dos indivíduos, mas se estas deixarem de acontecer, ou se houver algo 

que limite o seu funcionamento, o desempenho de certos processos mentais fica 

prejudicado. 

 

Figura 5 – Neurônio 

 
Fonte: https://www..com.br/conteudos/FisiologiaAnimal/nervoso2.php. Acesso em: 14 abril 2019. 

 

Os processos mentais, como o pensamento, a atenção ou a capacidade de 

julgamento, são frutos do funcionamento cerebral (CONSENZA; GUERRA, 2011, p. 

13). Acrescentamos ainda que a capacidade de se socializar, emergida nas relações 

sociais, está também relacionada ao bom funcionamento cerebral, que se encontra 

em desvantagem nos sujeitos com DI, como será demonstrado na seção seguinte. 

As conexões nervosas formadas pela interação do sujeito com o ambiente 

provocam potencialmente o avanço do conhecimento e da aprendizagem. A 

neurociência defende que o ambiente dispõe de estímulos que potencializam a 

promoção da aprendizagem. Nesse sentido, como defende Vygotsky (1997), a 

instituição escolar possui, na figura do professor, a função central de estimular os 

sujeitos para a aprendizagem, em especial, daqueles que quando expostos sozinhos 

https://www..com.br/conteudos/FisiologiaAnimal/nervoso2.php
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a situações mais complexas demonstram maiores dificuldades de se apropriarem 

dos saberes escolares e/ou científicos. 

Por outro lado, a hipótese inatista considera que o homem é dotado de uma 

Faculdade de Linguagem. Nessa proposta, a aquisição da linguagem oral, de acordo 

com Chomsky (1994), depende da interação entre a faculdade da linguagem 

humana e os dados linguísticos primários, desde que o indivíduo não possua 

nenhuma patologia que comprometa o funcionamento da faculdade de linguagem, 

uma vez que a aquisição de linguagem está intrinsicamente relacionada a certas 

habilidades e sistemas como a audição, a motricidade, a atenção, sistemas de 

memória, disposição para a aprendizagem, conforme explicam Eysenck e Keane 

(2017).  

A proposta de Chomsky (1994) objetiva dar conta da competência e 

criatividade do falante. O autor propõe que a criança tem um dispositivo de aquisição 

da linguagem inato que é ativado na interação e funciona a partir de sentenças, 

gerando como resultado a gramática da língua à qual a criança se encontra exposta. 

Esse dispositivo é composto por várias regras, cabendo à criança, em contato com 

as sentenças de uma língua natural, selecionar as regras mais importantes, naquela 

língua, que está adquirindo e desativar as que não têm função ou sentido.  

Com a Teoria de Princípios e Parâmetros, de Chomsky (1981), a defesa da 

Gramática Universal passa a ser vista sobre outra ótica. De acordo com essa teoria, 

a gramática universal é composta por princípios (leis) invariantes que se aplicam 

igualmente a todas as línguas, e parâmetros, leis variantes, ou seja, que podem 

variar entre as diversas línguas, originando as diferenças entre as línguas ou 

variações dentro de uma mesma língua.  

Os postulados chomskyanos se aproximam dos vygostskianos ao considerar 

o ambiente como um dos fatores responsáveis por viabilizar a aquisição da 

linguagem oral, entretanto, Chomsky não dá ênfase à interação nesse processo.  

Segundo Vygotsky (2007), a exposição natural do ser biológico ao ambiente é 

benéfica, no sentido de que o contexto cria condições para colocar em movimento 

certas habilidades que seriam impossíveis de serem ativadas, caso o sujeito 

permanecesse isolado durante sua vida. Nessa perspectiva, para a aquisição e o 

desenvolvimento da linguagem é necessária a exposição da criança ao meio e a 

interação dessa com outros sujeitos.  
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De acordo com Vygotsky (2008), a fala como fenômeno sócio-linguístico-

cognitivo, passa por fases, nas quais devem ser feitas uma distinção entre fala e 

pensamento. Para o autor, existe uma fase pré-verbal do pensamento ligada à 

atividade prática e outra pré-intelectual ligada à fala sem pensamento. As duas fases 

se unem na criança por volta dos dois anos de idade e dão início ao comportamento 

verbal. A fala, então, passa a servir ao intelecto e o pensamento pode ser 

verbalizado. Já a fase dos signos exteriores é aquela em que a fala funciona como 

meio de auxiliar a criança a solucionar problemas.  

Outro importante postulado de Vygotsky (2008) diz respeito ao uso da palavra. 

De acordo com o autor, a palavra para a criança é parte integrante do objeto. Tal fato 

ficou comprovado em seus experimentos que mostraram que as crianças explicam o 

nome dos objetos a partir de suas características. Assim sendo, se as características 

mudam significa que o nome do objeto também muda.  

Sob outro ponto de vista, Consenza e Guerra (2011) explicam que a 

capacidade de aprender e reestruturar as sentenças já existentes na língua deve-se 

a ampla plasticidade do Sistema Nervoso. Mais explícita nos primeiros anos de vida, 

a plasticidade do SN potencializa a aprendizagem de segunda língua mais 

eficientemente nas crianças que, normalmente, aprendem com perfeição uma 

segunda língua, do que nos adultos que já possuem o SN formado, assim como o 

aparelho fonador desenvolvido. Tanto crianças, como adultos, são capazes de 

aprender em qualquer época da vida. Entretanto, a criança tem mais facilidade para 

aprender do que um adulto mais velho, cujo cérebro não dispõe de tanta plasticidade, 

de acordo com os autores citados acima. 

A plasticidade é entendida por Consenza e Guerra (2011) como a capacidade 

de fazer e desfazer ligações entre os neurônios como consequência das interações 

constantes com o ambiente externo e interno do corpo, e nunca cessa, apenas 

passa por ápices e declínios. 

Com os trabalhos de Bear (2008), sabe-se que o nascimento da criança faz 

surgir uma série de neurônios (células corticais) essenciais para a execução de 

diversas funções neurais, dentre elas, receber e transmitir estímulos nervosos, como 

forma de responder às alterações advindas do meio.  Mas, quando o período da 

adolescência é iniciado, a produção de células corticais é desacelerada. Tal variação 

na produção de neurônios explicita que há um período em que tanto a criança sem 

deficiências cognitivas, quanto a criança com DI está mais disponível a novas 
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aprendizagens, podendo alcançar melhores resultados do que quando estimuladas 

tardiamente. 

Numa visão neurobiológica, a aprendizagem é resultado “da formação e 

consolidação das ligações entre as células nervosas” (CONSENZA e GUERRA, 

2011, p. 38) que, como explicado anteriormente, é maior nas crianças da primeira 

infância. Mesmo que não haja formação de células novas, as já consolidadas são 

aperfeiçoadas e se tornam mais eficientes, desencadeando o que conhecemos por 

aprendizagem. Ela pode ser consolidada por meio de mediação de um sujeito mais 

capaz ou individualmente, obedecendo às regras biológicas de cada sujeito, pois, 

mesmo passando por fases semelhantes, cada indivíduo tem o seu momento de 

aprender, especialmente quando lidamos com deficientes intelectuais.  

Outro fator potencial, atuante para a aprendizagem humana é a memorização 

ou o reconhecimento de objetos a partir de estímulos recebidos e de nossas 

experiências. A percepção, como habilidade cognitiva, associa “as informações 

sensoriais à memória e à cognição de modo a formar conceitos sobre o mundo e 

sobre nós mesmos e orientar o nosso comportamento” (LENT, 2005, p. 556). 

Contudo, nem todos os estímulos ambientais conduzem à aprendizagem do sujeito. 

Por isso, a construção do conhecimento social para o nível individual se dá por meio 

de seleção de informações mais relevantes à internalização na memória, sendo as 

menos importantes descartadas.   

A fim de evitar o acúmulo exagerado de informações que podem levar o 

cérebro ao colapso cabe ao SNC selecionar as informações cognitivamente mais 

importantes e deixar em segundo plano as menos importantes em cada evento. Para 

o autor, a percepção é uma experiência mental particular, porque depende dos 

sentidos e envolve processos relacionados à memória, à cognição e ao 

comportamento, por exemplo, quando processamos mensagens transmitidas por 

códigos linguísticos culturalmente convencionados como as informações de placas 

de trânsito.  

Ainda, de acordo com Lent (2005), a internalização de informações pelos 

sistemas neurais de armazenamento da memória, com o distanciamento dos 

eventos, provoca em nós o esquecimento, por exemplo, quando assistimos a uma 

palestra, conseguimos nos lembrar de quase todos os detalhes ao final da palestra. 

Entretanto, com o distanciamento do evento, às vezes, nem conseguimos nos 

lembrar do tema abordado.  Em condições normais, o sujeito consegue se lembrar 
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com mais detalhes de aspectos envolvidos num evento recente do que os envolvidos 

num evento que ocorreu há mais tempo, portanto, o tempo de retenção de 

informações é curto. Em patologias como o Alzheimer, inicialmente, o esquecimento 

está relacionado a acontecimentos recentes e o sujeito não se lembra do que 

acabou de fazer. No entanto, se lembra de acontecimentos de anos atrás. A pessoa 

afetada perde a capacidade de aprendizado, compreensão, linguagem, atenção e 

orientação. Com o avançar da doença, as células cerebrais degeneradas morrem, o 

que provoca a perda da função da memória de curto termo e o seu declínio. 

Os sistemas neurais se relacionam aos tipos de memória: declarativa, não-

declarativa (Lent, 2005). Uma distinção entre essas duas é útil para 

compreendermos como se dá o armazenamento ou não de informações em cada 

uma delas.  

A memória declarativa (explícita) é aquela que reúne tudo o que podemos 

expressar em nossa rotina diária por meio de palavras. Ela pode ser episódica, 

quando evocamos eventos pontuais retidos em nossa memória, ou semântica, 

quando nos apropriamos de conceitos, por exemplo. Por outro lado, a memória não-

declarativa (implícita) não precisa ser expressa por meio de palavras, bastando 

apenas estímulos para gerar determinadas ações. A memória de procedimentos, por 

sua vez, está voltada para as habilidades, hábitos e conhecimentos que são 

armazenados em nosso encéfalo, como andar de bicicleta ou dirigir um automóvel. 

Outras categorias de memória não-declativa são a associativa e não-associativa, 

manifestadas por algum tipo de condicionamento ou resposta (LENT, 2005, p. 594).  

Pfanner e Marcheschi (2008), sem citar detalhes, destacam que a memória de 

trabalho na DI é comprometida, dificultando a aprendizagem. Segundo os autores, a 

situação parece ter relação com a velocidade com que a informação é processada. 

Para amenizar o problema, eles propõem que se invista em atividades de 

treinamento, para o controle específico das atividades da memória de trabalho.  

A proposição dos autores citados é semelhante a postulados behavioristas, 

baseados em treinamentos e condicionamentos. Esses estudos observam que a 

memória associativa é ativada quando sentimos, por exemplo, o cheiro do almoço 

sendo preparado e, como consequência, começamos a salivar antes que a comida 

esteja totalmente preparada. Já a memória não-associativa é marcada por estímulos 

que não trazem nenhuma consequência e podem ser ignorados, conforme destaca 

Lent (2005). 
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A aquisição de conhecimento retido no arquivo denominado de memória 

permite a aprendizagem que, nas palavras vigotskianas, leva ao desenvolvimento. 

Vygotsky (2007, p. 92) afirma que “o aprendizado é mais do que a aquisição da 

capacidade de pensar; é a aquisição de muitas capacidades especializadas para 

pensar sobre várias coisas”. Em consequência disso, o autor considera que o 

aprendizado não pode simplesmente relacionar-se às habilidades humanas, mas 

também é composto pela intelectualidade, ambas possibilitam a aplicação de 

conhecimentos na execução de tarefas. Dessa forma, é indispensável 

considerarmos as condições biofisiológicas e o fatores ambientais que interferem na 

aprendizagem e no desenvolvimento da pessoa com DI. 

 

1.2 Alguns dos aspectos biofisiológicos da DI 

 

A American Association on Intellectual and Developmental Disabilities (2010, p. 

1) define a Deficiência Intelectual como “deficiência caracterizada por limitações no 

funcionamento intelectual e no comportamento adaptativo, que envolve habilidades 

conceituais, sociais e práticas. Essa deficiência origina-se antes dos 18 anos de 

idade”. Algumas formas de DI apresentam correlações evidentes, como a Síndrome 

de Down e a Síndrome de Williams, outras estão expressas somente no nível 

comportamental. 

Reis (2009) explica que para efeitos clínicos de diagnósticos, a DI é 

classificada como sindrômica e não sindrômica. Na forma sindrômicam, há 

características clínicas, físicas, motoras, neurológicas e metabólicas, podendo estar 

mais ou menos expressas dependo do grau de deficiência. Já os casos de DI não 

sindrômica, como a do nosso pesquisado, não estão associados a fenótipos, 

características relacionadas a determinadas patologias. Contudo, a presença de 

elementos genéticos identificados em exames clínicos possibilita categorizar a DI 

como sindrômica, pois características antes não notadas, pelo público em geral, são 

identificadas. “Deve-se levar em conta que um mesmo gene pode estar mutado 

como causa de DM2 sindrômica ou não sindrômica” (Frints e col., 2002; Renieri e 

col., 2005 apud Reis, 2009, p. 2) 

                                                 
2 Desde que seja o mesmo objeto de estudo, os autores serão citados de acordo com os termos 
utilizados em seus trabalhos de pesquisa. Sendo assim, as terminologias retardados mentais, retardo 
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Normalmente, clinicamente, a DI é classificada de acordo com o quociente de 

inteligência (QI), variando entre 70 a 50 para os de deficiência leve, de 50 a 35 para 

a DI moderada, de 35 a 20 para DI grave e abaixo de 20 para DI profunda. São 

classificações que limitaram durante anos o acesso de deficientes às instituições de 

ensino por considerar a DI como um estado acabado em si mesmo, não cabendo à 

escola, à família e a outras entidades sociais a função de estimular a aprendizagem 

dessas pessoas. Com estudos mais recentes, como o de Mantoan (2003) e 

Shimazaki (2006), sabe-se que não tem idade para que a aprendizagem aconteça, 

pois ela passa apenas por ápices e declínios, no entanto, não cessa. (Consenza e 

Guerra, 2011) 

Vygotsky (1997) critica a avaliação pautada somente em diagnósticos clínicos 

capazes de explicar a DI apenas por fatores genéticos. Nesses diagnósticos, fatores 

culturais não tendem a ser considerados para se compreender o déficit cognitivo, 

englobando todos os níveis de deficiência num mesmo quadro clínico, o que, 

consequentemente, interfere nas relações sociais do sujeito, por exemplo, no caso 

das  instituições escolares que discriminam o aluno ao pautar-se num laudo médico 

para a elaboração de materiais pedagógicos, que deveriam ser pensados, 

primeiramente, para estimular, facilitar e desenvolver habilidades cognitivas e 

motoras do deficiente. 

Estima-se que a DI atinja de 2 a 3% da população mundial, em geral, sendo 

mais recorrente a incidência de casos em países menos desenvolvidos – “a maior 

parte da deficiência no mundo é originária do ambiente e ligada à pobreza” 

(SINASON, 1982 apud VERGUEIRO, 2001, p. 94). Além disso, outros autores Reis 

(2009), Humeau (2009) e Santos (2013), citam como causa da DI as deficiências 

metabólicas, as malformações, os sintomas neurológicos e a genética ligada ao 

cromossomo X. Eles argumentam que mães de afetados pela DI são portadoras de 

alguma mutação no cromossomo X, que causa a DI nos filhos. A alteração 

cromossômica é ponto de concordância geral entre as várias linhas de investigação 

sobre as causas da DI. 

                                                                                                                                                         
mental, deficiência intelectual e desenvolvimental, deficiência intelectual, criança anormal poderão 
aparecer, ao longo desta dissertação. Optamos por utilizar o termo deficiência intelectual por 
acreditarmos que este se aproxima mais do conceito que envolve a DI. 
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As origens genéticas estão presentes em todas as classes sociais e 

frequentemente têm sido associadas a alterações no número de cromossomos e à 

sua estrutura, conforme argumenta Reis (2009, p. 1): 

 

As alterações cromossômicas numéricas e estruturais aparecem como 
causa importante de DM e a trissonomia do cromossomo 21, que afeta 
uma entre cada mil crianças nascidas vivas é a principal causa genética 
de DM. A herança monogênica pode ter herança autossômica ou ligada 
ao X e as mutações mitocondriais também contribuem para a DM. 

 

A descoberta dos multifatores relacionados à DI é resultado de estudos 

incessantes para descobrir quais são as suas reais causas e os possíveis meios de 

tratá-la. As primeiras pistas sobre a origem da DI surgiram a partir dos estudos de 

Púrpura e Padilla, apud Bear et al, (2008). Os autores estudaram o encéfalo de 

deficientes intelectuais e descobriram alterações estruturais nos dendritos. Veja a 

Figura 6. 

 

Figura 6 – Um dendrito normal e um anormal 

 
Fonte: Reproduzida de Bear et al, 2008, p. 43 

 

Púrpura e Padilla (1974) descobriram que os dendritos das crianças com DI 

são longos, finos e apresentam bem menos espinhos dendríticos. Pesquisas mais 

recentes de Humeau et al. (2009) reforçam que a morfogênese dos espinhos 

dendríticos possui características comuns a outros genes relacionados à DI. Os 

dendritos são importantes locais dos neurônios que aferem as sinapses por meio de 
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suas “raízes”. A membrana dendrítica pós-sináptica possui moléculas receptoras que 

detectam a presença de neurotransmissores na fenda sináptica, que é o espaço 

entre a membrana pré-sináptica e a pós-sináptica. Estruturalmente, os dendritos 

podem ser espinhosos ou não, dependendo da área que ocupam no cérebro e do 

formato do neurônio: estrelado ou piramidal. Por exemplo, no córtex cerebral, todos 

os dendritos são piramidais e mais espinhosos, ao passo que os neurônios 

estrelados podem ou não apresentar espinhos. 

Os pesquisadores Púrpura e Padilla (1974) propuseram que a DI seja um 

reflexo de inadequação na formação das conexões normais do cérebro, uma vez 

que a formação dos espinhos dendríticos era semelhante ao de fetos humanos 

normais. Em investigações mais recentes, uma das possíveis causas de 

malformação de espinhos dendríticos na DI sindrômica ou não sindrômica se dá pela 

redução de proteína neural.  “A proteína não é essencial para a formação de axônios 

e dendritos e para a determinação de seu comprimento, porém seu número reduzido 

leva a alteração do número e da distribuição dos espinhos dendríticos” (REIS, 2009, 

p.71). 

As alterações estruturais dos espinhos dendríticos interferem no recebimento 

de aferências sinápticas. “Acredita-se que elas isolem várias reações químicas 

disparadas por alguns tipos de ativação sináptica. A estrutura do espinho é sensível 

ao tipo e a intensidade de atividade sináptica. Alterações incomuns têm sido 

detectadas no encéfalo de indivíduos com prejuízos cognitivos” (BEAR et al, 2008, p. 

42). 

Humeau et al (2009) destacam que as inadequações nas transferências 

sinápticas são comuns em sujeitos com DI, acarretando déficits cognitivos. Assim, “a 

cognição, como outras funções cerebrais, requer um tratamento adequado da 

informação sensorial, que depende do momento da transferência do sinal dentro das 

áreas cerebrais conectadas”. (HUMEAU et al, 2009, p. 1).  

Como a aprendizagem depende essencialmente de transmissões sinápticas, 

a inadequação nessa atividade cerebral tem sido associada a quadros de DI para explicar a 

dificuldade que os deficientes têm em processar e armazenar informações na memória.  Nas 

patologias correlacionadas à DI, o déficit é causado pelo mau funcionamento da 

memória de trabalho, responsável por “manter durante alguns segundos, no 

máximo poucos minutos, a informação que está sendo processada no momento” 

(IZQUIERDO, 2002, p. 19). Desse modo, a aprendizagem que é resultado de um 
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processo contínuo de agrupamento de informações significativas, dependendo 

basicamente da memória e da atenção se vê prejudicada quando a MT deixa de 

analisar e processar as novas informações que chegam ao cérebro, dificultando a 

construção de novas informações para a reestruturação de esquemas mentais já 

consolidados.  

Qualquer desarranjo no funcionamento orquestral do sistema nervoso 

interfere na condição e no funcionamento biofisiológico e na aquisição de 

aprendizagens, principalmente as envolvidas nos saberes escolares, que requerem 

maior grau de atenção e memorização para posterior internalização dos 

conhecimentos adquiridos. 

 
O processo de atenção exige certo nível de ativação e atenção, de 
vigilância e seleção das informações. A ativação, por meio da vigilância, 
conecta-se com a atenção no sentido da capacidade de focalização da 
atividade. São elementos fundamentais de toda a atividade neuropsicológica, 
essenciais para manter as atividades cognitivas, inibindo os efeitos de 
muitos neurônios que não interessam à situação. Sem uma organização 
cerebral integrada intra e interneurossensorial não é possível uma 
aprendizagem normal. (PAULA et al., 2006, p. 226) 

 

Para Goldberg (2002), a perda cognitiva das funções executivas compromete 

drasticamente o comportamento humano, em nível cognitivo. Lent (2005) considera 

também como consequência o desajuste social no comportamento e as ações 

imediatas do comportamento. O comprometimento das funções executivas expresso 

em níveis comportamental e cognitivo, resulta nas 

 

[...] dificuldades na seleção de informação, distratibilidade, dificuldades na 
tomada de decisão, problemas de organização, comportamento 
perseverante ou estereotipado, dificuldade no estabelecimento de novos 
repertórios comportamentais, dificuldades de abstração e de antecipação 
das consequências de seu comportamento, impondo uma série de 
problemas à vida diária (MUÑOZ CÉSPEDES & TIRAPU-USTÁRROZ, 2004; 
STRAUSS, SHERMAN & SPREEN, 2006 apud DIAS, 2010, p. 82) 

 

Além das limitações cognitivo-comportamentais, expressas pelos autores, o 

desenvolvimento da linguagem na DI é normalmente comprometido, “com distúrbios 

de pronúncia, falta de conteúdos expressivos, inadequação na sintaxe, pouco 

interesse comunicativo e narrativo e distúrbios de entonação e de ritmo” (PFANNER; 

MARCHESCHI, 2008, p. 90). Os autores consideram que nos casos de síndromes 

específicas da DI, como a síndrome de Down, a criança possui déficit cognitivo que 

afeta a linguagem e a torna limitada em relação à formulação de novas sentenças, à 
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compreensão da mensagem verbal escrita ou oral. Nesses casos, a linguagem é 

globalmente inferior às capacidades cognitivas básicas, não verbais ou práticas, 

precisando o sujeito passar por reabilitação que estimule a ampliação do vocabulário, 

favoreça a compreensão, facilite a coerência comunicativa, estimule a memória 

linguística.  O nível de desenvolvimento potencial para a aquisição da linguagem 

depende do tipo e do quanto a cognição foi afetada tanto na DI sindrômica quanto na 

não sindrômica. 

Há, nos dois casos de DI, o condicionamento da inteligência e da 

aprendizagem à MT comprometida, que influencia na qualidade e na agilidade de 

elaborar informações. Na memória de “curto prazo”, pode-se ter um dano ligado ao 

aumento da quantidade de informação, por incapacidade seletiva dos estímulos, por 

déficits de motivação e por incapacidade de estratégias de memória” (PFANNER; 

MARCHESCHI, 2008, p. 93). 

Baddeley e colaboradores (2011) condicionam as tarefas de raciocínio e 

aprendizagem como dependentes de um sistema de MT capaz de manter e 

manipular temporariamente a informação. Os autores deixam implícita a ligação da 

inteligência na manipulação de informações nas atividades mentais dependentes da 

atenção e da qualidade da memória. Eysenck e Keane (2017, p. 428) afirmam que a 

capacidade da memória de trabalho tem alta correlação com o Quociente de 

Inteligência (QI) e, dessa forma, o desempenho na execução de atividades é melhor 

quando a inteligência é maior para realizar uma determinada atividade. 

As pessoas com DI possuem enorme dificuldade de processar informações, 

especialmente, se estas forem em sequência e descontextualizada. A dificuldade é 

causada pelo déficit na alça fonológica, responsável pelo armazenamento das 

informações orais, comprometendo o funcionamento normal da MT (Pereira, 1995). 

Braga (2011, p. 6) explica que: 

 
a alça fonológica parece exercer papel importante na aquisição do 
vocabulário e ela é afetada na Síndrome de Down. Em geral, as 
competências linguísticas são defasadas, o que explica a dificuldade em 
codificar fonologicamente as palavras durante a aquisição das mesmas, [...]. 
Quando as tarefas envolvem vocabulário receptivo o desempenho é 
relativamente bom para o nível cognitivo, mas quando a tarefa envolve 
vocabulário expressivo o desempenho é mais afetado. 

 

A dificuldade em codificar e processar informações nos sujeitos com DI 

sindrômica também é verificada na DI não sindrômica, devido ao comprometimento 
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na manipulação e armazenamento rápido das informações pela memória de trabalho. 

A questão evidencia que, na realidade escolar, o trabalho pautado somente na 

oralidade dificulta ou limita a aprendizagem e o desenvolvimento do deficiente. Isso 

coloca o professor diante da função de criar formas alternativas, como o uso de 

imagens ou de material textual menor e contextualizado, a fim de evitar grandes 

incompreensões causadas por textos enormes e/ou densos sem relação com a 

realidade prática. 

No processo de aquisição de escrita, o professor deve visar ao máximo a 

aprendizagem, considerando no processo a associação entre o conhecimento 

acerca do sistema de escrita que o aluno traz de casa e as novas representações 

escolares (Ide, 1993). O sucesso da aprendizagem irá depender do quanto os 

agentes contextuais, da família e  escola, estão comprometidos em desenvolver a 

linguagem oral e escrita do deficiente intelectual, pois, acreditamos que o 

envolvimento de todos em  potencializar as aprendizagens tornam os déficits 

orgânicos menos significativos, desse modo, não faz sentido deixar de investir nas 

potencialidades da pessoa com DI. 

 

1.3 Notas breves sobre a história da representação social do Deficiente 

Intelectual 

 
Pensar em deficiências significa, também, refletir a respeito de práticas 

históricas e culturais. Somos condicionados, pelo fator cultural de um determinado 

período, a agir de determinado modo em relação aos comportamentos daqueles 

considerados “diferentes” ou fora dos “padrões de normalidade” para uma dada 

realidade sociocultural. Por isto, a discriminação de pessoas portadoras deficiências, 

seja por considerá-las como um ser divino ou digno de piedade, foi tão comum nas 

antigas sociedades até se chegar à punição de práticas discriminatórias na 

atualidade (ARANHA, 2001) sob o discurso de que ser diferente é normal.  

Na Antiguidade, a economia da sociedade estava voltada para a agricultura 

baseada nas relações servis de trabalho. Na Esparta, esse modelo de organização 

econômica exigia pessoas fortes e fisicamente “normais” para desempenhar serviços 

braçais, dessa forma, as crianças “deformadas e indesejadas eram abandonadas 

em esgotos localizados no lado externo do Templo da Piedade” (ARANHA, 2001, p. 

160).  
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Foi na Idade Média, com o advento do cristianismo influenciador nos modos 

de pensar e agir na sociedade, que o infanticídio de deficientes começou a ser 

condenado (BIANCHETTI, 2000). Todos passaram a ser igualmente considerados 

filhos de Deus, possuidores de uma alma e, portanto, merecedores do respeito à 

vida e a um tratamento caridoso (ARANHA, 2001, p. 161). 

Para acompanhar as transformações na orientação do atendimento à pessoa 

com deficiência, vista a partir da era cristã como um ser merecedor de caridade e de 

cuidados, os responsáveis por cumprir os cuidados exigidos ao deficiente tiveram de 

se ajustar às novas orientações sociais, por esse motivo, começaram a surgir a roda 

de rejeitados, os manicômios, onde os deficientes e as pessoas rejeitas pela 

sociedade por diferentes motivos deveriam ser acolhidas. 

No entanto, a inicial mudança na transformação do olhar sobre a pessoa com 

deficiência não garantia a inclusão desse público em sociedade. Ao longo dos anos, 

a decisão de segregar os deficientes em espaços específicos serviu para reforçar 

que essas pessoas deveriam permanecer marginalizadas, revelando o pouco apreço 

da sociedade ao público com deficiências.  

Segundo Jannuzzi (1992), no Brasil Império foram pouquíssimos 

investimentos destinados ao atendimento das pessoas deficientes. Houve registro 

do surgimento de uma instituição para deficientes intelectuais anexa ao Hospital 

Juliano Moreira somente no ano de 1874, em Salvador (BA). Provavelmente, a 

instituição tenha surgido para atender quadros mais graves de DI que, “devido a 

comprometimentos orgânicos e mentais globais, fossem sobretudo, ou mais 

acentuadamente, problemas médicos, percebidos claramente pela família e pela 

comunidade, porque bem fora das expectativas sociais” (JANNUZZI, 1992, p. 23) 

O estreito contato de médicos com deficientes fez surgir as primeiras 

preocupações com os problemas de ordem pedagógica na DI. Posteriormente, 

pedagogos da rede regular de ensino, influenciados por psicólogos começaram a se 

atentar para a questão do trabalho pedagógico com deficientes intelectuais. 

A educação como a conhecemos hoje, inclusive para deficientes intelectuais, 

não interessava à sociedade composta em sua maioria por analfabetos que 

forneciam como produto de trabalho suas mãos de obra. Na sociedade ainda de 

base agrícola havia no meio rural sempre uma tarefa que pudesse ser executada por 

deficientes com comprometimento mental (JANNUZZI, 1992). Ademais, até o início 

do século XX não havia registros de deficiências intelectuais leves, estas “são típicas 
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das últimas décadas, como parte do processo de industrialização, urbanização e, 

principalmente, escolarização massiva” (FERREIRA, 1993, p. 20). 

A crescente industrialização no século XX tornou evidente a ampliação do 

quadro de pessoas com deficiência, pois os desajustes de condutas dessas se 

tornaram mais perceptíveis na configuração social e de trabalho que se instaurava.  

As deficiências observadas eram na área de desenvolvimento intelectual, da 

linguagem e sócio-emocional. Esses recém-descobertos deficientes não 

apresentavam evidências de disfunções orgânicas (FERREIRA, 1993), como é o 

caso do nosso pesquisado. Por isso, são os mais difíceis de serem identificados na 

sociedade. Nesses casos, os déficits estão mais voltados para os problemas de 

aprendizagem, comunicação e socialização, logo, é preciso compreender de que 

forma o contexto sociocultural “atinge o convencimento sobre modos de pensar, 

comunicar e interagir considerados adequados e sobre modos que se diferenciam 

dos primeiros, a ponto de serem considerados anormais” (FERREIRA, 1993, p. 21) 

Os novos quadros de DI se tornaram visíveis ao grande público e modificaram 

as normas preestabelecidas pelos grupos sociais aos quais pertenciam os sujeitos 

com DI, provocando a desordem na prestação de serviços escolares, tipicamente 

destinados aos burgueses até meados do século XX. Os deficientes não recebiam 

serviços educacionais de profissionais da área, mas sim, orientações de natureza 

médicas nas escolas, com ênfase na higienização, autocuidado e saúde pública. 

(OLIVEIRA; RAIÇA, 1990). 

Januzzi (1992) explica que médicos acreditavam que a falta de higiene 

relacionada à pobreza nas grandes aglomerações urbanas trazia como 

consequência entre outras coisas a sífilis, tuberculose, doenças venéreas e a DI. A 

partir de estudos genealógicos, surgidos nos Estados Unidos e Inglaterra, supõe-se 

que a DI seja transmitida geneticamente (Ferreira, 1993), o que provocou o 

surgimento do movimento eugênico, o qual tinha dentre os seus princípios que a 

capacidade intelectual era hereditária, para justificar a discriminação contra pessoas 

com deficiências intelectuais, pobres e negros. Julgavam ser possível a aplicação da 

“eugenia entre os favelados para a regeneração física e psíquica” (JANNUZZI, 1992, 

p. 33), expressando a violência discriminatória contra as camadas mais baixas da 

população. 

A área educacional só começa a ganhar importância no tratamento e na 

educação de crianças com DI, que se encontravam segregadas no mesmo espaço 
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que adultos considerados “loucos”, à medida que médicos atribuem ao trabalho 

pedagógico as melhoraras do estado mental de crianças. Percebe-se, então, a 

necessidade de separar os adultos das crianças devido às diferenças na conduta 

daqueles, e para que essas pudessem receber o atendimento pedagógico em 

classes distintas, mas em pavilhões ainda anexos aos hospitais. 

Apesar da manutenção do quadro de segregação de pessoas com 

deficiências, começam a existir tentativas de promover desenvolvimento nas 

crianças por vias diferentes das médicas e químicas. Ainda, de acordo com Jannuzzi 

(1992, p. 35), a mudança da orientação demonstrava “a importância da educação; 

era já o desafio trazido ao campo pedagógico, em sistematizar conhecimentos que 

fizessem dessas crianças participantes de alguma forma do grupo social de então”. 

Posteriormente, a vertente psicopedagógica baseou-se na aplicação da 

escala métrica de inteligência de Binet/Simon3 para a verificação do aproveitamento 

escolar a partir de critérios postulados na escala. Nessa época, com a aplicação da 

escala métrica, a escola ditava as regras a respeito de quem era ou não capaz de 

receber instrução, ou seja, o problema era de caráter orgânico e estava centrado no 

deficiente, não havia menção, por parte da escola, de que a aprendizagem talvez 

não ocorresse por deficiência do modelo do sistema educacional. 

Foi em meados de 1915, em consonância com Jannuzzi (1992), que surge a 

defesa pela educação especial dos deficientes em função da economia financeira 

que se pretendia fazer nos cofres públicos. Governantes objetivavam economizar ao 

deixar de construir manicômios, asilos, penitenciárias, logo a opção que restaria ao 

deficiente seria sua inserção na escola com vista ao desenvolvimento de aptidão 

para o mercado de trabalho, de acordo com o socialmente considerado produtivo, 

isto é, para gerar lucros na/para sociedade em início de industrialização. 

A supracitada relata que as crianças com DI deveriam ser educadas em 

classes distintas sob a orientação de médicos auxiliados pelos pedagogos, sendo 

que os casos mais severos de deficiência ficariam sob os cuidados médicos, já que 

consideravam que os sujeitos nessas condições não aprendem e “o que é pior, 

impedem que as crianças normais aproveitem convenientemente a instrução que 

lhes é proporcionada” (MAGALHÃES apud JANNUZZI, 1992, p. 47). Por outro lado, 

                                                 
3 A escala de inteligência criada no início do século XX funcionou para medição do quociente de 
inteligência e separação das crianças consideradas menos inteligentes das mais inteligentes, 
mediante a aplicação e realização de atividades diversas.  
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os casos menos comprometedores envolviam a atenção médica sob a 

responsabilidade de neurologistas atuando no combate do defeito biológico junto ao 

trabalho de pedagogos.  

Os objetivos dos profissionais consistiam em transformar a condição biológica 

do deficiente, a fim de integrá-lo à classe normal de ensino (JANNUZZI, 1992). Em 

resumo, tínhamos um modelo de educação especial centrado no defeito e não nas 

potencialidades que poderiam ser alcançadas caso o deficiente recebesse 

atendimento adequado. Além do mais, a escola especial funcionava prioritariamente 

como um meio de viabilizar o autocuidado e a participação do deficiente em 

atividades rotineiras (Jannuzzi,1992). 

A renovação no ensino só veio na década de 1930 com o movimento Escola 

Nova inspirado em ideais políticos e filosóficos que pregavam o direito e igualdade 

de todos à educação. Uma das mudanças no âmbito da DI foi a conclusão de que 

esta não estava ligada somente à pobreza, uma vez que havia crianças de classe 

média-alta que também apresentavam desenvolvimento intelectual abaixo do 

esperado. A outra mudança, diz respeito à interpretação dos testes de inteligência 

que, segundo Jannuzzi, mediam as aptidões desenvolvidas no seio familiar, social e 

escolar, e não as disposições inatas. A terceira mudança veio seguida do ideal de 

que a educação não deveria ser fornecida ao deficiente intelectual apenas com 

finalidade instrucional, mas sim educacional, envolvendo o desenvolvimento físico, 

social e intelectual. A escola priorizaria “as atividades manuais, sensoriais, devendo 

ser destinado pouco tempo para a realização de atividades de leitura e escrita 

(JANNUZZI, 1992, p. 89) 

Para se adaptar aos novos ideais educacionais, a autora, anteriormente citada, 

esclarece que surgiu no ano de 1935, no Brasil, o Instituto Pestalozzi como órgão da 

Secretaria de Educação. No instituto especializado eram atendidas crianças com 

diversas necessidades especiais como mentais, físicas ou sociais que precisavam 

de atendimento educacional especializado, entretanto, ainda não havia parâmetros 

técnicos no qual o processo de ensino para a aprendizagem escolar pudesse se 

amparar. Tal situação gerou complexidade no serviço prestado ao público “pela 

indefinição da estrutura do atendimento proporcionado ou que se esperava 

proporcionar à pessoa com DI” (MAZZOTA, 1987). 

É somente com o ideal de educar a todos que formas alternativas de métodos 

educacionais que contemplassem os deficientes e pessoas de classe média-baixa 



42 

 

puderam ser pensadas como viabilizadoras da aprendizagem escolar, uma vez que 

a história da educação brasileira esteve, antes, voltada ao atendimento de interesses 

burgueses. Dessa forma, a organização didática dos conteúdos escolares estava 

direcionada à manutenção desse público dominante sem que pudesse haver, de fato, 

um serviço educacional que se preocupasse com a educação escolar do deficiente 

intelectual para o exercício de sua cidadania.  

Nesse cenário, não havia como pensar em inclusão, tampouco nas pessoas 

que necessitavam receber atendimento educacional especializado, pois não havia 

democracia no que tange ao direito de recebimento de educação. Não adianta 

prover igualdade de oportunidades por meio de leis, se a sociedade não for 

preparada para garantir o acesso da pessoa com deficiência a essas oportunidades 

(ARANHA, 2001).  Na sociedade ultramoderna, diversas são as técnicas e suportes 

(letramento, computador) que viabilizam a aprendizagem de pessoas com déficits 

cognitivos, bastando apenas buscar soluções imediatas para tornar a pessoa com DI 

sujeito de seu próprio processo educacional, nesse sentido, discutiremos no capítulo 

seguinte a respeito do processo de aprendizagem da pessoa com DI dentro da 

perspectiva sócio-histórico-cultural. 
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2 O PROCESSO DE APRENDIZAGEM DE SUJEITOS COM DI NA PERSPECTIVA 

SÓCIO-HISTÓRICO-CULTURAL 

 

Neste capítulo, discutimos a questão da aprendizagem, considerando 

algumas diferenças apresentadas no processo de aprendizagem de sujeitos com DI. 

Para a discussão proposta, centramo-nos na perspectiva sócio-histórico-cultural para 

a formação do sujeito social na interação com o outro, por meio da linguagem, como 

instrumento de significação social e cultural. Primeiramente, destacamos a questão 

da formação orgânica da memória, do ato de pensar e, posteriormente, os 

elementos de natureza social que contribuem para o desenvolvimento das funções 

psicológicas superiores, com destaque para a linguagem. 

No âmbito sócio-histórico-cultural, considera-se que o desenvolvimento das 

funções psicológicas da pessoa com DI está centrado na junção das relações 

biológicas e sociais. Com base nesse entendimento, as funções psíquicas 

superiores se estabelecem na relação homem-cultura, a partir de relações 

historicamente construídas, generalizadas e transmitidas de geração a geração 

mediante a aquisição de signos linguísticos, essenciais para a constituição de 

aprendizagens (VYGOTSKY, 2008) 

Na medicina clínica é recorrente atribuir as causas da DI a fatores puramente 

biológicos marcados por inadequações orgânicas, principalmente nas conexões do 

SNC, assim como as suas consequências, que desencadeiam a dificuldade de 

aprendizagem, socialização, apropriação da linguagem, previsão de situações de 

perigo, de abstração, entre outras características comuns à DI. Entretanto, no viés 

da perspectiva sócio-histórico-cultural de Vygotsky, além da consciência da 

existência de fatores biológicos na DI, soma-se a estes o tratamento da sociedade 

ao sujeito com deficiência, assim como sua consequência na formação do DI, 

enquanto um ser social 

Para melhor compreendermos como os fatores orgânicos e sociais 

influenciam a aprendizagem e o desenvolvimento de funções psicológicas superiores 

de deficientes intelectuais, apoiamo-nos em estudos de Vygotsky (1997; 2007) e 

Luria (1986, 2005), além de outros autores. Posteriormente, apresentamos as 

reflexões de Pino (2005) sobre as relações biológicas e a atuação de práticas 

culturais para a formação humana, a partir do postulado de que o desenvolvimento 

se dá pelas vias individual e social. Por fim, consideramos que o ser humano se 
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constitui social e biologicamente, logo, é função da sociedade criar condições de 

aprendizagem para completar o que está intrinsecamente em déficit no 

desenvolvimento da pessoa com DI. 

Assim, organizamos o texto a partir da discussão da formação orgânica para a 

aprendizagem, das influências sociais e da teoria de Vygotsky (2007) sobre a Zona 

de Desenvolvimento Proximal (ZDP), a qual traça a diferença entre desenvolvimento 

real e desenvolvimento potencial. Por fim, abordamos o estudo de Pino (2005), no 

qual é discutido a respeito do instante em que as práticas culturais começam a 

influenciar o ser humano em nível biológico e a transformar as suas ações. Como 

veremos adiante, o autor acreditava na possibilidade de o ser humano nascer e viver, 

por um determinado período de vida, destituído de cultura. Entretanto, ficou provado 

que isso não é possível, porque desde o instante em que a criança nasce existem 

organizações culturais agindo sobre ela.  

 

2.1 DI: aprendizagem na perspectiva sócio-histórico-cultural 

 

Ao considerar a relação homem-mundo, resultante do cruzamento de 

processos biológicos e culturais, Vygotsky (1997) explica que à deficiência não pode 

ser atribuída somente os fatores de ordem primária, ou seja, malformações cerebrais, 

lesões cerebrais, alterações cromossômicas, entre outros fatores que influenciam a 

aprendizagem e o desenvolvimento do deficiente, também deve-se considerar os 

aspectos de ordem secundária, que estão no nível social, referentes às 

consequências dos aspectos de ordem primária além das relações criadas entre 

pessoas de diferentes contextos sociais. A distinção dos diferentes aspectos levou o 

autor a se questionar sobre quais fatores determinam o desenvolvimento diferente 

do deficiente intelectual, o que o levou a seguinte  constatação: 

 
[...] o desenvolvimento incompleto das funções superiores está ligado ao 
desenvolvimento cultural incompleto da criança deficiente intelectual, a sua 
exclusão do ambiente cultural, da “nutrição ambiental”. Por causa da 
insuficiência não se sente oportunamente a influência do meio ambiente 
circundante, e por consequência seu retardo se acumula, se acumulam as 
características negativas, se acumulam as complicações adicionais em 
forma de um desenvolvimento social incompleto de uma negligência 
pedagógica. Com frequência as complicações secundárias são o resultado 
de uma educação incompleta (VYGOTSKY, 1997, p. 144-145) (Tradução 
nossa). 
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Nesse sentido, é inimaginável conceber a aprendizagem fora de contextos 

sociais, históricos e culturais. Para Vygotsky (1997), o desenvolvimento cognitivo 

está primeiramente localizado no social (entre pessoas) e é convergido em funções 

mentais (de nível individual). No nível cognitivo, a aprendizagem humana deve-se ao 

sistema biológico ligado à memória e à sua funcionalidade de processar e 

armazenar novas informações e reestruturar velhos conhecimentos em novos, a 

partir da interação do homem com o seu ambiente social e da apropriação de signos 

linguísticos, puramente humanos. 

Vygotsky (2007) classifica a memória em dois tipos: a memória natural, de 

natureza biológica, predominatemente presente em povos que não dominam o uso 

da escrita. Ela é caracterizada pela retenção de experiências reais, como 

consequência dos estímulos externos (ambientais) sobre o homem; e a memória 

mediada, cuja composição está para além do biológico, pois há a incorporação de 

elementos socioculturais, mediante estímulos artificiais. Vygotsky destaca que as 

funções elementares sofrem influências e têm o comportamento modificado quando 

se faz o uso de signos artificiais: 

 
As funções elementares têm como característica fundamental o fato de 
serem total e diferentemente determinadas pela estimulação ambiental. No 
caso das funções superiores, a característica essencial é […] a criação e o 
uso de estímulos artificiais que se tornam a causa imediata do 
comportamento (VYGOTSKY, 2007, p. 33). 

 

Para ele, o aprendizado do uso de instrumentos e da fala adquiridos durante a 

infância simbolizam o centro da pré-história do desenvolvimento cultural da 

humanidade. A história natural do signo linguístico é obtida na transição do nível 

elementar para o nível superior, ou seja, do biológico para o cultural. Inicialmente, a 

criança concebe o ato de pensar estritamente ao de lembrar. “Para crianças muito 

pequenas, pensar significa lembrar; em nenhuma outra fase, depois dessa muito 

inicial da infância, podemos ver a conexão íntima entre as duas funções 

psicológicas”. (VYGOTSKY, 2007, p. 48).  

Na criança pequena, o ato de pensar está expresso em suas experiências 

materiais, no lembrar, o conteúdo do ato de pensar da criança não é tão 

determinado pela estrutura conceitual, mas muito pelas suas lembranças que se 

constituíram a partir de experiências vivenciadas em situações concretas. Dessa 

forma, Vygotsky afirma que o caráter do pensamento é sincrético, ao passo que o 
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pensar depende primeiramente da memória, na qual há a presença de vários 

elementos culturais. 

O desenvolvimento de conceitos visuais na criança também se origina no 

concreto. Vygotsky (2007) cita a pesquisa na qual as crianças foram solicitadas a 

transferir uma relação apreendida com determinado conjunto de estímulos a outro 

conjunto similar. Na pesquisa, o autor conclui que as transferências ocorreram por 

meio de lembranças de exemplos isolados e que isso acontece porque as 

representações gerais da criança se baseiam nas lembranças a partir de exemplos 

concretos por não terem ainda o caráter de abstração. A elaboração conceitual das 

coisas no mundo ainda é, para a criança, marcada pela lembrança do concreto. 

As funções inferiores, como a percepção natural, memória natural e atenção 

involuntária, com a mediação da linguagem, transformam-se em percepção mediada, 

memória mediada e atenção voluntária. Desse modo, a cognição passa a ser 

determinada pela linguagem, cujas características são socioculturais e influenciam 

no desenvolvimento cognitivo. 

Em outro exemplo, Vygotsky (2007, p. 49) dá à memória posição de destaque 

nos primeiros estágios do desenvolvimento infantil. A relação entre significante e 

significado é diferente para crianças e adultos. Nas crianças, os conceitos associam-

se à sua experiência e a influência “não mediada” dessa experiência registrada na 

sua memória determina diretamente toda a estrutura do pensamento delas. É 

somente na adolescência que se inicia a inversão das funções psicológicas. A 

memória está “carregada de lógica”, o que reduz o processo de lembrança ao 

estabelecimento e encontro de relações lógicas.  Desse modo, “para as crianças, 

pensar significa lembrar; no entanto, para o adolescente, lembrar significa pensar” 

(VYGOTSKY, 2007, p. 49). 

A laicidade evidencia como as relações entre funções cognitivas mudam no 

curso do desenvolvimento, consolidando a disposição para a formação de conceitos 

abstratos. Assim, Conceito “é um ato real e complexo de pensamento que não pode 

ser ensinado por meio de treinamento, só podendo ser realizado quando o próprio 

desenvolvimento mental da criança já tiver atingido o nível necessário” (VYGOTSKY, 

2008, p. 104).Nesse sentido, a generalização de um conceito expresso por uma 

palavra, inicialmente, é do tipo primitivo, posteriormente, verdadeiros conceitos são 

formados, indicando o desenvolvimento de funções intelectuais, como a “atenção 
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deliberada, memória lógica, abstração, capacidade para comparar e diferenciar” 

(VYGOTSKY, 2007, p. 104). 

Segundo Vygotsky, os aparatos que interferem no desenvolvimento cognitivo 

do sujeito é o perceptivo, o de resposta e o Sistema Nervos Central. No deficiente 

intelectual, a memória e a capacidade de observação são funções que, explica o 

autor, seguem a via do desenvolvimento, contudo, apresentam insuficiência no SNC, 

demandando ajustes nos conteúdos instrutivos, uma vez que o deficiente demonstra 

possuir um intelecto capaz de realizar atividades racionais e motoras.  

Como na DI os mecanismos do SNC, a percepção, o planejamento e a 

execução de ações são deficitários, os sujeitos com DI tendem a avançarem 

timidamente nos estudos quando são somente condicionados ao treinamento, a fim 

de executar determinada tarefa. Sabemos, a partir dos estudos de  Vygotsky (1997), 

que as funções psicológicas superiores para se estruturarem “dependem da conduta 

da coletividade da criança e constituem o campo que admite em maior medida a 

nivelação e atenuação das consequências do defeito e apresenta as maiores 

possibilidades para a influência educativa” (VYGOTSKY,1997, p. 222). Assim, limitar 

o deficiente intelectual à apropriação de conceitos somente a partir de elementos 

concretos elimina qualquer vestígio de pensamento abstrato que o deficiente 

intelectual possa vir a ter. O sistema de ensino no qual a base para a aprendizagem 

é situada no concreto, não auxilia o deficiente intelectual a desenvolver o 

pensamento abstrato, pelo contrário, reforça a deficiência inata (VYGOTSKY, 2007, 

p. 101). 

Em nível social, o desenvolvimento incompleto das funções psicológicas 

superiores se torna evidente nas relações estabelecidas em sociedade. O defeito se 

sobressai quando a sociedade moderna exige mais em níveis intelectuais, o que 

dificilmente aconteceria em uma sociedade mais rudimentar. Logicamente, 

inadequações de aprendizagens, cognitivas, de linguagem e de motricidade são 

mais perceptíveis, o que expressa a necessidade de “nutrir o social”, a fim de 

trabalhar na pessoa com DI o desenvolvimento que ainda se mostra incompleto.    

Apesar de a aprendizagem constituir-se como dimensão subjetiva, ela é 

também construída a partir de configurações históricas e de sentidos subjetivos 

(MARTÍNEZ, 2005). Na realidade concreta, cada cultura configura-se de diferentes 

formas, o que inviabiliza um modelo geral e igualitário de aprendizagem. 
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A aprendizagem da cultura acaba por levar a uma determinada cultura da 
aprendizagem. As atividades de aprendizagem devem ser entendidas no 
contexto das demandas sociais que a geram. Além de, em diferentes 
culturas, se aprenderem coisas diferentes, as formas ou processos de 
aprendizagem culturalmente relevantes também variam. A relação entre o 
aprendiz e os materiais de aprendizagem está mediada por certas funções 
ou processos de aprendizagem, que se derivam da organização social 
dessas atividades e de metas impostas pelos instrutores (POZO, 2002, p. 
25 apud AYACH ANACHE; MITJÁNS MARTÍNEZ, 2007, p. 43). 

 

Logo, a aprendizagem está entrelaçada aos modelos de cultura que a 

configura, assim, na DI somente o modelo elementar, possível basicamente com 

sistemas de memória, não considera a aprendizagem em toda sua complexidade.  

As demandas culturais das sociedades modernas exigem do deficiente 

intelectual o desenvolvimento de formas superiores de comportamento mais 

elaboradas, obrigando-o a pensar e a se apropriar de habilidades, de certos 

comportamentos e de valores típicos de uma dada realidade como aconteceu no 

início do século XX com a chegada da industrialização. Nessa época, pessoas com 

DI tentaram se ajustar à nova configuração social. A dificuldade de reajustamento 

acabou revelando um quadro de DI leve do qual não se tinha conhecimento, 

expresso pela dificuldade de aprendizagem (JANUZZI,1992). 

Nesse instante, a sociedade capitalista se vê obrigada a instruir essas 

pessoas para o mercado de trabalho. Nas palavras de Vygotsky (1997, p. 187), 

“onde não é possível avançar no desenvolvimento orgânico, abre-se um caminho 

sem limites para o desenvolvimento cultural”. Cada cultura precisa comprometer-se 

com a tarefa de compensar o desenvolvimento cognitivo do sujeito com DI, 

fornecendo-lhe alternativas que tornem viável e significativa a aprendizagem não só 

para o trabalho, mas também para o ensino escolar.  

Uma vez que elencamos o desenvolvimento cultural como a base para 

compensar as inadequações na DI, é de se considerar a hipótese de que o 

desenvolvimento de funções psicológicas superiores nos quadros de DI é 

semelhante ao de outros seres humanos (ALMEIDA, 2016), pois os sujeitos não se 

encontram isolados no mundo, pelo contrário, sofrem as consequências dele, mas 

de uma maneira distorcida por causa do tratamento recebido pelo outro em função 

de sua condição. Por isso, a adoção de alternativas de ensino diferenciadas para 

que a aprendizagem se realize majoritariamente em instituições escolares se faz 

necessária. 



49 

 

Todas as crianças “normais” ou com deficiências, ao adquirirem os métodos e 

os hábitos de aprendizagem da escola, desenvolvem as suas capacidades, 

compensam as deficiências e realizam o seu potencial de desenvolvimento mental 

(LURIA, 2005, p. 107) (Grifo nosso). Além da criação de alternativas ou materiais 

que produzam aprendizagem, é preciso o amadurecimento das funções psicológicas 

superiores para a ampliação do conhecimento que envolve conceitos que vão dos 

cotidianos aos científicos: 

 

A dialética do desenvolvimento e da educação da criança anormal, consiste 
entre outras coisas, em que não se realizem por via direta senão indireta. As 
funções psíquicas surgidas no processo de desenvolvimento histórico da 
humanidade e cuja estruturação depende da conduta da coletividade da 
criança constituem o campo que admite em maior medida a nivelação e 
atenuação das consequências do defeito e apresenta as maiores 
possibilidades para a influência educativa (VYGOTSKY, 1997, p. 222) 

 

O desenvolvimento incompleto das funções psicológicas superiores na DI não 

se restringe somente ao nível cognitivo, pois as influências das relações sociais 

mediadas pelo outro, mediante o uso da linguagem, e por nossas experiências, 

devem ser consideradas fundamentais na autonomia do sujeito em relação à sua 

aprendizagem e na elaboração de materiais que estão relacionados à sua 

capacidade cognitiva, mas não limitados a ela. 

Numa perspectiva discursiva, Bakhtin (2009, p. 119) defende que o 

crescimento individual está proporcionalmente ligado ao social, ao destacar que 

“quanto mais forte, mais bem organizada e diferenciada for a coletividade no interior 

da qual o indivíduo se orienta, mais distinto e completo será o seu mundo interior”. 

Os nós da atividade mental permitem o eu adentrar em diversas esferas do 

conhecimento interior construído socialmente. A mediação na interface com nossas 

experiências cria situações de aprendizagem nas quais a interação permite, mesmo 

que de maneira assistemática para o sujeito com DI, a ampliação do conhecimento. 

Para o autor, “o centro organizador de toda enunciação, de toda expressão, não é 

interior, mas exterior: está situado no meio social que envolve o indivíduo”. 

(BAKHTIN, 2012, p.122) 

Mesmo que a coletividade social desperte potencialidades antes 

inalcançáveis, sem a mediação ou sem as experiências individuais, cada indivíduo, e 

aqui incluímos as pessoas com DI, tem um tempo e um modo de aprender que não 

são definidos pelas regras preestabelecidas socialmente. Nesse sentido, estimular o 
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indivíduo à aquisição de formas de linguagem  é de extrema importância pelo fato de 

essa mediar a aprendizagem na relação homem e mundo, além de possibilitar o 

planejamento de ações, a autorregulação e modificação do comportamento. No 

sujeito mediado pela linguagem, “as funções cognitivas e comunicativas da 

linguagem tornam-se, então, a base de uma forma nova e superior de atividades nas 

crianças, distinguindo-as dos animais”. (VYGOTSKY, 2007, p. 18) 

É por meio da linguagem que o homem assimila as experiências construídas 

por seus antecessores (LURIA, 2005). A função generalizadora da linguagem 

possibilita ao homem a apropriação de experiências humanas, sociais e culturais 

que o conduzem ao desenvolvimento mental, uma vez que a “experiência histórico-

cultural não está consolidada somente nas coisas materiais; está generalizada e 

reflete-se de forma verbal na linguagem” (LEONTIEV, 2005, p. 101). 

A essência da memória, segundo Vygotsky (2007), reside no fato de o ser 

humano construir suas lembranças com o auxílio de signos. Nesse sentido, a 

exteriorização das lembranças encontra na palavra algo fundamentalmente 

revelador das dinâmicas sociais. 

 

A palavra revela o modo como os valores explicitam-se e confrontam-se em 
diferentes contextos, portanto ela é a manifestação do papel mediador da 
linguagem nos movimentos da história, da cultura e do lugar que o sujeito 
ocupa nessa intermediação. A palavra é também o caminho para se 
engendrarem as mudanças necessárias para ressignificar e transformar 
permanentemente a experiência humana no fluxo da história (PAN, 2013, p. 
118) (Grifo nosso). 

 

A palavra atua nos comportamentos humanos e tem como característica 

fundamental a influência no ambiente, modificando o próprio comportamento do 

homem para agir no ambiente que estará sob seu controle. À linguagem assimilada 

também é atribuída a função de organizar o pensamento, consequentemente, a 

percepção e a memória organizadas através de palavras combinadas elevam tanto o 

nível de aquisição de experiências humanas e históricas quanto individuais, que 

juntas produzem a aprendizagem. 

Numa perspectiva individualista, “aprender é uma ação humana criativa, 

individual, heterogênea e regulada pelo sujeito da aprendizagem, 

independentemente de sua condição intelectual ser mais ou ser menos privilegiada” 

(BATISTA; MANTOAN, 2007, p. 18).  Consideram-se as particularidades individuais, 

ou seja, os fatores biológicos constituídos principalmente pelos processos 
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elementares envolvidos na construção da aprendizagem. Nesse caso, não se 

consideram os elementos sócio-históricos-culturais, como a família, a escola, as 

instituições religiosas, dentre outras da esfera social,  envolvidos nos saberes 

adquiridos pelo homem ao longo de sua história, nem os mediadores relacionados 

diretamente à função de construir conhecimento, tampouco a escolha na elaboração 

de materiais que proporcionem experiências que resultem em aprendizagem 

significativa. 

De fato, a ação de aprender envolve a individualidade do sujeito, mas não se 

reduz a isso, pois o êxito da aprendizagem também depende da mediação do outro, 

construída na interação, e de formas alternativas de aprendizagem, conforme afirma 

Vygotsky (2007, p. 101): “as crianças retardadas, quando deixadas a si mesmas, 

nunca atingem formas bem elaboradas de pensamento abstrato, é que a escola 

deveria fazer todo esforço para empurrá-las nessa direção, para desenvolver nelas o 

que está intrinsecamente faltando no seu próprio desenvolvimento”. 

Assim sendo, é de se considerar que, mesmo com limitações cognitivas, o 

deficiente é capaz de abstrair e formar conceitos, ou seja, de trabalhar as funções 

psicológicas superiores. O referido autor esclarece que os processos são 

normalmente mais lentos, mas possíveis de acontecer se a instituição responsável 

por desenvolver saberes sistematizados souber produzir meios que conduzam o 

deficiente ao desenvolvimento prospectivo. 

Nas relações dialógicas para a promoção do conhecimento, a palavra é o 

principal elemento de comunicação, cria relações com o outro e funciona como 

instrumento mediador da aprendizagem. De acordo com Luria (1986, p. 57), 

 

A palavra não somente designa objetos do mundo externo, ações, traços, 
relações, mas também analisa e generaliza esses objetos, a palavra é o 
instrumento de análise da informação que o sujeito recebe do mundo 
externo. No início da vida da criança o significado da palavra possui um 
caráter afetivo, ao finalizar a idade pré-escolar e no começo da escolar, no 
significado da palavra já se encerram impressões concretas sobre a 
experiência real e prática; nas etapas posteriores começam haver por trás 
das palavras sistemas complexos de enlaces e relações abstratas e a 
palavra começa a introduzir o objeto em uma determinada categoria de 
sistemas conceituais hierarquicamente organizados. 

 

É por meio do uso da palavra que, inicialmente, funciona como um 

instrumento de análise de informações externas que o sujeito constrói suas 

impressões a respeito de suas experiências sociais na realidade concreta. 
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Posteriormente, a palavra constituirá de sentenças complexas ligados à abstração. 

As funções mentais superiores organizadas em direção à aprendizagem necessitam 

de estímulos intelectuais, inclusive nos casos de DI. O mediador, seja ele o 

professor ou colega mais capaz em determinada situação, munido de recursos 

linguísticos garante as trocas de informações para a efetivação processual de 

apropriação de conhecimento sistematizado. 

Conforme Vygotsky (2007), o aprendizado escolar cria algo novo no 

desenvolvimento da criança. A partir dessa premissa, é criado o conceito de zona de 

desenvolvimento proximal, definida como: 

 
[...] a distância entre o nível de desenvolvimento real, que se costuma 
determinar através da solução independente de problemas, e o nível de 
desenvolvimento potencial, determinado através da solução de problemas 
sob a orientação de um adulto ou em colaboração com companheiros mais 
capazes (VYGOTSKY, 2007, p. 97). 

 

O nível de desenvolvimento real é expresso por aquilo que a criança sabe 

fazer sozinha, são funções mentais já consolidadas nela. Mas, para Vygotsky, o que 

a criança consegue fazer com a ajuda do outro pode ser mais indicativo de seu nível 

de desenvolvimento, especialmente na deficiência intelectual, do que o que ela 

consegue fazer por si mesma. Dentro da perspectiva sociointeracionista, o que a 

criança faz com a mediação do outro é representativo de suas potencialidades, pois 

permite o sujeito passar de um nível de desenvolvimento já consolidado para outro 

que pode vir a se consolidar. 

Na DI, é comum nas práticas pedagógicas a elaboração de materiais que se 

utilizam de métodos completos do tipo “observar e fazer” 4 , limitados ao que o 

deficiente consegue fazer sozinho. Esse modelo, segundo o autor supracitado, 

funciona apenas para reforçar a deficiência, retirando do deficiente o direito de 

desenvolver quaisquer rudimentos de pensamento abstrato que por possam vir a ter. 

Vygotsky (2007) chama a atenção para a diferença entre idade mental e 

desenvolvimento. Diferentemente do que acontece com pessoas com DI, geralmente 

atrasadas no curso do seu desenvolvimento em relação à idade biológica, outras 

                                                 
4 O ideal de aprendizagem baseada em métodos concretos advém de estudos que evidenciam a 
dificuldade que crianças com DI têm de elaborar pensamento abstrato. Segundo Vigotsky (2007) 
trabalhos pedagógicos orientados somente nessa direção demonstraram-se insuficientes, já que 
elimina qualquer possibilidade de desenvolvimento do pensamento abstrato além de reforçar as 
deficiências inatas.  
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crianças de mesma idade podem estar em um nível mais avançado. Logo, a idade 

mental não é determinante para separar o que a criança pode ou não fazer, o autor 

chama esse quadro de Zona de Desenvolvimento Proximal. Na ZDP, as funções que 

ainda não amadureceram na criança estão reunidas. Elas se encontram em 

processo de maturação e, por esse motivo, a mediação na resolução de problemas 

se faz necessária. 

O posicionamento vygotskyano reforça a ideia de que no curso da aquisição 

da linguagem não há como desvincular a influência da aprendizagem da vida 

intelectual do outro no sujeito em formação, configurando a aquisição do 

conhecimento como algo essencialmente social.  

O desenvolvimento de funções psíquicas superiores vai além do nível 

imitativo da capacidade da criança, o que modificou as crenças nos testes de 

diagnósticos que determinavam qual o nível de desenvolvimento que a pessoa com 

DI seria capaz de alcançar, deixando de fora qualquer tentativa de ativar 

potencialidades abstratas. Os pressupostos vigotskianos, em estudos com crianças 

com déficits cognitivos, mostram que o concreto deve ser apenas o ponto de partida 

de onde deve-se iniciar o trabalho pedagógico rumo à aprendizagem para a 

aquisição de novos conhecimentos, mas nunca o fim determinado em si mesmo. 

 

2.2 A relação entre aspectos biológicos e culturais 

 

O princípio vygotskyano de que o desenvolvimento das funções psicológicas 

superiores se dá na cultura levou Pino (2005) a propor a hipótese de um momento 

em que a criança estaria destituída de aspectos culturais, no qual o biológico seria 

regido apenas por leis naturais e interiores, sem a existência e interferência do 

nascimento cultural na criança: “a razão é simples: se as funções culturais têm que 

se “instalar” no indivíduo, (e isso se dá na interação), é porque elas ainda não estão 

lá, ao contrário do que ocorre com as funções biológicas que estão lá desde o início 

da existência, nem que seja de forma embrionária” (PINO, 2005, p. 47) (Grifo nosso). 

A instigante questão incentivou o autor a propor uma pesquisa de observação 

realizada com uma criança desde o nascimento até completar um ano de idade, com 

o objetivo de verificar como “é o processo de transformação das funções biológicas 

pela ação da cultura, transformações que só podem ser detectadas por meio dos 

indícios de sua ocorrência” (PINO, 2005, p. 265). A pesquisa constitui de 
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observações e registros em vídeo de momentos da vida da criança desde o instante 

de seu nascimento até completar um ano de idade.  

No estudo, considerando a perspectiva sócio-histórico-cultural, Pino chega à 

conclusão de que desde o nascimento da criança é impossível separar os processos 

biológicos dos culturais, porque ao nascer há ação da cultura sobre a criança: 

“mesmo nos casos extremos – de patologias orgânicas ou mentais profundas – tal 

separação é impossível, pois as funções orgânicas são lenta e constantemente 

humanizadas” (PINO, 2005, p. 265). 

A justificativa para a impossibilidade de separar os aspectos biológicos do 

culturais, segundo Vygotsky (2007), se dá pela história do comportamento da criança 

emergido do entrelaçamento das funções biológicas e funções psicológicas 

superiores existentes nos estágios mais iniciais do desenvolvimento humano. Ainda 

de acordo com o autor, os sistemas psicológicos de transição existentes entre o 

biológico dado e o cultural construído no social, ou seja, a herança genética e o 

cultural adquirido nas práticas sociais são conhecidos como a história natural do 

signo. Há, então, nesses processos o transformar e/ou o amalgamar do biológico, 

natural com a cultura, que são indissociáveis quando a cultura se internaliza e se 

manifesta na exterioridade humana, pois “a cultura é a condição e o resultado da 

emergência do homem como ser humano” (PINO, 2005, p. 54). 

A linguagem, cuja aquisição é essencial para a constituição do homem como 

ser cultural, é o meio de acesso à cultura. Tomasello (2003) considera essencial a 

interação para o desenvolvimento da linguagem na criança. A interação funciona 

como mediadora de práticas culturais e de acúmulo de informações que serão 

transmitidas a outros sujeitos. Assim, “a internalização das formas culturais de 

comportamento envolve a reconstrução da atividade psicológica tendo como base as 

operações com signos” (VYGOTSKY, 2007, p. 5), que potencializam a constituição 

do ser cultural, mediante as relações reais entre sujeitos sociais. 

A mediação com o uso de signo e do outro para a inserção do homem na 

cultura pode ser explicada inicialmente por um ato natural da criança: o choro. Ele 

ganha significação para o outro, em geral, a mãe, e, posteriormente, para a criança, 

evidenciando que o “ato de chorar”, primeiramente estava situado no plano biológico, 

como uma resposta física a um estímulo externo que incomoda a criança, e passou 

para o plano cultural quando o outro atribuiu significado a essa ação de chorar.  
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Com base em Vygotsky, o ato de chorar com significado é uma constatação 

da constituição cultural da criança, pois, torna possível a explicação da “passagem 

do biológico ao cultural e do cultural ao biológico” (PINO, 2005, 60). 

A estreita relação entre fatores biológicos e culturais está associada ao modo 

de apropriação de práticas culturalmente determinadas. A apropriação individual de 

práticas culturais e o desenvolvimento da criança estão basicamente no nível social, 

isso, porque “todas as funções no desenvolvimento cultural da criança aparecem em 

cena duas vezes: primeiro no nível social, e depois, no nível individual; primeiro, 

entre pessoas (interpsicológica), e, depois, no interior da criança (intrapsicológica)” 

(VYGOTSKY, 2007, p. 58). 

No plano social, o indivíduo se constitui e se altera constantemente, sendo 

isso possível pelas situações de interações, de trocas dialógicas, com o uso de 

signos linguísticos (BAKHTIN, 1997). Nesse processo, reconhecemos que cada 

indivíduo, especialmente, o sujeito com deficiência pede um olhar diferenciado, uma 

ação específica que atenda à sua condição. No entanto, a necessidade de 

ressignificar práticas pedagógicas consolidadas gera conflitos e resistências 

explícitas, por parte dos envolvidos no processo de ensino e aprendizagem, a fim de 

que o direito de aprender e se desenvolver esteja, de fato, disponível a todos os 

humanos. 

Quanto aos processos mentais alterados na DI, Pletsch (2009, p. 90) salienta 

que esses não são determinantes por si só para o processo de ensino, 

aprendizagem e desenvolvimento, uma vez que  “os princípios de desenvolvimento 

das crianças com deficiência são os mesmos das crianças ditas normais, apenas 

com alterações na organização da estrutura durante o curso desse 

desenvolvimento” (CARNEIRO, 2008, p.37 apud SOUZA, 2016, p. 580). Dessa 

forma, é importante que o ensino e aprendizagem do deficiente estejam voltados 

para a prática social com ênfase em suas experiências, mas sem desconsiderar os 

aspectos biológicos influenciáveis no ensino e aprendizagem de deficientes 

intelectuais. 

Por fim, podemos compreender que o desenvolvimento não se dá somente no 

plano individual, mas envolve na criança a mediação do outro pela linguagem e o 

olhar diferenciado, quando se fizer necessário, para se produzir desenvolvimento a 

partir de relações de interações reais vivenciadas em sociedade, na qual fazem 

parte a família, as entidades religiosas e sociais, como a escola e a igreja, que juntas 
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constituem toda e qualquer pessoa como um ser cultural, independentemente de 

possuir deficiências ocasionadas por fatores biológicos conhecidos ou 

desconhecidos. 

3 HISTORICIDADE, EDUCAÇÃO E LETRAMENTO DE DEFICIENTES 

INTELECTUAIS 

 

Neste capítulo, abordamos a questão legal da inclusão, considerando os 

eventos históricos mais importantes no Brasil e no mundo, com o objetivo de garantir 

conhecimento sobre o direito de todos à educação e à aprendizagem para o 

crescimento individual, da cultura e da dignidade humana.  

Sobre a inserção de deficientes nas escolas, os dados do Censo Escolar 

2017 mostram aumento significativo no número de matrículas de pessoas com 

deficiência na classe comum e a diminuição de matrículas em classes exclusivas 

com relação aos anos anteriores. Posteriormente, consideramos o letramento como 

prática pedagógica capaz de viabilizar a aprendizagem da linguagem especialmente 

da escrita, mediante o uso de materiais pedagógicos reconhecidos pelo público 

como pertencentes a sua cultura e úteis em sua realidade prática. A respeito do 

letramento, como prática pedagógica que torna viável a aquisição e desenvolvimento 

das habilidades de leitura e escrita, apoiamo-nos em estudos de Kleiman (1995); 

Soares (2006); Ferreira (2007), entre outros. Além disso, elegemos os estudos de 

Mantoan (2003), dentre outros autores, para argumentarmos sobre a inclusão no 

campo escolar. Por fim, discorremos sobre a influência de elementos socioculturais 

na aprendizagem, prevista nos estudos sobre letramentos ideológicos e 

desenvolvimento de deficientes intelectuais, considerando os estudos de Vygotsky 

(1997) e Luria (2005) realizados com crianças deficientes. 

 

3.1 A legalização da inclusão 

 

A participação de alunos com deficiências e necessidades especiais na 

educação geral foi historicamente progressiva e expressa por meio de leis que a 

regem.  No âmbito federal, a Lei 4.024/61 estabeleceu em seus artigos 2º e 88 que 

“a educação é direito de todos e será dada no lar e na escola” e acrescentou que “a 

educação de excepcionais deve, no que for possível, enquadrar-se no sistema geral 

de educação, a fim de integrá-los na comunidade”. Em conformidade com esta lei, a 
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Constituição de 1967 prevê no Artigo 168 – que na educação “seja assegurada a 

igualdade de oportunidade, deve inspirar-se no princípio da unidade nacional e nos 

ideais de liberdade e de solidariedade humana. Princípios importantes para a 

existência de uma democracia. 

Após o período da Ditadura Militar, a criação da Constituição Federal de 1988 

impacta posteriores políticas de inclusão, mediante o reforço legal da garantia de 

todos à educação, visando ao desenvolvimento do sujeito, seu preparo para o 

exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho (art. 205), “sem 

preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de 

discriminação” (art. 1º, inciso IV). 

A Declaração Mundial sobre a Educação para Todos, sediada na cidade de 

Jomtien, na Tailândia, no ano de 1990, prevê a satisfação das necessidades básicas 

de aprendizagem. Está previsto em seu artigo III, nº 5 a universalização do acesso à 

educação e a promoção da equidade na educação especial, a fim de que pessoas 

com todo e qualquer tipo de deficiência tenha a garantia de igualdade de acesso à 

educação como parte integrante do sistema educativo e possa ser avaliada 

mediante a exploração de suas potencialidades a partir do desempenho individual.  

A atenção no foco da aprendizagem expressa o desejo de uma educação real, 

e não apenas da inserção do educando na sala de aula, com sistemas de 

aprendizagens efetivos e com conteúdos escolares úteis ao ser humano e para o 

exercício de sua cidadania. 

 

A tradução das oportunidades ampliadas de educação em desenvolvimento 
efetivo – para o indivíduo ou para a sociedade – dependerá, em última 
instância, de, em razão dessas mesmas oportunidades, as pessoas 
aprenderem de fato, ou seja, apreenderem conhecimentos úteis, 
habilidades de raciocínio, aptidões e valores. Em consequência, a educação 
básica deve estar centrada na aquisição e nos resultados efetivos da 
aprendizagem, e não mais exclusivamente na matrícula, frequência aos 
programas estabelecidos e preenchimento dos requisitos para a obtenção 
do diploma. Abordagens ativas e participativas são particularmente valiosas 
no que diz respeito a garantir a aprendizagem e possibilitar aos educandos 
esgotar plenamente suas potencialidades. Daí a necessidade de definir, nos 
programas educacionais, os níveis desejáveis de aquisição de 
conhecimentos e implementar sistemas de avaliação de desempenho 
(BRASIL, 1990, art. IV, nº 1). 

 

Na prática, esse direito tem-se reduzido unicamente à inserção do aluno no 

ensino regular com a justificativa de que a escola para alguns casos se reduza 

apenas a espaço de socialização da pessoa deficiente mental, sendo aplicadas a 
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esta apenas atividades repetitivas de cópias e desmotivadoras para preenchimento 

do tempo durante a estadia do aluno na instituição, com o argumento desacertado 

de que o deficiente intelectual não é capaz de aprender tampouco internalizar 

conhecimentos que exigem pensamento abstrato.  

O exercício da cidadania e a qualificação para o mercado de trabalho ficam 

sob o argumento da impossibilidade prática da inclusão total por causa dos “casos 

de alunos com deficiências severas, múltiplas, notadamente a deficiência mental e 

os casos de autismo” (MANTOAN, 2003, p. 37). 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB, 1996) entende que a 

modalidade de educação especial deve ser oferecida preferencialmente na rede 

regular de ensino para alunos com deficiência, transtornos globais do 

desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, o que abre espaço para 

atendimento desse público na educação especial, conforme pode ser constatado no 

inciso II: “o atendimento educacional será feito em classes, escolas ou serviços 

especializados, sempre que, em função das condições específicas dos alunos, não 

for possível a sua integração nas classes comuns de ensino regular”.  

Mantoan (2013) salienta que, de acordo com a Constituição, o Atendimento 

Educacional Especializado (AEE) é visto como um complemento ao ensino, e não 

como substitutivo. Sendo assim, o dever do Estado com a educação será efetivado 

mediante a garantia de atendimento educacional especializado aos portadores de 

deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino (art. 208, inciso III). Dentro 

do que prevê a Constituição, não há como retirar do aluno o direito de igualdade no 

tratamento deste em contexto escolar e a garantia do direito de sua permanência na 

escola. 

A Constituição ganhou reforço na política educacional brasileira de inclusão 

com a aprovação do texto da Convenção Interamericana para a Eliminação de Todas 

as Formas de Discriminação contra as Pessoas Portadoras de Deficiências, ocorrida 

na Guatemala, no ano 1999, por meio do Decreto Legislativo nº 198, de 13 de junho 

de 2001, assinado pelo, então presidente, Fernando Henrique Cardoso. Na 

Convenção, sob o preceito de universalização do acesso à educação a grupos 

marginalizados, tais como pobres, mulheres, pessoas de diferentes origens étnicas e 

deficientes, prevê-se como discriminação contra pessoas portadoras de deficiência 

 
[...] toda diferenciação, exclusão ou restrição baseada em deficiência, 
antecedente de deficiência, consequência de deficiência anterior ou 
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percepção de deficiência presente ou passada, que tenha o efeito ou 
propósito de impedir ou anular o reconhecimento, gozo ou exercício por 
parte das pessoas portadoras de deficiência de seus direitos humanos e 
suas liberdades fundamentais (DECRETO LEGISLATIVO N° 198, 2001).   

 

Dessa forma, a possibilidade de dificultar o acesso de qualquer pessoa com 

deficiência ao ensino regular já é considerada pela Conferência uma forma de 

discriminação do deficiente, o que abre espaço para o não cumprimento total dos 

direitos constitucionais da pessoa com deficiência e para a manutenção do sistema 

de ensino que ainda insiste em não oferecer alternativas ao deficiente, em especial 

ao portador de DI, de aprender e ser avaliado de acordo com a sua capacidade. 

Logo, 

 
[...] é indispensável que os estabelecimentos de ensino eliminem barreiras 
arquitetônicas e adotem práticas de ensino adequadas às diferenças dos 
alunos em geral, oferecendo alternativas que contemplem a diversidade, 
além de recursos de ensino e equipamentos especializados que atendam a 
todas as necessidades educacionais dos educandos, com ou sem 
deficiências, mas sem discriminação. (MANTOAN, 1999, 2001; FOREST, 
1985 apud MANTOAN, 2013, p. 46). 

 

Nesse sentido, teríamos a garantia de acesso, inclusão e manutenção de 

todos os estudantes na escola, sejam eles com ou sem deficiências, assim como 

fazer valer o direito de aprendizagem a partir da reorganização e mudanças 

pedagógicas dos conteúdos a serem ministrados em classe. Tais medidas, com 

atividades que contemplem a realidade sociocultural de seu público, podem 

influenciar no tempo de permanência do estudante na escola. Seria uma espécie de 

desafio, ou melhor, um embate entre a velha rotina escolar pautada no sujeito, na 

sua capacidade para aprendizagens mediante o depósito 5  de conteúdos pelo 

professor e a tentativa de inserção de um modelo de ensino desafiador, que coloca 

em xeque todo o conhecimento, prática cotidiana e a neutralidade do professor 

frente a não aprendizagem do sujeito com DI. Manton (2013, p. 46) explica que a 

ausência de desafios é uma das barreiras para se mudar a educação “a 

neutralização de todos os desequilíbrios na nossa velha forma de ensinar”. 

                                                 
5Na visão freiriana, esse é um modelo de educação que parte do pressuposto de que o aluno nada 
sabe e nada tem a oferecer, sendo o professor o detentor de todo o saber. Cria-se uma relação de 
supremacia entre o aluno e o professor. O educador sendo o dono do saber, é o sujeito responsável 
por depositar os conteúdos e produzir a aprendizagem no aluno. O aluno, nesse modelo, é um sujeito 
passivo, funcionando como mero depósito de conteúdos escolares. A educação vista nesta 
perspectiva forma pessoas acomodadas, não questionadoras e que não se preocupam em participar 
efetivamente das questões de ordem social, cultural da sociedade da qual estão inseridas. 
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É na escola e com o letramento como meios de se criar condições para o 

desenvolvimento social, a partir da bagagem sociocultural do sujeito e, com a 

inclusão, que será possível refrear a exclusão do deficiente intelectual – ou ao 

menos minimizá-la na atuação social, no mercado de trabalho como um cidadão 

social e criar meios que garantam-lhe, ao menos, a  aquisição de leitura e escrita, 

habilidades inclusivas e tão necessárias a todos na sociedade moderna. 

 

3.2 Promoção de letramentos na educação escolar e deficiência intelectual 

 

A democratização do ensino, ainda que insatisfatória, possibilitou o acesso à 

educação ao público em geral, composto maioritariamente por alunos sem 

deficiências e pelo grande grupo que envolve as diversas necessidades especiais. 

Nesse novo quadro educacional heterogêneo, ampliou-se as relações entre as 

múltiplas culturas dos diferentes tipos de pessoas e, com isso, surgiu a necessidade 

de se pensar em novas metodologias para o cumprimento do papel essencial da 

escola, que é o de desenvolver as habilidades de leitura e escrita dos estudantes  

para o exercício pleno da cidadania. Sendo que a escola e o professor também deve 

se adequar, a fim de cumprirem as exigências da lei.  

O aumento no número de matrículas de deficientes, provocado pela garantia 

do direito à educação, previsto na Constituição de 1988 e reforçado através das 

políticas de educação especial e inclusão, exigiu mudanças para o atendimento 

digno, a valorização de cada um, a permanência na escola e garantia de igualdade 

de direitos de todo e qualquer aluno no espaço escolar. Para tanto, a LDB de 1996 

prevê a mudança dos critérios de avaliação, sendo esta contínua e cumulativa do 

desempenho do aluno, com prevalência dos aspectos qualitativos sobre os 

quantitativos, e o aproveitamento de estudos concluídos com êxito (Art. 24, inciso V, 

“a” e “d”). Essas mudanças são assinaladas quando se reconhece a necessidade de: 

 
[...] repensar sobre o papel da escola e seus objetivos educacionais. Não se 
trata de negar os conhecimentos curriculares, ao contrário, é justamente 
favorecer ao aluno com deficiência intelectual o acesso ao conhecimento 
disponível historicamente como fator de emancipação humana mas, ao 
mesmo tempo, respeitar sua condição própria de aprendizagem, sem querer 
igualá-lo ao outro, ao contrário, cabe a escola encontrar formas de valorizar 
e considerar o “jeito” de ser e aprender de crianças e adolescentes com 
deficiência intelectual (BRASIL, 2008, p. 31). 
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Os documentos legais têm garantido a valorização do direito educacional dos 

portadores de Necessidades Educacionais Especiais (NEE) ao afirmar que é preciso 

favorecer, neste caso, ao deficiente intelectual o acesso ao conhecimento. Para isso, 

deve-se criar meios para a promoção da aprendizagem, como atividades 

sistematizadas que privilegiem o cotidiano do aluno.  

Nessa perspectiva, Braggio (1992) explica que é mais fácil atribuir sentido a 

uma atividade escolar que tenha relação com a realidade.  Em especial para o 

desenvolvimento das habilidades de leitura e escrita significativas para deficientes 

intelectuais faz-se imprescindível pensar em meios de potencializar a emancipação 

humana, mediada pela linguagem, nas relações sociais e em contextos cujos papéis 

são definidos por sua funcionalidade e objetivos. 

No Brasil, segundo os dados do Censo Nacional da Educação Básica, no ano 

de 2017 (observar Tabela 1), a soma das matrículas de alunos com NEE 

corresponde a 896.809 do total de matrículas em classe comum. Somando-se a este 

número há também as matrículas em classe exclusiva (observar Tabela 2), o que 

representa mais 169.637 alunos com NEE. A soma total de alunos com NEE 

(deficiência, transtornos globais do desenvolvimento, e altas 

habilidades/superdotação), passa de um milhão, são 1.066.446. Desse número, 

732.185 compõem o quadro de deficientes intelectuais, o que representa 146% do 

total de matrículas realizadas no ano de 2017 em classes especiais e exclusivas. 

 

Tabela 1 – Matrículas na educação especial: classe comum 

Região Outros tipos de 
deficiência 

Matrículas de 
Deficientes 
Intelectuais 

% de matrículas de 
deficientes 

intelectuais em 
2017 

Norte 33.991 53.907 163% 

Nordeste 93.819 176.523 153% 
Sudeste 115.470 196.432 159% 
Sul 44.581 106.800 142% 
Centro-oeste 23.276 52.010 145% 
Total no Brasil 311.137 585.672 153% 

Fonte: Elaboração própria com base nos microdados do Inep (BRASIL, 2017)  

 
 

Tabela 2 – Matrículas na educação especial – Classe exclusiva 

Região Outros tipos de 
deficiência 

Matrículas de 
Deficientes 
Intelectuais 

% de matrículas de 
deficientes 

intelectuais em 
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2017 
Norte 1.598 6.483 125% 
Nordeste 2.555 10.682 124% 
Sudeste 12.425 65.606 119% 
Sul 4.353 50.832 109% 
Centro-oeste 2.193 12.910 115% 
Total no Brasil 23.124 146.513 116% 

Fonte: Elaboração própria com base nos microdados do Inep (BRASIL, 2017) 

 

A porcentagem geral no número de matrículas de alunos diagnosticados com 

DI representa mais de 153% nas classes comuns e 116% nas classes exclusivas. 

Uma das explicações para o número tão expressivo está na nota técnica nº4 / 2014 / 

MEC/SECADI/DPEE que presta orientação quanto a documentos comprobatórios de 

alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 

habilidades/superdotação no Censo Escolar: 

 

A exigência de diagnóstico clínico dos estudantes com deficiência, 
transtornos globais do desenvolvimento, altas habilidades/superdotação, 
para declará-lo, no Censo Escolar, público alvo da educação especial e, por 
conseguinte, garantir-lhes o atendimento de suas especificidades 
educacionais, denotaria imposição de barreiras ao seu acesso aos sistemas 
de ensino, configurando-se em discriminação e cerceamento de direito 
(BRASIL, 2014). 

 

No documento, subentende-se que a exigência de atestado médico por parte 

da instituição escolar já é por si só uma forma de diferenciação explicitada no ato da 

matrícula, configurando discriminação, conforme postulado no artigo 1º, nº 2 “a”, 

citado anteriormente, da Convenção da Guatemala. Além disso, se considerarmos 

que o AEE recebido na escola, quando necessário, é caracterizado pelo atendimento 

pedagógico e não médico, a obrigatoriedade de apresentação de laudo médico é 

dispensada e o torna um meio complementar quando houver necessidade ou 

solicitação por parte da escola. 

Desse modo, o AEE deve estar atrelado ao Projeto Político Pedagógico da 

escola desde a educação infantil à segunda fase da educação básica. Sabemos que 

a inclusão de deficientes à educação preocupa a educadores e altera a rotina 

escolar, mas será que esse novo momento instaurado na educação escolar pode se 

viabilizar na perspectiva do letramento? 

Ferreira (2007), considerando a condição de iletrado da maior parte de 

deficientes intelectuais, propõe o conceito de letramento “como princípio organizador 
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de adaptação da proposta curricular do ensino básico para alunos com DI”, de modo 

que as atividades em sala de aula possam ser realizadas junto com o que é 

proposto aos outros alunos da turma. Como consequência da mudança de 

paradigma 

 
[...] de que as escolas de qualidade são aquelas as que centram a 
aprendizagem no racional, no aspecto cognitivo do desenvolvimento, e que 
avaliam os alunos quantificando respostas-padrão. Seus métodos e suas 
práticas preconizam a exposição oral, a repetição, a memorização, os 
treinamentos, o livresco, a negação do valor do erro (MANTOAN, 2003, p 
62). 

 

Numa escola de qualidade capaz de formar cidadãos atuantes na sociedade, 

os conteúdos escolares fornecidos a deficientes deixam de ser simplistas e/ou 

baseados no método observar e fazer. As escolas de qualidade são configuradas por 

Mantoan (2003, p. 63) como: 

 

[...] espaços educacionais de construção de personalidades humanas 
autônomas, críticas, espaços onde crianças e jovens aprendem a ser 
pessoas. Nesses ambientes educativos, ensinam-se os alunos a valorizar a 
diferença pela convivência com seus pares, pelo exemplo dos professores, 
pelo ensino ministrado nas salas de aula, pelo clima socioafetivo das 
relações estabelecidas em toda a comunidade escolar – sem tensões 
competitivas, mas com espírito solidário, participativo. 

 

São escolas, na visão da autora, inclusivas de fato, pois todos têm as 

mesmas oportunidades de aprendizagem, mediante um programa que atenda a 

todos dentro de uma única e mesma turma. Nesse sentido, um programa que atenda 

a todos sem nenhuma forma de exclusão pode encontrar no letramento ideológico 

um meio para a viabilização do currículo escolar. 

Não é nosso objetivo central tecer uma discussão aprofundada sobre os 

diversos conceitos de letramento, até mesmo porque vários pesquisadores 

(SOARES, 2006; KLEIMAN, 1995; STREET, 1984) já o fizeram. Mortatti (2004), por 

exemplo, em sua obra “Educação e letramento” retoma numa perspectiva histórica, 

cultural e política os conceitos de alfabetização e analfabeto até a 

inserção/substituição dos/pelos termos letramento e iletrado. Ao final da obra ainda 

são apresentados quatro quadros didáticos que evidenciam a evolução histórica dos 

termos.    

Dada a diversidade do conceito (MORTATTI, 2004), compreendemos, com 

Ferreira (2007, p. 106), por letramento “tanto o processo como o estado de imersão 
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do sujeito em práticas sociais que usam a escrita e outras formas icônicas, como o 

sistema simbólico, para tornar significativas as práticas discursivas, nas quais 

concorrem diferentes habilidades de ler e escrever”. Kleiman (1995, p. 19) entende o 

termo letramento “como um conjunto de práticas sociais que usam a escrita, 

enquanto sistema simbólico e enquanto tecnologia, em contextos específicos para 

objetivos específicos”. 

No entendimento das autoras supracitadas, o letramento é um conceito que 

envolve a escrita e as interlocuções constituídas nas/pelas trocas discursivas que 

influenciam historicamente a linguagem. Como consequência de sua dinamicidade, 

a linguagem não produz uma reação universal, mas reações, cujos efeitos estão 

relacionados às práticas sociais e culturais dos diferentes grupos que usam a escrita. 

Nesse cenário, não é possível rotular o sujeito como letrado ou iletrado a partir de 

fatores puramente biológicos, pois há de se considerar tanto o processo quanto o 

contexto sociocultural no qual ocorrem certas práticas de letramento. 

As práticas de letramento, pois não há somente um tipo de letramento, são 

social e culturalmente determinadas, em consequência, os significados específicos 

que a escrita assume para um grupo social dependem dos contextos e instituições 

em que ela foi adquirida, essa é a concepção de modelo ideológico de letramento 

conceituada por Street (1984). Nesse modelo, não há como desvincular o 

desenvolvimento cognitivo e aquisição das habilidades de leitura e escrita da 

organização cultural e das relações de poder atribuídas aos que se apropriam de tais 

habilidades. Em oposição ao modelo ideológico, Street (1984) fala do modelo 

autônomo de letramento, que pressupõe um único meio para o desenvolvimento do 

letramento associado ao “progresso, à civilização e à mobilidade social. Nesse 

modelo, a escrita é regida por sua lógica formal interna, possui fim em si mesma, 

dispensando a interpretação, pois esta seria uma prática típica da oralidade que 

influenciaria a forma da mensagem, vinculada aos contextos sociais e de produção. 

Em consequência desse modelo, a escrita e a oralidade são dicotomizadas, sendo 

que a segunda estaria relacionada à dinamicidade da linguagem constituída nas 

cenas discursivas entre os interlocutores que constroem e reconstroem discursos 

durante eventos de interação. 

O professor que vê na leitura e na escrita o “movimento do mundo à palavra e 

da palavra ao mundo” (FREIRE, 2001, p.20), as concebe como um objeto de 

necessidade e representatividade de fenômenos ideológicos, sociais e culturais que 
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pluralizam o sujeito. Desse modo, o professor entende que para compreender um 

texto é preciso conhecimento de mundo e reconhecimento das intenções 

pretendidas pelo produtor (KOCH; TAVRAGLIA, 2006)  

Ferreira (2007) reconhece no letramento a pluralidade humana emergida na 

dialogicidade, o que a faz crer na possibilidade do desenvolvimento das funções 

psicológicas superiores dos alunos e no desenvolvimento escolar individual. Sua 

tese é reforçada ao explicitar a importância do letramento no contexto escolar do 

ensino básico ao postular que: 

 

O letramento é um propósito curricular inerente à função social da escola e, 
portanto, goza de uma inserção generalizada nos processos de ensino, o 
que coloca a adaptação curricular para alunos com DI no mesmo registro 
das atividades de ensino para todos os alunos já que, através do letramento 
como eixo, podemos eleger ações educativas de mesma natureza para 
todos (FERREIRA, 2007, p. 106).  

 

Nesse sentido, o letramento oferece maior possibilidade de flexibilização da 

proposta pedagógica sem colocar em segundo plano a principal função da escola 

que é a de desenvolver as habilidades sistematizadas de leitura, escritas e 

compreensão. Além disso, professores de outras áreas do conhecimento também 

podem se apropriar do letramento para trabalhar os conteúdos específicos de suas 

áreas de atuação e, ao mesmo tempo, incluir os deficientes intelectuais nas 

atividades escolares diárias sem promover uma divisão entre o aluno que o 

professor acredita ser capaz de desempenhar com êxito uma tarefa e o que ele 

acredita não possuir desenvolvimento cognitivo suficiente para realizar o que lhe é 

proposto. 

Cárnio e Shimazaki (2008) salientam que são necessárias estratégias que 

criem situações de aprendizagem. Entretanto, deficientes intelectuais não devem 

receber conteúdos diferenciados dos demais, conforme argumenta Vygotsky (1997, 

p. 149) ainda que, por último se lhes ensine de outro modo, aplicando métodos e 

procedimentos especiais, adaptados às características específicas de seu estado, 

devem estudar o mesmo que todas as demais crianças, receber a mesma 

preparação para a vida futura, para que depois participem dela. 

Ferreira (2007) acredita que o letramento ideológico pode se mostrar como 

uma forma de viabilizar a aquisição de conhecimentos típicos da esfera escolar, 

independentemente da idade e sempre considerando as experiências e realidade 
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sociocultural de cada um, porque esse modelo reconhece a variação existente entre 

as experiências de cada aluno, mesmo quando pertencem à mesma comunidade. 

No letramento ideológico, assim, ensina-se o aluno a pensar, ou seja, a desenvolver 

formas de pensamento abstrato a partir de elementos que o cercam em sua cultura e 

que sejam importantes na/para vida. Nessa perspectiva, assume-se com Soares 

(2006) que saber ler e escrever é insuficiente.  É necessário saber fazer uso das 

práticas sociais de leitura e escrita, num processo de compreensão, no qual o sujeito 

seja capaz de produzir sentido para a linguagem e, assim, chegar as suas próprias 

descobertas, análises e sínteses, “pois é na palavra e por ela que nos constituímos 

fundamentalmente como humanos; é a linguagem que nos coloca na ordem 

simbólica, ordem do nosso funcionamento mental” (FERREIRA, 2007, p. 105). 

O letramento “é a primeira manifestação da internalização das funções 

culturais na vida de uma criança, pois, ao usar a linguagem como forma de 

comunicação ela vivencia um aspecto do letramento social”. (ALMEIDA, 2016, p. 80). 

Há correlação evidente do letramento com a afirmação de Freire (2001) sobre 

a leitura do mundo preceder a leitura da palavra. No letramento, os deficientes 

intelectuais se sentem incluídos na sociedade ao serem reconhecidos como pessoas 

que vivenciaram experiências exteriores à escola e, quando participantes de 

situações discursivas, realizam trocas de informações a partir de seus 

conhecimentos prévios. O deficiente constrói e reconstrói conhecimentos obtidos 

antes, exclusivamente, em seu meio sociocultural e perpetuado historicamente por 

meio da linguagem, mas que em ambiente escolar se ampliam e se cientificam. 

O letramento possui orientação social capaz de considerar o sujeito em suas 

dimensões históricas e culturais. Por isso, à leitura e à escrita são atribuídas 

diferentes funções e modos de lidar de acordo com os diferentes momentos 

históricos. No cenário atual, por exemplo, a linguagem escrita das redes sociais cada 

vez mais desprovida de caracteres e mais informal fornece um grande volume de 

informações, diferentemente do que acontecia no século passado. A escrita 

normalmente possui grande volume de palavras e alta formalidade para transmitir 

uma mensagem que hoje nós a fazemos apenas com o uso de um emoticon, por 

exemplo (FONSECA, 2016). 

Segundo Vygotsky (1997, p. 31), a descoberta da função da linguagem e seu 

uso consciente e voluntário pelo deficiente intelectual influencia a atividade 
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intelectual superior. A capacidade ou incapacidade de valer-se da palavra é um 

critério decisivo para o desenvolvimento intelectual. 

Similarmente, o letramento visto como uma prática social de usos da leitura e 

da escrita, se adotado em contexto escolar, funciona como meio de promoção para o 

desenvolvimento de funções psicológicas superiores e de formação do sujeito social. 

Dessa maneira, “o fenômeno do letramento, então, extrapola o mundo da escrita tal 

qual ele é concebido pelas instituições que se encarregam de introduzir formalmente 

os sujeitos no mundo da escrita” (KLEIMAN, 1995, p. 20).  

No entanto, a escola, conforme aponta a citada autora, preocupa-se com o 

letramento, individualizado no sentido de aquisição de códigos linguísticos, é o que 

Street (1984) concebe como letramento autônomo. Em oposição, segundo Kleiman 

(1995), outras instituições e contextos como a igreja, a família desempenham outros 

tipos de letramento que são, por sua vez, adquiridos nas relações sociais 

culturalmente determinadas, de igual modo, a escrita assume distintos significados 

para diferentes grupos sociais onde ela emerge. 

Street (2010, p.37) ressalta que práticas letradas são de dimensões sociais e 

ideológicas diferentes, por isso variam no letramento e em contextos diferentes. 

Logo, 

 

As pessoas podem estar envolvidas em uma forma e não na outra, suas 
identidades podem ser diferentes, suas habilidades podem ser diferentes, 
seus envolvimentos em relações sociais podem ser diferentes. Por isso, 
selecionar só uma variedade de letramento pode não ter os efeitos que se 
espera. Refiro-me a esse modelo ideológico; não só um modelo cultural, 
embora seja isso, mas ideológico porque há poder nessas ideias. (STREET, 

2010, p. 37). 
 

A diversidade envolvida no trabalho com a língua é abordada nos Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCNs). O documento propõe a verificação do saber do aluno, 

como ponto de partida para decidir a partir de onde deve-se iniciar o trabalho com a 

língua, tendo como referência o uso dessa na esfera social. Assim, os Parâmetros 

direcionam o trabalho do professor de línguas para o ensino de uma língua viva e 

dinâmica, considerando as particularidades de cada cultura, logo os PCNs por sua 

flexibilidade tendem a ser mais abertos, podendo ser adaptados à pluralidade das 

culturas brasileiras, sem desconsiderar as condições sociais do público escolar. 

Por outro lado, há na proposta da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), 

em discussão e implantação, pouca discussão a respeito das múltiplas realidades, 
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diversas condições de existência e a diversidade nos modos de aprendizagem dos 

envolvidos no processo (AZEVEDO; DAMACENO, 2017). Nesse sentido, a Base não 

dá a dimensão necessária à temática da escola como espaço de inclusão e de 

formação humana ao não conceder a devida importância aos temas relacionados às 

formas de ensino voltadas para as aprendizagens de alunos com múltiplas 

necessidades educacionais especiais apesar de, ao menos no plano do documento, 

mostrar a tentativa de incluir todos os sujeitos, com a promoção de uma educação 

integral voltada ao acolhimento, reconhecimento e desenvolvimento pleno de todos 

os estudantes, com respeito às diferenças e enfrentamento à discriminação e ao 

preconceito (BRASIL, 2018, p. 5). 

Quanto ao trabalho das competências específicas para a Língua Portuguesa, 

a BNCC julga, entretanto, ser importante considerar as diversidades envolvidas no 

trabalho com a linguagem. O documento destaca a dimensão social da escrita, ao 

reconhecê-la como forma de interação social, utilizada pelo sujeito na ampliação da 

participação da cultura letrada, como meio de construir conhecimentos, inclusive os 

escolares, e maior envolvimento autônomo e no protagonismo na vida social do 

sujeito.  

O documento federativo básico e comum na orientação a Estados, Distritos e 

Municípios abre espaço para cada entidade escolar acrescentar em seu projeto 

político pedagógico o que julgar necessário para sua realidade social e cultural. Além 

disso, o conhecimento amplo, advindo da realidade social do aluno deve ser 

considerado, como meio de promover, posteriormente, conhecimentos mais 

complexos, científicos e sistematizados, conforme observamos em Brasil (2018, p. 

87): 

 

As diversas práticas letradas em que o aluno já se inseriu na sua vida social 
mais ampla, assim como na Educação Infantil, tais como cantar cantigas e 
recitar parlendas e quadrinhas, ouvir e recontar contos, seguir regras de 
jogos e receitas, jogar games, relatar experiências e experimentos, serão 
progressivamente intensificadas e complexificadas, na direção de gêneros 
secundários com textos mais complexos. 
Preserva-se, nesses eventos de letramento, mesmo em situação escolar, 
sua inserção na vida, como práticas situadas em eventos motivados, 
embora se preserve também a análise de aspectos desses enunciados orais 
e escritos que viabilizam a consciência e o aperfeiçoamento de práticas 
situadas. 

 

Diante do exposto, no que se refere aos documentos legais, o espaço escolar 

tem buscado inserir no currículo as práticas pedagógicas que levem em 
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consideração a realidade social de seu público, inclusive de deficientes intelectuais, 

como meio de fornecer um ensino no qual o aluno se reconheça como parte 

integrante dele. Almeida (2016) enfatiza que a pluralidade e as diferenças culturais 

expressas no comportamento adaptativo tem no letramento ideológico uma potente 

arma para a elaboração de programas de ensino que tenham dentre seus objetivos 

uma pedagogia culturalmente relevante. Logo, a autora afirma que 

 

[...] na perspectiva do modelo ideológico de letramento, promover uma 
discussão séria sobre a possibilidade de se construir um currículo, que 
contemple alunos com e sem deficiência com uma educação de qualidade, 
é um desafio a ser encarado por todos os envolvidos neste processo 
(ALMEIDA, 2016, p. 85).  

 

Na realidade, as modestas mudanças no campo educacional na área de 

inclusão expressam a luta pelo direito no tratamento igualitário de deficientes em 

geral. Na deficiência intelectual, um currículo próximo da realidade sociocultural 

humaniza o ser humano ao possibilitar o desenvolvimento da linguagem e o torna 

mais comunicativo e participativo na realização de diversas tarefas escolares, assim 

como em outras de diferentes dimensões na sociedade. 

A premissa do desenvolvimento da linguagem como fator essencial na 

aquisição de novos conhecimentos, na organização do funcionamento mental e na 

relação da mediação homem e mundo reconhece no letramento escolar, segundo 

Almeida (2016), um princípio formativo mais igualitário, capaz de atender tanto a 

deficientes quanto sujeitos sem deficiências. Na inclusão, o fato de deficientes 

necessitarem da ajuda do professor para se desenvolverem não significa falta de 

criatividade, mas sim que esta precisa ser estimulada, pois o alfabetizador tem no 

processo de alfabetização um seu sujeito que precisa compreender a organização 

sistemática da escrita para construir formas de leitura. 

Assumir o papel essencial do letramento social e cultural na escola é também 

assumir a sua natureza “eminentemente linguística, o que lhe confere uma riqueza 

de possibilidades na constituição humana no desenvolvimento das funções 

psicológicas superiores dos alunos e no desenvolvimento escolar em particular” 

(FERREIRA, 2007, p. 106). Em especial na DI, a pessoa quando desenvolve a 

escrita “já não é mais a mesma que era quando era analfabeta ou iletrada, ela passa 

a ter uma outra condição social e cultural” (SOARES, 2006, p. 37). É isso que a 

educação comprometida com a formação humana deve fornecer ao aluno: uma 
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outra realidade social que não se reduza a aquisição mecânica de saberes escolares, 

mas que transforme a relação do sujeito com o mundo, o seu modo de agir no 

mundo e com os sujeitos que o cercam. 

 

3.3 A aquisição da escrita na DI 

 

A externalização da escrita é a materialização da memória interior que permite 

por meio de registro o resgate de informações e a interação com outro por meio de 

sua representação gráfica (FAYOL, 2014). O ser humano tem em sua rotina contato 

com atividades que envolvem a escrita em maior parte da sociedade, porém, alguns 

se familiarizam mais precocemente com o material escrito. 

 Ao cultivar no ambiente familiar o hábito de leitura, as crianças são 

potencializadas precocemente a se tornarem leitores proficientes. Por outro lado, 

ambientes menos favorecidos demonstram, em sua maioria, pobreza no acesso ao 

material escrito e, consequentemente, ao estímulo à leitura (TERZI, 1995), fator que 

interfere na aprendizagem escolar, pois toda a função de incentivar o gosto pela 

leitura se mantém restrita à escola.  

A interação do indivíduo com a leitura e a escrita em sociedades onde 

predominam o uso da escrita depende não só da participação do sujeito em eventos 

de letramento, mas também dos estímulos, fatores cognitivos, da crença dos pais 

nas potencialidades dos filhos, especialmente quando este apresenta DI, do 

contexto e da escola. “O desenvolvimento da linguagem escrita ou do processo de 

letramento da criança é dependente, por um lado, do grau de letramento da(s) 

instituição(ões) social (ais) – família, (pré) escola etc”. (ROJO, 1995, p. 70). A autora 

cita Lemos (1988) para ressaltar que os diferentes modos de participação nas 

práticas discursivas orais influenciam no processo de letramento, ou seja, na relação 

da criança e dos mediadores sociais com o objeto da escrita.  

Nos grupos financeiramente menos privilegiados, a aquisição da escrita e da 

leitura são basicamente obtidas na escola. Entretanto, isso não configura uma regra, 

uma vez que há crianças que, mesmo sem terem tido contato com o ambiente 

escolar, chegam à escola dominando técnicas modestas de leitura e de escrita. Terzi 

(1995), por sua vez, salienta que desenvolvimentos dessa natureza são mais 

comuns em famílias cujos adultos mais letrados são mais dispostos a ouvir e a 

dialogar sobre textos com as crianças. Segundo a autora, essa prática ajuda a 
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criança a estabelecer conexões entre a linguagem oral e a estrutura do texto escrito, 

uma vez que a supracitada considera essencial o conhecimento da língua oral para 

a construção da escrita pelas crianças. 

Diferentemente da linguagem oral, em que a exposição do sujeito ao meio e o 

funcionamento normal do aparato linguístico constituem regras para a aquisição da 

linguagem oral. Já na aquisição da escrita é indispensável que a criança passe por 

uma espécie de treinamento, conforme destaca Vygotsky (2007), pois, para ser 

alfabetizada a compreensão da ligação simbólica entre os sons da fala e das letras 

precisam ser reconhecidos para sua devida representação na escrita (Lemle, 2000). 

O treinamento para a aquisição de escrita efetua-se por meio “dos estímulos, das 

solicitações e da frequência de inserção em situações que impliquem a percepção 

e/ou a utilização de escritos diversos” (FAYOL, 2014, p. 34). Além do mais, Izquierdo 

(2002) afirma que a memória precisa ser exercitada sempre para ser conservada em 

todas as suas formas. 

A aquisição da escrita requer pleno envolvimento e esforços dos agentes 

envolvidos no ensino e aprendizagem, a fim de considerar não só a aquisição da 

escrita das letras, no caso da escrita alfabética, mas de um sistema de signos e 

símbolos que se tornam representantes da linguagem oral e com sentido que possa 

ser construído na interação texto-leitor, por meio de estruturas textuais coesas e 

coerentes, obedecendo aos princípios da textualidade. 

De acordo com Figueiredo Boneti (2001), a linguagem oral e a linguagem 

escrita são diferentes em sua estrutura. A linguagem escrita é autônoma e 

independente com estruturas e regras que ditam o seu funcionamento “caracterizado 

por seus aspectos voluntários e conscientes” (FIGUEIREDO BONETI, 2001, p. 9). 

Por outro lado, a linguagem oral é configurada pelo contexto e por trocas discursivas 

entre os interlocutores, nesse sentido, ela é dinâmica, já a linguagem escrita não 

está necessariamente vinculada a um evento. 

Por sua vez, Marcuschi (2007, p. 17) orienta que a oralidade e a escrita 

constituem práticas e usos com características próprias sem constituir uma 

dicotomia. A construção de texto é possível nas duas modalidades da língua, 

utilizando-se do cognitivo para a exposição de textos formais/informais de acordo 

com o contexto no social. A realização da escrita não se limita à grafia, pois 

envolvem potenciais cognitivos que variam de pessoa para pessoa. 
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Em se tratando do processo de aquisição e compreensão da linguagem 

escrita, a via normalmente é semelhante para as crianças em geral, mas ainda há 

divergências sobre o tema quando lidamos com crianças com DI, conforme pontuam 

Ferreira (2001) e De Souza (2016). 

A aquisição da linguagem envolve a disposição da criança para aprender a 

língua, ou seja, da competência linguística, da interação social e dos aparatos 

cognitivos. De acordo com Ferreiro (1979), a competência linguística e a capacidade 

cognitiva cumprem papéis fundamentais na aquisição de linguagem. Tanto a fala 

quanto a escrita requerem atividade cognitiva de compreensão para que os sentidos 

possam ser construídos. 

Figueiredo Boneti (2001) expõe que estudos específicos sobre a aquisição da 

linguagem escrita na DI são poucos, por isso, uma afirmação precisa sobre o fato de 

haver ou não divergências sobre o questionamento se há semelhança ou não no 

processo de aprendizagem de linguagem escrita para as crianças em geral é 

perigosa. Os autores Koppenhaver, Coleman, Kalman e Yoder (1991) apud 

Figueiredo Boneti (2001), sugerem que a aquisição da linguagem escrita pela 

criança com DI é diferente por conta das experiências dessas crianças com a escrita. 

“Essa diferença seria devido à ausência de estimulação em leitura para as crianças 

com deficiência bem como pela limitada exploração do material escrito” 

(FIGUEIREDO BONETI, 2001, p. 11).  

Algo semelhante acontece nas famílias, cujo grau de letramento e o contato 

com a leitura são baixos. Por outro lado, Katims (1994 apud FIGUEIREDO, 2001, p. 

11) considera que “a aquisição da linguagem escrita pela criança com deficiência 

ocorre do mesmo modo que para a criança “normal”. De igual modo, vários autores 

(Boneti, 1995, 1996; Gomes, 2001; Jatobá, 1995; Katims, 1994; Mantoan, 1991; 

Saint-Laurent, Giasson e Couture, 1995, dentre outros) realizaram estudos sobre o 

esquema de interpretação e compreensão da linguagem escrita e constaram que 

tanto a criança com DI quanto a criança sem DI passam por processos conflitos 

cognitivos semelhantes, a respeito, principalmente, da grafia das letras e da relação 

entre fonologia e escrita. Entretanto, no campo fonológico, como a alça fonológica se 

mostra comprometida para aquisição do vocabulário, há a dificuldade de codificar 

fonologicamente as palavras por parte pessoas que possuem deficiência intelectual 

(Braga, 2011). 
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Na escola, não se deve colocar em primeiro plano as semelhanças ou 

diferenças, porque “o sucesso da aprendizagem está em explorar talentos, atualizar 

possibilidades, desenvolver predisposições naturais de cada aluno. As dificuldades e 

limitações são reconhecidas, mas não conduzem nem restringem o processo de 

ensino” (MANTOAN, 2003, p. 70).  

A aquisição, interpretação e compreensão da linguagem escrita em 

deficientes intelectuais e em crianças sem deficiências nos aparatos cognitivos 

precisam estar direcionadas à capacidade para a aprendizagem sem exceções ou 

exclusão, mesmo que para isso sejam necessárias metodologias diferentes para se 

chegar ao objetivo final, que é o de produzir e instigar o sujeito ao conhecimento. 

 

3.4 Leitura e letramento 

 

Saber ler e escrever constitui uma necessidade na sociedade moderna. O que 

antes era privilégio de pouquíssimos, hoje se tornou essencial frente a 

modernização e ao aumento de informações escritas circulantes em vários contextos. 

Tradicionalmente, na Dl, a aquisição da leitura se reduzia à memorização e 

decodificação como estratégias para desenvolver as habilidades associativas entre 

letra e som (FIGUEIREDO, 2001). Atualmente, o desenvolvimento de habilidades 

leitoras é mais direcionado à qualidade, respeitando-se o desenvolvimento do aluno 

e proporcionando-lhe a “experiência de liberdade de ler utilizando-se de sua vivência 

para a compreensão do que lê” (FONSECA; GERALDI, 1984, p.100). 

Os dois modelos para a apropriação da leitura, a alfabetização e o letramento, 

são diferentes, no entanto, um não exclui o outro. Flores (2015) explica que, no 

primeiro modelo, o estudo sistemático do código linguístico escrito visa adquirir na 

criança habilidades para reconhecimento das relações entre os sons da fala e as 

letras que representam esses sons. A criança adquire a consciência fonológica, 

aprende a distinguir as unidades que formam as palavras; isso lhe permite ler e 

escrever. Já no segundo modelo, a criança participa ativamente do mundo da leitura 

e da escrita por estar diariamente em contato com gêneros textuais. Na escola, ela 

aprende a lidar com o mundo da leitura e da escrita ao adquirir experiências ligadas 

à cultura escrita da sociedade. Braggio (1992, p. 44) destaca a facilidade expressa 

na compreensão quando sujeito e texto pertencem à mesma cultura: 
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A compreensão da leitura é melhor quando sujeito e texto fazem parte de 
uma mesma cultura. Se a criança ler um texto que não reflita a sua própria 
cultura, a compreensão deste texto poderá ser afetada e poderá ficar longe 
da mensagem pretendida pelo escritor. 

 

No entanto, nenhum dos processos de leitura se dá por vias lineares, mas se 

constituem progressivamente no indivíduo. O ato de ler não se resume a decorar 

sequência de signos linguísticos e oralizá-los mecanicamente. É preciso 

posicionamento, questionamento sobre o material escrito, entender a sua função e 

compreendê-lo enquanto meio educacional para a formação de habilidades 

unicamente humanas. 

Sánchez (2014) argumenta a respeito do reconhecimento de palavras escritas 

a partir de duas vias cognitivas: a fonológica e a léxica. Na via fonológica, deve-se 

buscar o reconhecimento das palavras pelos sons que a encerram. Unidades 

ortográficas de palavras estrangeiras, por exemplo, são transformadas em sons 

reconhecíveis dentro da língua materna, a reunião desses sons, para o autor, implica 

na compreensão do princípio alfabético, no qual é possível estabelecer 

correspondência sistemática entre elementos fonológicos e lexicais para se chegar 

ao conhecimento semântico da palavra. Além do mais, o reconhecimento ortográfico 

mediante familiaridade visual com a palavra escrita suscita o seu significado. O 

reconhecimento da palavra e o acesso ao seu significado são concebidos por 

Sánchez como processos simultâneos. Esses processos tendem a se 

automatizarem mentalmente, explicitando o saber cultural envolvido nas ações 

mentais cognitivas de reconhecimento e escrita de palavras. 

Segundo Kleiman (2000), o processamento do material escrito passa primeiro 

pelos olhos. Em seguida, a memória de trabalho capta e organiza as unidades 

consideradas mais importantes. Para a autora, a memória de trabalho seria ajudada 

por uma memória intermediária, permitindo, sempre que necessário, o acesso a 

informações relevantes organizadas na memória de longo prazo em forma de 

conhecimento indispensável para a compreensão textual. 

A Figura 7, na sequência, representa esquematicamente o processamento da 

leitura: 

 

 



75 

 

Figura 7 – Mecanismos e capacidades envolvidos no processamento do texto 

 
Fonte: Reproduzida de Kleiman, 2000, p. 32 

 

O desempenho do funcionamento biológico para a leitura está aliado à 

situação contextual do homem, atribuindo menos à DI a causa da dificuldade no 

processamento linguístico. Assim, Martins considera que 

 

Quando desde cedo veem-se carentes de convívio humano ou com 
relações sociais restritas, quando suas condições de sobrevivência material 
e cultural são precárias, refreando também suas expectativas, as pessoas 
tendem a ter sua aptidão para ler igualmente constrangida (MARTINS, 1994, 
p. 18). 

 

Nessa realidade, o contato com elementos lexicais através do material textual 

e até mesmo a oralidade limitada no contexto familiar influenciam o processo 

cognitivo da aprendizagem que deve estar em constante estimulação para o 

desenvolvimento humano amplo. Segundo Fayol (2014), a criança, cuja 

decodificação fica atrasada, tem dificuldades de compreensão por não desenvolver 

as experiências acerca dos materiais textuais, de suas estruturas nem a prática de 

sua compreensão. 
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O conhecimento, inicialmente desvinculado dos saberes escolares, 

selecionado, acumulado e armazenado na memória de trabalho é compreendido 

dentro do letramento como a leitura do mundo que precede a leitura da palavra 

(FREIRE, 2001), ou seja, o sujeito primeiro lê o mundo e constrói sentidos dentro da 

própria cultura, sentidos esses que se cientificam e ganham novos significados 

quando a escola amplia o conhecimento de mundo do aluno.  

Em ambiente escolar, a valorização do contato do sujeito com a leitura do 

mundo cria nele um sentimento de pertencimento do seu contexto, pois, ler não é 

apenas decodificar, é também “dar sentido ao mundo e a nós mesmos” 

(MARTINS,1994, p.34), é atribuir sentido à palavra mediante ao reconhecimento 

cultural e social próprios manifestados na reação entre sujeito e texto.  

 Para Martins (1994, p. 34) “ao professor cabe criar condições adequadas 

para o aluno realizar a sua própria aprendizagem”, vivenciada inicialmente dentro da 

realidade contextual e que posteriormente deve adentrar no terreno escolar. Tal 

posicionamento vai ao encontro do postulado de Cárnio e Shimazaki (2008, p. 8): 

 

As pessoas com deficiência mental são capazes, não só de aprender a ler e 
escrever, mas de utilizar tais práticas em situações do dia-a-dia, são 
capazes de elaborar as funções psíquicas superiores, quando é oferecida 
uma interação de qualidade a ela, onde o educador atue para a formação 
social da mente, transcendendo os limites da escola e cumprindo sua 
função social. 

 

Kleiman (2006) atribui ao professor, como agente de letramento, a função de 

inserir o aluno na cultura de letramento diversificada, logo, é nesse processo que o 

material textual precisa ser atraente para o aluno, no sentido de desenvolver nele as 

estratégias de leitura (funções psicológicas superiores). Kleiman (2005, p. 84) 

descreve o agente de letramento como um ser social: 

 

Um agente de letramento é um agente social e, como tal, é conhecedor dos 
meios, fraquezas e forças dos membros do grupo e de suas práticas locais, 
mobilizador de seus saberes e experiências, seus modos de fazer(inclusive 
o uso das lideranças dentro do grupo), para realizar as atividades visadas: ir 
e vir, localizar, arrecadar, brincar, jogar, pesquisar. 

 

Ao professor agente de letramento e conhecedor de seu público destina-se a 

função de inserir na alfabetização conteúdos que envolvam as práticas de 

letramento. Dessa maneira, o aluno, e aqui incluímos também o deficiente intelectual, 

ao dialogar com o texto e compreendê-lo, percebe que este pode ser modificado e 



77 

 

novos elementos podem ser nele acrescentados, formando outro material textual 

composto a partir de experiências e conhecimentos vivenciados anterior ao texto 

(BRAGGIO, 1997).  

O constante diálogo com o texto implica a compreensão, dessa forma, na 

reescrita é possível atribuir novas formas e novos significados ao texto.  

O agente de letramento se configura também como um mediador do 

desenvolvimento da leitura, cria estratégias que provocam conflitos cognitivos, a fim 

de exercitar a compreensão leitora do aluno. Segundo Freitas (2012), a mediação 

traz seguridade na leitura, facilita o reconhecimento de palavras e amplia a diálogo 

com o texto e sobre o texto. As inferências, as atividades de compreensão sobre o 

texto, o reconhecimento de sua realidade no material escrito, a capacidade dialogar 

com outros textos são para a autora meios que vão constituindo o sujeito leitor em 

formação em leitores proficiente. 

Na DI, a dificuldade de aprendizagem expressa principalmente no 

desenvolvimento cognitivo, tem, de acordo com Vygotsky (2007), na interação entre 

pessoas, do sujeito com o mundo e com objeto de conhecimento um meio de 

construir conhecimento mediado pela linguagem nas situações de interações 

dialógicas onde se dão as trocas de informações. Para o autor, o desenvolvimento 

do homem tem na dialogicidade a sua base, porque além de ser um sujeito orgânico 

que internaliza a configuração e manifestação de seu contexto, é também um ser 

culturalmente constituído em suas relações sociais. 

Ler e compreender exigem do leitor conhecimento de mundo, compreensão 

sobre o que se lê. A leitura pela leitura, ou seja, a decodificação dos signos 

linguísticos já é uma atividade que implica conhecimento do signo. Decodificar as 

palavras é o primeiro momento, é a etapa inicial para a compreensão da leitura 

(FREITAS, 2012, p. 72) e está atrelada a aprendizagens de/em diversas disciplinas, 

conforme Kleiman (2000).  

Quando professores se comprometem com ensino da leitura, ampliam-se as 

possibilidades de aprendizagens, já que todas as áreas do conhecimento são 

pensadas, dentre os vários objetivos, para ampliar o leque textual, o conhecimento 

multicultural, a fim de aumentar a compreensão leitora. Para Kleiman (2000), o 

programa de leitura dentro de várias disciplinas aumenta o contato com o universo 

textual amplo e diversificado, isso se explica pelo fato de cada tipo de texto possuir 
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objetivos bem específicos, dificultando o alcance de vários objetivos com textos 

parcialmente destinados a disciplinas específicas. 

O como proceder com os conteúdos propostos para o desenvolvimento e 

compreensão leitora será regulado pela estratégia, ou seja, quais atividades serão 

selecionadas, a fim de alcançar um determinado objetivo. Solé (1998, p. 70) explica 

que a estratégia tem como uma das características 

 

[...] o fato de que nem detalham nem prescrevem totalmente o curso de uma 
ação […] Sua potencialidade reside justamente nisso, no fato de serem 
independentes de um âmbito particular e poderem se generalizar; em 
contrapartida, sua aplicação correta exigirá sua contextualização para o 
problema concreto. 

 

As estratégias para a compreensão leitora direcionam as nossas ações ao 

alcance do objetivo estipulado a partir do nosso autocontrole. Solé (1998) destaca 

que essas são de caráter elevado por envolverem o cognitivo e o metacognitivo, 

desencadeando a interpretação individual influenciada pela familiaridade do leitor 

com o texto e seu conhecimento prévio em relação ao conteúdo textual. Desse 

modo, o processo de compreensão leitora e até mesmo o de identificação do sentido 

da palavra no texto não ficam truncados. Poderíamos falar numa leitura fluída, cujos 

objetivos podem ser alcançados por meio de estratégias de leitura sem a 

banalização do conteúdo escolar no ensino de leitura a deficientes intelectuais. 
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4 ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

Este trabalho configura-se como um estudo de caso de cunho qualitativo. A 

escolha se deu pela necessidade de retratar a realidade de um sujeito com DI no 

nível de desenvolvimento da linguagem escrita de forma completa e profunda, uma 

vez que o estudo de caso visa o entendimento mais amplo do objeto de pesquisa, 

logo 

 

[...] é preciso levar em conta o contexto em que ele se situa. Assim, para 
compreender melhor a manifestação geral de um problema, as ações, as 
percepções, os comportamentos e as interações das pessoas devem ser 
relacionadas à situação específica onde ocorrem ou à problemática 
determinada a que estão ligadas. (LÜDKE e ANDRÉ, 2012, p. 19). 

 

Para considerarmos os fatores e as influências que envolvem a realidade do 

sujeito desta pesquisa, o nosso estudo envolve variadas fontes de dados, a saber: a 

dinamicidade contextual, familiar e escolar, sua trajetória de vida escolar e pessoal, 

sua situacionalidade nos momentos que decorreram a pesquisa, entre outros fatores 

relacionais à sua vivência na sociedade. 

É importante ressaltar que esta pesquisa é de cunho qualitativo e credibiliza 

os significados que as pessoas dão aos elementos que o cercam e à sua própria 

vida, sendo assim, não podemos desconsiderá-los por serem fatores contribuintes 

para a formação da identidade humana.  

 

Nesses estudos há sempre uma tentativa de capturar a “perspectiva dos 
participantes […]. Os estudos qualitativos permitem iluminar o dinamismo 
interno das situações, geralmente inacessível ao observador externo 
(LÜDKE; ANDRÉ, 2012, p. 12).  

 

Além de ser uma opção que permite compreender melhor a realidade escolar 

ao possibilitar o retrato do “cotidiano escolar em toda sua riqueza […] oferece 

elementos para uma melhor compreensão do papel da escola e suas relações com 

outras instituições da sociedade” (LÜDKE; ANDRÉ, 2012, p. 24). 

Comum à investigação do tipo estudo de caso é o fato de esta ser de caráter 

empírico que “investiga um fenômeno contemporâneo dentro de seu contexto da 

vida real, especialmente, quando os limites entre o fenômeno e contexto não estão 

claramente definidos” (YIN, 2005, p. 32). Nesse caso, as informações contextuais 

são importantes para a construção do corpora de dados, principalmente, por se 
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mostrar relevante na orientação de escolhas de práticas sociais culturalmente 

determinadas, por exemplo, quando a pessoa não só escolhe aprender a ler, mas 

percebe essa prática como uma exigência social. 

O estudo de caso parte de pressupostos teóricos iniciais, mas, visa à 

descoberta, podendo os estudos teóricos iniciais servir “de esqueleto de estrutura 

básica a partir dos quais novos aspectos poderão ser detectados, novos elementos 

ou dimensões poderão ser acrescentados na medida em que o estudo avance” 

(LÜDKE; ANDRÉ, 2012, p. 18). 

 Pesquisa desta natureza conta também com a observação direta dos 

acontecimentos que estão sendo estudados e com entrevistas das pessoas neles 

envolvidos, além de incluir uma ampla variedade de evidências para análises, como 

documentos diversos, entrevistas em grupo e/ou individual, observação direta e/ou 

participante (YIN, 2012). 

Como o nosso objetivo principal é compreender o processo de aquisição e 

desenvolvimento de linguagem escrita do deficiente intelectual e as influências do 

meio e das metodologias escolares que interferem no processo, a nossa escolha 

metodológica se justifica. Com isso, visamos contribuir para a conscientização da 

importância do uso de atividades de letramento como uma opção de tornar possível 

o acesso do deficiente ao mundo da leitura e da escrita, como forma de romper 

barreiras sociais predeterminadas ao grande público com DI, que hoje se encontra 

inserido nas salas de aula, mas nem sempre incluídos de forma plena. 

 

4.1 Objetivos de análise 

 

Objetiva-se com este trabalho entender e analisar como se dá o processo de 

aquisição e desenvolvimento da linguagem escrita do sujeito da pesquisa mediante a 

produção de atividades de letramento. No material coletado, analisamos as 

atividades considerando o percurso de desenvolvimento do sujeito, e não cada uma  

como se fossem isoladas uma das outras, pois a aquisição do conhecimento não se 

dá por via linear, ela sofre altos e baixos até se estabilizar. 

A partir da coleta de dados e com base nos estudos realizados sobre a 

aquisição da linguagem na DI, foi possível a aplicação de estratégias que permitiram 

observar o curso do desenvolvimento da escrita de B, denominação atribuída ao 

nosso pesquisado. Como se trata de linguagem individualizada de um único sujeito 
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social, centramos nossa atenção nas cenas de leitura, compreensão e, 

principalmente, produção escrita mediante o uso de atividades de letramento. Ainda, 

consideramos os aspectos cognitivos e socioculturais envolvidos nos processos de 

aprendizagem, formação humana e as influências desses elementos para o ensino, 

a aprendizagem e o desenvolvimento de B. 

 

4.2 Retomando os questionamentos 

 

Para cumprir os objetivos expostos acima, considerando o objeto de 

pesquisa, o material bibliográfico de referência e o estudo de caso, a pesquisa está 

orientada nos seguintes questionamentos: 

 

I. A partir do material textual exposto e fornecido para o aluno, como o 

sujeito desta pesquisa lida com o texto, quanto à leitura e escrita? 

II. De que forma o letramento interfere na produção de conhecimento 

quando utilizado na rotina escolar do aluno com DI? 

III. Que fatores contribuem para a aprendizagem e o desenvolvimento da 

linguagem escrita do pesquisado? 

 

4.3 O contexto geral de aplicação 

 

O contexto de aplicação da pesquisa ocorreu na Escola Estadual José Pontes 

de Oliveira, situada na cidade interiorana de Bela Vista de Goiás. A escolha pelo 

local se deu por orientação da mãe do pesquisado, que solicitou que a coleta de 

dados ocorresse na escola onde o filho, na época, cursava o 5º ano do ensino 

fundamental. Nos dias de coleta de dados, sempre era reservado um espaço 

destinado à pesquisadora e ao pesquisado dentro da unidade escolar. A pesquisa 

acorria dentro da escola, mas não no contexto de sala de aula do pesquisado, 

entretanto, houve apenas um dia no qual a coleta de dados se deu dentro da classe 

do pesquisado e durante a aula dele. 

O espaço físico da escola é reduzido, conta com salas de aulas de porte 

médio, algumas ainda feitas de placa de muro, mas em bom estado de conservação, 

todas as salas são pintadas. Visando a conservação do prédio e a higiene do local, 

as dependências da escola são devidamente lavadas duas vezes ao dia. Há sete 
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salas de aula, laboratório de informática, sala de recursos multifuncionais para 

Atendimento Educacional Especializado (AEE), cozinha, banheiro, dependências e 

vias adequadas a alunos com deficiência ou mobilidade reduzida, entre outros 

espaços mais destinados ao setor administrativo da escola. 

Há também um pequeno espaço recreativo, onde está situada uma quadra 

poliesportiva. No geral, a escola é muito bem cuidada e passa por manutenções, 

sempre que possível, para evitar que os desgastes naturais se acumulem e gerem 

sobrecarga no orçamento escolar. 

Como a aplicação da pesquisa se deu em contexto escolar e em diferentes 

espaços da escola, sofremos diversas influências ocasionadas pelo barulho ou por 

condições climáticas durante a execução deste projeto. Inicialmente, o B e a 

pesquisadora eram levados para a sala de recursos multifuncionais, para que lá 

pudesse ser realizada a pesquisa. No espaço, havia uma mesa grande com duas 

cadeiras de plástico brancas, um pequeno quadro negro e materiais pedagógicos. 

Posteriormente, fomos migrados para o laboratório de informática, que funcionava 

também como sala de reforço para os alunos do contra turno e, além disso, como 

sala de AEE, local para o qual os alunos considerados especiais eram conduzidos 

para fazer suas atividades de classe durante o horário de aula comum a todos  sob a 

supervisão de uma professora de apoio itinerante. O ambiente era pequeno com 10 

computadores, que não foram vistos em funcionamento em nenhum momento da 

coleta de dados. Depois, fomos mandados para a minibiblioteca, onde demos 

prosseguimento à coleta de dados. O espaço possuía cerca de 1,50m de largura por 

uns 4m de comprimento. Ali havia prateleiras com livros diversos, inclusive os 

didáticos, 1 armário defronte às prateleiras e uma pequena mesa com duas cadeiras 

colocadas para nossa acomodação. Por fim, como a sala da direção quase não era 

utilizada pela diretora, fomos levados para lá, onde havia um pequeno sofá de dois 

lugares, uma mesa pequena com um computador e duas cadeiras, um pequeno 

armário cinza em aço e um ar condicionado em pleno funcionamento. 

Foi observado na escola um engajamento da equipe escolar no sentido de 

promover um ensino de qualidade. A escola esteve entre as finalistas do Prêmio 

Gestão Escolar, classificada como Destaque Brasil no ano de 2011, no entanto, não 

levou a premiação. Essa indicação revela que mesmo diante de difíceis condições 

de trabalho, como a superlotação, a escola foi e ainda é capaz de proporcionar aos 

alunos experiências educacionais bem-sucedidas e aliadas a situações diárias e 
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práticas da vida cotidiana. À época, a indicação ao prêmio se deu porque a escola 

havia implantado na primeira fase do ensino fundamental um projeto de educação 

para o trânsito, cujo objetivo era contribuir significativamente para a conscientização 

de um trânsito mais seguro, além de promover uma transformação social. 

Atualmente, a escola se dedica a eliminar progressivamente o atendimento a alunos 

da primeira fase do ensino fundamental, a fim de atender somente a alunos da 

segunda fase do ensino fundamental, cumprindo assim as necessidades da 

demanda local. 

O atendimento escolar segue o modelo parcial de ensino, funcionando nos 

turnos matutino e vespertino, além disso, quando o professor julga necessário, são 

oferecidas aulas de reforço no contra turno para alunos com mais dificuldades de 

aprendizagem, sejam essas gerais ou específicas em relação a algum conteúdo. Na 

escola são atendidos cerca de 460 alunos, estes normalmente são de classe 

socioeconômica baixa, oriundos das zonas urbana e rural do próprio município. Os 

pais dos alunos, em sua maior parte, possuem baixo grau de escolaridade, o que, 

geralmente, interfere no desenvolvimento escolar dos filhos. 

 

4.4 O participante 

 

O participante deste estudo de caso é estudante de dez anos de idade, filho 

único de um casal considerado de classe média. O pai é Bacharel em Direito, mas 

atua no ramo de criação e venda de carne suína para o comércio local e arredores. A 

mãe possui o Ensino Médio completo e trabalha com o marido na empresa do casal. 

A condição financeira da família permitiu ao pesquisado o acesso a tratamentos 

particulares com fonoaudiólogos, neuropediatra/neurofisiologista, na equoterapia, 

nas escolas comuns particulares, além de frequentar a instituição pública Pestalozzi, 

conhecida por desenvolver trabalhos especificamente voltados para a ensino 

especial de pessoas com diversos tipos de deficiências. 

Durante a coleta de dados, o pesquisado cursava o 5º ano do Ensino 

Fundamental na escola pública, citada anteriormente, da cidade de Bela Vista de 

Goiás, e havia deixado de frequentar as aulas da Pestalozzi no início do ano de 

2017, sob o argumento de sentir-se muito cansaço para frequentar as aulas à tarde 

na instituição. Antes de iniciar seus estudos na escola pública no final do ano de 

2016, o pesquisado havia frequentado somente as escolas particulares da cidade. 
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Ele explicou que teve de trocar de escola por diversas vezes, isso por causa dos 

constantes bullyings sofridos durante as aulas e os recreios escolares. Os bullyings, 

segundo o pesquisado, eram praticados pelos colegas de sala de aula, que o 

atacavam com frases que feriam a sua autoestima como, por exemplo: ─Você não 

sabe nem quanto é dois mais dois. O sujeito da pesquisa dizia que ficava calado e 

começava a chorar, já que não sabia o que responder aos colegas diante de 

diversas provocações e testes de conhecimento aos quais era submetido. O 

pesquisado relatou ainda que chegou a ser agredido fisicamente (levar socos) de 

uns dois colegas, porque eles o consideravam um bobo que não sabia expressar 

reações e, aqui acrescentamos, tanto por meio de argumentos em sua própria 

defesa quanto por meio de ações.  

A solução encontrada pelo pesquisado foi a de construir o conhecimento 

dentro do lar. Para isso, ele pediu ajuda ao seu pai, que atendeu ao seu pedido, para 

ensiná-lo a realizar cálculos matemáticos, a fim de que pudesse mostrar aos colegas 

que também era uma pessoa dotada de conhecimentos matemáticos típicos para o 

nível de desenvolvimento da turma que frequentava. 

O diálogo familiar e o acesso frequente a materiais de leitura e escrita nos 

lares têm aumentado o desempenho acadêmico dos filhos (WITTER, 1999). A 

interação dialógica para a construção de conhecimento construído no seio familiar 

garantiu ao sujeito mais confiança na relação com os colegas, no entanto, os 

bullyings não cessaram. Logo a solução encontrada pela mãe foi trocar o filho de 

escola e levá-lo para uma outra instituição de ensino particular. Nessa nova 

instituição, mãe e filho se depararam com o problema da falta de oferta do professor 

de apoio pela escola.  

Segundo o Estatuto da Pessoa com Deficiência, cabe às instituições privadas, 

de qualquer nível e modalidade de ensino, a obrigatoriedade de “adoção de medidas 

individualizadas e coletivas em ambientes que maximizem o desenvolvimento 

acadêmico e social dos estudantes com deficiência, favorecendo o acesso, a 

permanência, a participação e a aprendizagem em instituições de ensino” (Lei 

13.146/15, artigo 28, § V), além disso, está expresso no § XI “a disponibilização de 

professores para o atendimento educacional especializado, de tradutores e 

intérpretes da Libras, de guias intérpretes e de profissionais de apoio”, sem qualquer 

forma de cobrança de valores adicionais em suas mensalidades, anuidades e 

matrículas (Lei 13.146/15, artigo 28, § 1º).  
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Mãe e filho relataram que a escola não se dispôs de forma alguma a oferecer 

o professor de apoio, mesmo diante da oferta de pagamento de uma taxa adicional 

nos valores das mensalidades. Diante de tanta discriminação e rejeição por parte da 

escola em aceitar o deficiente, a mãe decidiu levá-lo para a escola pública. 

Apesar da superlotação comum às escolas públicas e dos problemas 

estruturais dentre outros que interferem no processo de ensino e a aprendizagem, 

na escola pública, a mãe pôde contar com o auxílio do professor de apoio, 

inicialmente, itinerante para o filho. Segundo relatado pela mãe, o filho começou a se 

desenvolver melhor em diversos sentidos, além de terem minimizadas as práticas 

discriminatórias dentro da instituição. O pesquisado também disse se sentir melhor e 

estar feliz com a mudança para a escola pública. Ele se sente mais acolhido e capaz 

de desenvolver suas potencialidades intelectuais com o auxílio do apoio escolar. 

Logo, os projetos para o futuro são os mais promissores, pensa em terminar a 

educação básica, cursar o ensino superior e se tornar Médico Veterinário. 

Apesar das considerações positivas da mãe e do pesquisado sobre o novo 

contexto educacional, especificamente, em relação às observações realizadas em 

ambiente de sala de aula durante a pesquisa de campo, foram constatadas certas 

práticas por parte da primeira professor regente que colocam o aluno com DI na 

condição de inserido dentro da sala de aula e não de incluído, conforme será 

relatado detalhadamente na análise de dados. 

 

4.5 Instrumentos e procedimentos: a coleta de dados 

 

Tendo em vista que a pesquisa qualitativa deve ser analisada em sua 

profundidade, considerando o todo em sua dinamicidade contextual, fizemos o uso 

da técnica de triangulação, cujo objetivo básico é realizar o Estudo de Caso em sua 

amplitude, assim como explicar e compreender os fenômenos envolvidos na 

pesquisa em questão (TRIVIÑOS, 2008). Escolhemos para o desenvolvimento do 

estudo os seguintes instrumentos: a entrevista, o questionário e a observação direta. 

 

4.5.1 Entrevista 

 

O primeiro contato com a família do pesquisado foi marcado por uma 

entrevista espontânea. De início, para conhecermos melhor a realidade de B, foi 



86 

 

realizada uma entrevista não estruturada com duração de aproximadamente 1 hora. 

A natureza da entrevista “visa obter do entrevistado o que ele considera os aspectos 

mais relevantes de um determinado problema: as suas descrições de uma situação 

de estudo” (RICHARDSON et al, p. 208, 2015). As informações relevantes para 

pesquisa foram coletadas detalhadamente na casa dos pais do B. 

Lüdke e André (2012, p. 34) dizem que “uma entrevista bem-feita pode 

permitir o tratamento de assuntos de natureza estritamente pessoal, assim como 

temas de natureza complexa e de escolha nitidamente individuais”. O 

aprofundamento em questões que dizem respeito ao filho, assim como à sua família, 

só foi possível a partir do uso da entrevista informal e da relação de confiança criada 

pela pesquisadora para com a mãe, conforme ela mesma relatou em encontros 

posteriores. 

O contexto situacional criado deu confiança à mãe de B para verbalizar sobre 

a condição pessoal do filho com DI, sobre a questão do olhar preconceituoso do 

outro para com o filho, sobretudo em ambiente escolar. Além disso, a mãe destacou 

a constante luta pela independência pessoal, pelo tratamento igualitário e garantia 

do cumprimento do direito não só à educação, mas também à aprendizagem escolar 

do filho. 

Dentro da técnica de triangulação, buscamos ainda conhecer melhor a 

estrutura socioeconômica e cultural na qual o pesquisado está inserido, com o 

objetivo de entender como a situação contextual influenciou no seu desenvolvimento 

pessoal e educacional. À mãe foram feitas indagações relacionadas ao contexto 

sociocultural e familiar, à formação escolar dos pais, à descoberta da DI no filho, ao 

uso contínuo ou não de fármacos pelo pesquisado, às expectativas da mãe quanto à 

aprendizagem escolar do filho com DI. A entrevista serviu para obtenção de mais 

dados sobre a realidade do pesquisado, com isso, conseguimos elaborar atividades 

escolares mais relacionadas às suas práticas diárias, ou seja, ao seu contexto, 

porque mesmo dentro de uma mesma sociedade, de um mesmo ambiente familiar, a 

realidade é vivenciada e experienciada de modo diferente para cada criança, o que 

dá às experiências um caráter subjetivo. Nas palavras de Vygotsky (2010, p. 686), 

 

A vivência é uma unidade na qual, por um lado, de modo indivisível, o meio, 
aquilo que se vivencia está representado – a vivência sempre se liga àquilo 
que está localizado fora da pessoa – e, por outro lado, está representado 
como eu vivencio isso, ou seja, todas as particularidades da personalidade e 
todas as particularidades do meio são apresentadas na vivência, tanto 
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aquilo que é retirado do meio, todos os elementos que possuem relação 
com dada personalidade, como aquilo que é retirado da personalidade, 
todos os traços de seu caráter, traços constitutivos que possuem relação 
com dado acontecimento. 

 

O pesquisador atento deverá ter em mente que o resultado de cada atividade 

traz em si um caráter subjetivo, mesmo quando aplicadas a alunos com DI, porque a 

relação da criança com o meio dentro de cada etapa do desenvolvimento configura-

se uma união indivisível na vivência, conforme argumenta Vygotsky (2010). Uma 

análise na perspectiva sócio-histórica-cultural deve se preocupar em explicar quais 

fatores desencadearam um determinado nível de desenvolvimento, uma 

determinada prática, uma formação ideológica, pois a maneira como cada um 

vivencia a própria realidade é diferente e gera ações e reações diferenciadas frente 

a uma determinada situação. 

 

4.5.2 Questionários 

 

Depois da entrevista exploratória, no segundo encontro com a família, foram 

elaborados como instrumento de coleta de dados da mãe e do sujeito de pesquisa 

dois questionários de perguntas abertas, ou seja, livres para a emissão de opiniões, 

usando a própria linguagem. Os questionários cumprem pelo menos duas funções: 

descrever as características e medir determinadas variáveis de um grupo social. “A 

informação coletada por meio de questionário permite identificar as características 

de um indivíduo ou grupo” (RICHARDSON et al, 2015, p. 189). 

O instrumento escolhido serviu para sistematizar o registro das opiniões de 

ambos, possibilitando uma investigação mais aprofundada a respeito das 

expectativas da mãe em relação ao filho, da relação dialógica entre pais e filho, do 

grau de contato familiar com o material textual escrito, o nível de escolaridade dos 

habitantes da casa. Além do mais, identificamos aspectos de ordem subjetiva de B a 

respeito de sua realidade contextual, familiar e escolar, além de conhecer as suas 

próprias expectativas para o futuro. Para responder as perguntas, o pesquisado 

precisou da mediação da pesquisadora durante o processo de leitura para a 

compreensão do material escrito. 
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Às professoras regente 6  e de apoio também foram elaborados dois 

semelhantes questionários (veja os Apêndices F e G) com perguntas que 

objetivaram investigar qual a formação de cada uma delas dentro de suas 

respectivas áreas de atuação, se há ou não dentro da prática profissional das 

professoras o costume de elaborarem atividades adaptadas para o pesquisado em 

questão, com o intuito de explorar nele potenciais em níveis prospectivos.  

Outra questão pontuada pela pesquisadora diz respeito às expectativas de 

ambas professoras quanto ao nível de aprendizagem e de possibilidades de 

avanços nos estudos do sujeito desta pesquisa, pois a crença nas potencialidades 

do aluno com DI direciona as professoras nas escolhas de atividades a serem 

elaboradas. Por fim, as respostas informadas aos questionários aplicados a elas 

permitiram tecer considerações sobre as influências dos aspectos socioculturais, 

contextuais envolvidos na formação humana e sobre mediação pedagógica, a qual 

demostra ser influente e relevante no processo de aquisição do conhecimento e 

desenvolvimento da aprendizagem, em especial, quando lidamos com aluno com DI. 

Ainda dentro da técnica da triangulação, a fim de dar mais legitimidade à 

nossa pesquisa, a escola nos forneceu o acesso ao atestado médico, para 

comprovar a condição de DI do pesquisado, além disso, o documento funciona como 

uma espécie de adicional para garantir que os direitos do deficiente sejam de fato 

cumpridos como, por exemplo, ter disponível um professor de apoio em sala de aula. 

No entanto, a solicitação do documento por parte da escola não deve configurar uma 

regra, uma vez que a exigência de qualquer material diferenciado no ato da 

matrícula se configura uma forma de discriminação conforme expresso 

anteriormente na nota técnica nº 04, 2014/MEC/SECADI/DPEE. Entretanto, por 

questões de exigências governamentais, tal prática é comum dentro das escolas, 

prejudicando a alunos que não têm em mãos um laudo médico por motivos diversos. 

Em casos desta natureza, o aluno não recebe a ajuda do professor de apoio para 

impulsioná-lo à aprendizagem, tampouco, tem em sala de aula a adaptação das 

atividades pedagógicas, a fim de que possa construir o conhecimento juntos aos 

demais colegas, por meio de um mesmo conteúdo comum a todos da classe. 

 

                                                 
6  Houve troca de professoras por volta da metade do primeiro semestre letivo. A mudança foi 
ocasionada por necessidades institucionais de redistribuir as turmas entre os professores, sendo 
assim, quem respondeu o questionário foi a segunda professora que assumiu a turma de B. 
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4.6 Materiais e procedimentos utilizados nas atividades reflexivas 

 

Para a efetivação das atividades práticas foram elaborados temas de 

diferentes atividades de letramento que se efetivaram em 18 encontros distribuídos 

em 5 meses. Os encontros foram, ora uma vez por semana, ora duas vezes, com 

duração de uma hora e quarenta minutos cada, geralmente, às terças-feiras ou em 

outro dia que a professora regente liberasse o pesquisado para a aplicação da 

pesquisa. Desses encontros, doze ocorreram no horário de aula do pesquisado com 

o consentimento da professora regente.  

A professora acreditava que B pudesse melhorar o seu desempenho em sala 

de aula se tivesse alguém destinado especificamente para acompanhá-lo na 

execução de atividades escolares.  

Os outros 6 encontros foram no contra turno por exigência da nova professora 

que havia assumido a turma. Esta demonstrava mais empenho em produzir 

conhecimento científico no aluno pesquisado ao preparar aulas adaptadas, nas 

quais todos podiam participar juntos e se beneficiarem do conhecimento adquirido, 

por esse motivo, foi solicitado o cancelamento da pesquisa nos horários das aulas 

do B.  

Durante a aplicação das primeiras atividades foi preciso ganhar a confiança 

de B e despertá-lo para a participação prazerosa na pesquisa em questão. Por isso, 

iniciamos o primeiro tema com atividades de letramento que envolviam a temática do 

jogo Minecrafti, pois a mãe de B nos relatou que ele gostava muito desse jogo e 

tinha o costume de jogar sempre com algum primo ou amigo em casa. 

Minecraft é tipo de jogo eletrônico independente que permite a construção 

usando blocos dos quais o mundo virtual composto por paisagens, animais e objetos 

em geral é feito. Os personagens também são no formato de blocos e atuam na 

exploração de minérios e coleta de materiais para a construção de mundos que 

garantem a própria sobrevivência. A ferramenta de jogo Minecraft explora a 

criatividade do jogador, uma vez que ele passa a maior parte do tempo em 

atividades de mineração e de construção no mundo virtual de blocos. Não há no 

jogo um vencedor, mas a busca instintiva pela sobrevivência independente ou na 

disputa interativa com outros jogadores.  

A utilização de jogos eletrônicos na escola  é um modo de adaptar o uso das 

novas tecnologias ao ambiente escolar, e uma forma de acompanhar a constante 
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evolução da sociedade ultramoderna, modificando as estratégias de ensino e 

alfabetizando digitalmente com a criação de ambientes propícios e agradáveis à 

aprendizagem, com alunos ativos no processo, conforme dizem Cosenza e Guerra 

(2011). 

As atividades planejadas foram pensadas, primeiramente, com os objetivos 

de ganhar a confiança do pesquisado, de verificar o nível de escrita e de 

compreensão de leitura, além de possibilitar a observação de como atividades 

contextualizadas para o sujeito influenciam no processamento de informações pela 

MT e na transformação de antigos esquemas mentais em conhecimentos novos. 

Destacamos, ainda, que as atividades deveriam apresentar relações com a realidade 

contextual de B e ser interessantes o suficiente para motivá-lo a executá-las com 

prazer, por isso, tivemos como eixo central das primeiras atividades o jogo Minecraft. 

Na sequência, iniciamos os trabalhos com a leitura da história em quadrinhos 

intitulada de “A pré-história”, de Maurício de Souza, a fim de pensarmos sobre temas 

que envolvem a discussão a respeito da origem das coisas no mundo a partir de 

uma visão evolucionista. A temática deu base para a realização de atividades que 

envolviam temas relacionados à família e ao trabalho com documentos pessoais. 

Por fim, as últimas atividades foram pautadas no trabalho com rótulos, embalagens e 

bulas de produtos comuns à rotina das pessoas em geral. 

Apresentamos abaixo os quadros de atividades, destacando como essas 

foram desenvolvidas em cada uma das temáticas, os objetivos, os procedimentos, 

os materiais nas atividades de prática reflexivas e o número de encontros. 

 

Quadro 1 – Temas, objetivos, materiais e procedimentos (1) 

Tema: Jogo Minecraft: explorando e desenvolvendo potencialidades de 

escrita 

Objetivos: 

• Explorar o nível de alfabetização e compreensão de leitura do pesquisado; 

• Desenvolver a escrita de textos. 

Materiais: 

• Notebook para jogar Minecraft; 

• Folhas A4 em branco para o registro de respostas e de produções textuais. 
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Procedimentos: 

Atividade exploratória 

• Listar nomes de animais, objetos, entre outros do jogo Minecraft; 

• Responder a perguntas relacionadas ao mundo Minecraft; 

 

Ampliação da atividade proposta 

• Escrever relatos sobre o jogo em questão; 

• Reescrever textos. 

Número de encontros: 6 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Quadro 2 – Temas, objetivos, materiais e procedimentos (2) 

Tema: Descobrindo as nossas origens 

Objetivos: 

• Incentivar a leitura de diferentes materiais textuais e ampliar o conhecimento 

de mundo; 

• Desenvolver a habilidade de escrita em diferentes gêneros textuais. 

Materiais: 

• Revista “A pré-história”, de Maurício de Souza; 

• Cópias com modelos de diversos tipos de balões; 

• Revistas diversas para o recorte de imagens; 

• Cópias de documentos pessoais. 

Procedimentos: 

• Leitura de história em quadrinhos; 

• Diálogo sobre a história lida; 

• Identificação das características do gênero história em quadrinhos; 

• Realização de atividades lúdicas propostas no livro de história em 

quadrinhos; 

• Ampliação do conhecimento a respeito das origens do pesquisado; 

• Montagem da árvore genealógica; 

• Comentando o conteúdo dos documentos pessoais e a importância deles; 

• Escrita de uma história no formato de quadrinhos. 
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Número de encontros: 8 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Quadro 3 – Temas, objetivos, materiais e procedimentos (3) 

Tema: O letramento no dia a dia de B 

Objetivos: 

• Trabalhar com rótulos, embalagens e bulas; 

• Praticar a leitura, escrita e reescrita. 

Materiais: 

• Folhas de A4 em branco; 

• Cartolina; 

• Rótulos, embalagens e bulas. 

Procedimentos: 

• Conversa sobre os produtos envolvem a rotina das pessoas; 

• Discussão sobre o conteúdo de rótulos, embalagens e bulas, 

• Reconhecimento da importância da leitura de rótulos, embalagens e bulas; 

• Relato escrito de um dia de brincadeiras com os amigos, considerando as 

ações e os produtos comuns à vida diária; 

• Reescrita do relato e ampliação da argumentação. 

Número de encontros: 4 

Fonte: elaborado pela autora 

 

4.7 Critério de análise de dados 

 

Para maior cientificidade da pesquisa, os dados obtidos por meio da 

entrevista, dos questionários e dos temas de atividades receberam uma organização 

sistemática dentro da análise qualitativa dos dados. A organização tornou possível 

identificar a forças sociais e os construtos históricos que envolvem o público com DI 

e influenciam nos processos de desenvolvimento, seja ele escolar ou para a vida 

pessoal. 

Dentro dos temas propostos e trabalhados foram observados o nível de 

desenvolvimento linguístico e cognitivo para a compreensão de atividades e 
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processamento de informações, considerando a realidade sociocultural vivenciada 

por B, pois, no trabalho com a aprendizagem não deve haver imposição de limites, 

mas sim o respeito à cultura, ao nível de desenvolvimento linguístico e às 

capacidades cognitivas (BRAGGIO, 1992), que devem ser estimuladas. Para isso, 

justifica-se a prerrogativa vygotskiana de que as atividades escolares ou não devem 

ter em foco o nível de desenvolvimento prospectivo do sujeito, para não correr o 

risco de conceber a cognição na DI como um estado acabado em si mesmo. 

Os critérios para análises das produções foram definidos, considerando o 

nível de desenvolvimento da escrita que o sujeito da pesquisa se encontrava, tanto 

no plano lexical quanto no plano textual, com destaque das influências socioculturais 

para a constituição da aprendizagem do sujeito deste estudo. 

 

4.7.1 Critério lexical 

 

No plano lexical, optamos por verificar o nível de desenvolvimento da escrita, 

já que o pesquisado estava sob o discurso de ser analfabeto por parte dos agentes 

escolares envolvidos no processo de ensino e aprendizagem. Analisamos, ainda, o 

contexto motivacional para a produção das palavras ou textos. O léxico constitui uma 

espécie de mapa cognitivo de nossas experiências exteriores oriundas do mundo 

sociocultural e internalizadas (BERTOQUE, 2014). Desse modo, não há como 

desvincular as escolhas lexicais do sujeito do mundo que o cerca e de suas 

experiências no processo de interação. 

O léxico, de acordo com Trask (2004), corresponde ao vocabulário de uma 

língua disponível ao falante, além dos recursos lexicais disponíveis para formar 

palavras, por exemplo, os morfemas. O léxico da língua corresponde ao vocabulário 

do falante, podendo esse ser ativo, palavras usadas pelo falante, ou passivo, 

palavras compreendidas do vocabulário, mas comumente não usadas (TRASK, 

2004). Para fins didáticos e de delimitação das análises, adotamos essa definição de 

Trask (2004), ainda que também acreditemos, como creem Dourado, Sousa Filho e 

Couto (2016), que, na mobilização da língua, no seu uso, não há uma separação 

entre léxico e gramática. 

 

4.7.2 Plano textual 
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Analisamos a organização das sequências textuais, considerando, 

principalmente, a questão da coesão, da coerência textual e dos recursos 

gramaticais e das estratégias argumentativas para expressar experiências 

contextuais. Essa análise objetiva identificar o percurso do desenvolvimento das 

habilidades do sujeito para/na a escrita. Apontamos as inadequações nos textos, 

mas não com o intuito de julgamento desse aluno proveniente de uma situação 

particular complexa, mas sim com o objetivo de mostrar como elas foram sendo 

minimizadas ao longo das produções textuais e, assim, mostrar que quanto mais se 

investe no sujeito com déficits cognitivos, mais ele pode vir a se desenvolver. 

A análise dos textos foi amparada na linguística textual, pois esta está para 

além da análise das palavras, das frases, envolvendo “todo o contexto [...] 

(situacional, sociocognitivo e cultural) e a interferência desta na constituição, no 

funcionamento e, de modo especial, no processamento estratégico-interacional dos 

textos, vistos como a forma básica de interação através da linguagem (VILELA e 

KOCH, 2001, p. 451). Desse modo, consideramos a análise das condições de 

produção, as quais influenciaram B na produção de textos comunicativos, cujo 

sentido é construído por meio de indícios linguísticos que ocorrem a partir das 

escolhas lexicais e de mecanismos gramaticais, como substantivo, verbo, artigo, 

adjetivo, pronomes, preposição, advérbio, numeral, conjunção, interjeição que 

direcionam o leitor para um determinado caminho (KARNOPP, 2006). 

O conceito de texto como toda e qualquer manifestação da capacidade 

linguística do ser humano envolve também o sentido produzido na atividade 

comunicativa, geralmente, com uma finalidade social, inserido em contextos 

específicos, como explica Karnopp (2006). A atividade verbal comunicativa também 

pode recorrer à ajuda de imagens, que, em alguns casos, facilitam a compreensão 

do sentido pretendido expresso no texto verbal, além do mais, os gestos e a 

linguagem de sinais são compreendidos dentro de contextos específicos em que são 

tomados com finalidades comunicativas. 

Além disso, a coesão e a coerência são dois elementos indispensáveis da 

textualidade, entendida como a “rede de relações que fazem com que um texto seja 

um texto (e não uma simples somatória de frases), revelando uma conexão entre as 

intenções, as ideias e as unidades linguísticas que o compõem, por meio de 

encadeamento de enunciados dentro do quadro estabelecido pela enunciação” 

(KOCH, 1987, p. 22). A coesão “diz respeito ao modo como os elementos 
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linguísticos presentes na superfície textual se encontram interligados, por meio de 

recursos também linguísticos, formando sequências veiculadas de sentidos” (KOCH, 

2000, p. 35).  Já o conceito de coerência soma-se ao uso da língua socialmente 

instituída. Koch (2000. p. 41) diz que a “coerência diz respeito ao modo como os 

elementos subjacentes à superfície textual vêm a constituir, na mente dos 

interlocutores, uma configuração veiculada de sentidos”. Ela envolve a atividade 

relacional entre o material textual, o autor, suas escolhas lexicais e as finalidades 

pretendidas, o leitor e o seu conhecimento cultural para o processamento cognitivo 

do material lido. 

A nossa análise no que se refere às relações coesivas se pautou na função 

exercida pelos elementos de coesão dentro dos textos produzidos por B. 

Investigamos três tipos de coesão: referencial, recorrencial e sequencial. Quanto à 

coerência, a investigação foi no nível textual, com destaque aos fatores que 

estabelecem e influenciam o sentido do texto: elementos linguísticos, conhecimento 

de mundo, fatores pragmáticos e interacionais. As referências se pautaram nos 

estudos de Fávero e Koch (1983), Vilela e Koch (2001), Fávero (2002), Koch e 

Travaglia (1993). 

Para finalizarmos nossa análise, consideramos os resultados obtidos e 

recorremos às teorias de base cognitivistas e interacionistas de Vygotsky, (1997, 

2007, 2008), Luria (2005, 2001), dentre outros, a fim de compreendermos como os 

fatores socioculturais, linguísticos, cognitivos e o apoio familiar influenciaram na 

aquisição e desenvolvimento da linguagem escrita do pesquisado, para rompermos 

com o argumento de que B não é um sujeito capaz de produzir textos com coesão e 

coerência, de desenvolver a linguagem verbal escrita e acompanhar  a 

aprendizagem da classe escolar. 
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 5 ANÁLISE DE DADOS 

 

A análise dos dados textuais coletados para esta pesquisa tem como aportes 

teóricos as teorias de Vygotsky (1997, 2007, 2008); Abaurre (1997), Braggio (1992), 

Koch e Travaglia (1983), entre outras. Todos os autores foram fundamentais para 

compreendermos como se dá o processo de desenvolvimento da linguagem escrita, 

considerando as influências de contextos formais ou informais, tais como, a escola e 

a família.  

Em relação à identificação do nível de escrita de B, aplicamos uma atividade 

na qual o pesquisado deveria listar, por escrito, os nomes de elementos em geral 

surgidos nas cenas do jogo Minecraft. Para confeccionar a lista de nomes, B jogou 

no notebook por aproximadamente uma hora com intervalos a cada quinze minutos 

para a escrita dos nomes. Verificamos nesse momento o conhecimento do 

pesquisado sobre a escrita da língua e a fase na qual ele se encontrava em nível de 

escrita, segundo Lemle (2001). Essa primeira atividade exploratória serviu de 

orientação para o desenvolvimento de atividades posteriores.  

Nas análises, atentamo-nos para os aspectos linguísticos no plano lexical, 

textual e gramatical, considerando a questão da memória envolvida nos processos 

de aprendizagem, além das influências do meio para a potencialização dos 

desenvolvimentos cognitivos. Analisamos, também, os dados da vida cotidiana do 

pesquisado, a partir das respostas a questionários sociais pela mãe, pela professora 

de apoio e professora regente e pelo pesquisado, efetivada na forma de contrato 

temporário. A ideia é que esses questionários forneçam informações correlacionadas 

ao nível de interação e participação de B nas atividades relacionadas à linguagem 

em contextos sociais. 

 

5.1 Avaliação do nível de escrita  

 

Apesar de esta pesquisa não ser de base piagetiana, pautamo-nos em 

estudos de Ferreiro e Teberosky (1999) para compreendermos os níveis de 

desenvolvimento da escrita pelos quais as crianças passam para chegar ao domínio 

do código linguístico. 

Apesar de B frequentar a classe comum, ele possuía pouco contato com a 

prática de escrita. Na verdade, quando iniciamos nossa pesquisa, B não produzia 
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nenhum tipo de material escrito, uma vez que ficava por horas na sala de aula 

sentado na segunda carteira, ao lado da parede, atrás de um outro colega que 

também possui problemas de aprendizagem. Os dois se interagiam bem e 

desenhavam e pintavam coisas relativas ao mundo do jogo Minecraft. Ambos 

possuem causas biológicas diferentes, que desencadeiam a dificuldade de 

aprendizagem. Eles se sentavam próximos e, segundo a primeira professora, era 

uma forma de organizar a sala e mantê-los próximos dela por conta de questões 

relacionadas aos déficits de aprendizagem.  

Na sala de aula do 5º ano, a prática de escrita de B era manifestada apenas 

quando ele copiava as atividades do quadro, numa tentativa desesperadora de 

acompanhar o ritmo da turma e da professora. Entretanto, nem sempre não 

terminava as atividades de cópia sob a alegação de que a mão doía ao escrever 

durante muito tempo. Eram atividades que não potencializavam a construção de 

sentido, a interação entre ele e os demais colegas. Com as atividades mecânicas, 

não havia como evidenciar a construção de aprendizagem, porque, segundo 

Vygotsky (2007), elas tendem a retardar o desenvolvimento e não potencializam o 

pensamento abstrato que o sujeito com DI possa ter.    

Como forma de identificarmos o grau de letramento do qual B já havia se 

apropriado, iniciamos a pesquisa solicitando-o que listasse os nomes de animais, de 

personagens e objetos em geral que apareceram durante o jogo Minecraft. Para a 

listagem dos nomes, B jogou por aproximadamente uma hora com intervalos a cada 

quinze minutos, para a escrita dos nomes de animais, de personagens e objetos que 

apareceram durante o jogo Minecraft.  

No encontro, B se mostrou empolgado com o jogo, mas desinteressado no 

momento de produzir a atividade escrita, sob o argumento de que não sabia 

escrever. Essa fala pode ser representativa de discursos, tais como escolar ou 

familiar que foram internalizados pelo sujeito. Apesar do medo de errar, demonstrava 

vontade e esforço em aprender a escrever e estudar, a fim de realizar o seu próprio 

sonho de cursar a faculdade de veterinária quando adulto. Veja na Figura 8 a lista de 

palavras: 
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Figura 8 - Lista de palavras: primeira atividade produzida por B 

 
Fonte: Atividade produzida por B 

 

A lista expressa que B ainda não possuía o domínio da grafia das letras e não 

sabia representar sistematicamente a sonoridade de todos os fonemas das palavras 

que precisava escrever. Ele se encontrava na transição do nível silábico-alfabético 

para o nível alfabético do desenvolvimento da escrita. Segundo Ferreiro e Teberosky 

(1999), no nível silábico-alfabético da criança, há tanto a correspondência do som às 

sílabas quanto às letras do alfabeto. Nessa fase, “o conflito entre hipótese silábica e 

a exigência de quantidade mínima de granas e o conflito entre as formas gráficas 

que o meio lhe propõe e a leitura dessas formas em termos de hipótese silábica” 

(FERREIRO; TEBEROSKY, 1999, p. 214) são constantes. Quando a criança avança 
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para a escrita alfabética ela compreende que cada uma das letras de cada sílaba 

corresponde foneticamente a um carácter gráfico do sistema alfabético. Mesmo 

sendo considerada alfabetizada, ao chegar nesse nível de desenvolvimento, a 

criança ainda se encontra diante de dificuldades de ordem ortográfica, no entanto, 

terá superado as dificuldades em compreender o sistema da escrita (FERREIRA; 

TEBEROSKY, 1999). Abaixo distribuímos as palavras em um quadro para 

visualizarmos melhor as dificuldades de B expressas no nível da escrita. 

 

Quadro 4 – Conhecendo a escrita de B – Lista de nomes 

Inadequações de primeira ordem nas palavras escritas por B Inadequações de 
segunda ordem 

Omissões de letras Insegurança no 
conhecimento do 
formato das letras 

Conhecimento 
insuficiente dos 

traços distintivos do 
som/grafia 

Crença na escrita 
como transcrição 
fonética da fala 

oviha* (ovelha) oviha robo (robô) minecrefti** (Minecrafti) 

Bttle** (battle) anigo (amigo)  lobu (lobo) 

Cotuçi (construção) goto (gato)  Stive (Steve) 

gigate (gigante) caveina (caverna)  zunbi (zumbi) 

renobane** (herobrine)   potau   

potau* (portal)    

Diamate (diamante)  dianate (diamante)   

* Palavra que apresenta mais de uma inadequação de mesma ou de 

diferente ordem.  

** Palavra de língua estrangeira. 

 

Fonte: Quadro elaborado pela autora 

 

A sistematização da escrita de B mostrou que ele ainda apresentava 

inadequações constantes de primeira ordem no nível ortográfico. Algumas palavras 

escritas apresentaram omissões de letras, inadequações na correspondência linear, 

quando a fonologia permitia, entre sequências de letra e som. De todas as palavras 

listadas por ele, apenas duas não possuíam desvios ortográficos, a saber: daça e 

picareta. Das outras 16 palavras, sete continham omissões de letras, cinco 

demonstravam conhecimento ainda inseguro a respeito da grafia da palavra e uma 

não foi acentuada de acordo com as regras da língua, nesse caso o erro foi 
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classificado como conhecimento insuficiente dos traços distintivos da língua, pois, no 

Português, o acento representa um traço distintivo por ser responsável pelo 

contraste lexical em palavras como secretária e secretaria, sabia, sábia e sabiá. Nos 

nomes, os pares mínimos de substantivos como cara e cará e no caso de verbos 

para a marcação de tempo, modo e pessoa, por exemplo, passaram/ passarão. Já 

as inadequações de segunda ordem, cometidas por B, demonstraram 

desconhecimento nas particularidades da língua, reproduzindo na escrita a 

transcrição fonética da fala. Esse tipo de inadequação é de segunda ordem, além 

disso, evidencia que a alfabetização ainda não está completa (LEMLE, 2000). 

A autora, citada acima, argumenta a respeito da importância de o professor 

saber identificar os conhecimentos dos quais o aluno já se apropriou e cobre deste 

somente as tarefas compatíveis com a etapa de saber atingida sob a pena de 

retardar o progresso no aluno. Há nesse argumento uma diferença entre o que a 

autora acredita e os postulados de vigotskianos. Vygotsky (1997, 2007) acredita que 

as atividades aplicadas aos alunos, em especial ao deficiente intelectual, devem 

visar o desenvolvimento prospectivo, ou seja, devem, com o auxílio do mediador, 

desenvolver no aluno as suas potencialidades, dessa forma, aquilo que o sujeito 

pode fazer com a ajuda do outro é mais representativo do seu desenvolvimento do 

que aquilo que ele sabe fazer sozinho dentro do sociointeracionismo. 

Nesse sentido, sob a ótica da alfabetização, Lemle (2000) destaca que, para 

ser alfabetizada, a criança precisa compreender a ligação simbólica entre os sons da 

fala e as letras, que precisam ser discriminadas, considerando a forma de cada uma.  

A fonologia presta-nos um auxílio no entendimento sobre a estrutura silábica 

da língua em relação às primeiras sequências de escrita produzidas pelos 

alfabetizandos. No Português, a sílaba é constituída basicamente por consoante-

vogal (cv), mas outras estruturas podem aparecer, como vogal (v), consoante-vogal-

consoante (cvc), consoante-consoante-vogal (ccv), consoante-vogal-vogal (cvv). 

Santos (2015), citando Bisol (1989), explica que as estruturas v, cv e ccv são 

consideradas leves, logo são mais fáceis de serem grafadas pelo sujeito que está 

iniciando a árdua tarefa de dominar as regras ortográficas da língua, por outro lado, 

as estruturas cvv e cvc são mais pesadas e demandam mais tempo para as crianças 

adquiri-las, isso pode explicar a demora no processo de aquisição de linguagem.  

Santos (2015) diz que as crianças em processo de aquisição iniciam a fala 

produzindo apenas sílabas cv, posteriormente, produzem sequência com a sílaba v 
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em início de palavra, no entanto, evitam esse seguimento, modificando-o por cv, 

conforme podemos observar no exemplo citado pela autora: [pi.‘ru. ra] = perua. Em 

seguida, surgem as estruturas cvc e cvv, entretanto, como o domínio fonológico 

ainda é inseguro a criança tende a substituir a estrutura cvc por cvv, ou pode 

acrescentar um v final e reestruturar a sequência cvc em cv. cv. Identificamos nas 

produções do pesquisado um exemplo semelhante, observe: taide = tarde. B 

substitui o c final e compõe o seguimento cvv na escrita. Na fala, ele não produz o 

seguimento [‘tai.de], mas na escrita aparecem os resquícios de uma fala anterior 

ainda imatura, típica da primeira infância, mostrando que o pesquisado passa pelos 

mesmos processos que as crianças sem DI. Por fim, a última estrutura que surge é a 

ccv, que foge da constituição básica, mas não torna a sílaba pesada, isso pode 

explicar o porquê de essa estrutura ser a última a aparecer (SANTOS, 2015). 

Certas sequências que aparecem no processo de aquisição da escrita ainda 

estão muito ligadas à fala da primeira infância e são manifestadas nas produções do 

pesquisado, que não se enquadra mais nesse período de desenvolvimento. Nos 

exemplos abaixo, as palavras escritas por B obedeceram à ordem das regras 

fonológicas explicitadas por Santos (2015) e à crença na relação biunívoca entre 

som e letra: 

 

Quadro 5 – Seguimentos alterados na escrita de B 

Escrita conforme as 
regras da língua 

Escrita de B Seguimentos alterados 
na escrita de B 

gigante gigate Cvc – cv 

portal potau Cvc – cv 

Cvc – cvv  

diamante diamate Cvc – cv  

caverna caveina Cvc > cvv  

Fonte: Quadro elaborado pela autora 

 

De modo geral, “o processo de aquisição varia muito pouco de criança para 

criança” (SANTOS, 2015, p. 212). No caso específico do pesquisado, ele também 

tem passado por processos de aquisição da escrita bastante semelhantes aos de 

outras crianças, conforme reforçaremos o fato em atividades posteriores. A diferença 
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em relação aos processos parece estar no tempo gasto pela criança sem deficiência 

e pela criança com DI. Considerando as especificidades biológicas entre os alunos, 

faz-se necessário reforçar, com Oliveira e Raiça (1990), que é preciso utilizar 

procedimentos adequados, que lhes permitam agir com autonomia de acordo com o 

próprio ritmo de aprendizagem, garantindo, assim, a igualdade de oportunidades 

educacionais. 

 

5.1.1 Avaliação da compreensão oral  

 

A segunda atividade de verificação de conhecimento consistiu na sequência 

de perguntas e respostas relacionadas às cenas do jogo Minecraft, também com 

duração total de aproximadamente uma hora, com intervalos a cada quinze minutos 

para o registro de respostas às perguntas formuladas oralmente pela pesquisadora à 

medida que o jogo ia acontecendo. As perguntas foram anotadas numa folha à parte 

para que não fossem perdidas, depois do registro de todas as respostas de B, elas 

foram anexadas a cada resposta. A opção em registrar as perguntas numa folha à 

parte se deu para não haver risco, por parte do pesquisado, de cópias de palavras 

contidas nos enunciados das perguntas, pois a natureza desse trabalho visou 

explorar a compreensão e o conhecimento da linguagem escrita de B. Vejamos na 

imagem a seguir a atividade desenvolvida: 
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Figura 9 – Atividade de avaliação da compreensão oral 

 

 
Fonte: Atividade produzida por B 
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Essa atividade constitui de um exemplo de letramento construído a partir do 

jogo Minecraft, no qual B se apoiou em suas experiências para executar as tarefas 

de escrita propostas. Quando as experiências da vida particular são a base para a 

execução de atividades escolares, observamos que o sujeito tem “maior 

compreensão da realidade e facilidade para as atividades acadêmicas, pois durante 

as atividades de ensino e aprendizagem consideram as experiências da própria vida 

para a construção do conhecimento” (SHIMAZAKI, 2006, p. 34). Desse modo, as 

atividades dessa natureza potencializam o nível de compreensão da linguagem oral 

do pesquisado, que se mostrou suficientemente produtivo.  

Joly e Dias (2009) explicam que a compreensão tem relação direta com aquilo 

que a criança se lembra da comunicação e, acrescentamos, com base em nossa 

pesquisa, com aquilo que se lembra de suas experiências. Logo, para que as 

lembranças ocorressem, B precisava ter internalizado um léxico mental com 

informações sintáticas e semânticas para o acesso das representações mentais do 

que fora produzido oralmente pela pesquisadora. De acordo com Gurgel et al. (2010, 

p. 4), 

 

Existem diferentes tipos de compreensão linguística. Uma primeira forma de 
compreensão (não necessariamente linguística) relaciona-se com a 
dedução do sentido de uma mensagem a partir do contexto ou a partir da 
entonação utilizada pelo interlocutor, ou ainda por suposições sobre o que 
esta pessoa pode querer dizer dentro deste contexto concreto. A segunda 
forma de compreensão é ‘léxica’ e limitada ao vocabulário, relacionando-se 
com a captação do sentido da mensagem a partir do significado das 
palavras individuais ou de algumas delas. Uma terceira forma de 
compreensão procede da análise morfossintática e léxica. Os lexemas são 
analisados levando-se em consideração suas relações gramaticais e, assim, 
a compreensão linguística completa (RONDAl et al., 2007 apud GURGEL et 
al. (2010, p. 4). 

 

Acreditamos que o contexto do jogo para a produção da atividade proposta 

tenha influenciado B a compreender o sentido expresso nas perguntas elaboradas 

pela pesquisadora, o que pode ser constatado nas respostas coerentes dadas às 

perguntas. Tal situação possibilita dizer que tanto a área de Wernicke quanto a área 

de Broca de B se mostram em funcionamento, pois a compreensão e motricidade 

precisaram ser ativadas para a execução da atividade, que foi realizada dentro do 

esperado.  
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No sujeito, assim como em outras pessoas, a manipulação de informações 

para a realização de atividades foi possível por meio do funcionamento da memória 

de trabalho, já que esta tem influência direta sobre o processamento da linguagem e 

na construção de texto e frases, conforme mostra Baddeley (2011). Sendo assim, a 

compreensão explícita na resolução das questões tem relação com o conhecimento 

adquirido ao longo da vida, que nada mais é do que “estruturas estabilizadas na 

memória de longo prazo, que são utilizadas para o reconhecimento, a compreensão 

de situações – e de textos – a ação e a interação social” (KOCH, 2009, p. 40).  

Essas estruturas estabilizadas tendem a se tornar dinâmicas quando ocorrem 

interações entre os sujeitos no mundo, transformando, assim, o conhecimento 

anterior (esquemas) internalizado em um novo conhecimento. Tais conhecimentos 

(ou “saberes”) são formados a partir de estados provisórios de conhecimento 

elaborados pela MT e são resultados das nossas atividades de construção de 

sentido e interpretação de situações e eventos, nesses termos, é que se pode falar 

em processos que resultam em aprendizagem.  

Os conhecimentos estabilizados na memória e acompanhados das 

interpretações são condicionados na forma de representações mentais, associadas 

às formas de processamento das informações nas quais ocupam-se dos processos 

voltados para a compreensão e a ação. Primeiro, a memória estoca as informações 

para transformá-las em representações mentais, depois armazena as informações 

relevantes e as reativam, quando necessário, em forma de conhecimento, sendo 

que este possui distintas representações na memória (Koch, 2009). Segundo a 

autora, a natureza semântica, envolve o conhecimento generalizado sobre as coisas 

no mundo e acerca deste, ativando a memória episódica de nível subjetivo em 

relação às experiências contextuais para produzirem conhecimento geral, que 

potencializará o conhecimento particular. 

Dessa maneira, entendemos que a memória é parte essencial para a 

produção de conhecimento, pois ela manipula o conhecimento declarativo 

(estrutural), e, também está acoplada a mecanismos procedurais para o 

processamento de informações (Koch, (2009), Badelley (2011)). Segundo Izquierdo 

(2002), só é possível evocar lembranças, recordações que estão dentro do campo 

da aprendizagem e retidos na memória, ou seja, o funcionamento da memória é 

essencial na conexão de novas a velhas informações. 
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5.2 Resultados e Discussões 

 

5.2.1 Ampliação das atividades propostas: a produção textual 

 

A análise das produções textuais está fundamenta em Vygotsky (2007), Koch 

e Travaglia (2006), entre outros. Apoiamo-nos também na orientação de Braggio 

(1992) sobre a análise de dados na aquisição da linguagem escrita ao considerar 

que esta deve ser feita de forma holística, isto é, deve-se considerar toda a situação 

comunicativa, especialmente quando lidamos com aprendizagem de escrita no 

campo da DI. 

Nesse encontro, demos sequência à temática do jogo Minecraft. Iniciamos 

nossos trabalhos solicitando ao pesquisado que produzisse um texto, relatando por 

escrito o momento mais significativo quando ele jogou Minecraft. Entretanto, B quis, 

primeiro, fazer um relato oral de duas situações, vivenciadas por ele e pelo primo, 

que foram marcantes na vida dele. Após B finalizar a narrativa oral, foi solicitado, 

novamente, a ele que redigisse por escrito o que acabara de relatar no nível da 

oralidade, então, B assim o fez. Veja abaixo, nas Figuras 10 e 11, a produção de 

texto e, na sequência, a transcrição desse: 

  

Figura 10 – Texto 1 – A primeira produção textual de B (1) 

 
Fonte: Atividade produzida por B 
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Figura 11 – Texto 1 – A primeira produção textual de B (2) 

 
Fonte: Atividade produzida por B 

 

[1ª vez que eu joguei Minecraft mais meu prino 

É que um dia eu joguei Minecraft eu mais o meu primo ele criou 

um mundo Minecraft nós montamos uma casa de pedra uma 

casa de madeira tinha uma cama para dormir tinha uma 

fornalha para assar uma carne nós ficamos no PVP (player 

versus player) lutando meu primo colocou fogo na minha casa. 

 

2º história eu e meu primo montamos uma casa de bloco nós 

fizemos uma passagem secreta eu procurei um diamante mas 

ele não deixou eu pegar o diamante Ele disse: 

---- não pega o diamante!] 

 

Quando B representa por escrito o que foi narrado na oralidade está 

reconstruindo “a história de sua relação com a linguagem” (Abaurre,1997, p. 22). Por 

isso, encontramos diversidades lexicais na escrita manifestada no registro de grafias 

diferentes para um mesmo vocábulo, reflexo da relação sujeito/língua ainda em 

processo de construção. B constrói reflexões sobre a própria escrita conflitante, 

checa possibilidades de escrita e informações. “A escrita é assim um espaço a mais, 

importantíssimo, de manifestação das singularidades do sujeito” (ABAURRE,1997, p. 
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23). Ao escrever B reconhece a necessidade de unificar a forma escrita das palavras, 

de unificá-las, seguindo as regras típicas da escrita dentro de determinada língua. 

Sabemos que a escrita não representa a fala e que as duas são formas de 

manifestações textuais diferentes e normatizadas. “São duas alternativas de 

atualização da língua nas atividades sócio-interativas diárias.” Marcuschi (2007, p. 

46). Entretanto, a escrita envolve a compreensão explicita da ortografia da língua, 

diferentemente da fala, que basta a explosão de sons ordenados em sequência 

dentro da lógica interna da língua e compartilhada entre os falantes para que a 

mensagem seja compreendida. 

Segundo o autor citado, a representação da oralidade no plano textual deve 

ser compreensível e ordenável conforme sua natureza. Para Marcuschi (2007, p. 47), 

 

[...] o texto oral está em ordem na sua formulação e no geral não apresenta 
problemas para a compreensão. Sua passagem para a escrita vai receber 
interferências mais ou menos acentuadas a depender do que se tem em 
vista, mas não por ser a fala insuficientemente organizada. Portanto, a 
passagem da fala para a escrita não é a passagem do caos para a ordem: é 
a passagem de uma ordem para outra ordem. 

 

No plano da oralidade, o som organizado e a disposição biofisiológica para a 

prática e o uso da língua são suficientes. Por outro lado, o estabelecimento da 

ordem no nível de escrita dependerá do quando o sujeito conhece e domina as 

regras da língua. É preciso se apropriar das normas que regem esse saber 

sociocultural para, em seguida, dar continuidade às suas novas formas de 

manifestação. 

É inquestionável que a aquisição da linguagem escrita demande tempo e 

imponha conflitos ao aprendiz para com as formas da língua. B demonstrou 

dificuldades em compor um texto coerente, apesar disso, insiste na prática, pois, 

considera a aquisição da escrita uma necessidade para entrar no mundo dos adultos, 

de ter acesso ao curso superior e ao mercado de trabalho, conforme ele deseja. 

Para o pesquisado, a linguagem escrita funciona como meio de promover o 

desenvolvimento pessoal e profissional. Com base em Braggio (1992), a importância 

de escrever para o aluno é reforçada quando a ele são concebidas oportunidades de 

expressar as suas experiências subjetivas e seus planos. 

O posicionamento de B apresenta indícios de que a aquisição da linguagem 

escrita constitui uma exigência social. Ela contém em seu registro uma função 
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comunicativa e uma mensagem que só ganha significado quando o sujeito interage 

com o texto e reconhece as normas que regem a sua estrutura mesmo sem dominá-

las. Braggio (1992) explica que até mesmo as crianças reconhecem na linguagem as 

suas funcionalidades mesmo antes de dominar a sua forma. 

 

A criança sabe que a linguagem tem uma função e um papel na 
comunicação. A aquisição das funções da linguagem precede a aquisição 
das formas de linguagem, ou seja, quando a criança usa a linguagem, ela a 
usa com uma determinada função, antes mesmo que a use de forma 
consciente (BRAGGIO, 1992, p. 28). 

 

B compreende a função informacional da linguagem, nesse caso, quando 

relata em nível oral e de escrita sobre a primeira vez que ele jogou Minecraft em 

dupla com o primo, um acontecimento que ele julga ser marcante e importante na 

sua vida de criança. 

As atividades de escrita tendem a beneficiar os alunos, especialmente, os que 

“precisam compartilhar experiências e receber feedback de adultos e colegas que 

signifiquem muito para eles. Beneficia os alunos que precisam de ajuda para 

escrever sem estarem preocupados com mecanismos como a ortografia (BRAGGIO, 

1992, p. 53).  

Considerando a proposição de Braggio (1992), não há durante as práticas de 

escrita iniciais de B a preocupação com a ortografia, mas sim, o medo de não 

conseguir produzir algo que satisfaça as expectativas do outro. No caso específico 

do pesquisado, talvez isso se deva ao fato de B sofrer repressões por não possuir 

ainda o domínio esperado da grafia das palavras da língua para uma criança de 

igual idade. Tal fato demonstra a importância de B receber feedback sobre suas 

produções, para impulsioná-lo a aprimorar a linguagem escrita  

Na primeira produção escrita de B, há constantes modificações na grafia de 

uma mesma palavra. Para um aluno sem DI essa fase possivelmente já teria sido 

superada. Segundo Lemle (2000), a insegurança do alfabetizando em relação à 

escrita das palavras provoca omissões de letras, trocas de uma letra por outra e a 

crença de que a escrita é uma transcrição fonética da fala. A necessidade, vista por 

B, em adquirir as formas escritas da língua fez com ele criasse soluções gráficas 

diferentes para o registro de um mesmo signo linguístico, conforme expresso no 

texto. 
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Na produção analisada aparecem as formas joga, jogou para expressar a 

forma joguei, nasi, masi, para mais e as formas neu e meu para meu, caracterizando 

a insegurança de B em relação a grafia das letras. No segundo evento relatado, pelo 

pesquisado, a variação nas formas escrita foi expressa em diamate e dianate, 

propondo diamante, sem o registro de [-n-], marcando a nasalização de [‘mã]. O 

mesmo acontece com as motu/motado para montamos. Também foi registrado a 

forma uam para um ou uma, servindo de concordância tanto para o substantivo 

masculino quanto para o feminino subsequente.  

A variação na grafia das palavras do Português se dá por motivos bastante 

distintos, como a origem das palavras da língua, as transformações ocorridas na 

escrita ao longo dos séculos, a não correspondência em letra e som, relações de 

concorrência entre letra e som (mais de uma letra para o mesmo som na mesma 

posição), o que faz da escrita um ato de consciência sobre as regras da língua. Na 

produção em questão, vimos que B não se preocupou demasiadamente com tais 

particularidades, apenas quis cumprir o que lhe fora solicitado.  

Tal comportamento é evidente em crianças sem DI, conforme apontam os 

trabalhos de Abaurre (1997), Braggio (1992), Ferreiro (2008) com crianças em fase 

de aquisição da linguagem escrita. Isso explícita que o desenvolvimento de B segue 

a mesma ordem que o de crianças de menos idade. Nesse sentido, as operações da 

criança sobre a linguagem escrita e as hipóteses que continuamente elabora 

manifesta a tentativa de compreender o funcionamento da escrita (ABAURRE, 1997, 

p. 18. Grifo nosso). Essa linguagem fragmentada e de pouca articulação na escrita 

faz parte do processo pelo qual a criança está passando, por isso, a garantia do 

sentido expresso pelas palavras representadas só se dá dentro de seu contexto de 

produção. 

Sendo assim, o nível de desenvolvimento da escrita no qual B se encontra é 

bastante significativo para uma criança com DI. Isso expressa que o costume de ler 

em família favoreceu a cognição e viabilizou o funcionamento da memória para o 

processamento de informações, pois a aquisição da linguagem envolve a disposição 

da criança para aprender a língua, a interação social e as condições ambientais. 

Esses elementos cumprem papéis fundamentais na aquisição da linguagem escrita e 

na construção de sentido de textos orais ou escritos, como mostra Ferreiro (1978). 
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 A grafia ainda incompleta, cheia de inadequações nas ou com formas 

alternantes nas palavras é reveladora das potencialidades e da subjetividade do 

pesquisado.   

Na continuidade das atividades, visamos aprimorar o processo no qual B se 

encontrava. Por isso, pedimos ao pesquisado que reescrevesse a primeira versão 

do texto, já que houve a constatação de que ele é capaz de produzir textos por meio 

dos conhecimentos adquiridos ao longo dos anos no contexto escolar e familiar. A 

insistência em frequentes atividades de reescrita ao longo da pesquisa se efetua por 

acreditarmos, juntamente com Fayol (2014), que a inserção em situações que 

impliquem a percepção e/ou a utilização de escritos diversos melhoram o 

desenvolvimento da escrita dos indivíduos. 

A versão reescrita do texto segue a mesma temática e relata os mesmos 

eventos da versão anterior, no entanto, o texto se mostra mais elaborado com 

descrição detalhada do evento narrado, mais elementos de ligação, que melhoraram 

a coesão textual. Por outro lado, no que diz respeito à ortografia, as variações se 

mantiveram explícitas ou foram alteradas por novas formas de representação. Veja a 

seguir a Figura 12: 

 

Figura 12 – Texto 2 – Reescrita da primeira produção textual 

 
Fonte: Atividade produzida por B 
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[Primeira vez que joguei Minecraft mais meu primo 

Que um dia eu joguei Minecraft eu mais meu primo criamos um 

mundo Minecraft. 

Nós motamos uma casa de pedra e de madeira: tinha uma 

cama para dormir, tinha uma fornalha para assar uma carne. 

Nós ficamos no PVP (player versus player) lutando. Meu primo 

colocou fogo na minha casa. 

Segunda história 

[Eu e meu primo montamos uma casa de Bloco. Nós 

fizemos uma passagem secreta. Eu procurei um diamante, mas 

ele não deixou pegar o diamante. 

Ele disse: 

- Não pega o meu diamante!] 

 

Ao reescrever o texto, B efetua modificações nas formas ortográficas7. O que 

parece ter motivado tais modificações foi o fato de B não ter disponível, no momento 

da reescrita, a primeira versão do texto para eventual cópia ou consulta da grafia das 

palavras que havia escrito anteriormente. Diante de tal situação o pesquisado se viu 

obrigado a formular novas sentenças de acordo com o que acreditava ser correto, 

fazendo surgir as palavras nonicraft, manicraft em oposição à escrita de minicraft na 

primeira versão. Veja no quadro a seguir outros exemplos de variações na escrita de 

palavras: 

 

Quadro 6 – Variação na grafia das palavras 

1ª versão do texto Reescrita do texto Escrita correta 

1º 
fesi 
ø eu 
joga, jogou 
nasi, masi 
neu, meu 

Primeira 
ves 
qeu 
jogui 
masi 
neu, meu 

Primeira 
vez 
que eu 
joguei 
mais 
meu 

                                                 
7 Na Figura 12, as formas sublinhadas de amarelo correspondem a variações de ordem ortográficas 
das palavras em relação às palavras da primeira versão do texto. As marcações em preto designam 
às palavras que sofreram variações dentro do texto reescrito, já os outros destaques, representam 
situações inesperadas que serão comentadas ao longo de nossa análise. 
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uam (um ou uma) 
motado 
madera 
cana 
domis 
folalia 
facinos 
prino 
2º 
itaria 
i 
broco 
fesi 
pacage 
cecreta 
diamate, dianate 

im* 
motamos, motou 
madira 
cama 
domir 
fornalia 
ficamos 
primo 
segoda 
hitória 
e 
Baco 
fisemos 
pasage 
cecarta 
diamate, dianate 

um ou uma 
montamos 
madeira 
cama 
dormir 
fornalha 
ficamos 
primo 
segunda 
história 
e 
bloco 
fizemos 
passagem 
secreta 
diamante 

* Na escrita não fica explícito se a palavra foi grafada com i ou com parte da vogal u 

Fonte:  Quadro produzido pela autora 

 

Dentre todas essas palavras, três merecem atenção especial, são as formas 

fesi, e pecrui, pegui. A primeira aparece em cena duas vezes, entretanto, com 

significados diferentes, observe as passagens: 1º fesi eu joga minicraft… e nós fesi 

uma pacage cecreta. No primeiro caso, fesi designa uma ocasião na qual ocorreu o 

evento, já no segundo, fesi expressa a ação dos primos de fazerem a passagem 

secreta no mundo virtual do jogo Minecraft. A justificativa encontrada para tal 

ocorrência está no fato de [v] e [f] serem duas consoantes com modo e lugar de 

produção do som semelhantes, sendo que a diferença reside na vibração das cordas 

vocais para [v] e a não vibração para [f], ou seja, esta consoante é surda e aquela é 

sonora, o que gera certa dúvida para os alfabetizandos no momento de representar 

por escrito o som produzido na oralidade.  

Outras explicações para a ocorrência da grafia podem estar no fato de que a 

consoante -s- entre vogais possui som de [z]. Isso levou B a crer que a grafia das 

palavras poderia ser representada com a letra s, gerando formas idênticas, mas com 

sentidos diferentes dentro do texto. Quanto ao -i final, Santos (2015) diz que é 

normal as crianças acrescentarem uma vogal na estrutura cvc e ressilabificar a 

estrutura em cv.cv. Já as formas pecrui e pegui apareceram em contextos 

semelhantes e em sentenças distintas, veja: eu pecrui uma dianate não desou pega 

o diamate, e Eu pegui um diamate, mas ele não desou pega o dianate. As sentenças 

construídas provocaram falta de coesão e incoerência semântica. Na primeira frase, 

o leitor tem dificuldade em compreender a sequência, porque a ausência de 
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elementos de coesão, geradores de adversidade, desencadearam o truncamento e a 

incompreensão frasal. Uma das representações que sanariam os problemas seria 

uma construção frasal semelhante a esta: Eu procurei um diamante, mas quando o 

encontrei meu primo não deixou que eu ficasse com ele. Na segunda frase, a oração 

poderia ser reescrita da seguinte forma: Eu peguei um diamante, mas meu primo 

não deixou que eu ficasse com ele. A palavra ficar em vez de pega garantiria a 

coerência no nível da oração, pois expressaria a continuidade da ação de pegar, 

porque B havia pegado o diamante, logo, queria mantê-lo como sua propriedade, e 

não, pegá-lo novamente, já que o diamante já se encontrava sob sua posse. As 

soluções encontradas por B, em nível de escrita, podem ser tomadas como indício 

de que o sujeito ainda não tem internalizada a representação das regras de escrita 

da língua, a constatar pelas formas elidice (1ª versão) e Ele dise (2ª versão). Ao 

começar produzir atividades escritas é de se notar que há nas produções de B a 

busca em compreender e expressar a escrita conforme as regras da língua. 

Na continuidade de nossas análises, iniciamos a segunda temática 

denominada de “Descobrindo as nossas origens”. Para isso, B foi submetido à 

leitura da história em quadrinhos intitulada de “A pré-história”, de Maurício de Souza, 

para, em seguida, darmos prosseguimento à confecção de mais atividades de 

letramento, incluindo a produção de uma árvore genealógica que remetesse aos 

estudos das origens do pesquisado. Em seguida, iniciamos o trabalho com 

documentos pessoais, e, por fim, B produziu uma história em quadrinhos, relatando 

um dia de travessura entre primos.  

A escolha da história em quadrinhos composta pelo tema que envolve a 

origem das pessoas no mundo, segundo teorias evolucionistas, foi coerente pelo fato 

de texto e sujeito fazerem parte da mesma cultura. isso, de acordo com Braggio 

(1992), facilita a compreensão da leitura e à mensagem em sua maioria é atribuído o 

sentido pretendido  

Para darmos início às atividades, pedimos ao pesquisado que realizasse a 

leitura em voz alta da história em quadrinhos. Depois de finalizá-la, iniciamos uma 

conversa sobre o texto lido com o objetivo de avaliar a compreensão da leitura. 

Nesse instante, fizemos perguntas sobre as informações contidas nos textos, com 

isso, identificamos certa dificuldade por parte de B em relatar os acontecimentos, 

dos quais as informações eram consideradas novas pelo pesquisado. Segundo 

Fayol (2014), a criança cuja decodificação está atrasada demonstra dificuldades em 
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compreender o texto porque suas experiências acerca dos materiais textuais, de 

suas estruturas ainda são insuficientes. 

Além do mais, a leitura com compreensão exige que o leitor possua 

conhecimento de mundo e não apenas o conhecimento expresso na decodificação 

dos signos linguísticos.  A decodificação das palavras implica o início da etapa em 

direção ao processo de compreensão do que se lê e está imbricada a aprendizagens 

diversas (KLEIMAN, 2000).  

Também podemos atribuir à compreensão do texto aos conhecimentos 

conceituais do sujeito sobre elementos lexicais, gramaticais e textuais envolvidos na 

composição textual e o reconhecimento de palavras a partir das vias fonológica e 

léxica, segundo a explicação de Sánchez citada anteriormente, e a maturação das 

funções psicológicas superiores para aquisição e compreensão de novos conceitos 

(Luria, 2005) 

A aquisição de novos conceitos será internalizada na memória à medida que 

o trabalho com o texto e atividades de leitura tornarem-se constantes e comuns à 

vida do leitor e produtor de texto. “Os conceitos derivam de operações mentais que 

realizam abstrações a partir dos exemplos individuais e deles extraem as 

características comuns” (Koch (2009). Nessa operação, a pessoa com DI fica 

prejudicada, quando consideramos que as raízes dos dendritos, pouco 

desenvolvidas ou deformadas, não conseguem captar suficientemente boa parte das 

informações externas para serem processadas pela MT quando o texto se mostra 

complexo e descontextualizado.  

Pfanner e Marcheschi (2008) explicam que a MT da pessoa com DI é 

comprometida no que diz respeito à velocidade no processamento da informação. A 

memória de trabalho precisa extrair da memória de longo prazo informações 

armazenadas na forma de esquemas mentais para, em seguida, produzir, 

transformar e/ou gerar novos conhecimentos a partir de novas experiências.  

Quanto ao nível de compreensão leitora, optamos por identificar as 

habilidades de B para leitura, considerando o grau de escolaridade e condição 

sociocultural dele. Conforme salienta Castillo (1999), os níveis instrumentais de 

leitura são: 

 

• Nível de decodificação: discrimina as sílabas, faz leitura de palavras, frases e 

orações; 



116 

 

• Nível de compreensão leitora: consegue captar o sentido das frases ou 

orações, relata o lido, retém detalhes e fatos específicos, responde perguntas 

sobre o conteúdo lido; 

• Nível de compreensão independente: identifica as ideias principais, 

estabelece relações entre as ideias do texto, parafraseia o conteúdo lido, 

interage com o texto, estabelece relações causa-efeito, formula previsões, 

fatos e inferências, estabelece analogias e extrai conclusões; 

• Nível de leitura crítica: verifica a exatidão das informações, avalia a 

superficialidade/profundidade com o texto foi tratado pelo autor, reconhece as 

ambiguidades, confusões e imprecisões; valoriza a pertinência ou alcance 

das conclusões ou generalizações. 

 

Visto pela ótica da autora, B se encontrava no nível de compreensão literal, 

precisando, ainda, avançar mais dois níveis para se chegar ao nível de leitura crítica. 

O desenvolvimento dos níveis de leitura está condicionado a fatores externos, sendo 

que os elementos socioculturais (família e entidades sociais) dão à leitura o 

significado próprio de uma dada realidade cultural, cabendo à escola oferecer 

qualidade na função de formar leitores autônomos e críticos. Para isso, é preciso 

considerar as habilidades cognitivas envolvidas no processo de compreensão leitora.  

No caso específico do B, o desenvolvimento biológico para a leitura e 

compreensão do texto é mais complexo, uma vez que demanda mais esforços da 

intervenção pedagógica e comprometimento dos pais em formar um leitor que saiba 

fazer o “uso concreto e objetivo da escrita na sua vida social” (Dos Santos, 1999, 38). 

Mas, o processo para B pode ser mais prazeroso se o material textual possuir 

sentido na realidade concreta, podendo ainda estar associado a imagens que 

prestem auxílio à escrita. Sendo assim, B poderá dialogar com o texto, compreendê-

lo, acrescentar-lhe novas informações e transformar as já existentes. 

Nas histórias em quadrinhos, voltadas para o público infantil, a ligação entre 

os elementos icônicos e a escrita torna a interação leitor/texto mais rápida, 

favorecendo a compreensão da leitura. Esta não é realizada apenas no sentido de 

memorizar algo, mas de criar condições para a aquisição de conhecimento do objeto 

lido, entendendo as relações entre esse e a realidade.  

A escolha da obra em questão prestou auxílio ao pesquisado no sentido de 

ajudá-lo a compreender como o próprio mundo material no qual estamos inseridos 
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foi formado e passou por transformações evolutivas dos seres humanos e dos 

animais em geral ao longo de milhares de anos. Nesse âmbito, podemos constatar 

que houve interação leitor/texto. 

O leitor, ao interagir com o texto, dá ao material escrito novas possibilidades 

de significação. “Ao ler o indivíduo traz para o ato da leitura seu conhecimento da 

língua, tomada esta holisticamente, seu conhecimento de mundo, experiências e 

crenças, além das estratégias cognitivas requeridas” (BRAGGIO, 1992, p. 43). A 

memória de trabalho traz os conhecimentos prévios relevantes e armazenados na 

memória de longo prazo para interagir com o texto e reformular o conhecimento 

armazenado. 

Compreender a linguagem seja ela oral ou escrita implica decodificar 

ativamente uma mensagem. Estamos afirmando que não se trata da leitura pela 

leitura, mas de atribuir sentido ao texto e relacioná-lo aos conhecimentos prévios. 

Gonçalves (2008, p.138), mostra que os esquemas invocados dependem do 

contexto de interpretação, onde se inclui a situação física e social do sujeito, o nível 

de atenção, o ponto de vista e restrições motivacionais, emocionais e cognitivas. 

Sob essa ótica, a realidade social de B vem favorecendo-o no que tange à 

aquisição de leitura e escrita, já que os pais o influenciam e têm o costume de 

realizar leituras compartilhadas em família, a fim de impulsioná-lo na interação com 

texto. Assim, adianta Santos (1999, p. 43), as condições ambientais estimulantes 

para a leitura, a interação do sujeito com o texto sofre a interferência de interesses 

únicos e individuais, influenciados pelo ambiente sociocultural. Desse modo, o 

ambiente é potencializador de novas aprendizagens que se dão sempre que os 

esquemas mentais anteriores são ativados a construir significados para as novas 

informações, que só são possíveis de serem apreendidas quando há compreensão 

textual na interação leitor/texto. 

Na nossa pesquisa, a leitura do texto escolhido foi fundamental para ativar 

esquemas correlacionados com a situação contextual servindo, assim, para a 

ampliação dos conhecimentos da realidade. Em contextos semelhantes, “o leitor, 

além de partilhar e recriar referenciais de mundo, transforma-se num produtor de 

acontecimentos, em função do estímulo à compreensão e à crítica” (WITTER, p. 

1999, p.38). De modo semelhante, textos lidos por pessoas diferentes, em 

condições biológicas diferentes, podem fazer surgir interpretações diferentes, mas 

com pontos em comum (GONÇALVES, 2008). 
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Como B se encontrava no nível de compreensão literal dentro do que propõe 

Castillo (1999), ele soube, mesmo com dificuldades, relatar parte do texto lido, 

responder às questões lúdicas propostas no livro de história em quadrinhos. Isso 

representa que o sujeito tem potencialidades para o desenvolvimento intelectual, 

mas que são pouco exploradas, já que as atividades destinadas a ele em sala de 

aula, quando ele se encontrava sem o professor de apoio, quase sempre eram de 

cópias. Esse tipo de recurso destinado a pessoas com DI é bastante comum por não 

exigir do aluno nenhum tipo de esforço cognitivo dada à natureza mecânica da 

atividade, Por isso, não constitui um instrumento de aprendizagem, porque não há 

como incentivar o deficiente intelectual a construir sentido de uma palavra, frase ou 

de um texto quando  a ele é solicitado apenas que trace com o lápis sobre os 

pontilhados da “tarefinha” escolar, além de te como consequência a eliminação de  

qualquer vestígio de pensamento abstrato que a pessoa com DI tenha.  

No caso de B, é certo que para avançar nos níveis de leitura, conforme 

propõe Castilho (1999), é preciso ainda muito comprometimento por parte de 

professores em potencializar B, elaborando atividades que sejam adequadas às 

suas condições contextuais e biológicas com vista ao seu desenvolvimento 

prospectivo e amplo, por isso novas atividades foram executadas. 

Na continuidade do nosso trabalho de pesquisa, propomos ao pesquisado 

que realizasse uma atividade pautada na montagem de sua árvore genealógica, que 

é uma forma de representação gráfica e simbólica das origens de uma pessoa. Em 

seguida, como forma de complementar a discussão acerca de sua árvore 

genealógica e mostrar que há outros meios para se descobrir as origens de um 

indivíduo, centramos nossa atenção no trabalho com documentos pessoais, a fim de 

que B pudesse compreender as suas funcionalidades e importâncias. Houve 

sequências de atividades complementares, compreendendo temáticas relacionadas 

entre si, porque acreditamos que a aprendizagem é resultado de um processo 

contínuo de agrupamento de informações significativas, dependendo basicamente 

da memória e da atenção para se consolidar. 

Quanto à produção da árvore genealógica, solicitamos à mãe de B que 

enviasse para aula fotos da família paterna e materna para que a atividade pudesse 

ser elaborada o mais próximo possível da realidade. No entanto, o nosso pedido não 

pode ser atendido. Então, procuramos executar a atividade a partir do recorte de 
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imagens de pessoas de revistas que pudessem representar os familiares de B, 

assim a atividade foi confeccionada. Veja na sequência a imagem: 

 

Figura 13 – A minha árvore genealógica 

 
Fonte: Atividade produzida por B 



120 

 

Na atividade, B considerou apenas os parentes de primeiro grau: pai, avós 

paternos e maternos, porém foi explicado a ele que uma árvore genealógica pode 

envolver o maior número possível de antepassados de um indivíduo. A atividade foi 

realizada sem dificuldades, porque a pesquisadora foi mediando, por meio da 

linguagem, as ações do pesquisado, que foram sendo ajustadas quando necessário.  

Em relação ao trabalho com os documentos, B disse que não conhecia a sua 

certidão de nascimento, porém sabia o que era uma carteira de identidade, porque 

havia visto várias vezes a do pai, mas ele próprio não possuía uma. Então, 

solicitamos a mãe de B que nos enviassem cópias dos documentos pessoais do filho 

para que pudéssemos trabalhar e construir conhecimento sobre a temática. A mãe 

atendeu ao nosso pedido e nos enviou cópias da certidão de nascimento e do CPF 

do filho. 

Inicialmente, explicamos ao B que todos os cidadãos têm direito aos 

documentos e que a certidão de nascimento é um documento totalmente gratuito e 

que só a partir dela outros documentos podem ser lavrados. Apresentamos ao B as 

cópias de sua certidão de nascimento e de seu CPF, mais a carteira de identidade, 

carteira de trabalho, passaporte, cartão de plano de saúde de outras pessoas. 

Mostramos ao pesquisado na certidão de nascimento onde ficam as informações 

referentes às suas origens, local e data de nascimento, nome do local onde o 

documento foi expedido e acrescentamos ainda que a carteira de identidade possui 

essas informações, além de explicar a ele a funcionalidade da certidão de 

nascimento e CPF.  

B quando viu os outros documentos trazidos pela pesquisadora disse 

conhecer o que é um cartão de plano de saúde e saber para que serve por ter visto 

a mãe utilizá-lo para a realização de consultas na cidade de Goiânia. Isso mostra 

que, geralmente, as famílias com melhores condições econômicas e maior grau de 

letramento se preocupam mais em participar de certas atividades do que as pessoas 

de ambientes menos favorecidos. Essas famílias têm maior acesso ao conhecimento, 

e a serviços de médicos particulares e a especialistas diversos, que auxiliam no 

tratamento de patologias, amenizando as deficiências inatas, como é o caso do 

pesquisado.  

Percebemos que B aprendeu a identificar as informações contidas nos 

documentos e a funcionalidade de cada um quando realizamos uma atividade oral 

para a verificação de aprendizagem. Por último, levamos cópias de modelos de 
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documentos para o preenchimento de informações pessoais sobre B, a fim de que 

ele pudesse praticar o conhecimento adquirido ao preencher os espaços em brancos 

nas cópias de documentos, além de instigá-lo a internalizar o máximo de 

conhecimento sobre o tema abordado. Veja na Figura a seguir como ficou a 

atividade. 

 

Figura 14 - Preenchendo documento8 

 
Fonte: Atividade Produzida por B 

                                                 
8 Os nomes foram ocultados para preservação do anonimato do participante e seus familiares. 
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B também não teve dificuldades explícitas na execução da atividade. 

Atribuímos a facilidade em preencher as cópias com informações pessoais ao fato 

de essas fazem parte do conhecimento dele, construído ao longo dos anos. B 

apenas não sabia explicar, antes da nossa conversa, onde essas informações eram 

encontradas, a funcionalidade de certos documentos e dizia desconhecer alguns 

deles. Na sequência, retomamos o nosso foco de pesquisa anterior referente ao gênero 

história em quadrinhos.  

Dada a história de letramento de B em seu ambiente familiar, por meio dos 

eventos de leitura de história em quadrinhos e em família, podemos considerar que 

essa prática tem influenciado o pesquisado no trabalho com a escrita. Ide (1993) 

reforça que no processo de aquisição de escrita, o professor deve visar potencializar 

ao máximo a aprendizagem do deficiente intelectual, considerando no processo a 

associação entre o conhecimento constituído no seio familiar e os novos advindos 

da escola.  

A facilidade em identificar as funções de alguns dos balões mostrados a ele 

deu sustentação para a importância do comprometimento da família em criar 

condições de aprendizagem para o filho com DI.  Sobre os balões que B não soube 

identificar as funções foi dada uma explicação, contemplando o modo como a escrita 

deve estar disposta nos balões e os diversos sentidos que podem ser atribuídos a 

ele, dependendo do formato desses.  

Quando a B foi pedido que pensasse em um tema que pudesse ser escrito 

em forma de história em quadrinhos, ele acabou reformulando a narrativa sobre o 

dia de travessuras entre primos ao adequá-la às características do gênero em 

questão, já que seguiu as regras de escrita desse. Cada balão foi representativo 

para determinado tipo de fala significativa e organizada. Na sequência, observe a 

produção da história em quadrinhos: 
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Figura 15 – História em quadrinhos: um dia de travessuras 

Fonte: Atividade produzida por B 
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Quanto à análise da escrita da história, essa foi composta por distintas 

variações em nível ortográfico. Observamos que B representa a palavra história de 

diferentes formas, a saber: hitoria, hitaria, hitrio.  

Amparados em Vygotsky (2007), entendemos que essas inadequações 

podem expressar que o saber sistematizado a respeito das normas da língua ainda 

não foi internalizado. Eles representam o processo individual de desenvolvimento da 

linguagem que está preste a se tornar completo, o que garantirá que isso ocorra em 

menor tempo são a frequência e a qualidade dos eventos de produção de atividade 

escrita, com especial atenção à função do mediador, responsável por criar 

estratégias que proporcionem o desenvolvimento real e autônomo do aluno, em 

especial da pessoa com deficiência intelectual para o exercício pleno de sua 

cidadania.  

A inadequação recorrente na escrita de B, para Molina (2008, p. 266), “não é 

o fim nem o ponto de partida para a aprendizagem, mas parte do caminho a ser 

percorrido no aprendizado, um caminho mediado, no qual as funções ao se tornarem 

autônomas e internalizadas passam a gerar o desenvolvimento”. 

Não cabe a nós formular julgamentos sobre a inadequação, mas 

compreender o porquê de a criança externalizar as suas ideias de uma determinada 

forma, para aí sim, criar condições que favorecem a melhora do quadro, pois, 

segundo Vygotsky (2007), o aprendizado gera desenvolvimento. Desse modo, é 

inconcebível esperar que a situação mude por si só, ou que o amadurecimento das 

funções biológicas ocorra a ponto de o sujeito se apropriar da leitura e da escrita 

sozinho. Além do mais, Vygotsky (1997) considera que a escola proporciona 

conhecimento sobre seus alunos ao trazer para dentro da escola a realidade deles. 

Além das inadequações nas palavras citadas anteriormente, outras duas nos 

chamaram a atenção, são elas: “a sim” (assim) e “da qui” (daqui). Essas palavras do 

modo como foram grafadas representam inadequações de segunda ordem. Isso, de 

acordo com Lemle (2000), expressa que o sujeito ainda ignora as particularidades na 

distribuição das letras. A fala de B regula a sua ação de escrever, dando destaque a 

cada sílaba a ser traçada, por isso sua escrita é semelhante à transcrição fonética 

da fala. No entanto, tal situação não ocorre sempre, pois o fenômeno se deve ao fato 

de que “a escrita não se desenvolve, de forma alguma, em uma linha reta, com 

crescimento e aperfeiçoamento contínuos (LURIA, 1988). Para o autor, as crianças 

passam por processos semelhantes na fase de desenvolvimento da escrita que vão 
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desde a imitação da atividade do adulto até a representação do pensamento 

expresso graficamente, ora por altos, ora por baixos momentos, mas nunca lineares. 

Na continuidade de nossa pesquisa, as próximas atividades envolveram a 

seguinte temática: “O letramento no dia a dia de B”. Para a execução das atividades 

solicitamos ao pesquisado que trouxesse para o próximo encontro embalagens 

diversas, rótulos e bulas de remédios. A opção pela temática foi por essa contemplar 

os eventos de letramento envolvidos no cotidiano familiar, pois sempre houve a 

preocupação em aproximar a realidade de B do contexto escolar. O letramento 

escolar visa motivar o aluno a compreender a relação entre a leitura e a escrita 

escolar e os eventos de escrita dos quais o sujeito participa em seu dia a dia 

(KLEIMAN, 1995; SOARES, 2006), cabendo ao professor a função de inserir o aluno 

na cultura de letramento diversificada, com materiais textuais atraentes, a fim de 

instigá-lo a tomar gosto pela leitura e escrita e a conhecer o maior número de 

gêneros textuais. 

O fácil acesso do pesquisado aos materiais solicitados pela pesquisadora não 

garantiu que eles fossem levados no encontro seguinte. B argumentou que se 

esqueceu de atender o pedido que lhe fora feito. Entretanto, a aula não ficou 

prejudicada, porque a pesquisadora havia separado rótulos, embalagens e bulas de 

seu uso diário, praticamente comum ao uso de todas as pessoas, e os levou para a 

escola no dia da pesquisa de campo, para que a atividade planejada pudesse ser 

executada com êxito.  

Após a exposição dos materiais trazidos pela pesquisadora, iniciamos a 

leitura das informações contidas neles. B disse que conhecia alguns produtos, no 

entanto, nunca havia lido nenhum rótulo. Então, perguntamos o porquê de ele nunca 

fazer esse tipo de leitura, e recebemos como argumento que isso se deve à falta de 

curiosidade em fazer leituras dessa natureza. Explicamos a B que é importante que 

se faça leitura das coisas que consumimos ou utilizamos para finalidades diversas 

em nosso cotidiano. Argumentamos que é importante que ele conheça, por exemplo, 

o nome do medicamento que toma todas as noites, que saiba o quanto tomar, para 

que tomar, a fim de que no futuro possa ele mesmo se preocupar em preparar e 

consumir o seu medicamento na hora certa com consciência de seus efeitos. B se 

mostrou mais convencido sobre a necessidade de leitura desse tipo de material. 

A pesquisadora mostrou que todos os produtos possuem informações 

relativas à sua composição, e que isso é importante, pois há pessoas que não 
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podem consumir determinados produtos por serem alérgicas a algum componente 

como o glúten, por exemplo. Então, B contou a história do primo que tem 

intolerância à lactose. Nesse instante, percebemos que a mediação da pesquisadora 

e dos objetos estavam levando o pesquisado a construir o conhecimento. 

Explicamos também que todo produto deve informar a data de validade e a de 

fabricação, e que ao vencerem devem ser retirados das prateleiras dos 

supermercados para não prejudicar a saúde dos consumidores. Posteriormente, B 

identificou essas informações nas embalagens.  

A leitura e conversa foram ganhando corpo, então, perguntamos se B 

costuma ir ao supermercado, à panificadora, entre outros lugares.  Ele nos 

respondeu positivamente. Segundo B, suas idas ao supermercado são sempre em 

companhia da mãe, que solicita que ele pegue os produtos que gosta de consumir 

como bolachas, salgadinhos e coloque dentro do carrinho. B relatou ter dificuldades 

em encontrar os produtos nas prateleiras e que a mãe o ajuda quando necessário. 

Na panificadora, uma quadra acima de sua casa, o pesquisado afirma que vai 

sozinho e compra certinho o que a mãe pede e, depois, espera para receber o troco, 

seguindo as instruções recebidas pela mãe. Entretanto, B diz ter dificuldade em se 

localizar, esquece o caminho pelo qual percorreu até chegar ao estabelecimento 

comercial e que uma vez chegou até a se perder na rua.  

Nessa atividade, aproveitamos a oportunidade para discutirmos mais sobre o 

conhecimento de mundo do sujeito. Perguntamos se ele conhece produtos de 

diferentes marcas daquelas que levamos, se algum dos produtos era utilizado para o 

consumo no seu dia a dia. B disse não conhecer produtos de outras marcas, mas, 

na verdade, ele não conhecia o significado de marca, por isso, explicamos a ele que 

existem produtos de diferentes marcas no comércio e que o preço varia de acordo 

com a qualidade do produto. Em seguida, mostramos a ele, pelo notebook, imagens 

de produtos de diferentes marcas. Por último B, afirmou ter o costume de consumir 

no seu café da manhã leite com achocolatado e pão. A partir desse momento, 

pedimos a ele que organizasse os materiais, separando em coluna os rótulos das 

bulas. Seguindo a orientação da pesquisadora, a atividade foi realizada sem 

dificuldades, veja a imagem abaixo: 
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Figura 16 – Atividade com rótulos e bulas 

 
Fonte:  Atividade produzida por B 

 

A facilidade em executar a atividade, provavelmente, foi por esta estar mais 

relacionada à instrução para o exercício consciente de práticas diárias e a 

compreensão do significado das informações contidas nesses materiais. 

Na sequência, a próxima etapa das atividades consistiu na construção de um 

texto por escrito no qual alguns dos produtos trabalhados anteriormente deveriam 

estar listados. B optou por relatar um dia de sábado animado que ele havia passado 

em companhia de dois amigos. Observe a Figura 17 a seguir: 

 

Figura 17 – Os amigos brincalhões 

 
Fonte: Atividade produzida por B 
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[Os amigos brincalhões 

Eu acordei e tomei café da manhã é depois eu almocei e de 

tarde o meu amigo Daniel é o meu amigo Arthur jogamos no 

celular Minecraft e também jogamos no videogame fortnight e 

nós brincamos de fortnight nos brincamos de super-heróis] 

 

O pesquisado inicia o texto contando que havia tomado café da manhã. Na 

sequência, começa a relatar acontecimentos do turno da tarde, deixando um espaço 

vago entre um turno e outro. Constatamos ainda que ele não havia produzido o texto 

conforme foi solicitado, mesmo assim, o texto serviu para analisarmos a escrita dele. 

B registra e e é como se fossem palavras que expressam o mesmo sentido 

sempre, sem se preocupar com a mudança de significado e de classe gramatical 

pela acentuação de e, o que demonstra desconhecimento a respeito das regras da 

língua. Grafou o artigo o do título em minúsculo, isso porque ainda não conseguiu 

internalizar as suas formas de uso. Usou a forma aoumucei em vez de almocei. De 

acordo com Lemle (2000), B comete inadequação de terceira ordem ao acreditar na 

correspondência entre sons e letras. Já na escrita de forte naite e fote naite para 

fortnite e de video gueme para videogame, temos outras particularidades envolvidas 

na representação escrita, ambas palavras são de origem  estrangeira e estão 

grafadas conforme a sonoridade representada pela língua portuguesa, seria o que 

conhecemos por aportuguesamento, ou seja, quando a palavra de outra língua é 

modificada na fonologia para se acomodar ao léxico, atendendo às regras da língua 

importadora. Temos ainda a omissão de -r- em fote e em acodei, inadequações de 

primeira ordem, segundo Lemle (2000), marcada pelo conhecimento ainda inseguro 

da grafia das palavras. Outra particularidade foi o caso da palavra taide para tarde. 

De acordo com Santos (2015), isso ocorre quando a criança de pouca idade 

transforma o seguimento cvc em cvv, representando na escrita as sequências da fala, 

o que não condiz com idade do pesquisado. O registro de bricamos para brincamos 

e tabem para também seguiu a mesma orientação de inadequações anteriores em 

situações semelhantes. De igual modo, a palavra bricalihões segui a mesma 

orientação em relação a representação do -i- nasalizado. A palavra minecraft 

apresentou uma nova forma: manicratf, diferente das demais relatadas 

anteriormente. 
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Para a continuidade de nossas atividades, pedimos ao pesquisado que 

produzisse uma segunda versão do texto, para ampliar a argumentação, trabalhar a 

escrita ortográfica e trazer para o texto os nomes de produtos utilizados no trabalho 

com os rótulos e as bulas. O sujeito, ao dialogar com o texto anterior e compreendê-

lo, percebe com a ajuda da mediadora, neste caso a pesquisadora, que este pode 

ser modificado e novos elementos podem ser nele acrescentados, formando um 

material textual novo composto a partir de experiências e conhecimentos 

vivenciados (BRAGGIO, 1992). Desta vez, B atendeu às expectativas esperadas. 

Veja a reescrita na Figura 18 abaixo: 

 

Figura 18 – Reescrita do texto Os amigos brincalhões 

 
Fonte: Atividade produzida por B 

 

Os amigos brincalhões 

Eu acordei e tomei café da manhã tinha leite e pão e depois eu 

almocei e arroz e feijão e carne e de tarde os meus amigos 

veio para minha casa é os meus amigos Daniel e o Arthur nós 

jogamos no celular Minecraft e depois nóss jogamos no 
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videogame Fortnight e também brincamos de fortnight e 

também de super-heróis. No final da tarde a minha mãe fez um 

lanche para mim e para os meus amigos assim foi o meu 

sábado com os meus amigos. 

 

Além das sequências que se mantiveram, na reescrita surgiram novas formas 

de escrita em relação à primeira versão do texto, são essas: briclihois, manicrefuti 

para brincalhões e manecraft, ocorrências consideradas incomuns. Já as formas 

aumucei e celula para almocei e celular sofreram variações na reescrita. No entanto, 

consideramos que essas foram positivas, porque expressam que a escrita de B foi 

sendo aperfeiçoada ao longo de todo processo. Na primeira palavra, a inadequação 

se limitou às trocas entre letras concorrentes e a na segunda palavra, que havia sido 

escrita corretamente antes, na reescrita é atribuída a ela uma inadequação de 

segunda ordem, conforme Lemle (2000), marcada pela ausência de -r. Outro ponto 

que devemos considerar como avanço foi o uso de letra maiúscula no início do título, 

diferentemente do que havia ocorrido na primeira versão do texto. Nos chama a 

atenção o equívoco no uso do acento na reescrita do seguinte fragmento: Eu acodei 

é tomei café da manhã. A mesma sequência foi construída na primeira versão sem a 

modificação do sentido expresso pela conjunção e, uma vez que esta não foi grafada 

com acento. Só podemos depreender corretamente o sentido do elemento lexical 

quando consideramos o contexto no qual ela foi produzida, caso contrário, não 

haveria como sanar a dúvida se considerássemos somente a unidade lexical. 

Identificamos variações também nas palavras tade e taíde para tarde. O segundo 

caso ocorreu na primeira versão, já o primeiro é uma nova representação de 

inadequação de primeira ordem marcada pela omissão de -r- na configuração cv, 

onde deveria haver cvc. Outra ocorrência foi na escrita de asim para assim, aqui há 

crença na representação monogâmica entre letras e sons (LEMLE, 2000), sendo 

uma letra para cada som da fala. Já a palavra lache segue o mesmo padrão de 

representação das formas não nasalizadas na escrita com ausência de -n- para [ã].   

Mesmo havendo manifestações de uma escrita ainda com erros segundo as 

regras da língua, B melhorou a sua escrita quando consideramos o processo pelo 

qual ele passou ao longo do desenvolvimento da pesquisa, valendo ressaltar que o 

desenvolvimento da linguagem não é linear. Conforme Vygotsky (2007), a ZDP cria 

algo novo no desenvolvimento da criança, potencializada aqui pela conduta da 
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coletividade na criança, que minimizaram as consequências da DI ao reconhecer 

que nesse quadro atividades que envolvam a abstração, a percepção e livre criação 

podem sim ser trabalhadas com deficientes intelectuais desde que essas estejam 

atreladas ao modelo de cultura que as configuram. 

A mãe do pesquisado chegou a nos relatar que ele passou a se interessar 

mais por atividades que envolvem a prática de escrita, além disso, vimos que, no 

decorrer das produções textuais, os registros escritos foram sendo aprimorados, de 

modo a tornar o texto mais consistente e coerente dentro de seu contexto de 

produção. 

A professora de apoio e a diretora da unidade de ensino também constataram 

uma evolução significativa no desenvolvimento da escrita do pesquisado. A 

professora de apoio alegou que o sujeito começou a se mostrar mais disposto a 

realizar as atividades de classe. O próprio B constatou os reflexos dessa evolução 

ao dizer que a professora de apoio deu um grito de felicidade quando percebeu que 

ele conseguiu ler uma história trazida por ela.  

É evidente que para B chegar ao nível de compreensão independente da 

leitura um longo caminho ainda precisa ser trilhado, mas não devemos parar nesse 

nível, pois o objetivo deve ser o topo, ou seja, alcançar o nível de desenvolvimento 

de leitura crítica dentro dos pressupostos estabelecidos por Castillo (1999), 

garantindo, desse modo, a autonomia do deficiente intelectual no mundo regido por 

quem domina as formas de linguagem oral e escrita.  

 

5.2.2 Análise linguístico textual: a coesão e a coerência   

 

A coerência não é possível de ser definida apenas com um conceito. Ela 

abrange o todo envolvido na produção textual, a condição subjetiva, elementos 

socioculturais, a interação produtor e leitor, para compor o sentido, este por sua vez 

é o pilar da coerência “A continuidade do sentido no texto estabelece uma coesão 

conceitual cognitiva entre os elementos do texto através de processos cognitivos 

que operam entre os usuários do texto [...] dependem também de fatores 

socioculturais diversos e de fatores interpessoais” (KOCH; TRAVAGLIA, 2006, p. 26. 

Grifo nosso). 

A continuidade do texto é garantida pelas expressões linguísticas que se 

relacionam à mensagem informada pelo texto. Embora o texto 1 se pareça com uma 
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sequência de frases, devido à ausência de elementos coesivos e lexicais, essas 

constituem sentenças que giram em torno das cenas do jogo relatado pelo autor, o 

que é condição para o estabelecimento da coerência textual. 

No texto de B, o sentido é garantido se considerarmos as intenções 

comunicativas do autor para um determinado público conhecedor do jogo Minecraft. 

O texto em forma de relato funciona como um instrumento que possibilita a 

interlocução entre os usuários (produtor/receptor) numa situação comunicativa a 

partir da descrição de experiências que permitem aos iniciantes conhecer as 

possibilidades de criar mundos virtuais e de agir nos jogos. 

A interpretabilidade da coerência depende da capacidade que o produtor e o 

leitor têm de recuperar o sentido no texto interagido (KOCH; TRAVAGLIA, 2006). 

Nesse sentido, é preciso considerar o conhecimento prévio do produtor e leitor sobre 

as características dos jogos virtuais, o assunto abordado, as escolhas dos itens 

lexicais para compor o texto, a fim de garantir a interação entre os usuários e a 

manutenção do sentido ao longo de todo o corpo textual. 

Kock e Travaglia (2006) citam Van Dijk e Kintsch (1983), a fim de destacar 

que o texto pode apresentar coerência local, em alguma passagem dele, e/ou 

coerência global, relacionada ao todo textual. Nas primeiras produções de B, a 

ausência da coerência local pode ser evidenciada em partes do texto pelo uso 

inadequado dos elementos linguísticos, veja os exemplos de incoerências em 

algumas construções sintáticas. 

Sentenças da primeira versão da produção textual: 

(a) 1º fesi eu joga minicraft nasi neu primo 

(b) Que uam dia eu jogou minicraft 

(c) 2º itaria nós fesi uma pacage cecreta 

 

Sentenças da segunda versão da produção textual 

(d) Eu e meu prino motou uma casa de Baco. 

(e) eu pegui um diamate, mas ele não desou pega o diamate. 

 

Independentemente de inadequações de outra ordem expressas no texto de 

B, observamos algumas incoerências locais. Uma delas expressas em (a) e em (c) 

diz respeito ao sufixo ordinal “º”, que é um símbolo adjacente ao número para 

marcá-lo como ordinal e não como cardinal, ademais, deve concordar em gênero 
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com o substantivo o qual se relaciona. A incoerência nos dois sintagmas se deu pela 

falta de concordância do sufixo ordinal “º” com o substantivo feminino “vez”, grafado 

como “fesi” em (a) e, também, pela ausência de concordância no uso de “2º”, para 

marcar “segunda”, com o substantivo feminino “história”. A outra incoerência está 

marcada no uso do verbo “joga” no indicativo, que diz respeito ao tempo presente da 

terceira pessoa do singular, ao contrário do que registrou B este verbo deveria estar 

grafado como “joguei”, visto que o autor do texto narra um evento marcado pelo 

tempo pretérito perfeito da primeira pessoa do singular, no modo indicativo. Situação 

semelhante acontece em (b), “jogou”, na construção sintática, faz referência ao 

pronome “eu”, contudo, nas regras do Português, este verbo indica a terceira pessoa 

do singular do tempo pretérito perfeito. Similarmente, em (c) aparece uma sequência, 

cuja ação se refere ao ‘nós’ da enunciação. No entanto, a flexão do “fesi” do verbo 

“fazer” marca a ação da terceira pessoa do singular no tempo pretérito perfeito. A 

sequência (c) não representa uma particularidade na escrita de B, mas sim o registro 

de um enunciado típico da linguagem oral. Por esta ser mais dinâmica e fluída, o 

falante tende a construir sequências enunciativas com reduções (ou abreviações) e 

aglutinações lexicais e em muitos casos, independe do grau de escolaridade do 

sujeito, tal característica está amparada pelo princípio da economia linguística. 

Quando analisamos a segunda versão da produção textual de B, verificamos 

que a ampliação do conteúdo do material textual não foi requisito para aumentar 

também as inadequações de incoerência. Foram identificados apenas dois desvios: 

em (d) a incoerência é semelhante ao que acontece em (c), o verbo “montou” 

conjugado na terceira pessoa do singular na verdade se refere a uma ação praticada 

pelos dois sujeitos, por isso o verbo deveria fazer referência ao pronome “eles”, 

entretanto a frase segue o princípio de economia linguística citado anteriormente. Já 

em (d) temos um exemplo de incoerência semântica. B ao escrever “não desou 

pegar o diamante”, prejudicou o sentido da oração, uma vez que ele disse na oração 

anterior que pegou o diamante. O sentido do verbo “pegar” na segunda oração não 

combinou com a sequência sintática. Certamente, B quisesse dizer que o primo não 

deixou que ele ficasse com a posse do diamante virtual. 

Na continuidade, centramos nossa atenção no texto 3. Como é de se notar, 

nesse texto a coerência inicia na escolha do discurso para cada tipo de balão. O 

balão funciona como um ícone representativo do estado emocional das personagens 

(por expressar ideias, raiva, felicidade, tristeza, indagação, entre outros), atrelado à 
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linguagem escrita.  Todos os momentos narrados por B apresentaram coerência com 

o uso dos balões que compõem as falas dos personagens. Isso evidencia que o 

costume de ler histórias tem potencializado B a construir conhecimentos em relação 

à escrita, o que segundo Terzi (1995) representa uma prática comum entre as 

famílias mais letradas.  

 Outra questão observada foi a escolha do título. No texto, ele anuncia o tema 

que será abordado ao longo da história, funcionando como uma síntese da temática 

tratada a seguir pelo pesquisado, desse modo, o título se manteve coerente ao tema 

do texto. 

Quanto ao nível sintático, o texto 3 apresentou menos sequências incoerentes. 

Veja as inadequações nos fragmentos a seguir: 

 

(f) hoje eu vou cotar miha hitória (pesquisado) 

 o que essa hitaria? (pesquiadora) 

(g) eu estava com a miha prima e o meu primo (pesquisado) 

Sofia e Paulo fiho são esse prinos? (pesquisadora) 

(h)vamos escutas a covesa nossa tia é nossa prima. (primo) 

(i) mais elas não pode saber (primo) 

(j) sairam da qui (tia) 

 

Em (f) temos o diálogo entre B e a pesquisadora. Nesse momento, o 

pesquisado relata que contará a sua história de ano novo.  Dessa forma, ele 

transcreve a fala, resultante da interação pesquisadora/pesquisado. No entanto o 

pesquisado troca a ordem das palavras no enunciado e, além de acrescentar o 

artigo “o”, desnecessário, dentro da construção sintática, além do mais, ele omite o 

verbo “ser” flexionado. O enunciado mais adequado seria: “Que história é essa?” Já 

em (g), a incoerência se dá pela ausência de concordância do pronome 

demonstrativo “esses” em substituição por “esse”. O enunciado adequado deveria 

ser: “Sofia e Paulo Filho são esses primos”. Nesse caso específico, acreditamos que 

a inadequação não segue as características do princípio de economia linguística, 

mas sim uma inadequação na escrita causada por algum esquecimento, pois, para 

se enquadrar no princípio de economia linguística o enunciado ficaria da seguinte 

forma: “Sofia e Paulo Filho é esses primos” ou “Sofia e Paulo Filho é esses primo”. 

No caso da sequência (h), houve o uso equivocado do acento no verbo “é”, cuja 
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forma no infinitivo é “ser”, aqui temos um caso de verbo irregular. “É” corresponde a 

flexão de terceira pessoa do singular do tempo presente do modo indicativo e se 

distingue da conjunção aditiva “e” por levar o acento agudo. Na inadequação 

verificada no balão temos um exemplo de que o uso do acento ou a falta deste gera 

a incoerência na escrita, porque sabe-se que no Português o acento é distintivo e 

pode mudar o sentido ou a classe gramatical expressa pela palavra. Outra 

inadequação geradora de ruptura da fluidez da sentença escrita foi a ausência da 

preposição “da”, que evitou a ligação entre os elementos da oração, nesse caso, 

temos um exemplo de falta de coesão. O registro do enunciado deveria ficar da 

seguinte forma: “Vamos escutar a conversa da nossa tia e da nossa prima”. 

Continuando a nossa análise, em (i) temos incoerência no seguimento oracional, 

mas ela não prejudicou o sentido do texto, e está relacionada à questão da 

economia linguística.  O verbo “poder” não fez concordância com o pronome “elas”, 

que substitui as palavras tia e prima. Por fim, em (i) observamos duas incoerências, 

uma está expressa no nível verbal e outra no adverbial, O grito dado pelas 

personagens foi grafado da seguinte forma “Sairam da qui”, o verbo está flexionado 

no tempo pretérito perfeito sem a presença do acento agudo na vogal “i”, aqui o 

sentido foi modificado, porque se levarmos em consideração a ação expressa pelo 

verbo entenderemos que os meninos já haviam saído de onde estavam. Para que o 

sentido não ficasse prejudicado, o tempo verbal utilizado deveria ser o presente do 

imperativo, expresso na flexão “saiam” do verbo sair. Além disso, outro fator que se 

mostra incoerente do ponto de vista gramatical é a separação da palavra “da qui” em 

vez de “daqui”. Isso tem relação com o que aponta Lemle (2000) quando afirma que 

a criança em fase de alfabetização acredita que os sons da língua possuem uma 

relação biunívoca com a escrita. B entendeu que o “da” deve estar separado da 

sílaba “qui”, porque na fala cada seguimento é produzido como se fosse uma cadeia 

ininterrupta, sendo assim, B ainda não compreende que se trata do advérbio de 

lugar “daqui”. 

Dando seguimento às nossas análises, centramos nossa atenção a partir de 

agora no texto 4 e 5. Observamos que a incoerência se deu principalmente nos 

fragmentos: “de tarde o meu amigo Daniel é o meu amigo Arthur jogamos no celular 

Minecraft […] também jogamos no videogame”. B afirma: “jogamos no celular”, no 

entanto ele cita apenas os amigos Daniel e Arthur como pessoas que jogaram no 

celular e no videogame, deixando de destacar o sujeito “eu” que se refere a ele 
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como mais um dos membros participantes dos jogos. Entendemos que B também 

jogou quando ativamos em nossa memória de longo prazo os conhecimentos que 

temos acumulados sobre a conjugação verbal de primeira pessoa do plural no tempo 

pretérito perfeito, no modo indicativo que engloba o eu e tu, formando um “nós”. 

A incoerência no texto 3 ficou marcada também pelo uso do acento agudo na 

conjunção “e”, ocasionando mudança de classe gramatical ao tornar-se a forma 

flexionada do verbo “ser” no tempo presente do indicativo, na terceira pessoa do 

singular. No texto, a conjunção e foi praticamente o único elemento de ligação entre 

as frases e itens lexicais. Apesar da repetição de “e” em sequência a coesão se 

mantém consistente, porque o sentido prestado por ela expressa um encadeamento 

de ações que aconteceram em sequência durante o dia. Caso B tivesse optado por 

diferentes conjunções que expressam o mesmo sentido o texto teria ficado mais 

aceitável e fluído para o leitor sem parecer que a produção foi feita em um único 

suspiro. Quanto à pontuação, essa se manteve limitada ao uso do ponto final.  

Nos primeiros fragmentos da reescrita do texto 4, B relata ter acordado e 

tomado café da manhã, nesse momento ele cita o que havia em seu desjejum. 

Mesmo dando um salto temporal na escrita sobre os acontecimentos que sucederam 

o intervalo entre o café da manhã e o almoço, ele, em seguida, introduz dois 

conectivos “e” e “depois”, estabelecendo ligação com a sequência frasal seguinte, o 

que garantiu a coesão textual. 

Na terceira linha, B constrói a seguinte sequência para explicar que à tarde os 

seus amigos Daniel e Arthur foram para à sua casa: “De tade os meus amigos veio 

para minha casa é o os meus amigos Daniel é o áthur”. A sequência se mostra 

incoerente, primeiro porque ele usou o verbo “vir” em vez do verbo “ir” e, segundo, 

porque não fez a flexão do verbo na terceira pessoa do plural. B estava relatando o 

acontecimento na escola, ou seja, estava fora de sua casa, por isso a forma correta 

para descrever a ação seria “foram”, a fim de que a compreensão do leitor não fique 

prejudicada e a frase não traga para o texto uma incoerência local.  

B prossegue a escrita do seu texto relatando que os amigos e ele fizeram. O 

pesquisado utiliza mais uma vez os conectivos “e” e “depois” juntos para explicar 

que após terem jogado minecraft no celular, também jogaram fortnite no videogame. 

A continuidade das ações e a sequência do relato se dá com o uso dos conectivos 

“e” e “também”, veja na sentença: ... e depois nos jogamos no video gueme fote 

naite e tabem bricamos de fote naite é tabem de super herois.  
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Apesar da repetição no uso de conectivos, B faz isso de maneira coerente 

sem prejudicar o sentido do texto, mantendo a coerência ao longo da produção 

textual. O pesquisado finaliza o texto relatando que ao final da tarde a mãe preparou 

um lanche para ele e os amigos, e explica, na sequência, que esse foi o seu sábado 

animado com os amigos. 

Analisando todas as produções textuais de B, constatamos que essas não 

apresentam incoerências globais, mas sim incoerências locais que prejudicaram 

algumas sequências linguísticas. Em concordância com Karnopp (2006), 

acreditamos que não há textos incoerentes em si, mas podem se mostrar 

incoerentes para uma determinada situação discursiva. No nosso caso, o contexto 

de produção criou condições para que as produções se adequassem à situação de 

pesquisa, exigindo que os textos mantivessem determinada intenção comunicativa 

para um leitor específico, no caso a pesquisadora. 

Koch e Travaglia (2006) argumentam que a coerência garante a textualidade 

e não a coesão, esta é apenas um dos fatores da coerência, que contribui para a 

formação do texto, mas não garante que a sequência linguística se torne texto, até 

porque há textos que são formados apenas por uma sequência de itens lexicais, por 

exemplo, e que se mostram coerentes porque ativam na memória do leitor o 

conhecimento de mundo, estabelecendo uma relação contextual e garantindo que a 

compreensão aconteça. 

A coerência no texto é estabelecida pelo uso adequado dos elementos 

linguísticos, do conhecimento de mundo e do conhecimento compartilhado e os 

fatores pragmáticos e interacionais que se relacionam entre si e se ligam a outros 

fatores: intertextualidade, situacionalidade, informatividade, intencionalidade, 

aceitabilidade, focalização, inferência, entre outros, que garantem textualidade à 

sequência linguística, convertendo-a em texto. 

Tornar um texto coerente não depende somente do uso lexical que se faz 

dentro das estruturas sintáticas. Os elementos linguísticos servem como imput para 

ativar os conhecimentos armazenados na memória, como afirma koch e Travaglia 

(2006). Eles formam o texto como um todo e possibilitam a elaboração de 

inferências e de sentido desde que haja relação entre esses, o conhecimento de 

mundo e o conhecimento pragmático do leitor. 

Além do conhecimento linguístico para o estabelecimento da coerência, 

precisamos também do conhecimento de mundo. Ele está armazenado na memória 
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a partir de experiências pessoais devidamente organizados em forma de “modelos 

cognitivos” (KOCH; TRAVAGLIA, 2006) separados cognitivamente por área de 

atuação, podendo contribuir para a produção de conhecimento compartilhado 

quando o texto se mostrar coerente para o leitor. Por esse motivo, a compreensão 

textual depende do quanto conhecimento que o leitor e produtor tem sobre o texto. 

Um leitor conhecedor do mundo dos games, por exemplo, ao se deparar com os 

relatos de B poderá compreender bem o texto, interagir com o material textual, fazer 

inferências a partir das informações dadas e articulá-las ao conhecimento de mundo 

e, com isso, trazer informações novas e equilibrar a coerência dentro do texto. 

 O mundo textual é partilhado entre leitor e produtor de diferentes formas, 

porque cada sujeito experiencia de diferentes modos a mesma situação. Entretanto, 

é necessário que haja certa similaridade entre os conhecimentos de leitor e produtor 

para que o leitor seja capaz de fazer inferência sem que o produtor tenha que trazer 

tudo explicitado no texto. A similaridade entre os conhecimentos produzirá o 

conhecimento compartilhado entre os envolvidos na produção de sentido do texto. 

São os elementos textuais que se inter-relacionam entre a informação dada e 

a informação nova e, sendo coerentes, garantirá o equilíbrio entre as informações 

textuais 

A inferência é outro fator importante para a construção da coerência textual. O 

leitor munido de seu conhecimento de mundo estabelece uma relação com a 

estrutura informacional do texto na busca pela compreensão e interpretação dos 

seguimentos. Desse modo, parte do sentido pode ser também construído fora do 

texto, ou seja, no leitor, “mas isso não significa que ele pode ler como quiser. Há no 

texto indicações que ele não pode ignorar” KOCH e TRAVAGLIA (2006), sob pena 

de que a coerência seja perdida. 

Já a situacionalidade está expressa na recriação de mundos de acordo com o 

que o produtor deseja mostrar ao leitor, tem a ver com as suas impressões sobre o 

mundo real e a sua subjetividade resultante do modo como a realidade foi 

experienciada. “O mundo criado pelo texto não é, portanto, uma cópia fiel do mundo 

real, mas o mundo tal como é visto pelo produtor a partir de determinada perspectiva, 

de acordo com determinadas intenções” (KOCH; TRAVAGLIA, 2006, p. 85).  

Cada sujeito produz o texto a partir de sua subjetividade, Vygotsky (2010) em 

seus estudos relata que crianças que fazem parte de um mesmo contexto familiar 

interpretam as experiências de modo particular. Tal fato acontece devido à 
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importância dos papéis de cada um dentro do seio familiar. De igual modo, um 

sujeito com mais experiências, sem déficits cognitivos relatará a sua experiência no 

mundo do jogo de modo diferente de uma criança com menos idade e com déficits 

cognitivos. 

Temos ainda, nos textos de B, a coerência na informatividade presente em 

nível superficial e parcialmente previsível. A superficialidade se deve ao teor das 

informações fornecidas, a partir da narração de cenas de jogos ou de dias de 

brincadeiras ou armações entre crianças. Por isso, não são impactantes para leitores 

em idade mais avançada. A descrição de cenas de jogos traz por sua natureza certa 

previsibilidade a respeito das cenas e ações para as quais o jogo está programado. 

Nos textos, os títulos também permitem prever qual a temática que será abordada.  

Outro aspecto envolvido na coerência do texto, segundo Koch e Travaglia 

(2006), é a focalização. Ela tem relação estreita com a questão do conhecimento de 

mundo e do conhecimento compartilhado. Um dos fatores que colabora para esta 

relação é o interesse em focalizar em um determinado ponto, levando em 

consideração o interesse particular que se tem sobre determinado assunto. 

Pensemos nas situações de jogos e brincadeiras narradas por B. Tendo em vista 

que ele é uma criança a brincadeira para ele pode representar um momento de 

diversão, compartilhar experiências com os amigos, aprender jogos novos, criar 

mundos virtuais novos, planejar travessuras. Por outro lado, para um educador, por 

exemplo, as situações de jogos são momentos de apropriação de conceitos, de 

interação, ou seja, de construir conhecimento. A focalização determina a escolha de 

certos elementos linguísticos e interfere no sentido expresso pelas palavras, além do 

mais, funciona como um meio de delimitar o assunto abordado no texto, cabendo ao 

próprio título a responsabilidade de focalizar. Por esses motivos, por mais que um 

texto seja semelhante ao outro eles nunca serão iguais devido às diferenças de 

focalização. 

Ainda dentro dos princípios de textualidade, no plano da intertextualidade, 

como fator de coerência, identificamos que nos textos de B ela se manifestou na 

forma e não no conteúdo. A intertextualidade de forma acontece “quando um 

produtor de um texto repete expressões, enunciados ou trechos de outros textos ou 

então o estilo de determinado autor ou de determinados gêneros do discurso” 

(KOCH e TRAVAGLIA, 2006, p. 92). Nas produções do pesquisado, a 

intertextualidade esteve mais explícita na inadequação internalizada, marcada 



140 

 

principalmente pelo “costume” de acentuar a conjunção aditiva “e”, transformando-a 

num verbo. Desse modo, o professor conhecedor das características da escrita de B 

consegue identificar qual foi o produtor do texto, mesmo que esse esteja sem a 

assinatura do autor. 

Para finalizar, o último princípio de textualidade tem relação com a 

intencionalidade e aceitabilidade. Ambas partem do produtor do texto, que possui 

determinados objetivos expressos nas manifestações linguísticas, no entanto, as 

suas intenções precisam ter aceitabilidade entre os leitores. O leitor procura 

encontrar o sentido no texto, ou seja, interpretá-lo através das pistas deixadas pelo 

produtor, mas para identificá-las e compreendê-las é preciso a ativação do 

conhecimento de mundo pela memória de longo prazo. Nos textos, houve a intenção 

de B em produzi-los de uma determinada forma e conteúdo, a fim de cumprir o que 

lhe fora solicitado. A intencionalidade fica explícita no “modo como os emissores 

usam textos para perseguir e realizar suas intenções, produzindo, para tanto, textos 

adequados à obtenção dos efeitos desejados” KOCH e TRAVAGLIA (2006, p. 97).  

Esses efeitos só são percebidos na atividade de compreensão do texto, cuja 

atividade principal está voltada para a solução de problemas. Ao descobrirmos a 

solução final, ou seja, ao interpretarmos o discurso, garantiremos a coerência do 

texto” koch e Travaglia (2006). 

A coerência subjaz ao texto e é construída na interação entre texto e leitores 

nas situações comunicativas, caso a interação não aconteça para alguém em uma 

determinada situação específica o texto se torna esvaziado de sentido, sendo 

apenas um conjunto de palavras reunidas e sem representatividade. A coerência é 

garantida por todos os fatores citados anteriormente, sendo assim, para as análises 

dos textos de B tivemos em mente a situação na qual o texto foi produzido, por qual 

tipo de produtor, com qual idade e grau de escolaridade, para garantirmos uma 

avaliação justa e coerente ao seu perfil. 

 

5.2.3 A coesão nos textos de B 

 

Anteriormente observamos que a coerência se manifesta no todo textual, 

sendo subjacente ao texto. Ela é o produto dos processos cognitivos obtidos na a 

inter-relação entre produtor e leitor, como destaca Fávero (2009, p. 10), já coerência 

refere-se aos modos como “os conceitos e as relações subjacentes ao texto de 
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superfície se unem numa configuração, de maneira reciprocamente acessível e 

relevante”. Ao contrário, a coesão é explícita, refere-se ao modo como as estruturas 

sintáticas se relacionam entre si dentro do texto. Ela está no nível gramatical, 

sintático e, também semântico, pois os mecanismos coesivos interferem na 

significação dos elementos quando vinculados às partes do texto. Nesse sentido, 

investigaremos três tipos de coesão: referencial, recorrencial e sequencial nas 

produções de B. 

A coesão referencial estabelece referência direta a algo com a função de ligar 

as partes do texto, dispensando interpretações semânticas. Ela pode ser por 

substituição e por reiteração, conforme Fávero (2009). Nos textos de B, analisamos 

como se deu o uso de elementos referenciais, conforme o quadro abaixo: 

 

Quadro 7 – Os elementos referências nos textos de B 

Texto 1 – 1ª versão 

Coesão referencial por substituição 

(1) nós = B mais o primo ou B mais o primo = nós 

(2) elidice (ele disse) = primo 

Texto 2 

(3) Minha prima e meu primo = Sofia e Paulo Filho 

(4) Nossa tia e nossa prima = elas 

Texto 3 

___________ 

Observe: Não apareceram novas formas de coesão referencial na segunda versão do texto. 

Fonte: Quadro elaborado pela autora 

 

Os elementos referências destacados acima são denominados de coesão 

referencial por substituição, que consiste em inserir um item em lugar de outro 

elemento do texto, mantendo a equivalência de sentidos. Vejamos, na sequência, o 

Quadro 8 com os casos de elipses nos textos analisados: 

 

Quadro 8 – Elipse nos textos de B 

Texto 1 
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(5) Uam dia eu jogou minecraft eu mais u meu Prino (Ø) Criou uam mudo minecraft... (Um 

dia eu joguei minecraft com o meu primo. Ele Criou um mundo minecraft…) 

(6) nós motado uma casa peda uam casa de madera (Ø) tinha uma cama para domir… 

(Nós montamos uma casa de pedra e outra de madeira, nelas havia uma cama de 

dormir…) 

(7) (Ø) não desou (Ø) pega o diamate. (Ele não me deixou pegar o diamante) 

Texto 2 

(8) (Ø) Sairam daqui!  (Saiam daqui! - Omissão do pronome “vocês”) 

Texto 3 

(9) (Ø) jogamos no celular. (O meu amigo Daniel, o meu amigo Árthur (e eu) jogamos no 

celular) 

Fonte: Quadro elaborado pela auutora 

 

A elipse também é considerada uma substituição por zero (Ø) em elementos 

linguísticos já introduzidos, uma vez que omite itens lexicais, sintagmas, orações,  

cujas informações podem ser recuperadas pelo contexto, conforme constatado 

acima, com exceção do exemplo (9) no qual B diz que apenas Daniel e Arthur 

estavam inclusos no evento de jogo. Em contradição, B usa o verbo “jogamos”, 

escolha que termina por incluí-lo como participante do jogo. A estrutura lexical 

articulada à escolha verbal gerou incoerência, a qual só pode ser reestabelecida 

pelo contexto, conforme argumentamos na sessão anterior. 

 

Quadro 9 – Coesão referencial por reiteração 

Texto 1 

(10) eu pecrui uma diamate não desou pega o diamate, 

─ elidici não pega o diamate! 

Texto 2 

(11) hoje eu vou cotar miha hitoria (primeiro balão) 

o que essa hitoria? (segundo balão) 

hitoria do ano novo (terceiro balão) 

como a sim hitrio do ano novo (quarto balão) 

Texto 3 
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(12) o meu amigo Daniel e o meu amigo áthur jogamos no celular 

Texto 3 – reescrita*   

(13) ...a minha mãe fez um lache para mim e para os meus amigos asim foi o meu sabado 

com os meus amigos 

*Na reescrita, apenas o texto 3 apresentou novas formas de coesão por reiteração. 

Fonte: Quadro elaborado pela autora 

 

A reiteração significa repetir, isto é, a repetição de expressões que mantêm o 

referencial dentro do texto. Expressa-se por: repetição do mesmo item lexical, 

sinônimos, hiperônimos e hipônimos, expressões nominais definidas e nomes 

genéricos. 

Nos textos, a reiteração se materializou na repetição do item lexical 

“diamante” em (10), no exemplo (11) com a repetição do item lexical “história” por 

quatro vezes nos quatro primeiros balões. Em (12), a repetição das expressões “o 

meu amigo” também foi caracterizada como reiteração, porque essas nos fornecem 

uma única informação, a de que os amigos jogaram no celular. Já em (13) houve 

reiteração no uso de “para”, que poderia ser substituído por “nós”. “A minha mãe fez 

um lache para nós” ou “A minha mãe nos preparou um lanche”. O mesmo acontece 

com a frase “asim foi o meu sabado com os meus amigos” em vez de “assim foi o 

nosso sábado”. 

A coesão recorrencial se dá quando há retomada de estruturas, itens ou 

sentenças sem prejudicar o avanço do fluxo informacional, pois é justamente essa a 

sua função: manter e levar adiante o fluxo discursivo, por meio da articulação entre a 

informação nova e a velha (Fávero, 2009). 

Os casos de coesão recorrencial são recorrência de termos; paralelismo, 

paráfrase; recursos fonológicos segmentais e suprassegmentais. Nas produções de 

B, identificamos exemplos de coesão recorrencial, veja-os no quadro a seguir: 

 

Quadro 10 – Coesão recorrencial 

Texto 1 – 1ª versão 

(14) Nós motado uma casa peda uma casa de madera 

(15) Tiha uma cama para domir tiha uma folalia para asa uma cane 
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Texto 1 – reescrita* 

Texto 3 

(16) jogamos no celular manicraft e também jogamos no videogame fortnite 

(17) nos brincamos de fortnite e nos brincamos de super-heróis. 

* Novas ocorrências não surgiram na reescrita 

Fonte: Quadro elaborado pela autora 

 

Nos exemplos, temos no texto 1 dois casos de coesão recorrencial por 

paralelismo, já que as estruturas “uma casa de” e “tinha uma” foram reutilizadas, 

entretanto, com diferente conteúdo informacional. No texto 3, ocorrem mais dois 

exemplos marcados por “jogamos no” e “nos brincamos de”, ambos trazem novas 

informações nas orações, evidenciando uma sucessão de acontecimentos que 

levaram o discurso a diante. 

Quanto à coesão sequencial, seus mecanismos têm a função de fazer 

progredir o texto, dar andamento ao fluxo informacional. O que os diferencia dos 

mecanismos de recorrência é a não retomada de itens, sentenças ou estruturas. 

Podem ocorrer por sequenciação temporal ou por conexão (FÁVERO, 2009).  

Segundo a autora, a coesão sequencial temporal mantém a ordenação linear 

dos elementos linguísticos, garantindo a linearidade dos acontecimentos, também é 

perceptível nas expressões que regem a ordenação ou continuação das sequências 

temporais, nas marcações temporais e na correlação dos tempos verbais. Vejamos 

como as ocorrências de coesão sequencial foram registradas nos textos de B: 

 

Texto 1 – primeira versão 

 

(18) 1º fezi Ø eu joga minecraft masi neu prino 

 

(19) Ø Que uam dia eu joguei minicraft eu mais u meu prino (20) Ø (21) 

Ø Criou uam mudo minecraft (22) Ø nós notado uma casa (23) Ø peda 

(24) Ø uma casa de madera (25) Ø tinha uma cana para domis (26) Ø 

tiha uma folalia para asa uma cane (27) Ø nós ficanos (28) Ø PVP 

lutado (29) Ø meu prino colocou fogo na miha casa. 

2º itaria eu i meu prino notu (30) Ø casa broco (31) Ø 
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nós fesi uma pacage cecreta (32) Ø 

eu pecrui uma diamate (33) Ø não desou pega o diamate, 

─ elidici não pega o dianate! 

 

Nos exemplos acima, percebemos a dificuldade em darmos prosseguimento 

linear à leitura do texto 19, porque ele apresenta, em sua maior parte, ausência de 

partículas que garantem o fluxo textual. Braggio (1995) afirma que nas cenas de 

apropriação de linguagem os “alunos geralmente constroem frases sem significado e, 

ao tentarem elaborar períodos mais longos, apresentam frases incompletas, em que 

faltam palavras necessárias para dar-lhes coerência” (BRAGGIO, 1995, p. 12).   

A escrita de palavras complexas e dotadas de sentido como os substantivos 

concretos, por exemplo, são mais fáceis de serem internalizadas pela pessoa com 

DI, pois ela encontra no mundo exterior uma materialização do que está 

representado na escrita, tornando o sentido mais acessível pela memória de longo 

prazo. Por outro lado, a ausência de elementos gramaticais se justifica pelo 

processo de aquisição de um sistema linguístico ao qual a criança é submetida e 

pela natureza desses elementos, que se encontram no plano abstrato da língua. 

Eles são importantes por atribuírem ou modificarem o sentido do verbo, do item 

lexical ou do texto. 

 Em (18) temos a ausência do pronome relativo que no título do texto. O 

elemento gramatical que é considerado a forma genérica do relativo – o relativo 

universal – (VILELA, 1999). A função do que como pronome relativo é se referir a 

algo antecedente, como pessoas e/ou coisas em geral, desta forma, quando a 

partícula não aparece há a ruptura na linearidade frasal, dificultando o 

processamento cognitivo da informação. Já a sequência (19) é iniciada com o 

elemento lexical que, mas está destituído de sentindo naquela oração, porque, como 

dito, ele funciona com pronome relativo (que se refere a algo) conforme dito 

anteriormente ou como conjunção integrante, sendo que neste caso a sua função é 

a de integrar e caracterizar uma oração subordinada.  

A possível justificativa para o uso da partícula que no início da produção 

textual de B é a de que ele tenha aproximado a escrita da oralidade, pois, B inicia o 

                                                 
9 Não é nosso objetivo fazer um estudo aprofundado sobre a coesão, mas, mostrar como essa 

ocorreu ou não nos textos de B. Para outras informações, veja-se em Fávero, 2009. 
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texto oral da seguinte forma: “É que um dia eu joguei”… no momento em que a 

pesquisadora solicita a escrita do texto, mas B insiste, primeiramente, em narrar a 

história para depois escrevê-la, desse forma, ele levou para a escrita um registro 

típico da linguagem oral.  

Os problemas de falta de coesão estão expressos também em (20) e (27) 

faltam o ponto final no fim das frases antes do início da sequência seguinte. Em 21, 

observamos a ausência do pronome pessoal ele, para enfatizar quem foi o criador 

da casa minecraft. Em (22) a ausência de uma conjunção temporal prejudicou a 

sequenciação temporal expressa nas ações citadas por B. Qualquer sequência 

textual só e coesa e coerente se a sequenciação dos enunciados satisfazer as 

condições conceptuais sobre localização temporal e ordenação relativa” (FÁVERO, 

2009, p. 33 apud Mateus et alii (1983). “As exigências têm a ver com o modo como o 

nosso mundo conceptual organiza os acontecimentos da realidade de modo linear”. 

Já no exemplo (23), a ausência da preposição de, para relacionar os elementos 

lexicais casa e pedra, sendo que o substantivo pedra funciona com adjetivo 

caracterizador do substantivo casa. Outros registros no que diz respeito à coesão 

foram marcados em (24), (26) e (29), onde B não fez o uso de operadores 

discursivos (conjunções aditivas).  

O desencadeamento dos enunciados do texto deixou o leitor livre para 

organizá-lo em qualquer direção conforme lhe conviesse. Em (25) não há retomada 

de ideias, pois, não há no texto o pronome nela para desempenhar tal função. Já em 

(28), o não uso da preposição no tornou a sequência incoerente, pois, não 

compreendemos o que os primos ficaram fazendo, ou se PVP é um estado no qual 

os meninos se encontravam no jogo. Somente quando tivemos acesso às anotações 

e consideramos o contexto foi possível compreender que os meninos ficaram 

lutando entre si no jogo virtual. 

Na continuidade das análises, observamos a reescrita do primeiro texto. Nela 

há evidências de texto, formadas pela sequência de frases que enunciam ações, 

mas que não estão interligadas por elementos coesivos. Dessa forma, surgem 

dúvidas a respeito de algumas sentenças se desconsiderarmos a situação 

contextual. Veja a nossa análise: 

 

Texto 1 – reescrita 
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Primeira veis que (30) Ø jogui no manicraft masi neu primo 

 

(= 19) Ø Que um dia eu jogui manicraft eu masi meu primo (= 20) Ø Criou 

uma mudo manicraft.10 Nós motamos uma casa de peda e  de  madera i tiha 

uma cama para domir i tiha uma fornalia para asar uma cane. Nós ficamos no 

PVP lutado. (31) Ø meu primo colocou fogo na miha casa. 

 

Segoda hitoria 

 

Eu e meu Prino motou uma casa de Baco.  nós fisemos uma pasage cecarta. 

Eu pequi um diamate, mas ele não desou pega o diamate. 

Ele dise: 

(32) ─ não pega o meu dianate! 

 

Observamos que a prática de reescrita melhorou a escrita de B. 

Diferentemente da primeira versão do texto, há na reescrita evidência de linearidade 

textual, ou seja, a incorporação de elementos coesivos ao texto, o que facilitou o 

processo de leitura e compreensão do leitor. Todos os elementos linguísticos em 

destaque foram acrescentados na nova versão, incluindo os sinais de pontuação, 

além da grafia de palavras de acordo com a variedade padrão e do uso de 

maiúsculas após o sinal de pontuação e no início de frases. Apenas as sequências 

(19) e (20) se mantiveram iguais à primeira versão. 

Duas faltas de coesão foram registradas: uma em (30), isso ocorreu porque 

na sequência não há a marcação do pronome pessoal eu para indicar quem é que 

jogou Minecraft pela primeira vez, precisando recorrer ao contexto para entendermos 

quem foi o jogador. A outra falta de coesão está destacada em (31). Na sequência 

não há o registro do artigo o, especificador do sintagma nominal. O uso do artigo 

para especificar um substantivo é comum na língua portuguesa, por isso a ausência 

desse recurso na língua gera certa quebra superficial de linearidade nas sequências 

textuais, no entanto, não prejudica o sentido global do texto. 

                                                 
10 As marcações em destaque representam os novos elementos que foram acrescentas na reescrita 
do texto 1.  
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Na continuidade da produção textual houve avanços significativos no nível da 

escrita.  As sequências frasais foram estruturadas com uso de elementos coesivos 

do tipo operadores lógicos, discursivos e pausas. Em (32) a frase funcionou como 

interjeição, que marcou a expressividade de uma cena com o uso do ponto de 

exclamação, o que não aconteceu na primeira versão do texto. Além do mais, foi 

introduzida a sequência “Segoda hitoria”, que funcionou como título do evento 

narrado.  

Continuando as nossas análises, no texto 2 B demonstrou menos dificuldades 

em lidar com os elementos coesivos. No primeiro balão da história em quadrinhos, 

por exemplo, há apenas a ausência do artigo a antes do pronome possessivo minha. 

No quarto balão, identificamos a ausência do ponto de interrogação para expressar 

uma pergunta feita pela pesquisadora na cena discursiva, por isso, a compreensão 

de que se trata de uma pergunta envolve a retomada da leitura e situação contextual, 

provocando o rompimento da fluidez na leitura. 

No 8º balão, o problema de falta de coesão está expresso em: sim sei quem 

são em vez de Sim, sei quem são. O uso da vírgula, neste caso, está ocultando o 

pronome pessoal eu, além do mais, o ponto final deveria ser adicionado à oração 

para expressar fronteira sintática e semântica na sequência discursiva. Outra 

ocorrência foi na frase mais elas não pode saber. O uso equivocado da conjunção 

aditiva mais, muito produzida na oralidade, comprometeu o sentido da frase, a qual 

deveria expressar oposição entre os acontecimentos. O sentido só foi reestabelecido 

pela situação contextual.  

Por fim, o 12º balão não traz na sentença vamos escutar a covesa nossa tia e 

da nossa prima a preposição da entre o verbo conversar e o pronome nossa. Tal fato, 

criou uma ruptura entre o item lexical e gramatical, já que a função da preposição é 

ligar elementos linguísticos e manter a fluidez na leitura. As demais inadequações se 

basearam na falta de pontuação final.  

No penúltimo texto analisado, os recursos coesivos foram utilizados em 

volume maior se considerarmos as produções anteriores. Os elementos coesivos 

foram organizados de forma linear, com expressões (e, e também), que marcaram a 

ordenação dos acontecimentos. O uso do item gramatical depois também contribui 

para a continuidade das sequências temporais. 

A última análise diz respeito à reescrita do texto 4. Nele, o registro do advérbio 

temporal na expressão “No final da taide a minha mãe fez um lache...”, mostrou que 
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o texto não foi produzido num único suspiro, conforme acontecido anteriormente. Os 

elementos lexicais pontuais mostram que os acontecimentos se deram entre amigos 

ao longo de um dia de sábado. De igual modo, o uso da conjunção conclusiva assim 

na seguinte expressão: “assim foi o meu sábado animado com os meus amigos.” 

consolida um evento com início, meio e fim. O sentido expresso pela conjunção 

garantiu que a redação do texto fosse finalizada com êxito, mediante o uso da 

expressão que fechou a última sequência frasal e possibilitou que o leitor criasse 

imagens sobre o dia vivenciado por B e os amigos. 

          No geral, podemos constatar que a insistência na prática de escrita e reescrita 

de textos foi produtiva para B. Tais práticas tornam-se evidentes quando amparamo-

nos em Braggio (1992, p. 145) para reiterar que “[...] só se aprende a ler, lendo, e a 

escrever, escrevendo, o que é bem diferente de decodificar sílabas, palavras ou 

frases descontextualizadas”. Além disso, a autora argumenta que o diálogo com o 

texto potencializa a compreensão quando se dá maior atenção a primeira versão 

textual. Nas práticas de reescrita B percebeu que o texto pode ser modificado e 

novos elementos podem ser a ele acrescentados, formando outro material textual 

composto a partir de experiências com o texto, a língua escrita e as vivenciadas ao 

longo do processo de aprendizagem. 

Quando a pessoa aprende, de fato, a usar a seu favor os elementos 

linguísticos disponíveis na língua, a sua escrita se modifica, o sentido e corpo do 

texto ganham consistência. Pode-se notar que a escrita do pesquisado não é mais 

embrionária, conforme visto nas primeiras produções. No último texto, B produz um 

texto com menos erros ortográficos, mais coerência e coesão expressas nos usos 

de elementos gramaticais, verbos e itens lexicais dotados de sentido. Houve apenas 

inadequações pontuais que não dificultaram a compreensão do todo textual por 

parte do leitor. 

O fato de as produções de B terem chegado ao nível em que se encontram se 

deve ao processamento de informações pela memória de trabalho e armazenamento 

na memória de longo prazo. As aquisições de conhecimentos linguísticos não se 

deram em um só momento com a execução de uma única atividade. Os 

conhecimentos foram sendo construídos ao longo dos encontros para a prática de 

atividades de escrita e reescrita textuais, tendo como base para elaboração dessas o 

letramento como viabilizador do processo de ensino e aprendizagem da pessoa com 
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DI, assim como as situações contextuais, escolares e familiares que criaram 

condições para que o deficiente desta pesquisa se desenvolvesse.  

Os conhecimentos adquiridos não devem se manter estáticos, precisam ser 

reformulados e ampliados, a fim de que o sistema de memória se mantenha sempre 

ativo, especialmente, no quadro de DI, já que os sujeitos atingidos pela patologia 

possuem dificuldade de processar informações. Dessa forma, quanto mais houver 

prática e incentivo à aprendizagem, menos perceptível será o “desajuste social” do 

deficiente intelectual. Isso é de suma importância, pois, quanto mais ele vier a 

praticar, mais ele precisará evocar conhecimentos anteriores. Izquierdo (2002, p. 73) 

diz que “[..] a melhor forma de aperfeiçoar e de conservar a memória, em todos os 

seus tipos de modalidades, é seu exercício de prática”. Desse modo, os 

treinamentos não mecânicos criam condições para a formação de novos 

conhecimentos, que mantem em pleno funcionamento o processamento e 

reestruturação de informações pela memória, desencadeando na produção de novos 

conhecimentos e no aprimoramento de antigos.  

 

5.3 Perfil social e contextual do pesquisado 

 

Para fazermos a triangulação com os dados analisados, com a finalidade de 

auxiliar na resposta às perguntas de pesquisa, principalmente a que diz respeito às 

influências contextuais no processo de desenvolvimento da linguagem escrita de B e 

no favorecimento de novas aprendizagens pela memória de trabalho, propusemos 

questionários de respostas abertas à mãe, à segunda professora e à professora de 

apoio. 

Ao analisarmos as respostas da mãe em comparação com as respostas de B, 

percebemos que as informações se aproximam e são coerentes quanto a dinâmica 

contextual para o incentivo à leitura e aos estudos em ambiente familiar. Na questão 

5, perguntamos se B lê livros em casa, a resposta foi sim. No entanto, ele diz se 

“esquecer” de realizar esse tipo de atividade. Nas perguntas 10 e 11, questionamos 

a mãe a respeito do acesso ao filho a materiais de leitura e a frequência com que a 

leitura é realizada. A mãe afirmou que o filho tem acesso a diversos livros, mas, 

costuma ler histórias curtas e que todos os dias B lê um pouquinho, isso explicita a 

influência da família no acesso de B ao material escrito e à prática de leitura. Além 

do mais, tal proposição confirma os estudos de Terzi (1995) a respeito da 
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constatação de as famílias mais letradas serem, normalmente, mais dispostas a 

participar de momentos de leitura em casa e a dialogar com os filhos.  

Tanto o filho quanto a mãe demonstram proximidade nas respostas no que se 

refere à participação da mãe no apoio para a execução de atividades escolares em 

casa. B salienta que é a mãe quem o ajuda a fazer as atividades escolares enviadas 

para casa. A mãe, em concordância na pergunta 15, afirma ajudar o filho a fazer as 

atividades escolares.  

A mãe do sujeito de pesquisa demonstra envolvimento e comprometimento 

com a vida escolar do filho. Quando perguntamos a ela sobre a relação pais e filho e 

sobre o que conversam, ela disse ser uma relação boa e que conversam sobre tudo, 

principalmente, a respeito da escola. B, na pergunta 2, afirma que costuma 

conversar com os pais sobre a sua festa de aniversário, que estava para acontecer e, 

também sobre a escola, reforçando o que mãe dissera.  

Mãe e filho consideram que estudar é a coisa mais importante quando a ação 

é comparada a brincar e trabalhar. Isso demonstra o nível de consciência de ambos 

em relação ao papel que a escola pode desempenhar na vida das pessoas. A mãe 

afirma que a escola é a entidade que garantirá um futuro melhor ao filho. A fala da 

mãe expressa que ela acredita nas potencialidades do filho.  O pesquisado, em 

acordo com mãe, diz que estudar, aprender a ler e escrever são os meios de garantir 

que ele se torne um médico veterinário no futuro. 

As respostas fornecidas pelo pesquisado e pela mãe são relevantes para a 

pesquisa, porque nos prestaram auxílio para entendimento do quanto o ambiente 

influencia no desenvolvimento escolar do pesquisado, mobilizando-o a adquirir 

grandes conquistas, oferecendo estímulos e formas alternativas para o 

desenvolvimento (PRIOSTE; RAIÇA, 2006). Os pais não se viram paralisados diante 

da condição do filho, pelo contrário, estimulam B a conquistar seus objetivos, 

diferentemente de muitos casos em que pais de filhos com DI não os estimulam por 

anteverem que estes não corresponderão às expectativas familiares e sociais 

(PRIOSTE; RAIÇA, 2006) ou até mesmo pelas condições socioeconômicas familiar. 

Quanto aos questionários aplicados às professoras de apoio e regente, os 

principais apontamentos estão acerca da parceria entre as professoras. Ambas 

acreditam nas potencialidades de B quanto ao desenvolvimento escolar, conforme 

ficou explícito nas respostas delas às perguntas 8 e 9 do questionário. As 

professoras argumentam que pesquisado possui aparatos cognitivos suficientes para 
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concluir a educação básica e cursar o ensino superior na área em que ele vier a 

escolher. Tais crenças, tanto dos agentes envolvidos no processo de escolarização 

quanto da família, revelam que as parcerias entre as duas esferas promovem 

aprendizagens na área afetivo-social e cognitiva. Prioste e Raiça (2006, p. 69) 

demonstram a importância das relações família-escola, ao dizerem que estas 

“deverão estar permanentemente em harmonia e colaboração, pois da união é que 

resultarão muitas ações de relevância para o aprendizado do aluno”, especialmente 

nos quadros de DI.  

A cooperação entre as professoras também ficou evidente na resposta à 

pergunta 6, direcionada à professora de apoio. Quando perguntamos se ambas 

costumam elaborar atividades adaptadas juntas, de pronto, a professora de apoio 

respondeu que sim, sendo essas adaptadas ao pesquisado, incluindo jogos, a fim de 

que ele posso alcançar uma determinada meta estabelecida pela professora de 

apoio e pela escola.  

Na resposta à pergunta 5, a professora regente reforça o espírito cooperativo 

entre ambas, ao dizer que costuma incluir vídeos e atividades diferenciadas em sala 

de aula, para que o pesquisado se sinta incluído na sala de aula, ao conseguir 

compreender o conteúdo ministrado, além do estabelecimento de metas a serem 

alcançadas, como se tornar alfabetizado. A resposta da professora foi comprovada 

nos vários eventos em que a pesquisadora teve que reorganizar o horário de 

realização da pesquisa, devido ao fato de que B precisava participar da aula, que 

havia sido preparada com recursos diferenciados, tais como vídeos, filmes que 

favorecem a compreensão do deficiente intelectual desta pesquisa, segundo a 

professora regente.   

Em relação ao questionamento a respeito das dificuldades encontradas pelas 

professoras no trabalho com aluno que possui DI, as duas concordam que as salas 

superlotas atrapalham o trabalho do professor. Além desse ponto em comum, a 

professora regente afirma ainda que a falta de tempo para acompanhar alunos com 

DI também é um fator negativo, destinando a escolarização desse alunado, muitas 

vezes, ao professor de apoio, que, em muitos casos, acaba se tornando o único 

responsável pela escolarização do público com NEE, sendo que esta tarefa deveria 

ser realizada sempre em conjunto pela família, pelos agentes  educacionais e pelas 

entidades sociais.  
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Segundo Tomasello (2003), o desenvolvimento do ser humano está 

condicionado às condições ambientais e aos contextos. Dessa forma, entendemos 

que salas de aula superlotadas dificultam o direcionamento de maior atenção ao 

deficiente intelectual por parte da professora regente. A pessoa com DI precisa de 

mais atenção, “vivenciar mais vezes, experimentar muitas vezes mais, pois não 

podemos esquecer que o aprendizado ocorre, ainda que lentamente” (PRIOSTE e 

DAIÇA, 2006, p. 68). Por isso, é preciso que haja contextos viabilizadores, 

condições adequadas, envolvimento de todos e insistência na aquisição de novas 

aprendizagens para que o desenvolvimento do deficiente intelectual não cesse, mas 

esteja em constante reestruturação proporcionada pelas cenas de aquisição de 

conhecimento. 

Diante disso, a insistência na prática de escrita e reescrita vivenciadas pelo 

deficiente desta pesquisa se justifica, pois a confiança nas suas próprias 

capacidades foi sendo ampliada à medida que o pesquisado percebia que conseguia 

escrever, diferente do estado de analfabeto atribuído a ele, por agentes escolares, 

no início da pesquisa.  Nesse sentido, entendemos que as atividades de letramento 

funcionaram como estímulo e valorização do sujeito na aquisição de novos 

conhecimentos.  

 Outro ponto que devemos considerar é a estimulação ambiental para as 

aprendizagens. Ela deve advir tanto da família quanto da escola, sendo que os 

conteúdos em ambos ambientes precisam fazer sentido para o aprendiz, seguindo 

orientação de Braggio (1992). Os temas escolhidos e trabalhos por nós, por se 

aproximar da realidade de B, o fizeram se sentir sujeito da aprendizagem. Ele foi 

capaz de criar estratégias, ao combinar palavras, elementos gramaticais, frases para 

representar por escrito o que se encontrava no seu nível subjetivo e cumprir as 

solicitações da pesquisadora em produzir as atividades propostas.  

Os elementos contextuais, sociais e cognitivos têm papel significativo na 

consolidação de informações pela memória de longo prazo, assim como os agentes 

envolvidos no processo. Eles contribuem para a aquisição de linguagem escrita e 

desenvolvimento de leitura, sendo que o perfil socio-familiar é o fator determinante 

para aprimorar ou retardar as habilidades cognitivas potenciais na DI. 

Os avanços na aprendizagem só foram possíveis porque houve envolvimento 

tanto da família, quanto da escola. A escola vê essa parceria como algo positivo, por 

entender que sozinha não é capaz de dar o suporte necessário a B em termos de 
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escolarização. Mas quando a coletividade se organiza para mudar uma dada 

realidade, prevista de antemão como algo imutável, há a atenuação das 

consequências do defeito e a previsibilidade de que é possível garantir ao deficiente 

intelectual o partilhar dos benefícios da educação e da convivência em sociedade. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A pesquisa relatada objetivou analisar como se dá o percurso de 

desenvolvimento da linguagem escrita no sujeito com DI e as influências contextuais 

que agem sobre o processo, pois o ser humano é marcado por vias biológicas e 

culturais desde o seu nascimento, inviabilizando qualquer tentativa de dissociá-lo 

dos dois níveis, que juntos se organizam e culminam em aprendizagens refletidas na 

exterioridade humana.  

Nosso pressuposto é o de que a pessoa com DI quando submetida às 

atividades de letramento na escola tem a chance de aprender e se desenvolver 

melhor, assim como de internalizar os seus conhecimentos, do que se recrutado a 

atividades mecânicas, que envolvam somente cópias desvinculadas da realidade, 

não servindo estas de parâmetro para avaliação da aprendizagem.  

Os resultados mostraram que o sujeito de pesquisa lidou suficientemente bem 

com o material textual trabalhado na pesquisa, por estes serem contextualizados 

com sua realidade, fazendo-o reconhecer nos textos certa familiaridade, o que serviu 

de input para a aquisição de novos conhecimentos. Quanto à leitura, esta foi 

explorada em nível de compreensão. B teve dificuldades apenas em identificar o 

sentido expresso por palavras que não faziam parte de seu cotidiano, mas com a 

mediação da pesquisadora, as dúvidas puderam ser sanadas, garantindo 

progressos nos conhecimentos construídos para a aprendizagem.  

Em relação à escrita de B, no início da pesquisa essa se mostrou 

incompreensível para o leitor que precisava decodificar o que havia sido produzido. 

À medida que as práticas de escrita se intensificaram e se tornaram constantes, as 

produções do pesquisado melhoraram. Isso ficou comprovado quando percebemos 

que para serem compreendidos os textos finais exigiram menos esforços dos leitores 

do que os textos iniciais 

As atividades de letramento viabilizaram a produção de conhecimento ao 

potencializar avanços em relação à linguagem escrita nas atividades de letramento. 

Isso nos faz concordar com Cagliari (1998), ao afirmar que as crianças necessitam 

vivenciar o que precisam aprender e sentir que fazem algo significativo na cultura 

onde vivem. A aprendizagem é um processo de reflexão no qual o aluno deve buscar 

compreender o porquê de suas ações. Nesse ato, não cabem atividades estanques, 

como fórmulas mecânicas, sob pena de o aluno perder a sua capacidade de criação, 
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de não buscar recursos para solucionar as questões que ainda estão fora de seu 

domínio. O sujeito com DI na escola deve funcionar como construtor de saber 

científico e não somente como um objeto de socialização. 

O bom desempenho na aquisição de escrita não se reduz à reprodução de 

formas gráficas, tampouco à produção de sons. No processo, o sujeito deve ser mais 

atuante a ponto de se tornar capaz de construir o próprio conhecimento com a 

mediação do outro. Nesse caso, os déficits precisam ser colocados em segundo 

plano. Isso consiste em afirmar que a aprendizagem é um processo que pode ser 

construído com a ajuda do outro e com atividades que partam de uma dada 

realidade cultural, até mesmo porque nenhuma criança, nem mesmo as que 

possuem DI e que, em alguns casos, se mantém segregadas no ambiente familiar, 

estão fora de uma determinada realidade sócio-histórica-cultural e dela sofrem as 

influências.  

O interesse pela leitura e escrita pode ser despertado e incentivado nas 

leituras de elementos da esfera do social, tais como: bulas, rótulos, placas de aviso 

e/ou advertência, mensagens de meios eletrônicos, informações de ordem religiosa 

que motivam a pessoa com DI a querer desenvolver correspondências por escrito.  

É evidente que nas pesquisas que envolvam hábitos diários dos alunos, como 

as atividades de letramento, há satisfação de seus anseios, ao se reconhecem como 

sujeitos participantes da construção do próprio conhecimento. O que antes o aluno 

fazia apenas para cumprir com as exigências da escola, nessa configuração, passa 

a ser feito para sanar os objetivos do aluno de ler e compreender a sua realidade e 

cumprir com a função social da leitura e escrita. Dessa forma, é na linguagem que se 

dá a via para o estabelecimento da relação homem-cultura, não cabendo dentro da 

perspectiva histórico-cultural atribuir a dificuldade de aprendizagem somente aos 

fatores biológicos.  

Segundo Luria (2001), o desenvolvimento da escrita na criança é marcado por 

melhorias graduais no processo, como foi o caso do nosso pesquisado. Temos na 

produção final dele uma escrita autônoma e compreensível, muito diferente das 

primeiras atividades, nas quais não era possível, fora do contexto de produção, 

compreender a escrita e o sentido expresso por ela.  

Em relação aos fatores que contribuíram para a aprendizagem e o 

desenvolvimento de B, temos o afeto, a escola, o contato com o material escrito 

desde a infância, além de um ambiente familiar propício à leitura. Todos esses 
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fatores contribuem entre si, para que um determinado objetivo seja alcançado, no 

caso de B, fazê-lo tomar consciência das formas das letras, das particularidades 

envolvidas na escrita segundo os princípios da textualidade, além de praticar a 

leitura significativa.  

Concluímos afirmando que ao sujeito desta pesquisa foi oferecida a 

possibilidade de superar o estado de reprodutor de caracteres e de depositário de 

conteúdos no instante em que ele foi liberado para a criação de novas possibilidades 

e de formação de tipos de ações absolutamente novas (LEONTIEV, 1978). Nesse 

caso, a diferença foi a insistência na crença de que novas possibilidades de ensino 

pudessem melhorar a escolarização de B, além de acreditarmos que se deve insistir 

no desenvolvimento cognitivo, mesmo naqueles altamente comprometidos, de 

qualquer pessoa. Aqui o que fez a diferença foi o olhar para as potencialidades, e 

não para os defeitos, que devem ser colocados em última instância quando se trata 

de garantir o direito de educação a todos, independentemente de suas condições 

sociais, raciais ou de suas deficiências. 

O ensino é algo que, como destaca Cagliari (1998, p. 69) “precisa ser 

compartilhado, vivido, para fazer sentido para os indivíduos, e ser memorizado e 

usado, quando necessário”. O compartilhamento das aprendizagens advindas do 

ensino não deve ser somente entre o professor ou os colegas de classe, ele deve 

visar o macro e ir além do chão da escola e alcançar a cultura dominante, na qual os 

interagentes devem colocar suas experiências e aprendizagens em prática, a fim de 

exercerem os seus direitos como cidadãos. 
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APÊNDICE A – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 
 

 
Vocês estão sendo convidados a autorizarem a participação de seu filho, menor de idade, 

como voluntário de uma pesquisa. Meu nome é Sabrina Lourenço Teles, sou o(a) 

pesquisador(a) responsável e minha área de atuação é na Aquisição e Desenvolvimento de 

Linguagem. Após receber os esclarecimentos e as informações a seguir, no caso de aceitarem 

que seu filho faça parte do estudo, assinem ao final deste documento, que está impresso em 

duas vias iguais, sendo uma para pesquisadora responsável e outra para os pais ou 

responsáveis. Se não quiserem consentir a participação de seu filho, vocês não serão 

penalizados de forma alguma. Em caso de dúvida sobre a pesquisa, vocês poderão entrar em 

contato através do e-mail sabletras@gmail.com e/ou pelo telefone (62) 994300109 ou 

(62)996157027, sendo que as ligações podem ser feitas a cobrar.  Se continuarem as dúvidas 

sobre os seus direitos ou os de seu filho como participante desta pesquisa, vocês também 

poderão fazer contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Goiás, 

pelo telefone (62)3521-1215. 

 

1. Informações Importantes sobre a Pesquisa: 

 

Esta pesquisa tem como título “Letramento e desenvolvimento da capacidade cognitiva e da 

linguagem de deficientes intelectuais” e meu objetivo é fazer um estudo sobre como o sujeito 

com Deficiência Intelectual desenvolve a fala e a escrita. Para isso, um estudo de caso será 

realizado com uma pessoa que esteja em idade escolar e que queira colaborar com a pesquisa. 

Serão então obtidos registros fotográficos, sonoros e/ou audiovisuais das conversas.  

 

 

Autorização para captação de áudio e imagem de meu filho: 

 

(                     ) e  (                        ) Permitimos  a divulgação da imagem/voz/opinião de nosso 

filho nos resultados publicados da pesquisa 

(                      ) e  (                          ) Não permitimos  a publicação da imagem/voz/opinião de 

nosso filho nos resultados publicados da pesquisa. 

 
 

Sobre possíveis riscos, o menor pode sentir algum tipo de desconforto emocional em função do 

estresse causado pelas intervenções pedagógicas, uma vez que sua rotina diária será alterada. Contudo, 

o objetivo da pesquisadora é tornar prazeroso todos os encontros, com atividades que despertem no 

aluno o desejo de se manter participante da pesquisa. No campo acadêmico, os objetivos são realizar 

estudos mais aprofundados sobre o tema em questão e a obtenção do título de Mestra. No âmbito 

social, pretende-se realizar palestras com a finalidade de levar conhecimento à população em geral, 

podendo auxiliar aos profissionais de mesmas e/ou outras áreas do conhecimento a trabalharem com 

pessoas que apresentam condições semelhantes às de seu filho. 

 

Vocês, pais/responsáveis pelo menor estão cientes de que o filho de vocês será convidado a 

responder a algumas perguntas formuladas por mim. Caso alguma pergunta cause desconforto 

emocional e/ou constrangimento ele não será obrigado a responder qualquer pergunta e nem 
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sofrerá algum constrangimento ou penalidade se deixar de responder. Essa pesquisa não traz 

nenhuma despesa para vocês e sua família e todas as informações serão usadas por mim sem 

revelar os nomes de vocês ou de seu filho, pois os dados são mantidos em segredo.  O filho de 

vocês pode se recusar a participar ou vocês podem retirar os seus consentimentos em qualquer fase 

da pesquisa, sem penalização alguma. Os resultados da pesquisa serão tornados públicos, sejam eles 

favoráveis ou não. Caso haja algum prejuízo para seu filho, vocês têm o direito de indenização 

e reparação dos danos causados a ele. 

 

Pode ser que esses dados sejam utilizados futuramente, em outra pesquisa, pois dada a 

importância de se conhecer mais sobre a aquisição e desenvolvimento de linguagem de 

pessoas com Deficiência Intelectual e a extensão desse assunto pode haver a necessidade de 

ampliação do estudo para análise sobre outras perspectivas. Caso isso ocorra, a pesquisa será 

novamente submetida ao Comitê de Ética em Pesquisa.  

 

 

Autorização para guardar o material coletado para uso em pesquisas futuras: 
 

(                                ) e (                              )Estamos cientes de que os dados coletados de nosso 

filho podem ser relevantes em pesquisas futuras e, portanto, autorizamos a guarda do material em 

banco de dados; 

 

(                                 ) e (                                ) Estamos cientes de que os dados coletados de nosso 

filho podem ser relevantes em pesquisas futuras, mas não autorizamos a guarda do material em 

banco de dados; 

 

 

 

2. Consentimento da participação de nosso filho na pesquisa 

 

 

Nós, ................................................................................................................., inscrito(a) sob o 

RG/CPF......................................................., 

e ..............................................................................,  inscrito(a) sob o 

RG/CPF......................................................., abaixo assinados, concordamos com a 

participação de nosso filho no estudo intitulado “Letramento e desenvolvimento da 

capacidade cognitiva e da linguagem de deficientes intelectuais”. Informamos que somos os 

pais /responsáveis pelo menor de idade e destacamos que a participação dele nesta pesquisa é 

de caráter voluntário. Fomos devidamente informados e esclarecidos pelo(a) pesquisador(a) 

responsável, ________________________________, sobre a pesquisa, os procedimentos e 

métodos nela envolvidos, assim como os possíveis riscos e benefícios decorrentes da 

participação de nosso filho no estudo. Foi-nos garantido que podemos retirar nossos 

consentimentos a qualquer momento, sem que isto leve a qualquer penalidade. Declaramos, 

portanto, que concordamos com a participação de nosso filho no projeto de pesquisa acima 

descrito. 

 

 

 

Bela Vista de Goiás, ........ de ............................................ de ............... 
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___________________________________________________________________ 

Assinatura por extenso do responsável pelo menor 

 

 

___________________________________________________________________ 

Assinatura por extenso da responsável pelo menor 

 

 

__________________________________________________________________ 

Assinatura por extenso da pesquisadora responsável 

 

 

 

Testemunhas em caso de uso da assinatura datiloscópica 

 

 

 

_______________________________________________ 

 

 

 

____________________________________________ 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Programa de Pós-Graduação em Letras e Linguística  

Faculdade de Letras/UFG, Caixa Postal: 131, Campus Samambaia (Campus II) - CEP:74001-970, Goiânia – 

Goiás, Fone: (55-62) 3521-1136.  
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APÊNDICE B – TERMO DE ASSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TALE) 
 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

FACULDADE DE LETRAS 

TERMO DE ASSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TALE) 

 

 

Você está sendo convidado (a) a participar, como voluntário (a), da pesquisa 

“Letramento e desenvolvimento da capacidade cognitiva e da linguagem de deficientes 

intelectuais”. Meu nome é Sabrina Lourenço Teles, sou a pesquisadora responsável por esta 

pesquisa. Neste documento, que está impresso em duas vias iguais: uma para a pesquisadora e 

outra para o participante da pesquisa, vou lhe dar alguns esclarecimentos sobre a pesquisa. 

 

a) O objetivo dessa pesquisa é saber como certas situações vivenciadas no dia a dia podem 

auxiliar no desenvolvimento intelectual de alunos com deficiência intelectual. 

 

b) Para realização dessa pesquisa precisamos que você participe apenas realizando atividades 

escritas e orais que serão aplicadas pela pesquisadora.  

 

c) Se você não estiver gostando  de participar do projeto de pesquisa, se estiver achando 

chato , se ficar cansado ou se ficar irritado ,você pode desistir de 

participar da pesquisa em qualquer momento e se isso acontecer você não vai sofrer nenhum 

castigo. 

d) Se você quiser participar vai ser muito legal , pois pode ajudar a pensar sobre 

desenvolvimento da escrita e da oralidade dos seus colegas que tem a Deficiência Intelectual. 

e) Você não vai receber nenhum dinheiro para participar dessa pesquisa. 

f) Se você quiser participar da pesquisa, mas tiver qualquer dúvida pode ligar  para 

a pesquisadora (Sabrina Lourenço Teles) a cobrar no telefone  (62)994300109. 

https://br.pinterest.com/pin/292663675766793863/
https://br.pinterest.com/pin/316870523767432442/
https://br.pinterest.com/pin/816136763692053248/
https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwiLxpa1s8HXAhVJlZAKHWV8AOkQjRwIBw&url=https://verdademanifesta.wordpress.com/2016/05/25/28-ao-telefone/&psig=AOvVaw0HJE5lXAjAYuAmDZpBTlS8&ust=1510863531181515
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g) Se tiver dúvidas  sobre seus direitos você pode ligar  no Comitê de 

Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Goiás, pelo telefone  (62)3521-1215. 

 

h) Nessa pesquisa ninguém vai ouvir a sua voz, ninguém vai saber o seu nome e ninguém vai 

ver sua foto ou imagem. 

 

i) Se você achar que a pesquisa não foi legal, que alguém não respeitou o seu direito, você 

pode pedir indenização e isso está garantido em lei. 

 

1.2 Quanto às realizações de gravações e/ou filmagens, você deverá rubricar ou assinar o seu 

nome dentro do(s) parênteses conforme sua concordância.  

 

(_____________________________________)  Aceito minha identificação nas 

gravações, filmagens e/ou fotos nos resultados da pesquisa. 

(___________________________________) Não aceito minha identificação nas 

gravações, filmagens e/ou fotos nos resultados da pesquisa. 

 

1.3 Permissão da Participação na Pesquisa: 

Eu, .............................................................................................................................................. 

Concordo (  )    Não concordo (  ) 

Eu entendi tudo o que vai acontecer na pesquisa, às coisas boas e ruins que vão acontecer se 

eu participar. 

https://br.pinterest.com/pin/816136763692053248/
https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwiLxpa1s8HXAhVJlZAKHWV8AOkQjRwIBw&url=https://verdademanifesta.wordpress.com/2016/05/25/28-ao-telefone/&psig=AOvVaw0HJE5lXAjAYuAmDZpBTlS8&ust=1510863531181515
https://br.pinterest.com/pin/316870523767432442/
https://br.pinterest.com/pin/316870523767432442/
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Sim (  )   Não (  ) 

Eu entendi que posso desistir de participar da pesquisa em qualquer momento e que não vou 

sofrer qualquer castigo por isso. 

Sim (  )  Não (  ) 

Declaro, portanto, que concordo ( )  com a minha participação no projeto de 

pesquisa acima descrito. 

Goiânia, ........ de ............................................ de ...............  

_________________________________________________________      

               Assinatura por extenso do(a) participante 

 

________________________________________________________ 

            Assinatura por extenso do(a) pesquisador(a) responsável 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Avenida Esperança, s/n, Campus Samambaia,  

CEP: 74.690-900  

Goiânia - Goiás - Brasil 

Telefone-Fax (62) 3521-1160 

 

 

https://br.pinterest.com/pin/316870523767432442/
https://br.pinterest.com/pin/316870523767432442/
https://br.pinterest.com/pin/316870523767432442/
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APÊNDICE C – TERMO DE AUTORIZAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS 
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

FACULDADE DE LETRAS 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS 

 
 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS 

 

 

Nós, ______________________________________, inscritas(os) sob o 

RG/CPF________________________ e _______________________________, inscrito(o) 

sob o RG/CPF _________________________ responsáveis pelo menor 

_____________________________________________________, autorizamos a participação 

do nosso filho no projeto de pesquisa intitulado Letramento e desenvolvimento da capacidade 

cognitiva e da linguagem de deficientes intelectuais, coordenado pela pesquisadora Sabrina 

Lourenço Teles, inscrita sob o RG/CPF 018242141-46, aluna de Mestrado da  Universidade 

Federal de Goiás.  

O projeto de pesquisa será desenvolvido no primeiro semestre de 2018, podendo 

os responsáveis desistir da autorização em qualquer momento sem sofrerem qualquer prejuízo 

por isso.  

Declaramos ciência de que a nossa autorização foi de livre e espontânea vontade.  

 

 

  

Goiânia, ........ de .......................................... de 201...... 

  

 

___________________________________________ 

Assinatura dos responsáveis 

 

____________________________________________ 

Assinatura dos responsáveis 

 

___________________________________________ 

Assinatura da pesquisadora responsável 
 
 

Pesquisadora: Sabrina Lourenço Teles 

Endereço: Rua 8, QD. 9 LT. 27/28 – C. 2  

Residencial Via Flores.  

Bela Vista de Goiás - CEP: 75240-000 

Contato: 62 994300109 
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APÊNDICE D – QUESTIONÁRIO APLICADO À MÃE DO SUJEITO PESQUISADO 

 

 

1- Qual a idade do seu filho? 

___________________________________________________________________________ 

  

2- Ele tem irmãos ou é filho único? 

___________________________________________________________________________ 

 

3- O que ele mais gosta de fazer em casa? 

___________________________________________________________________________ 

 

4- Como é a relação dos pais com o filho, sobre o que vocês conversam? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

5- O B faz algum tipo de acompanhamento com fonoaudiólogo, neurologista, psicopedagoga, 

etc.? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

6- Além da escola “comum”, ele frequenta alguma escola especial ou já frequentou? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

7- O B faz o uso de algum medicamento controlado? 

___________________________________________________________________________ 

 

8- Ele está cursando qual ano na escola? 

___________________________________________________________________________ 

 

9- Ele sabe ler e escrever? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

10- O seu filho tem acesso a diversos livros ou fontes de leitura em casa? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

11- Com que frequência ele realiza atividades de leitura em casa? 

___________________________________________________________________________ 

 

12- Na escola sempre há professores de apoio para o seu filho? 

___________________________________________________________________________ 

 

13- As tarefas que ele realiza na escola são adaptadas? (   ) Sim (   ) Não 

 

14- Caso a resposta anterior seja positiva, com que frequência essas atividades são adaptadas? 
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(   ) Sempre  (   ) Às vezes  (   ) Quase nunca (   ) Depende da necessidade do aluno 

 

15- Você ajuda o seu filho na execução das atividades escolares? 

___________________________________________________________________________ 

 

16- O que você acredita que o seu filho mais gosta de fazer na escola? 

___________________________________________________________________________ 

 

17- Ele tem muitos ou poucos amigos? 

___________________________________________________________________________ 

 

18- Ele tem facilidade ou dificuldade de socialização com outras pessoas? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

19- Você incentiva seu filho a realizar atividades fora do ambiente familiar ou escolar, como 

fazer parte de uma equipe de futebol, praticar algum esporte ou luta, etc.? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

20- Você costuma solicitar a ida de seu filho ao supermercado, à padaria, à farmácia para a 

realização de pequenas compras? Ele tem dificuldade ou não em realizar esse tipo de tarefa? 

No caso de resposta afirmativa, quais são as maiores dificuldades? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

21- Dentre as seguintes atividades: brincar, estudar e trabalhar, em sua opinião, qual a ordem 

de importância dessas atividades para a vida do seu filho no atual momento? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE E – QUESTIONÁRIO APLICADO AO PESQUISADO 

 

 

1- O que você gosta de fazer em casa? 

___________________________________________________________________________ 

 

2- Sobre o que você costuma conversar com os seus pais? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

3- Qual é o seu maior sonho? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

4- Você gosta de ler e escrever? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

5-Você lê livros em casa? 

___________________________________________________________________________ 

 

 

6- Você costuma fazer todas as atividades escolares? 

___________________________________________________________________________ 

 

7- Quem te ajuda a fazer as atividades escolares na escola, e em casa? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

8- O que você mais gosta de fazer na escola? 

___________________________________________________________________________ 

 

9- Você tem muitos ou poucos amigos? 

___________________________________________________________________________ 

 

10- Você gosta de conhecer novas pessoas? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

11- Você gosta da sua professora de apoio, e da professora regente? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

12- Enumere as seguintes atividades considerando a ordem de importância de cada uma delas 

para a sua vida: 

 

(   ) Brincar  (   ) Estudar  (   ) Trabalhar 
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APÊNDICE F – QUESTIONÁRIO APLICADO À PROFESSORA DE APOIO 

 

 

1- Qual é o seu tempo de atuação na área da educação? 

___________________________________________________________________________ 

 

2- Você já atuou como professora regente na sala de aula comum, por quanto tempo? E como 

professora de apoio, qual é o seu tempo de atuação? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

3- Sua atuação, no atual momento, é somente como professora de apoio ou como professora 

regente também? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________  

 

4- Você possui algum tipo de formação específica para trabalhar no Atendimento Educacional 

Especializado? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________  

 

5- Você utiliza materiais diferenciados que facilitam o processo de aprendizagem do aluno 

com Deficiência Intelectual, quais? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

6- A Professora de apoio e a Professora de regente costumam elaborar atividades adaptadas 

juntas, de que forma são essas atividades? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________  

 

7- Como professora regente, quais são as maiores dificuldades encontradas para trabalhar com 

aluno que possui Deficiência Intelectual? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________  

 

8- Você considera que o aluno B possui aparatos cognitivos suficientes para concluir toda a 

educação básica com êxito, justifique? 
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

9- Em sua opinião, esse aluno tem chances de cursar um curso superior e atender às demandas 

do curso que ele vier a escolher, justifique? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________  
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APÊNDICE G – QUESTIONÁRIO APLICADO À PROFESSORA REGENTE 

 

 

1- Qual é o seu grau de formação? 

___________________________________________________________________________ 

 

2- Há quanto tempo você trabalha como Professora? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

3- Você já trabalhou no Atendimento Educacional Especializado? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________  

 

4-Quais recursos você costuma utilizar para facilitar o processo de ensino e aprendizado 

quando há em sua sala de aula aluno com Deficiência Intelectual? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________ 

 

5- Os recursos que você utiliza sempre produzem resultados positivos, explique? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

6- Em sua opinião, quais as maiores dificuldades encontradas para se trabalhar com aluno 

com Deficiência Intelectual? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

7- A professora regente e a professora de apoio costumam elaborar atividades adaptadas juntas, 

de que forma são essas atividades? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________  

8- Você considera que o aluno B possui aparatos cognitivos suficientes para concluir toda a 

educação básica com êxito, justifique? 

___________________________________________________________________________



180 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

9- Em sua opinião, esse aluno tem chances de cursar um curso superior e atender às demandas 

do curso que ele vier a escolher, justifique? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 




