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Somos, sem dúvidas, homens e mulheres cheios de esperança, pois 

temos que ter esperança do verbo esperançar, porque há outros que 

têm esperança do verbo esperar, não é esperança, é espera: eu espero 

que dê certo, espero que funcione, espero que resolva… Esperançar é 

ir atrás, é juntar, é não desistir. Paulo Freire 
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RESUMO 

 

Esta dissertação discute a escolarização de alunos com diagnóstico de deficiência, em uma 

instituição pública estadual de Educação Básica, na cidade de Trindade, Goiás. A pesquisa 

teve por objetivo planejar, desenvolver, avaliar e reorganizar um conjunto de atividades de 

leitura e escrita com a utilização de instrumentos midiáticos de acesso à rede global, a partir 

das concepções de inclusão (MANTOAN, 1997, 2001, 2002, 2003 e 

2004), defectologia (VYGOTSKY, 1989, 1991, 1995, 1997 e 2011) e letramento (SOARES, 

1998, 2004a, 2004b, 2008 e 2010). Este material didático privilegiou o ensino de conteúdos 

de português e matemática presentes no Currículo Referência da Rede Estadual de Ensino e 

foi trabalhado colaborativamente com os demais professores regentes e de apoio, buscando 

identificar e respeitar os interesses, as necessidades e as singulares cognitivas dos alunos. Os 

dados foram coletados em uma sala de aula regular do 2º ano do ensino médio e nos 

atendimentos educacionais especializados de uma sala de recurso multifuncional, onde dois 

alunos com diagnóstico de deficiência intelectual encontravam-se matriculados, durante o 

segundo semestre letivo de 2015. As análises desta experiência evidenciam os limites e 

dificuldades enfrentados ao longo da pesquisa-ação, mas também indicam a potencialidade 

das tecnologias de informação e comunicação como meios de interação do aluno com 

diagnóstico de deficiência na sociedade letrada, a partir da veiculação de suas produções 

escritas, pictóricas etc., em e-mails, blogs, whatsapp e outros aplicativos. 

 

Palavras-chave: Inclusão. Letramento. TICs. Escolarização Básica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

This dissertation discusses the educational process of students with deficiency diagnosis, 

attending a public High School which is located in Trindade, Goiás, Brazil. The objectives of 

this research were to plan, develop, evaluate and reorganize a set of reading and writing 

activities with the use of midiatic resources linked to global network, applying theoretical 

concepts of inclusion (MANTOAN, 1997, 2001, 2002, 2003, 2004), defectology 

(VYGOTSKY, 1989, 1991, 1995, 1997, 2011) and literacy (SOARES, 1998, 2004a, 2004b, 

2008, 2010). This didactic material highlighted the study of Portuguese and mathematics 

contents presented in the Currículo Referência da Rede Estadual de Ensino and was 

developed collaboratively by leading and supporting teachers, who aimed at identifying and 

respecting students' interests, needs and cognitive singularities. The data were collected in a 

regular senior class (2ºano do ensino médio) and in a room with multifunctional tools 

(Atendimento Educacional Especializado), where two students diagnosticated with 

intellectual disabilities were enrolled during the second semester of school year in 2015. The 

analysis of this experience point out the limitations and difficulties faced throughout the 

action-research, but also indicate the potential support of information and communications 

technologies as a means of interacting with literate society, mainly for students 

with deficiency diagnosis who wish to disseminate their written, pictorial and other 

productions, by e-mails, blogs, whatsapp and other electronic appliances.  

 

Key words: Inclusion. Literacy. ICTs. Basic Education. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Este estudo tem como tema a escolarização de alunos com diagnóstico de deficiência, a 

partir de atividades oferecidas por professores regentes e pela pesquisadora, professora do 

Atendimento Educacional Especializado (AEE), em uma escola de Educação Básica, 

utilizando recursos das Tecnologias da Informação e da Comunicação (TICs). 

 

Inicialmente, para melhor entendimento, esclareço que a Constituição da República 

Federativa do Brasil (1988), no art. 205, reza que a educação é um direito de todos e, no 

art.208, III, que o atendimento educacional especializado é um direito das pessoas com 

deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino; e que a Política Nacional da 

Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (2008, p.15) define o AEE com 

função complementar e/ou suplementar à formação dos alunos, especificando que: 

 

[o] atendimento educacional especializado tem como função identificar, 

elaborar e organizar recursos pedagógicos e de acessibilidade que eliminem 

as barreiras para a plena participação dos alunos, considerando suas 

necessidades específicas.  
 

Assim, esse atendimento constitui oferta obrigatória pelos sistemas de ensino para 

apoiar o desenvolvimento dos alunos público alvo da educação especial, em todas as etapas, 

níveis e modalidades, ao longo de todo o processo de escolarização. 

 

Na perspectiva da Educação Inclusiva, o AEE integra a proposta pedagógica da escola 

regular. Definido pelo Decreto nº 7.611, de 17 de novembro de 2011, o AEE compreende um 

conjunto de atividades, recursos de acessibilidade e pedagógicos, organizados e prestados de 

forma complementar à formação de estudantes com deficiência e transtornos globais do 

desenvolvimento; e suplementar à formação de estudantes com altas 

habilidades/superdotação. 

 

Dentre as ações de apoio técnico e financeiro do Ministério da Educação previstas nesse 

Decreto, destacam-se o art.2
o
 que assegura a implantação de salas de recursos multifuncionais 

e o art.3º que define as salas de recursos multifuncionais como ambientes dotados de 
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equipamentos, mobiliários e materiais didáticos e pedagógicos para a oferta do atendimento 

educacional especializado. 

 

As Salas de Recursos Multifuncionais (SRMF) são espaços físicos localizados nas 

escolas públicas onde se inicia o AEE.  As SRMF possuem mobiliário, materiais didáticos e 

pedagógicos, recursos de acessibilidade e equipamentos específicos para o atendimento dos 

alunos da Educação Especial e que necessitam do AEE no contraturno escolar. 

 

Para a implementação do Decreto nº 6.571/2008, a Resolução CNE/CEB nº 4/2009, no 

art. 1º, estabelece que os sistemas de ensino devem matricular esses alunos da educação 

especial nas classes comuns do ensino regular e no atendimento educacional especializado, 

ofertado em salas de recursos multifuncionais ou centros de atendimento educacional 

especializado da rede pública ou de instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas 

sem fins lucrativos; e no seu art.4º define o público alvo do AEE como: 

 

I – Alunos com deficiência: aqueles que têm impedimentos de longo prazo 

de natureza física, intelectual, mental ou sensorial; II – Alunos com 

transtornos globais do desenvolvimento: aqueles que apresentam um quadro 

de alterações no desenvolvimento neuropsicomotor, comprometimento nas 

relações sociais, na comunicação ou estereotipias motoras. Incluem-se nessa 

definição alunos com autismo clássico, síndrome de Asperger, síndrome de 

Ret, transtorno desintegrativo da infância (psicoses) e transtornos invasivos 

sem outra especificação; III – Alunos com altas habilidades/superdotação: 

aqueles que apresentam um potencial elevado e grande envolvimento com as 

áreas de conhecimento humano, isoladas ou combinadas: intelectual, 

liderança, psicomotora, artes e criatividade. 
 

De acordo com essas diretrizes, no art. 5º, o AEE é realizado prioritariamente na sala de 

recursos multifuncionais da própria escola ou de outra escola, no turno inverso da 

escolarização, não sendo substitutivo às classes comuns. A elaboração e execução do Plano de 

AEE são de competência dos professores que atuam nas salas de recursos multifuncionais em 

articulação com os demais professores do ensino comum, com a participação da família e em 

interface com os demais serviços setoriais, conforme disposto no art.9º. O art. 10º determina 

que o Projeto Político Pedagógico da escola deve institucionalizar a oferta do AEE, prevendo 

na sua organização:  

 

I - salas de recursos multifuncionais: espaço físico, mobiliário, materiais 

didáticos, recursos pedagógicos e de acessibilidade e equipamentos 
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específicos; II – matrícula no AEE de alunos matriculados no ensino regular 

da própria escola ou de outra escola; III – cronograma de atendimento dos 

alunos; IV – plano do AEE: identificação das necessidades educacionais 

específicas dos alunos, definição dos recursos necessários e das atividades a 

serem desenvolvidas; V - professores para o exercício da docência do AEE; 

VI - profissionais da educação: tradutores e intérprete de Língua Brasileira 

de Sinais, guia intérprete e outros que atuem no apoio, principalmente às 

atividades de alimentação, higiene e locomoção; VII – redes de apoio no 

âmbito da atuação profissional, da formação, do desenvolvimento da 

pesquisa, do acesso a recursos, serviços e equipamentos, entre outros que 

maximizem o AEE. 

 

Este atendimento especializado, conforme documento elaborado por um grupo de 

trabalho da Política Nacional de Educação Especial entregue ao Ministério da Educação, em 

janeiro de 2008, deve conter em seu planejamento atividades que:  

 

[...] diferenciam-se daquelas realizadas na sala de aula comum, não 

sendo substitutivas à escolarização. Esse atendimento complementa 

e/ou suplementa a formação dos alunos com vistas à autonomia e 

independência na escola e fora dela. (BRASIL, 2008, p. 10). 

 

Desse modo, torna-se clara a responsabilidade do professor especializado que atua no 

AEE e do professor regente oferecerem aquilo que é específico às necessidades educacionais 

dos alunos, auxiliando-os na superação das limitações que dificultam ou que impedem sua 

interação com o meio, seu relacionamento com o grupo e sua participação das atividades, ou 

seja, seu acesso aos espaços, aos conteúdos, aos conhecimentos que são imprescindíveis ao 

seu processo de escolarização.  

 

De acordo com o Art.13 da Resolução CNE/CEB nº4/2009, que institui as diretrizes 

operacionais para o AEE, na educação básica, modalidade Educação Especial, uma das 

atribuições do professor especializado é se articular com os professores da sala de aula 

comum e com os demais profissionais da escola, visando à disponibilização dos serviços e 

recursos que assegurem a participação e a aprendizagem dos alunos nas atividades escolares, 

bem como às parcerias com as áreas intersetoriais. 

 

Em 2010 iniciei minha prática como coordenadora pedagógica em uma unidade escolar 

da rede estadual de ensino e desde então foi possível acompanhar de perto o trabalho 

realizado pelos professores regentes e os professores da rede de apoio à inclusão dentro das 

salas de aulas regulares. Nesse contexto, as mais variadas demandas foram surgindo e, assim, 
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em 2011 comecei a desenvolver estudos sobre o AEE realizando cursos de formação 

continuada em Neuropedagogia e Psicopedagogia para professores em nível de especialização 

oferecidos pela Faculdade Brasileira de Educação e Cultura do Rio de Janeiro. Em 2014, 

recebi o convite para trabalhar como professora de AEE e, desde então, a prática que venho 

desenvolvendo foi o que mais me motivou a realizar essa pesquisa.  

 

Durante minha experiência como coordenadora pedagógica e, principalmente, como 

professora no AEE, entre os anos de 2010 e 2014, notei que os alunos atendidos, em especial 

os que apresentavam deficiência intelectual, concluíam a educação básica com dificuldades 

nos processos de leitura e escrita, ou mesmo sem codificar e/ou decodificar o sistema 

alfabético, e que essa realidade já havia se naturalizado no ambiente escolar onde eu atuava e 

em outras unidades de ensino, conforme depoimentos de colegas durante nossos encontros de 

formação. 

 

De fato, apesar de essas discussões estarem presentes nos cursos oferecidos pela 

Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esporte (SEDUCE), por meio da Gerência de 

Ensino Especial (GEE), os conteúdos trabalhados não contemplavam a verticalização de 

questões relativas à alfabetização na escola inclusiva. E, diante desta realidade, percebi que 

era necessário aprofundar meus estudos sobre os mecanismos de leitura e escrita de alunos 

com deficiência, com vistas ao seu acesso aos conteúdos curriculares das disciplinas, em uma 

perspectiva autônoma e emancipatória, pela via de sua imersão em diferentes bens culturais 

de nossa sociedade letrada. 

 

Com o avanço das pesquisas em informática e o maior acesso à internet e às ferramentas 

disponíveis no ambiente virtual, bem como a ampliação das políticas públicas direcionadas ao 

AEE, intui, também, que as tecnologias de informação e comunicação (TICs) poderiam ser 

um elemento importante para a implementação de um sistema educacional inclusivo, pois 

possibilitam o acesso às informações, aos conteúdos curriculares, bem como a organização 

diferenciada das atividades de forma a atender as condições e características do aluno, ou seja, 

as suas especificidades. 

 

             De acordo com Teixeira (2010), dentre as importantes mudanças que a escola e o 

professor precisam incorporar, destaca-se a utilização das  TICS que constituem um 

diversificado conjunto de recursos tecnológicos, tais como: computadores; internet e 
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ferramentas que compõem o ambiente virtual como chats e correio eletrônico; fotografia e 

vídeo digital; TV e rádio digital; telefonia móvel; Wi-Fi, Voip, websites e home pages, 

ambiente virtual de aprendizagem para o ensino a distância, entre outros. 

 

Apesar disso, segundo observava em minha própria realidade, as tecnologias de 

comunicação e informação disponíveis nas salas de recursos multifuncionais não eram 

utilizadas de modo a oportunizar novas formas de aprendizagem aos alunos concluintes de 

educação básica; comumente apenas serviam como meio diferente de reproduzir os mesmos 

conteúdos e as mesmas práticas, pouco ou nada contribuindo para o processo de escolarização 

dos alunos com deficiência. Por isto, como professora de AEE no ano de 2015, decidi 

enfrentar e modificar a situação daqueles que eram atendidos por mim, ampliando suas 

capacidades de leitura e escrita, articulando, organizando, construindo e experimentando, com 

outros colegas, novas propostas didático-pedagógicas com o auxílio das ferramentas 

tecnológicas disponíveis na sala de recursos multifuncionais da escola.  

 

Desta forma, foi possível notar que os professores regentes e os professores de apoio à 

inclusão também sentiam dificuldades em conduzir o trabalho com o aluno com deficiência. 

Por conta disso, as atividades diferenciadas oferecidas em sala de aula eram, em sua maioria, 

para preenchimento de tempo e não buscavam envolver o aluno em situações de 

aprendizagens que favoreciam experiências e vivências significativas, revelando um 

descrédito na capacidade de aprender da pessoa com deficiência, comprometendo suas 

possibilidades de aprendizagens e seu desenvolvimento cognitivo. 

 

Segundo o Ministério da Educação e a Secretaria de Educação Especial: 

 

[...] alguns professores privilegiam o caminho das aprendizagens 

mecânicas quando atuam junto aos alunos que apresentam deficiência 

intelectual. Ao invés de apelar para situações de aprendizagem que tenham 

raízes nas experiências vividas pelo aluno, atividades essas capazes de 

mobilizar seu raciocínio, propõem atividades baseadas na repetição e 

memória. Frequentemente, essas atividades são desprovidas de sentido para 

os alunos. (BRASIL, 2010, p. 07).  
 

Nesse sentido, creio que seja papel do educador atuar de forma que o saber seja 

socializado, buscando atender às necessidades emergentes dos estudantes, trazendo para nossa 

prática, pedagógica, recursos variados, que despertem o interesse, a necessidade e que tenham 
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sentido e significado na busca do conhecimento. Para tanto, as Tecnologias de Informação e 

Comunicação podem exercer um papel importante no trabalho dos educadores, apresentando 

recursos variados que poderão auxiliar, de forma criativa e contextualizada, o processo de 

escolarização, sem que este se torne um fardo para os alunos, de forma que eles percebam que 

este é um momento em que, como sujeitos interativos, participarão da construção e 

reconstrução do conhecimento. 

 

Sem dúvida, nas escolas da rede estadual de ensino de Goiás, há disponíveis 

instrumentos midiáticos com acesso à rede global, mas estes não demonstram estar sendo  

efetivamente aproveitados por professores de Atendimento Educacional Especializado nas 

salas de recursos multifuncionais. Como nos alerta MORAES (1997): “o simples acesso à 

tecnologia, em si, não é o aspecto mais importante, mas, sim, a criação de novos ambientes de 

aprendizagem e de novas dinâmicas sociais a partir do uso dessas novas ferramentas”. 

 

Assim, preocupada com a situação em que os alunos com deficiência concluíam o 

ensino básico, comumente apresentando dificuldades de leitura e escrita, e acreditando no uso 

das TICs como instrumentos promissores nas práticas educacionais, decidi desenvolver um 

estudo que respondesse à seguinte questão: “Atividades com o uso de instrumentos midiáticos 

com acesso à rede de informação global podem potencializar a escolarização de alunos com 

deficiência intelectual?”  

 

Foram os objetivos desta pesquisa: 

 

Geral 

 Organizar um conjunto de atividades com a utilização de instrumentos 

midiáticos de acesso à rede global, que potencializem o desenvolvimento 

escolar de alunos com deficiência. 

  

Específicos 

 Entender o significado da proposta escolar inclusiva pensando conceitos  de 

deficiência e de alfabetização afinados com essa visão educacional.  

 Experimentar práticas pedagógicas de leitura e escrita com o uso de 

instrumentos midiáticos.  
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 Avaliar e reelaborar atividades que colaborem com o processo de escolarização 

de alunos com deficiência intelectual.  

 

Para responder à questão central e, assim, alcançar os objetivos propostos, no segundo 

semestre de 2015, tomei como objeto de análise desta pesquisa um conjunto de atividades 

colaborativas de leitura e escrita com recursos de TICs, que foram desenvolvidas por colegas 

e por mim, professora-pesquisadora, e oferecido a uma turma do 2º ano do ensino médio de 

uma escola regular de educação básica, no Município de Trindade.   

 

A princípio, como participantes desta pesquisa, eu havia pensado em selecionar cinco 

alunos dos onze com deficiência intelectual atendidos pelo AEE desta escola, por se tratarem 

de pessoas com faixa etária entre quinze e vinte e três anos, que cursavam o ensino médio. 

Para fazer essa seleção, parti da análise de documentos e laudos dos alunos, da observação 

durante atividades e conversas informais com professores de apoio e professores regentes. Fiz 

um mapeamento considerando idade, tipo de necessidade educacional especial e se eram ou 

não alfabetizados, e criei uma planilha, identificando os alunos com deficiência intelectual. 

 

No entanto, ao iniciar a pesquisa, por motivo de doença, uma das professoras de apoio à 

inclusão teve que se ausentar da escola durante seis meses. Na sala de aula regular, ela atendia   

dois alunos: uma com diagnóstico de deficiência intelectual e outro com diagnósticos de 

deficiência intelectual e cegueira. Durante sua licença médica, passei a acompanhá-los 

também na sala de aula regular, o que comprometeu, durante esse período, minha atuação na 

sala de recurso multifuncional no turno matutino. Deste modo, não pude acompanhar, no 

contraturno, os outros alunos que havia selecionado inicialmente como participantes desta 

pesquisa. 

 

Sendo assim, por razões metodológicas, percebi que seria melhor realizar a pesquisa 

com os dois alunos que ficariam sob minha responsabilidade durante a ausência da professora 

de apoio, já que estaria em contato com eles em dois momentos distintos, tanto na sala de aula 

regular quanto na de AEE, o que poderia oferecer mais subsídios para este estudo. Ou seja, 

decidi convidá-los para serem os participantes desta pesquisa, porque faziam parte do grupo 

de alunos inicialmente selecionados e realizavam atividades de leitura e escrita durante o 

atendimento educacional especializado na sala de recursos; o que, posteriormente, de acordo 



20 

 

com os objetivos desta investigação, poderia refletir também no desenvolvimento e na 

aprendizagem dos demais alunos atendidos.  

 

A fim de analisar e repensar minha própria prática, elegi como método de investigação a 

pesquisa-ação, pois permite um diálogo maior entre pesquisador e participantes envolvidos na 

solução dos problemas detectados durante o percurso, para, em seguida, possibilitar a criação 

de estratégias visando à solução das questões identificadas. Para tanto, não era possível 

especificar com antecedência qual conhecimento seria obtido e tão pouco quais resultados 

práticos seriam alcançados, visto que os resultados de cada ciclo do processo deveriam 

determinar o que aconteceria a seguir. Assim, em vários momentos, foi necessário que o 

planejamento das ações e intervenções fosse ajustado no curso da ação, em função das lacunas 

observadas. Nesse ponto, a pesquisa-ação vai ao encontro dos anseios deste trabalho, uma vez 

que este estudo parte da prerrogativa de que o ensino/aprendizagem se estabelece numa 

constante, o que leva a crer que sua riqueza encontra-se justamente na compreensão da ação 

em movimento, no momento em que essa realmente acontece, e não como um fato estático. 

 

A concepção metodológica desta investigação está ancorada, pois, na compreensão de 

que a pesquisa-ação se consolida como uma proposta que deve ser construída coletivamente, e 

carrega objetivos que, embora possam ser pensados a priori, serão reconstruídos  

apropriando-se de mecanismos que são ajustados durante o processo e que se efetivam diante 

dos conflitos que são apresentados no curso da investigação. 

 

Assim explica André Morin (2004) a pesquisa-ação: 

 

Trata-se de uma démarche de compreensão e de explicação da práxis dos 

grupos sociais, pela implicação dos próprios grupos, e com intenção de 

melhorar sua prática. No entanto tem ainda, a pesquisa-ação, objetivo 

emancipatório e transformador do discurso, das condutas e das relações 

sociais. Vai mais longe que a abordagem lewiniana e exige que os 

pesquisadores se impliquem como atores. Está sempre ligada a uma ação que 

a precede ou a engloba e que a enraíza em uma história ou contexto. (2004, 

p.55). 

           Portanto, a pesquisa-ação é uma modalidade de investigação social na qual há um 

dialogo entre o pesquisador e os pesquisados que estão envolvidos na solução de um 

problema, para, em seguida, criarem estratégias visando a solução da questão detectada; ou 

seja, segundo Morin (2004), ela é participativa por essência, já que a participação dos atores e 
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dos pesquisadores é analisada em suas diferentes formas e graus de intensidade e destinada à 

democratização das práticas educativas e sociais, nos campos em que ocorrem a pesquisa e a 

ação. 

 

Assim, os participantes desta pesquisa foram envolvidos sob muitos aspectos e não 

simplesmente cooptados a participar. Foram buscados objetivos de interesses mútuos, e os 

compromissos compartilhados permitiram uma participação ativa que produziu benefícios a 

todos. Ou seja, esta pesquisa-ação estabeleceu relações dialógicas em seu processo, cujas 

ações e intervenções planejadas, realizadas e até mesmo avaliadas, sob a égide da negociação 

e da participação dos envolvidos, consideraram as singularidades e as capacidades de todos.  

 

Em suma, escolhi a pesquisa-ação para fundamentar metodologicamente este trabalho 

pelo fato de ser um estudo eminentemente participativo, em que há ação conjunta do 

pesquisador com as demais pessoas envolvidas na situação de pesquisa, ou seja, os alunos 

com deficiência participantes do Atendimento Educação Especializado. No caso especifico 

desse trabalho, o próprio pesquisador atua como professor do AEE, o que se articula com a 

dimensão participativa/colaborativa pré-estabelecida na pesquisa-ação. 

 

Como mencionado anteriormente, esta pesquisa foi realizada no interior da escola, 

perante autorização prévia, por escrito, via termo de anuência (Anexo 1) da gestora local 

responsável. Os sujeitos selecionados foram convidados a participar mediante uma explicação 

sobre sua realização durante uma reunião que ocorreu no interior da escola, em horário 

regular de aula, quando estiveram presentes os alunos, participantes da pesquisa, seus 

responsáveis legais e a diretora da unidade escolar.  

 

Após a reunião, os pais foram convidados para uma conversa individualizada em que 

foram esclarecidos todos os aspectos da pesquisa, inclusive a garantia da preservação da 

imagem e anonimato dos sujeitos envolvidos. A participação dos alunos na pesquisa foi 

voluntária, após autorização dos pais/responsáveis, sendo necessário assinar o termo de 

consentimento livre/voluntário (Anexo 2). Assim, todo o material coletado foi destinado 

especificamente para o propósito da investigação em questão, tendo os alunos pesquisados 

livre escolha quanto à participação ou mesmo à desistência desta, em qualquer momento, não 
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estando vulnerável a nenhum tipo de risco, mas apenas ao benefício de aprendizagem prévia 

de leitura e escrita da língua portuguesa.
1
 

 

A seguir, apresento todas as etapas desse trajeto, dividindo esta dissertação em três 

capítulos. No primeiro, com Mantoan (2003), explicito a compreensão de escola como um 

espaço educacional formal privilegiado para o acolhimento e o desenvolvimento de todos os 

sujeitos e suas singularidades; e, a partir daí, exponho os conceitos de deficiência e de 

alfabetização que parecem estar mais apropriados a essa perspectiva inclusiva. Para isto, tomo 

como referência o estudo de Vygotsky (1997) sobre a Defectologia, que a percebe não como 

um menos, mas como um mais, mostrando que, na verdade, os supostos déficits ou limites são 

outros, diversos, potenciais caminhos de e para o desenvolvimento cognitivo; e, também, 

apresento o conceito de Letramento desenvolvido por Soares (2010), em uma perspectiva que 

supera a visão de alfabetização como um mero ato de codificar e decodificar letras, sobretudo 

no que se refere ao uso da leitura e da escrita como práticas sociais.     

 

No segundo, faço a caracterização dos sujeitos que participaram da pesquisa 

contextualizando o cenário em que a mesma foi desenvolvida e, além disso, descrevo e 

problematizo o processo de organização de atividades de leitura e escrita com a utilização de 

instrumentos midiáticos de acesso à rede global. 

 

No terceiro capítulo, apresento e discuto o desenvolvimento de três sequências 

didáticas, que foram preparadas colaborativamente por dois professores e por mim, chamando  

a atenção para a produção textual dos dois participantes com diagnóstico de deficiência.    

 

 

Nas Considerações Finais, retomo os momentos de vivência deste estudo, a fim de 

explicitar as fragilidades e os avanços do processo de escolarização de alunos diagnosticados 

com deficência, quando se entende a escola como o espaço formal privilegiado para o 

                                                           
1
  Tal como exigido na Universidade Federal de Goiás, esta pesquisa foi submetida ao Sistema CEP-

CONEP por meio da Plataforma Brasil, que é uma base nacional e unificada de registro das pesquisas 

envolvendo seres humanos, e foi acompanhada em seus diferentes estágios, desde a sua submissão e aprovação, 

até seu encerramento na instituição de vínculo dos pesquisadores. O Comitê de Ética em Pesquisa foi 

responsável pela avaliação e acompanhamento dos aspectos éticos. Este papel está bem estabelecido nas diversas 

diretrizes éticas internacionais (Declaração de Helsinque, Diretrizes Internacionais para Pesquisas Biomédicas 

envolvendo Seres Humanos- CIOMS) e Brasileiras (Res. CNS no. 196/96 e complementares), diretrizes que 

ressaltam a necessidade de revisão ética e científica das pesquisas  envolvendo seres humanos, visando a 

salvaguardar a dignidade, os direitos, a segurança e o bem-estar do sujeito da pesquisa. 
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desenvolvimento cognitivo e intelectual de  todos os seres humanos, a partir do respeito as 

suas singularidades e da prática didático-pedagógica de considerar a leitura e a escrita como 

formas de interação social e integração cultural.  
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CAPÍTULO I  

 

A EDUCAÇÃO É UM DIREIRO DE TODO SER HUMANO!  

 

  

1.1 Escola: espaço de integração.  

 

          Ao eleger como fundamentos da República a cidadania e a dignidade da pessoa humana 

(art. 1º, incisos II e III), e como um dos seus objetivos fundamentais a promoção do bem de 

todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de 

discriminação (art. 3º, inciso IV) e garantir o direito à igualdade (art. 5º), reafirmando em seu 

Art. 205 o direito de todos à educação, a Constituição brasileira de 1988 pode ser considerada 

um marco na defesa da inclusão escolar. 

 

            Conforme prescreve o Artigo 206, nossa atual Constituição institui como um dos 

princípios do ensino a igualdade de condições de acesso e permanência na escola. Deste 

modo, o ensino deve ser ministrado com base nesses princípios; acrescentando no Artigo 208 

que o dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de acesso aos níveis 

mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um. 

 

          Além de reafirmar a educação como sendo direito de todos e dever do Estado, a carta 

magna detalha e descreve com maior profundidade em seu Art. 208 que esse dever estatal será 

efetivado na prática por meio da garantia de ensino fundamental, obrigatório e gratuito, aí 

incluídos aqueles que não tiveram acesso em idade apropriada, com base em seu Inciso I, e 

pelo atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente 

na rede regular de ensino. 

 

           Neste sentido, Mantoan esclarece que: 

“O “preferencialmente” refere-se a “atendimento educacional 

especializado”, ou seja: o que é necessariamente diferente no ensino para 

melhor atender às especificidades dos alunos com deficiência, abrangendo 

principalmente instrumentos necessários à eliminação das barreiras que as 

pessoas com deficiência naturalmente têm para relacionar-se com o ambiente 

externo, como, por exemplo: ensino da Língua Brasileira de Sinais (Libras), 

do código braile, uso de recursos de informática, e outras ferramentas e 

linguagens que precisam estar disponíveis nas escolas ditas regulares” (2003, 

p. 23). 
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           Segundo a autora, tanto na concepção inclusiva quanto na Lei, esse atendimento 

especializado deve estar disponível em todos os níveis de ensino, preferencialmente na rede 

regular de ensino, desde a educação infantil até a universidade. Desta forma, a escola regular 

seria o ambiente mais adequado para se garantir o relacionamento dos alunos com ou sem 

deficiência e de mesma idade cronológica, possibilitando uma interação não discriminatória, 

promovendo o desenvolvimento cognitivo, social, motor e afetivo dos alunos envolvidos 

nessa interação. Acrescenta, também, que apenas estes dispositivos já bastariam para que não 

se negasse a qualquer pessoa, com ou sem deficiência, o acesso a uma mesma sala de aula, e 

que, diante desta garantia constitucional do direito de todos à educação, não deveria haver 

espaço para um ambiente escolar de segregação.  

 

           De fato, toda a garantia constitucional determina que o Estado brasileiro deve educar a 

todos, sem qualquer discriminação ou exclusão social, e que o acesso ao ensino, para os 

educandos, em idade escolar, sejam com ou sem deficiência, passou a ser, a partir de 1988, 

um direito público inalienável. Nesse entendimento, Montoan fala com propriedade que:  

 

Problemas conceituais, desrespeito a preceitos constitucionais, interpretações 

tendenciosas de nossa legislação educacional e preconceitos distorcem o 

sentido da inclusão escolar, reduzindo-a unicamente à inserção de alunos 

com deficiência no ensino regular e desconsideram os benefícios que essa 

inovação educacional propicia à educação dos alunos em geral, ao provocar 

mudanças de base na organização pedagógica das escolas e na maneira de se 

conceber o papel da instituição escolar na formação das novas gerações. 

(2003, p. 22) 
 

Com isso, não evoluem as iniciativas que visam à adoção de 

posições/medidas inovadoras para a escolarização de todos os alunos, nas 

escolas comuns de ensino regular, assim como as que se referem aos 

serviços educacionais especializados. Por outro lado, temos avançado, do 

ponto de vista legal e há novos caminhos pedagógicos que nos permitem 

retraçar a trajetória de nossas escolas, norteados pela inclusão. (2003, p. 22) 

 

            Mesmo se levarmos em conta os avanços e recuos das políticas educacionais 

inclusivas criadas no Brasil a partir da Constituição de 1988, como por exemplo a Lei 7.853  

de 24 de outubro de 1989, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a Lei nº 

9.394/96, a Resolução CNE/CEB nº 2/2001 e a Resolução CNE/CEB nº 4/2009, ainda assim, 

pouco evoluímos em direção a uma participação efetiva da escola como instituição locus do 

conhecimento e da formação de cidadãos capazes de intervir nos rumos da sociedade.  
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          Nesse sentido, é preciso redimensionar o modo de pensar e fazer a educação, tarefa 

complexa que envolve elementos políticos, sócio-econômicos, técnicos e culturais. Esse olhar 

implicaria na superação da dicotomia e fragmentação das atribuições dos agentes educativos, 

dos rituais, dos conteúdos metodológicos, dos recursos pedagógicos, do processo de 

avaliação, bem como das concepções de educação e de sociedade.  

 

          Pires (2006) afirma que a inclusão como um dos imperativos do direito da cidadania, 

garante às pessoas com necessidades educacionais especiais tomar parte ativa na sociedade 

com oportunidades iguais às da maioria da população. O autor defende uma sociedade para 

todos os cidadãos, onde possam ter qualidade de vida, garantido o respeito às diferenças e a 

valorização da diversidade. 

 

           Para Sant‟Ana, o termo inclusão: 

 
[...] tem sido utilizado para expressar a convicção de que todos os indivíduos 

devem, de forma democrática, participar ativamente na organização da 

sociedade, de modo que possibilite o acesso às oportunidades de 

desenvolvimento sociocultural, levando sempre em conta as suas 

características individuais (2005, p. 89). 

 

          A inclusão prevê intervenções decisivas e afirmativas no processo de desenvolvimento 

do sujeito ao mesmo tempo em que exige o reajuste da realidade social:  

 

[...]a intervenção junto às diferentes instâncias que contextualizam a vida 

desse sujeito na comunidade, no sentido de nelas promover os ajustes 

(físicos, materiais, humanos, sociais, legais, etc) que se mostrem necessários 

para que a pessoa com necessidades educacionais especiais possa 

imediatamente adquirir condições de acesso ao espaço comum da vida na 

sociedade (BRASIL, 2000c, p.19). 
 

                Mantoan (2003,  p. 16) afirma que a inclusão “prevê a inserção escolar de forma 

radical, completa e sistemática. Todos os alunos, sem exceção, devem frequentar as salas de 

aula do ensino regular”. A inclusão implica uma mudança de perspectiva educacional, porque 

não atinge apenas os alunos com deficiência e os que apresentam dificuldades de aprender, 

mas todos os demais, para que obtenham sucesso no processo educativo. Apesar da inclusão 

de alunos com deficiência se constituir em grande preocupação para os educadores, Mantoan 

(2003, p. 19) adverte que “todos sabem, porém, que a maioria dos que fracassam na escola 

são alunos que não vêm do ensino especial, mas que possivelmente acabarão nele”. 
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           Uma escola inclusiva é, portanto, “[...] aquela aberta à diversidade, onde os alunos são 

respeitados nas suas diferenças e aprendem juntos, em classes regulares, possibilitando a 

interação e o desenvolvimento mútuo” (SANT‟ANA, 2005, p. 96). 

            

           A Declaração de Salamanca, no item 35, concebe a inclusão como responsabilidade 

coletiva da comunidade escolar ao afirmar que todos são responsáveis: 

 
[...] pelo sucesso ou fracasso de cada estudante. O grupo de educadores, ao 

invés de professores individualmente, deveria dividir a responsabilidade pela 

educação de crianças com necessidades especiais. Pais e voluntários 

deveriam ser convidados a assumir participação ativa no trabalho da escola 

(UNESCO, 1994, p. 09). 

       
              No entanto, Lacerda alerta para problemas encontrados no processo inclusivo 

brasileiro afirmando: 

 

[...] o discurso contradiz a realidade educacional brasileira, caracterizada por 

classes superlotadas, instalações físicas insuficientes, quadros docentes cuja 

formação deixa a desejar. Essas condições de existência do sistema 

educacional levam a questionar a própria idéia de inclusão como política 

que, simplesmente, insira alunos nos contextos escolares existentes (2007, 

p.261). 
 

           Segundo Sassaki, estamos vivendo uma fase de transição entre integração e inclusão, e 

acertos e redefinições serão ainda necessários durante esse processo para se alcançar a 

inclusão de fato. O mesmo autor pondera, entendendo ser “compreensível que, na prática, 

ambos os processos sociais co-existam por mais algum tempo até que, gradativamente, a 

integração esmaeça e a inclusão prevaleça” (2006, p. 41). 

          

            Reconhecendo a urgência da inclusão, Pires (2006, p. 48) chama a atenção que “[...] 

todos estamos conscientes que se trata de um processo que depende de mudanças sociais, que 

são lentas, por natureza, e as mudanças de atitudes das pessoas, pelo fato de deverem ser 

incorporadas à seus hábitos pessoais, são ainda mais lentas”. 

 

         Para Beyer (2006, p. 280), no processo de inclusão não pode haver alunos com e sem 

deficiência, com e sem distúrbios, com e sem necessidades especiais, mas um projeto 

pedagógico inclusivo que admita apenas a existência de alunos que apresentam as mais 

diversas necessidades, e conclui:  

 



28 

 

[...] são compartilhadas por vários alunos e compõem as necessidades 

gerais do alunado da escola. Porém, há um grupo de alunos que apresentam 

algumas necessidades diferenciadas dos demais, singulares, que demandam 

metodologias e procedimentos pedagógicos apropriados, para que seu 

processo de aprendizagem não seja prejudicado (2006, p. 280). 

 
 

        Ao tentar dar significado à palavra inclusão, não há como deixar de falar na exclusão, 

considerando que só incluímos aquilo que de alguma forma já está excluído. “A exclusão 

escolar manifesta-se das mais diversas e perversas maneiras, e quase sempre o que está em 

jogo é a ignorância do aluno diante dos padrões de cientificidade do saber escolar” (Mantoan, 

2003, p.13).  

 

          Apesar de todas as leis e declarações que já estão vigorando, referente à obrigatoriedade 

da inclusão escolar, percebemos que o que faz a diferença entre o êxito e o fracasso das 

experiências inclusivas está na vontade de fazer acontecer e acreditar nesse processo. 

Mantoan coloca que “cabe à escola encontrar respostas educativas para as necessidades de 

seus alunos e exigir dela uma transformação” (1997, p.32).  

 

        Na prática, é possível observar que ao ingressar nas salas de aula do ensino regular, no 

primeiro momento, o aluno apenas se faz presente nas salas de aula, mas não interage com os 

outros alunos, nem com os professores e nem os conteúdos acadêmicos, ou seja, não faz parte 

do todo, apesar de fazer parte do grupo. O grande desafio aqui deve ser um compromisso de 

toda a comunidade escolar para mudar as condições excludentes do ensino escolar.             

 

        Para Marques (2000, p.32) integrar significa “abrir as portas da participação social a 

todos os indivíduos indistintamente quer na educação regular quer no mercado de trabalho, 

nas atividades de lazer, de cultura na política assim como em todos os setores da vida social”.  

 

           As necessidades de mudanças aumentam com o passar dos anos. No contexto escolar o 

paradigma da mudança, em caráter primordial é a das rupturas de conceitos que uniformizam 

os sujeitos, e por mais que esse movimento assuste ou cause incertezas, essa mudança é 

emergencial. Sem a inovação em sala de aula não há como mobilizar trajetos de práticas 

inclusivas. 

          De acordo com Mantoan: 

  



29 

 

A escola se entupiu do formalismo da racionalidade e cindiu-se em 

modalidades de ensino, tipos de serviço, grades curriculares, burocracia. 

Uma ruptura de base em sua estrutura organizacional, como propõe a 

inclusão, é uma saída para que a escola possa fluir, novamente, espalhando 

sua ação formadora por todos os que dela participam. (2003, p:12). 

 

 

        Além dos paradigmas, a forma de transposição do conhecimento e as relações 

professor/aluno também necessitam passar por uma reinterpretação. Ainda para a autora, a 

escola não pode continuar ignorando o que acontece ao seu redor nem anular ou marginalizar 

as diferenças na maneira de instruir e formar seus alunos. Os alunos são excluídos da escola 

simplesmente por não se adaptarem à sua metodologia. As diferenças do educando, na 

maioria das vezes, são vistas pela instituição escolar como um entrave e não como uma 

possibilidade para o processo de ensino-aprendizagem. 

 

            Nesse sentido, Mantoan faz uma análise das escolas num todo, desde o acolhimento 

do aluno em sala de aula até o momento da avaliação e, ainda, coloca a avaliação como um 

método muitas vezes marginalizador, isto quando as deficiências do ensino oferecido pela 

escola são depositadas nos alunos e estes são reprovados ou encaminhados para outro sistema 

pedagógico. 

 

           Apesar das escolas se abrirem para receber novos alunos vindos de diferentes grupos 

sociais, elas não aceitam os diferentes conhecimentos e as dificuldades em assimilar os novos 

conceitos oferecidos pelas mesmas. Assim, as diferenças vão sendo percebidas com o passar 

do tempo e a maioria das escolas sente enorme dificuldade em usar a diversidade para recriar 

a maneira de ensinar e de aprender. As escolas devem se preparar para incluir a todos não 

apenas no momento em que aceita a todos na sala de aula, mas também durante todo o 

processo de ensino-aprendizagem. 

 

           A partir disso, a avaliação não deve ser realizada apenas com a finalidade de 

quantificar o que o aluno aprendeu, mas como um indicativo da necessidade de inovar em sala 

de aula. As notas baixas devem ser também compreendidas como uma possível dificuldade no 

momento da transposição do conteúdo. Neste caso, a avaliação possibilita que o professor 

reestruture seu planejamento e faça as adaptações conforme as necessidades dos alunos. 

         Ainda, segundo Mantoan (2003), para a inclusão escolar acontecer, é o professor quem 

deve retomar o poder que está centrado na escola, afinal é ele que faz a educação se efetivar. 
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Para nós profissionais da educação, as diferenças são uma oportunidade única de 

desenvolvermos nossas capacidades e de, consequentemente, acabarmos com o pessimismo 

que desmotiva toda a comunidade escolar. Na escola inclusiva não pode haver espaço para 

metodologias excludentes, mas, sim, para o reconhecimento e a valorização das diferenças.  

  

          Também, entende que os planejamentos de caráter inclusivo são propostas de atividades 

abertas e diversificadas que privilegiam a abordagem por diferentes níveis de compreensão e 

de desempenho dos alunos, pois enquanto o professor se utilizar somente do livro didático 

para acompanhar o conteúdo, realizar trabalhos fora da realidade e dos interesses dos alunos, 

considerar a prova como única ferramenta de avaliação e, ainda, não se auto avaliar quanto 

aos métodos utilizados para transformar o conhecimento em saber, as ações pedagógicas 

continuarão a deixar sujeitos à margem do processo histórico.  

 

 

         Sobre a transformação do conhecimento em saber, Mantoan explica: 

 

Ensinar a turma toda reafirma a necessidade de se promover situações 

de aprendizagem que formem um tecido colorido de conhecimento, 

cujos fios expressam diferentes possibilidades de interpretação e de 

entendimento de um grupo de pessoas que atua cooperativamente, em 

uma sala de aula. (2003, p.41) 

 

 

      Faz, ainda, outra abordagem sobre o processo avaliativo dos alunos, colocando a avaliação 

como um instrumento de aperfeiçoamento e depuração do conhecimento, onde o professor, ao 

usá-la de forma adequada, diminui substancialmente o número de alunos excluídos da escola, 

e conclui: “embora possa assustar pelo grande número de mudanças e pelo teor de cada uma 

delas, a inclusão é, como muitos a apregoam, um caminho sem volta.” (2003, p.50). E, diante 

disso, o papel da escola deve ser ressignificado em um exercício diário de cooperação e de 

reconhecimento e valorização das diferenças.  

 

Para atender a essa escola inclusiva que celebra as diferenças, identificaremos a seguir 

o conceito de deficiência a partir de Vygotsky (1991) que, ancorado nos Fundamentos da 

Defectologia, percebe a deficiência para além do defeito, como produtora de uma força 

social para sua superação, podendo ser vivenciada nos mais diversos processos sociais, 

inclusive nos educacionais, abrindo espaço para novas possibilidades na educação especial.  
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1.2  Defectologia: traços da subjetividade 

                   

O termo Defectologia, adotado para designar o estudo de crianças com algum tipo de 

deficiência física ou intelectual, segundo Barroco (2007, p.212), foi usado pela primeira vez 

na área educacional em 1912, por Kachenko, psiquiatra soviético progressista. Nesse 

contexto, a deficiência era entendida como um defeito, uma característica que inferiorizava o 

indivíduo.  

 

Apesar desse termo ainda hoje ser visto de maneira negativa e até preconceituosa, 

Vygotsky (1997) foi um dos precursores no estudo da defectologia com uma proposta baseada 

no trabalho das potencialidades das crianças e não de seus defeitos. Define o termo como uma 

esfera de conhecimento teórico e do trabalho científico-prático. Estando além da sua época, 

bravamente colocou a ideia de deficiência no contexto cultural e histórico. Deste modo, opôs-

se à concepção orgânica ou biológica da deficiência a partir da qual se constituíam as práticas 

daquele período.  

 

Para ele, a defectologia era considerada uma “ciência menor”, e todos os problemas 

relacionados à investigação da criança com defeito eram tidos como quantitativos, ou seja, os 

métodos psicológicos não buscavam uma concepção qualitativa do desenvolvimento infantil, 

mas originada nos defeitos, os quais determinavam o grau da incapacidade intelectual, sem 

caracterizar o próprio defeito e a estrutura interna da personalidade originada por ele.  

 

O conteúdo essencial da crise da defectologia residiu no debate entre variações 

quantitativas, presentes na defectologia tradicional, e a análise qualitativa e/ou da 

peculiaridade do desenvolvimento da criança. Assim, a luta das duas concepções constituiu o 

conteúdo da crise favorável que experimentou esta esfera do conhecimento científico naquela 

época.  

 

Ainda, segundo Vygotsky (1997), a estrutura orgânica e psicológica no 

desenvolvimento da criança com deficiência não pode ser considerada uma função precária, 

mas um conjunto estrutural peculiar de desenvolvimento que é, qualitativamente, distinto da 

criança considerada “normal”. Ele pontua que o que diferencia a criança com deficiência 

mental da criança sem deficiência não são proporções quantitativas, mas a especificidade da 

estrutura orgânica e psicológica, do tipo de desenvolvimento e de personalidade.  
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Deste modo, o seu objeto de estudo não é a insuficiência por ela mesma, mas a criança 

assoberbada pela insuficiência. E ele complementa afirmando que a reação do organismo e da 

personalidade da criança, ante o defeito, é o ponto central da defectologia, ou seja, o 

desenvolvimento da criança com defeito não se estrutura no limite do defeito, mas ultrapassa 

esta fronteira.  

 

A compensação no processo de desenvolvimento da criança com defeito é, como foi 

demonstrado por Vygotsky (1997), uma reação da personalidade ante a deficiência. Para ele, 

sempre e sob todas as circunstâncias, o desenvolvimento complicado pela deficiência 

constitui um processo criador (orgânico e psicológico) de construção e reconstrução da 

personalidade da criança, sobre a base da reorganização de todas as funções de readaptação e 

da formação de novos processos capazes de reestruturar, substituir, equilibrar e favorecer o 

surgimento de novas vias de acesso para o desenvolvimento.  

 

Outra questão fundamental da defectologia é o sentimento de menos valia. O autor 

explica esse conceito por meio da compreensão de que a ação do defeito sobre a criança 

sempre é menor, ou seja, a criança em si não se percebe deficiente. Deste modo, a 

consequência direta do defeito para a criança se reflete pela diminuição de sua posição social, 

uma vez que o descrédito dado a sua condição, de deficiente, se concretiza por meio das 

relações que o indivíduo mantém com a sociedade.  

 

Diante dessas considerações, esclarece que a educação de crianças com diferentes 

deficiências deve levar em conta que, com a deficiência também estão dadas as tendências 

psicológicas de orientação oposta, isto é, estão dadas as potencialidades compensatórias para 

superar a deficiência.   

 

Para este autor, a deficiência estimula o organismo e a personalidade a desencadearem 

processos de compensação. Estes processos formam funções que compensam ou nivelam a 

deficiência, tornando a criança mais atuante no meio. Ele enfatiza também que a ênfase não 

deve estar na deficiência, mas na reação que a personalidade da criança apresenta diante da 

dificuldade imposta pelo defeito: 
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[...] existem os processos que surgem devido à reação que o organismo e a 

personalidade da criança têm às dificuldades com as quais enfrenta, reações 

frente a sua própria deficiência e ao seu processo de desenvolvimento, 

durante o processo de adaptação ativa ao meio, que formam uma série de 

funções que ajudam, compensam, nivelam e substituem as deficiências 

(VYGOTSKY, 1997, p. 104).
1
 

 

  

O processo substitutivo da compensação garante o desenvolvimento quando uma ou 

mais vias de acesso ao desenvolvimento não estão íntegras ou não podem ser formadas, 

assim, o indivíduo pode escolher outros caminhos. Esses caminhos alternativos lhe permitem 

relacionar com o mundo. 

 

Para ele, a personalidade se equilibra, se compensa, com os processos de 

desenvolvimento da criança. Desta forma, é fundamental, mais que conhecer a deficiência, 

perceber o sujeito com deficiência a partir da sua personalidade e do meio em que vive para se 

ter um estudo mais fiel sobre o seu desenvolvimento. 

 

É importante não apenas saber qual enfermidade a pessoa tem, mas também 

qual pessoa tem uma enfermidade. O mesmo é possível no que diz respeito à 

deficiência e aos defeitos. Para nós, é importante conhecer não apenas qual 

defeito foi diagnosticado na criança, o que está afetado nela, mas qual 

criança tem um defeito, ou seja, que lugar a deficiência ocupa no sistema da 

personalidade, qual o tipo de reorganização, como a criança domina sua 

deficiência. (VYGOTSKY, 1997, 104).
 2 

 

Assim, percebemos que o desenvolvimento da criança com defeito depende tanto do 

sentimento de menos valia como a realização social da deficiência, por meio da 

condicionalidade social do desenvolvimento, quanto da tendência social da compensação para 

a adaptação das condições do meio, criadas para o tipo humano tido como normal.  

 

                                                           
1  Minha tradução do excerto: [...] existen los procesos que surgen debido a que el organismo y 

lapersonalidad del niño reaccionan ante las dificultades com las que tropiezan, reaccionan ante su própria 

deficiencia y en el proceso del desarrollo, en el proceso de la adaptación activa al médio, forman uma serie de 

funciones con cuya ayuda compensan, nivelan y sustituyen las deficiencias. (VYGOTSKY, 1997, p. 104) 

2
  Minha tradução do excerto: [...] Es importante saber no sólo qué enfermedad tiene la persona, sino 

también qué persona tiene una enfermedad. Lo mismo es posible con respecto a La deficiencia y a los defectos. 

Para nosotros es importante conocer no solo qué defecto há sido medido con exactitud en un niño dado, qué tiene 

afectado, sino también qué niño tiene un defecto dado, es decir, qué lugar ocupa la deficiencia en el sistema de la 

personalidad, qué tipo de reorganización tiene lugar, cómo el niño domina su deficiência (VYGOTSKY, 1997, p.  

104). 
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Mais um aspecto fundamental da defectologia é a relação entre o desenvolvimento 

motriz e intelectual. Sobre essa questão Vygotsky (1997) esclarece que antes a defectologia 

tinha um caráter que reduzia sua essência à insuficiência motriz, ou seja, ao aparato motor da 

criança. Contudo, a insuficiência motriz permite a compensação, o exercício das funções 

motrizes e o equilíbrio dos defeitos. Deste modo, o retardo motor pode se combinar com o 

retardo intelectual. Cada forma de desenvolvimento tem sua própria dinâmica e a 

compensação pode ocorrer de forma diversa e, ao mesmo tempo, correlacionada em cada uma 

delas.  

 

É necessário ressaltar que, para esse autor, a personalidade se desenvolve como um todo 

único que reage ante a deficiência e ante a alteração do equilíbrio originada por ela. Forma-se 

um novo sistema de adaptação e um novo equilíbrio no lugar do alterado. Assim, devido à 

personalidade representar uma unidade e atuar como um todo único no desenvolvimento, faz 

avançar de um modo desproporcional funções diferentes e relativamente independentes umas 

das outras, mas que condicionam-se reciprocamente.  

 

A defectologia levanta a discussão sobre o desenvolvimento da personalidade e do 

intelecto. Assim como a personalidade, o intelecto representa um todo único, todavia não uma 

unidade estrutural homogênea simples, mas diversa e complexa, pois, o maior e o mais grave 

problema da defectologia está na história do desenvolvimento cultural da criança com defeito. 

A importância desta discussão está em como se dá a comparação deste processo entre o 

sujeito sem e com deficiência.  

 

A partir de Vygotsky (1997), foi possível compreender que, para o desenvolvimento da 

criança com deficiência, faz-se necessário a implementação, no meio social, de formas 

culturais singulares, com o propósito de efetivar o seu desenvolvimento. Assim, ele 

exemplifica esclarecendo que ler com a mão como faz a criança cega e ler com os olhos são 

processos psicológicos diferentes, apesar de cumprirem a mesma função cultural com base em 

um mecanismo fisiológico semelhante.   

 

Nesse sentido, aponta que os problemas teóricos da defectologia levantam uma série de 

questões práticas e metodológicas refletindo em demandas pedagógicas específicas. A 

capacidade motora e a insuficiência estão relacionados diretamente com as questões da 

educação física e do ensino laboral e profissional de crianças com deficiência. O problema do 
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intelecto, também, está relacionado com a preparação para o trabalho e com a orientação 

essencialmente prática de todo o ensino. O desenvolvimento cultural abrange todas as 

questões do ensino escolar, ou seja, a compensação no desenvolvimento da criança com 

defeito e a condicionalidade social desse desenvolvimento compreendem todos os problemas 

da organização do coletivo de crianças, do movimento infantil, da educação sócio-política, da 

formação da personalidade.  

 

         Dada a importância dessas afirmações, não podemos considerar apenas a análise dos 

problemas da defectologia de ordem teórica, devemos avaliar, igualmente, as questões que 

envolvem a defectologia prática. Vygotsky (1997) afirma que seu principal traço está na 

abordagem de tarefas positivas dentro da escola, isto é, a escola deve ter o propósito de buscar 

formas de trabalho específicas que respondam às peculiaridades dos sujeitos, pois um aluno 

acometido de deficiência é, antes de tudo, um aluno.   

 

No campo da defectologia, Vygotsky trouxe importante contribuição aos estudos sobre 

a educação para alunos com necessidades especiais. Compreendia a deficiência fora do viés 

biologizante e limitador.  Apesar de reconhecer a base orgânica das deficiências acreditava 

que a questão maior fundamentava-se na forma como a cultura lidava com essa diferença. São 

as relações sociais e o estado de desenvolvimento social que permitirão aos homens seu 

processo ontológico de humanização, por meio da internalização e apropriação dos signos e 

significados de seu tempo, os quais constituirão seu pensamento e sua conduta. 

 

“O que decide o destino da personalidade, em última instância, não é o defeito em si, 

senão suas consequências sociais, sua realização sócio-psicológica” (Vygotsky, 1991, p. 44), 

Deste modo, ao falarmos da Deficiência, estamos falando de uma condição humana e da 

aprendizagem humana, portanto, são as mesmas leis que regem o desenvolvimento de 

qualquer pessoa.  Ainda que a condição biológica seja permeada por especificidades e 

particularidades ao desenvolvimento, os desafios não são só para o sujeito, mas para todos nós 

educadores e para a sociedade na qual ele está inserido, no sentido de buscarmos e criarmos as 

condições para o desenvolvimento de suas funções psicológicas superiores.  

 

 É também importante destacar que as barreiras impostas pela deficiência são 

condicionadas pelas relações que a sociedade estabelece como padrões ao convívio social. A 

criança nasce apenas com recursos biológicos, mas a sua convivência em sociedade possibilita 
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o desenvolvimento e a apropriação dos conhecimentos produzidos culturalmente ao longo da 

história. Deste modo, as funções psicológicas superiores (memória lógica, atenção voluntária, 

formação de conceitos) são de origem social, isto é, das relações sociais interiorizadas que 

serão a base para o desenvolvimento da personalidade do indivíduo. 

 

A história do desenvolvimento do indivíduo nasce do entrelaçamento das linhas das 

funções psicológicas elementares, de origem biológica, e das funções psicológicas superiores, 

que são geneticamente sócio-históricas. Nesse sentido, a aprendizagem tem a função de 

impulsionar os “vários processos internos de desenvolvimento, que são capazes de operar 

somente quando a criança interage com pessoas em seu ambiente e quando em cooperação 

com seus companheiros” (Vygotsky, 1991, p.101). 

 

Os pressupostos de Vygotsky mudam significativamente o próprio conceito de 

deficiência e, por conseguinte, as proposições pedagógicas de atuação com esses sujeitos. 

Dessa forma, não resta dúvida do papel insubstituível da escola para o desenvolvimento das 

pessoas com deficiência. Assim, concluímos que cabe à escola criar as condições necessárias 

para o desenvolvimento do aluno e para a superação de seu próprio limite.  Nesse sentido, 

Vygotsky (1997) e Mantoan (2003) concordam, tanto por acreditarem na escola como um 

espaço que deve acolher a todos sem distinção, quanto por considerarem que o desafio da 

escola é encontrar caminhos que possam superar os limites impostos pela deficiência.  Para 

isso, Vygostky acredita no mecanismo de compensação e Mantoan corrobora ao afirmar que 

nossa atenção deve estar nas condições em que a aprendizagem ocorre. 

 

           Vygotsky e Mantoan comentam a importância da escola como um espaço que acolhe a 

todos:  

 

Ainda que, por fim, se lhes ensine de outro modo, aplicando métodos e 

procedimentos especiais, adaptados às características específicas de seu 

estado, devem estudar o mesmo que as demais crianças, receber a mesma 

preparação para a vida futura, para que depois participem dela em certa 

medida, como os demais (Vygotsky, 1991, p. 149). 

 A meta da inclusão é, desde o início, não deixar ninguém fora do sistema 

escolar, que deverá adaptar-se às particularidades de todos os alunos (... ) à 

medida que as práticas educacionais excludentes do passado vão dando 

espaço e oportunidade à unificação das modalidades de educação, regular e 

especial, em um sistema único de ensino, caminha-se em direção a uma 

reforma educacional mais ampla, em que todos os alunos começam a ter suas 
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necessidades educacionais satisfeitas dentro da educação regular 

(MANTOAN, 2002,s/p). 
 

 

 No que se refere a esta pesquisa sobre “O uso de instrumentos midiáticos no processo 

de escolarização de alunos com deficiência na educação básica”, concluí, a partir das 

contribuições de Vygotsky e Mantoan, que para a escola assumir esse papel é preciso superar 

atividades repetitivas e sem sentido, para possibilitar a constituição desses alunos como 

sujeitos históricos, capazes de apreensão dos bens simbólicos e de desenvolvimento de seu 

pensamento – e não apenas de suas habilidades.  

 

Para isso, antes de organizar as atividades que fariam parte desta pesquisa, entendi que 

os alunos com deficiência precisam se sentir parte d/no mundo e d/na cultura, realizando 

ações com sentido, tornando-se participantes de um grupo social. Nessa perspectiva, as 

atividades deveriam privilegiar caminhos alternativos para os alunos com deficiência, 

significando suas atitudes, sua fala, seu desenho, suas produções, sua aprendizagem.   

 

Segundo Vygotsky (1991, p. 118), a relação do homem com o mundo é mediada pelo 

outro e pelos sistemas simbólicos, como a linguagem. Deste modo, o desenvolvimento das 

funções psicológicas superiores envolve o outro, assim, o outro torna-se condição para o 

desenvolvimento.“O aprendizado adequadamente organizado resulta em desenvolvimento 

mental e põe em movimento vários processos de desenvolvimento que, de outra forma, seriam 

impossíveis de acontecer.”  

 

Nesse sentido, o autor destaca que o ensino deve ser estruturado de modo que a leitura 

e a escrita se tornem necessárias para as crianças. 

[....] a escrita deve ter significado para as crianças, de que uma necessidade 

intrínseca deve ser despertada nelas e a escrita deve ser incorporada a uma 

tarefa necessária e relevante para a vida. Só então poderemos estar certos de 

que ela se desenvolverá não como hábito de mão e dedos, mas como uma 

forma nova e complexa de linguagem[....] o que se deve  fazer é ensinar às 

crianças a linguagem escrita, e não apenas a escrita de letras  (VYGOTSKY, 

1991, 33-34). 
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 A escola é, pois, uma ponte importante para a socialização dos conhecimentos do 

mundo letrado, sendo necessário conhecer melhor os processos de leitura e escrita 

vivenciados na escola, por conta do papel constitutivo que a linguagem tem na criação dos 

sujeitos. Para a presente pesquisa, trata-se do uso que se faz da leitura e da escrita, no mundo 

letrado, e o sentido que pode ser apropriado, por alunos com deficiência, dessa prática social. 

E a isto, Magda Soares dá o nome de “Letramento”.   

 

1.3 Letramento: meio de (inter)ação social  

 

 

Conforme Soares (2010, p. 33), o termo letramento parece ter sido usado pela primeira 

vez no Brasil no ano de 1986 por Mary Kato, no livro “No mundo da escrita: uma perspectiva 

psicolinguística”. Como parte de título de livro, o termo apareceu no ano de 1995 nos livros 

“Os significados do letramento”, organizado por Ângela Kleiman e “Alfabetização e 

Letramento”, de Leda V. Tfouni.  

 

O termo Letramento é a tradução da palavra em inglês literacy, que vem do latim littera 

(letra) mais o sufixo cy, que designa condição, qualidade. Letramento é “o resultado da ação 

de ensinar e aprender as práticas sociais de leitura e escrita; o estado ou condição que adquire 

um grupo social ou um indivíduo como consequência de ter-se apropriado da escrita e de suas 

práticas sociais” (Soares, 2004, p. 39).  Deste modo, o sujeito letrado assume outra posição, 

outro estado, ele passa a envolver-se nas práticas de leitura e escrita produzindo mudanças 

sócio-culturais, já que o indivíduo passa a ter, gradualmente, um novo modo de viver na 

sociedade e na cultura letrada.  

 

Em seu livro “Letramento: um tema em três gêneros”, publicado em 2010, Magda 

Soares aborda as diversas formas que se podem considerar os conceitos de alfabetização e 

letramento. Nesta pesquisa, tomo suas explicações como parâmetros de referências para tratar 

sobre estas questões.  

O conceito de letramento definido por essa autora é caracterizado pelas habilidades e 

conhecimentos de leitura e de escrita necessários para que o indivíduo engaje-se 

adequadamente nas atividades sociais, nas quais as mesmas são exigidas. Em uma sociedade 

letrada, essas habilidades e conhecimentos não podem ser dissociados de seus usos, não 

podem ser desligados das formas que efetivamente assumem na vida social.  
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[...] a capacidade de ler ou escrever para atingir diferentes objetivos - para 

informar ou informar-se, para interagir com outros, para imergir no 

imaginário, no estético, para ampliar conhecimentos, para seduzir ou induzir, 

para divertir-se, para orientar-se, para apoio à memória, para catarse...; 

habilidade de orientar-se pelos protocolos de leitura que marcam o texto ou 

de lançar mão desses protocolos, ao escrever, atitudes de inserção efetiva no 

mundo da escrita, tendo interesse e prazer em ler e escrever [...]. (SOARES, 

2003, p. 91-92) 
 

Sendo assim, o letramento vai além da habilidade de saber ler ou escrever. Ser letrado é 

saber fazer uso da leitura e da escrita e saber responder às exigências destas habilidades que a 

sociedade faz continuamente (SOARES, 2004). Assim, letrado é aquele que além de dominar 

as técnicas de leitura e escrita, faz uso competente e frequente de ambas. Assim, ler e escrever 

implica não apenas conhecer letras e decodificá-las, mas a possibilidade de usar esse 

conhecimento como formas de interação reconhecidas e legitimadas em um determinado 

contexto cultural.  

 

Ribeiro (1999) complementa esta concepção de letramento descrita por Soares (1998) 

explicando que o letramento surge nas relações entre a aquisição e o uso da escrita com as 

mudanças que ocorrem na organização social e cultural, implicando o aprimoramento do 

funcionamento cognitivo dos indivíduos.  

 

O autor Paulo Freire, já falecido há 20 anos, foi pioneiro na ideia revolucionária de 

letramento ao afirmar que tornando-se alfabetizado o sujeito teria um meio para tomar 

consciência da sua realidade e de transformá-la.  

 

O ato de ler e escrever deve começar a partir de uma compreensão muito 

abrangente do ato de ler o mundo, coisa que os seres humanos fazem antes 

de ler a palavra. Até mesmo historicamente, os seres humanos primeiro 

mudaram o mundo, depois revelaram o mundo e a seguir escreveram as 

palavras (FREIRE, 2008, p.19). 
Embora Freire (2008) nunca tivesse usado o termo letramento, suas concepções de 

alfabetização já traziam essas ideias na sua interpretação ao afirmar que a leitura de mundo 

precede à leitura da palavra. Deste modo, a alfabetização assume um significado mais 

abrangente, pois vai além do domínio do código escrito.  
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O surgimento de novos termos, segundo Soares (2010, p.39), faz parte da necessidade 

que a sociedade tem para nomear coisas e objetos para que realmente eles existam.  Assim, a 

palavra “letramento” surge para caracterizar aquele que sabe fazer uso do ler e do escrever 

respondendo às exigências que a sociedade requer nas práticas de leitura e de escrita do 

cotidiano. Para a autora novas demandas sociais pelo uso da leitura e da escrita exigiram uma 

nova palavra para designá-las. Ou seja: uma nova realidade social trouxe a necessidade de 

uma nova palavra (SOARES, 2008, p. 29).   

 

         Para Gadotti (2010) a criação de um novo termo para designar o que Paulo Freire já 

obtinha em sua alfabetização é um retrocesso conceitual, uma supervalorização do que 

poderia ser chamada “cultura escrita”, desvalorizando a visão de Freire, pois alfabetização 

passa a ser simplesmente codificação e decodificação, mas, na realidade, em Paulo Freire se 

ultrapassa esta definição, sua visão é critica, pois propôs transformação do ser humano e do 

seu mundo.  

 
               Para este educador, o conceito de alfabetização é mais que codificar e decodificar 

palavras, pois, enquanto prática discursiva, “possibilita uma leitura crítica da realidade, 

constitui-se como um importante instrumento de resgate da cidadania e reforça o engajamento 

do cidadão nos movimentos sociais que lutam pela melhoria da qualidade de vida e pela 

transformação social.” (FREIRE, 1991, p. 68). 

 

De acordo com Soares (2004, p.90), pode-se dizer que a inserção no mundo da escrita se 

dá por meio da aquisição de uma tecnologia – a alfabetização, e por meio do desenvolvimento 

de competências (habilidades, conhecimentos e atitudes) de uso efetivo dessa tecnologia em 

práticas sociais que envolvem a língua escrita – letramento.  

 

Deste modo, estar de posse das tecnologias da leitura e da escrita não é suficiente para 

garantir a uma pessoa a interação plena com os diferentes tipos de textos que circulam na 

sociedade, é preciso entender os significados e usos das palavras em diferentes contextos. O 

uso da expressão “analfabetismo funcional” para designar quem sabe apenas ler e escrever, 

sem conseguir utilizar essas técnicas no dia a dia, já havia sido recomendado na década de 70 

pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e Cultura (UNESCO). No 

Brasil esse termo só foi usado a partir de 1990 e, há mais de uma década não se considera 
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alfabetizado quem apenas consegue escrever e ler seu próprio nome, como era no passado, 

mas quem sabe ler e escrever um bilhete simples (estatística IBGE, 2000), por exemplo:  

   

À medida que o analfabetismo vai sendo superado, que um número cada vez 

maior de pessoas aprende a ler e a escrever, e à medida que, 

concomitantemente, a sociedade vai se tornando cada vez mais centrada na 

escrita (cada vez mais grafocêntrica), um novo fenômeno se evidencia; não 

basta aprender a ler e escrever. As pessoas se alfabetizam, aprendem a ler e a 

escrever, mas não necessariamente incorporam a prática da leitura e da 

escrita, não necessariamente adquirem competência para usar a leitura e a 

escrita, para envolver-se com práticas sociais de escrita. (Soares, 1998 p. 45-

46). 

 

 

“Letrar é mais do que alfabetizar, é ensinar a ler e escrever dentro de um contexto onde 

a escrita e a leitura tenham sentido e façam parte da vida do aluno” (Soares, 2010, p.21), nesse 

processo não basta apenas juntar letras para formar palavras e reunir palavras para compor 

frases, deve-se compreender o que se lê, assimilar diferentes tipos de textos e estabelecer 

relações entre eles.  

 

Em seu livro: “Letramento: um tema em três gêneros”, Soares (2010) exemplifica como 

uma pessoa pode até ser analfabeta, contudo, pode ser letrada, ou seja, ela não aprendeu a ler 

e escrever, porém utiliza a escrita para escrever uma carta através de outra pessoa 

alfabetizada; é bom enfatizar que é o próprio analfabeto que dita o texto, lançando mão de 

todos os recursos necessários da língua para se comunicar, mesmo que tudo seja carregado de 

suas particularidades. Sendo assim, a pessoa demonstra com isso que conhece, de alguma 

forma, as estruturas e funções da escrita. O mesmo acontece quando ela pede para alguém ler 

uma carta que recebeu, ou texto que contém informações importantes para ela: seja uma 

notícia no jornal, um panfleto ou placas de informações. Esta pessoa não possui a tecnologia 

da escrita e da leitura, mas possui certo grau de letramento devido a sua experiência de vida 

em uma sociedade letrada, logo este é letrado, porém não com plenitude.  

 

Outro exemplo citado em seu livro é de uma criança que, sem ser alfabetizada, finge ler 

um livro, vai correndo o dedo na linha da escrita e faz entonações de narração da leitura, até 

com estilo; essa criança é letrada, porém não alfabetizada. Existem, porém, pessoas que 

apesar de alfabetizadas, apresentam grandes dificuldades para interpretar textos lidos. 

Segundo a autora, esses exemplos deixam claro que existem diferentes níveis de letramento e 
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que eles estão ligados às necessidades e exigências de uma sociedade e de cada indivíduo em 

seu meio social. 

 

Apesar de os conceitos (alfabetização e letramento) terem dimensões diferentes e a 

natureza de cada um deles demandar um ensino diferente, dissociá-los seria um equívoco, 

segundo Soares: 

 

Dissociar alfabetização e letramento é um equívoco porque, no quadro das 

atuais concepções psicológicas, lingüísticas e psicolingüísticas de leitura e 

escrita, a entrada da criança (e também do adulto analfabeto) no mundo da 

escrita ocorre simultaneamente por esses dois processos: pela aquisição do 

sistema convencional de escrita – a alfabetização – e pelo desenvolvimento 

de habilidades de uso desse sistema em atividades de leitura e escrita, nas 

práticas sociais que envolvem a língua escrita – o letramento. Não são 

processos independentes, mas interdependentes, e indissociáveis: a 

alfabetização desenvolve-se no contexto de e por meio de práticas sociais de 

leitura e de escrita, isto é, através de atividades de letramento, e este, por sua 

vez, só se pode desenvolver no contexto da e por meio da aprendizagem das 

relações fonema–grafema, isto é, em dependência da alfabetização. 

(Soares,2003, p. 10) 
 

Deste modo, Soares (2003) nos alerta para a possibilidade e a necessidade de conciliar 

esses dois conceitos.    

 

[...] é preciso reconhecer a possibilidade e necessidade de promover a 

conciliação entre essas duas dimensões da aprendizagem da língua escrita, 

integrando alfabetização e letramento, sem perder, porém, a especificidade 

de cada um desses processos, o que implica reconhecer as muitas facetas de 

um e outro e, consequentemente, a diversidade de métodos e procedimentos 

para ensino de um e de outro, uma vez que, no quadro desta concepção, não 

há um método para a aprendizagem inicial da língua escrita, há múltiplos 

métodos, pois a natureza de cada faceta determina certos procedimentos de 

ensino [...] (Soares, 2003, p. 11). 
 

Diante dessas discussões conceituais, o que interessa a esta pesquisa não é determinar 

qual termo é mais ou menos adequado para traduzir o processo de leitura e escrita defendido 

por uma educação que visa à escolarização de todos os sujeitos; mas como este conceito pode 

representar a ideia defendida aqui, de que o papel da leitura e da escrita é garantir que os 

alunos não apenas utilizem sons e letras como meros códigos, mas que compreendam que a 

língua é um sistema usado, no dia a dia, de forma a possibilitar a interação do sujeito com o 

mundo cultural e com a sociedade letrada.  
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  Uma das preocupações que motivaram esse estudo foi a constatação de que os alunos 

com deficiência já alfabetizados/letrados não necessariamente incorporavam a prática da 

leitura e da escrita, nem tão pouco adquiriam a competência para usá-la com meio de 

interação. Eles não liam livros, jornais, revistas, nem tão pouco sabiam preencher um 

formulário, sentiam dificuldade para escrever textos simples, e não conseguiam encontrar 

informações em catálogos, numa conta de luz, ou em uma bula de remédio.  

 

E, de acordo com Soares (2008, p. 57), este é um grave problema, já que existem 

educadores que se preocupam em ensinar a ler e a escrever sem se atentarem ao contexto 

social em que os alunos estão inseridos. Temos consciência de que a escola não forma leitores 

sozinha, mas  sabemos também que a instituição educacional é fundamental para ajudar nessa 

formação, já que as crianças muitas vezes aprendem o código, a mecânica, mas depois não 

sabem como agir com eles no dia a dia.    

 

Temos de alfabetizar e letrar como duas ações distintas, mas não 

inseparáveis; ao contrário, o ideal seria alfabetizar letrando, ou seja, ensinar 

a ler e a escrever no contexto das práticas sociais da leitura e da escrita de 

modo que o indivíduo se torne, ao mesmo tempo, alfabetizado e letrado. 

(SOARES, 1998, p.248). 
 

Assim sendo, a tarefa de alfabetizar letrando significa dar subsídios aos alunos para que 

estejam preparados para usar vários tipos de linguagem em qualquer tipo de situação, havendo 

assim uma escolarização real e efetiva. É desenvolvendo nos alunos um conjunto de 

habilidades e comportamentos que lhes permitam fazer uso eficiente das técnicas de leitura e 

de escrita que o indivíduo passa a conhecer e a ter acesso a diferentes formas de  

conhecimentos.  

 

Soares (1998) esclarece que o letramento não é só responsabilidade do professor de 

Língua Portuguesa, mas de todos os educadores que trabalham com leitura e escrita, pois cada 

área do conhecimento tem suas peculiaridades, que só os professores que nela atuam é que 

conhecem e dominam. É essencial que os educadores ampliem sua visão sobre esse tema, 

inserindo os alunos em outros ambientes, com a dança, a música, a pintura etc., isso 

possibilita a criação do sentimento de cidadania, já que o indivíduo conhece ou passa a ter 

acesso a diferentes formas de aprendizagem e também de conhecimentos culturais. 
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De acordo com Soares (2010), a partir do momento em que uma criança nasce numa 

sociedade grafocêntrica, rodeada de material escrito e de pessoas que usam a leitura e a 

escrita, vai conhecendo e reconhecendo desde cedo o sistema de escrita, diferenciando-o de 

outros sistemas gráficos (como desenhos, por exemplo). Quando ela chega à escola, cabe à 

educação formal orientar metodologicamente esses processos, e a educação infantil é só o 

início dessa orientação, pois, o letramento é um processo que se estende por todos os anos de 

escolaridade e mais que isso, por toda a vida. De fato, como evidenciamos em vários 

momentos deste estudo, a leitura e a escrita antecedem ou, em alguns casos, até mesmo 

independem da consolidação da codificação e/ou decodificação de palavras.   

 

A autora ainda discute no livro “Letramento: um tema em três gêneros”, a complexidade 

do processo de avaliação dos níveis de letramento de um indivíduo. Ela afirma que qualquer 

processo de avaliação ou medição exige uma definição precisa do que vai ser avaliado ou 

medido, e se tratando dos níveis de letramento surgem muitas dificuldades, pois o letramento 

cobre uma grande gama de conhecimentos, habilidades, capacidades, valores, usos e funções 

sociais.  

 

Soares (2010) também focaliza o letramento em duas dimensões: a individual e a social. 

Quando o foco é posto na dimensão individual, o letramento é visto como um atributo 

pessoal, referindo-se à simples posse individual das tecnologias mentais complementares de 

ler e escrever. Já quando o foco se desloca para a dimensão social, o letramento é visto como 

um fenômeno cultural, um conjunto de atividades sociais que envolvem a língua escrita, e de 

exigências sociais de uso da língua escrita. Na maioria das definições atuais de letramento, 

uma ou outra dessas duas dimensões é priorizada, pois a ênfase é dada ou nas habilidades 

individuais de ler e escrever ou nos usos, funções e propósitos da língua escrita no contexto 

social. Seja qual for a dimensão, ainda é preciso considerar a complexidade e a natureza 

desigual dessas duas dimensões do letramento.  

O letramento não deve ser considerado como uma característica que a pessoa tem ou 

não tem, mas a prática real das habilidades de leitura e de escrita e a frequência dos usos 

sociais dessas habilidades. Deste modo, poderíamos não apenas e simplesmente considerar o 

nível básico de “ser capaz de ler e escrever”, mas poderíamos avaliar e medir os níveis de 

letramento. 
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Nesse sentido, Soares (2010), identifica os modelos autônomos e ideológicos de 

letramento. O modelo autônomo considera o uso das habilidades de leitura e escrita para 

atender às exigências sociais. O indivíduo deve adaptar-se à sociedade. O tipo de atividade 

desenvolvida depende da prática social que o indivíduo se engaja. O modelo ideológico de 

letramento concebe as formas que as práticas de leitura e escrita assumem em determinados 

contextos sociais, bem como formam estruturas de poder em uma sociedade. Nesse modelo, o 

letramento aumenta a consciência desses sujeitos sobre suas vidas e suas capacidades de lidar 

racionalmente com decisões e dessa forma pode conscientizar-se da sua realidade e até 

transformá-la.  

 

       Segundo Freire (1991) o aprendizado deve realizar-se visando o sujeito não como passivo 

ou adaptável, ou tão somente como um ser consciente de sua realidade, mas que seja capaz de 

transformá-la e interferir em seu curso.  

 

Nessa perspectiva, falar em alfabetização e/ou letramento é pensar em exercício da 

cidadania, dada à condição indispensável, hoje, de saber ler e escrever. 

 

Saber ler e escrever, saber utilizar a leitura e a escrita nas diferentes 

situações do cotidiano são, hoje, necessidades inquestionáveis tanto para o 

exercício pleno da cidadania, no plano individual, quanto para a medida do 

nível de desenvolvimento de uma nação, nível sociocultural e político. 

(MORTATTI, 2004, p. 15).  
 

 

Em pesquisas como as de Soares (2004), bem como os documentos publicados pelo 

Ministério da Educação (BRASIL, 2007; 2008; 2010) em relação à alfabetização e ao 

letramento, é possível localizar o termo alfabetização entendido como a capacidade individual 

de aquisição da leitura e da escrita e letramento como a prática social dessa aquisição. Essa 

prática da leitura e da escrita envolve a utilização da língua em sua função social, a partir do seu 

emprego pelo sujeito nos variados ambientes sociais.  

 

Em suma, levando em consideração as análises de Soares (2008) sobre letramento e 

alfabetização, alfabetizar significa orientar a criança para o domínio da tecnologia da escrita, 

letrar significa levá-la ao exercício das práticas sociais de leitura e de escrita. Para essa autora, 

uma criança alfabetizada é uma criança que sabe ler e escrever; uma criança letrada é uma 

criança que tem o hábito, as habilidades e até mesmo o prazer de leitura e de escrita de 
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diferentes gêneros de textos, em diferentes suportes ou portadores, em diferentes contextos e 

circunstâncias. 

 

         Dessa maneira, parece notório que a alfabetização/letramento aconteça não visando o 

adequar-se à realidade, mas, sim, ultrapassando-a de maneira crítica, possibilitando ao 

indivíduo que use a linguagem e seus conhecimentos para transformar a situação. Por isto, o 

ensino de leitura e escrita de alunos com deficiência foi uma das minhas principais 

preocupações como professora de atendimento educacional especializado; e, para buscar 

caminhos que potencializassem esse aprendizado, adotei o termo letramento para traduzir 

minha compreensão desse processo como prática social que não poderia ser negligenciada às 

pessoas que possuem necessidades educacionais especiais.  

 

 

O curso de desenvolvimento de uma criança, considerada deficiente ou não, 

ocorrerá conforme as condições culturais e sociais em que ela estiver 

inserida. Assim, no tocante à criança com deficiência intelectual, a sua 

condição cultural, em relação dinâmica com os entraves colocados por sua 

condição especial, será a fonte de seu desenvolvimento. Se o 

desenvolvimento das funções psicológicas superiores se realiza mediante o 

uso de ferramentas e se as pessoas com deficiência intelectual apresentam 

inaptidão para o uso dessas ferramentas, será necessário criar meios 

auxiliares para elas poderem aprender a utilizá-las, como meio de formar e 

desenvolver as suas funções psíquicas. Nesse processo, o ensino e a 

apropriação da linguagem escrita são vias fundamentais de acesso ao mundo 

cultural, numa mais ampla significação da comunicação, do mundo e de si 

mesmo. Em suma, os educadores compreenderem a relevância do ensino 

intencional da linguagem escrita e do processo histórico que a constitui 

representa uma contribuição fundamental para o processo de humanização 

das crianças com deficiência (ROSSATO, CONSTANTINO e MELLO, 

2013, p.737). 
 

 

Na medida em que os alunos usufruem de ricas e diversificadas experiências de 

letramento, eles dispõem de oportunidades de ensino formal de leitura e escrita,e quando 

convivem em contextos nos quais existem leitores proficientes, todos se beneficiam com essas 

práticas.  De fato, nesta pesquisa, foi observado que quando esses alunos foram expostos a 

contextos onde se lia e se tinha acesso ao material de leitura, havia uma maior participação e 

interesse por material escrito, como livros, cardápio escolar, cartazes dispostos na sala de 

aula, revistas e placas informativas.  

 

As pessoas que vivem em sociedades letradas não podem ser chamadas de iletradas, 

mesmo que não dominem o sistema de escrita e, em decorrência, sejam não-alfabetizadas. Isto 
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porque, para pessoas que vivem em uma sociedade letrada, a exposição às práticas sociais 

embasadas direta ou indiretamente no uso da escrita é inevitável. Sendo assim, é importante 

reconhecer que o termo analfabeto não é sinônimo para iletrado. Na verdade, o que há são 

“níveis de letramento”. Isto significa dizer que o acesso à escrita, pela instituição escolar, será 

mais um meio de desenvolver e ampliar os níveis de letramento de alunos, quando inseridos 

no processo de escolarização. 

 

Tomando como referência esta pesquisa, evidenciei em vários momentos que os 

processos de letramento em pessoas com deficiência ocorrem da mesma forma que nas 

demais, isto é, a partir da relação com a cultura letrada, a partir da leitura e da escrita de textos 

reais. Para chegar a essa constatação, parti do suposto que esses processos devem ser tratados 

a partir da individualidade de cada sujeito e da função social que a leitura e a escrita têm em 

suas vidas. 

 

A deficiência não deve ser vista como um obstáculo para o desenvolvimento cognitivo, 

cultural e social. As possibilidades de aquisição desses conhecimentos pelos alunos com 

necessidades especiais, principalmente, se referindo à aquisição da língua escrita, dependem 

das interações interpessoais estabelecidas durante as práticas pedagógicas. Quanto melhor for 

a interação que o aluno tiver com o objeto de conhecimento e com seus pares, melhor será o 

resultado de suas aprendizagens para a promoção do seu desenvolvimento intelectual e 

pessoal.  

A mediação do adulto e a interação que os alunos com deficiência mental 

estabelecem com o universo da escrita, influenciam significativamente na 

evolução conceitual dos mesmos no que se refere à linguagem escrita. 

Normalmente, os alunos que interagem satisfatoriamente com seus 

professores, com seus pares, e também com o objeto de conhecimento, 

apresentam melhores resultados se comparados àqueles que tem dificuldades 

nas suas formas de interação. Parece que a relação com o conhecimento está 

ligada à forma de relação com o outro. (BRASIL, 2007, p. 68).  
 

Nesses processos, tornam-se relevantes as relações interpessoais como motivadoras de 

situações reais de uso da leitura e da escrita no ambiente escolar. Assim, quanto mais 

significativas forem essas relações e condições efetivas de leitura e escrita, melhores serão os 

resultados de alfabetização e letramento para alunos com deficiência. 

 

É dizer, pois, que além de um processo cognitivo, o ato de ler e escrever é um meio de 

imersão do ser humano na realidade social, pelo viés do conhecimento formal e sistematizado. 
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Assim, a escola transcende a mera transmissão dos conteúdos educativos e contribui para a 

formação de sujeitos que conseguem usar a linguagem em sua qualidade de ferramenta de 

(inter)ação entre as pessoas e suas culturas. Nessa perspectiva, a alfabetização (utilização do 

alfabeto, das letras) evidencia os aspectos sócio-histórico-culturais da aquisição de um 

sistema escrito (o letramento) por uma sociedade. 

 

E, em sintonia com esta visão de subjetividade e de socialização, a perspectiva 

vygotskyana evidencia que o funcionamento psíquico das pessoas com deficiência obedece às 

mesmas leis, embora com uma organização distinta, das pessoas consideradas sem 

deficiência. Sendo assim, pode-se concluir que, no contexto escolar de educação para todos, 

os processos de letramento acontecem efetivamente quando aprendemos e ensinamos fatos 

relevantes, significativos, com finalidades e sentidos que (cor)respondem a necessidades, 

interesses e expectativas de sujeitos singulares, porém sócio, histórico e culturalmente 

inseridos.   

Para explicitar como estes conceitos de escola para todos, defectologia e letramento 

reverberaram em minha prática e se materializaram em propostas de ensino durante esta 

investigação sobre o uso de instrumentos midiáticos no processo de escolarização de alunos 

com deficiência na educação básica, no próximo capítulo será descrito o universo desta 

pesquisa-ação: os participantes e suas singularidades, a sala de aula regular como local de 

formalização do conhecimento científico, o ambiente de experimentação na sala de recursos 

multifuncionais e a atenção especial oferecida aos alunos diagnosticados com deficiência, no 

AEE. 
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CAPÍTULO II 

 

2. A PESQUISA-AÇÃO É UMA FORMA DE (RE)VISÃO  

 

2.1 Alunos com deficiência: sujeitos singulares 

 

Participaram da pesquisa dois alunos do turno matutino, ambos da 2º série do ensino 

médio de uma escola regular de educação básica,  município de Trindade, aqui denominados 

A1 e A2, para preservar suas identidades. 

 

A1, uma jovem de dezenove anos, recebeu diagnóstico de deficiência intelectual 

decorrente de paralisia cerebral na primeira infância (Anexo 3). Além de matriculada em sala 

de aula regular desde a educação infantil, A1 também era atendida duas vezes por semana, 

desde 2014, na sala do AEE da própria escola. Sempre estudou em escola regular migrando da 

rede privada para esta rede estadual em 2008.  A1 não tem acompanhamento terapêutico e não 

faz uso de medicamentos de uso contínuo. 

 

           Apesar de esperta e inteligente, A1 apresenta grande dificuldade na fala, que é de 

difícil entendimento, mas, apesar disso, consegue expor de maneira clara o que quer, canta e 

se expressa com facilidade. Durante os atendimentos especializados, seu hábito de cantar foi 

estimulado pela aproximação do colega A2, que toca instrumentos e canta. Essa 

relação/contato com a música estimulou A1 a desenvolver a fala, a memória e a autoestima.  

Convém ressaltar que Vygotsky (1987) é taxativo, em seus estudos, com relação à 

importância da linguagem como instrumento que expressa o pensamento, afirmando que a 

fala produz mudanças qualitativas na estruturação cognitiva do indivíduo, reestruturando 

diversas funções psicológicas, como a memória, a atenção voluntária, a formação de 

conceitos.  

 

Em nossos primeiros contatos, observei que A1 tinha a coordenação motora bem 

desenvolvida, possuía noções espaciais e andava sem dificuldades. Embora eu pudesse 

considerá-la não alfabetizada, já que apenas desenha palavras e letras aparentemente sem 

compreendê-las, percebia que A1 sempre demonstrava interesse em saber aquilo que escrevia; 

e, depois de algum tempo, constatei que passou a escrever o próprio nome, porque tinha por 

objetivo assinar a carteira de identidade. Não sabia identificar todas as cores, nem formas 
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geométricas, mas reconhecia a cor vermelha sem dificuldades, porque a associou ao batom 

que ela usava. Identificava algumas formas geométricas simples, como a bola/círculo e a 

caixa/quadrado. Também, não reconhecia os números e não realizava cálculos mentais, mas 

sabia a diferença entre um e mais objetos.  

 

Ao afirmar que o homem está cheio de capacidades não realizadas, Vygostky (1997) 

deixa claro sua crença nas potencialidades do indivíduo e no papel do aprendizado em seu  

desenvolvimento, entretanto, não é qualquer ensino que o promove. Por isto, a educação do 

aluno com necessidades especiais não deve estar centrada nos seus déficits, mas  no 

investimento de suas possibilidades, por meio de uma pedagogia criativamente positiva, que 

se adianta ao que o sujeito já traz de conhecimento.  

 

A1 é espontânea e interagia muito bem com os colegas, mas, apesar disso, ela não 

participava de forma atuante nas aulas, não interagia com o conteúdo, pois tinha dificuldade 

em entender o que estava sendo desenvolvido e, em vários momentos, era ignorada pelos 

professores.  Na maioria das vezes ela não se manifestava nem acompanhava os colegas nas 

leituras e discussões em salas. Contudo, no relacionamento pessoal com os colegas sempre foi 

bem participativa, inclusive nas brincadeiras em momentos de recreação. A partir disso, A1 

não estava plenamente incluída em sua sala de aula, pois não compartilhava com os colegas as 

mesmas experiências escolares. Nesse sentido, Mantoan faz um alerta sobre a exclusão 

escolar: 

  

Ocorre que a escola se democratizou abrindo-se a novos grupos sociais, mas 

não aos novos conhecimentos. Exclui, então, os que ignoram o 

conhecimento que ela valoriza e, assim, entende que a democratização é 

massificação de ensino e não cria a possibilidade de diálogo entre diferentes 

lugares epistemológicos, não se abre a novos conhecimentos que não 

couberam, até então, dentro dela. (2003, p:13). 

 

 

           Este também era o fato presente na escola. As experiências produzidas, as necessidades 

e as aspirações de A1 não eram levadas em conta para efeito da organização do programa 

escolar e das aulas. Dada a relevância desses dados, fiou evidente para mim, durante a 

pesquisa, a necessidade de selecionar e planejar atividades para que todos aprendessem e, 

além disso, que eu não esperasse de todos os mesmos resultados. Os alunos precisam de 
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liberdade para aprender do seu modo, de acordo com as suas condições. E isso vale para os 

estudantes com deficiência ou não.  

 

            Na sala de aula regular, A1 costumava realizar atividades de repetição, pinturas e 

treino da coordenação motora. Apesar de se sentir confortável com isto, em alguns momentos, 

ela demonstrava certo incômodo em não realizar as mesmas propostas dos colegas. Para 

Mantoan “o ponto de partida  para ensinar a turma toda, sem  diferenciar o ensino para cada 

aluno ou grupo de alunos, é entender que a diferenciação é feita pelo próprio aluno ao 

aprender, e não pelo professor ao ensinar.” (2003, p. 49).  

               

          De acordo com Batista e Mantoan (2007, p. 17), a adaptação do conteúdo escolar deve 

ser realizada pelo próprio aluno que, deste modo, demonstra sua emancipação intelectual. 

“Essa emancipação é consequência do processo de autorregulação da aprendizagem, em que o 

aluno assimila o novo conhecimento, de acordo com suas possibilidades de incorporá-lo ao 

que já conhece”. 

 

          Apesar de A1 frequentar a classe comum de ensino médio, as atividades que a mesma 

realizava podem ser consideradas uma simplificação ou modificação do currículo comum, em 

que praticamente se assumia a infantilização da estudante, quando, por exemplo, os 

professores propunham, a partir do currículo da Educação Infantil, o ensino de habilidades 

típicas do nível pré-escolar. Ao formular o conceito de zona proximal, Vygotsky (1991) 

mostrou que o bom ensino é aquele que estimula a criança a atingir um nível de compreensão 

e habilidade que ainda não domina completamente, "puxando" dela um novo conhecimento, 

pois o ensino de um novo conteúdo não se resume à aquisição de uma habilidade ou de um 

conjunto de informações, mas amplia as estruturas cognitivas da criança. Assim, por exemplo, 

com o domínio da escrita, o aluno adquire também capacidades de reflexão e controle do 

próprio funcionamento psicológico. 

 

                   A1 adora acumular objetos como lápis de cor e papéis e está sempre disposta a  

compartilhar  o material com os colegas. Além disso, gosta de levar  as atividades realizadas 

até o professor regente para serem vistas. Ela também demonstra interesse no manuseio de 

objetos eletrônicos como celulares, tabletes e computadores, expressando constantemente o 

desejo de comunicar-se pelo celular (fotografar, enviar mensagens em áudio pelo aplicativo 

whatsapp). Durante a pesquisa, aos finais de semana, A1 me enviava mensagens de áudio e de 
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texto (por meio dos emotions) utilizando o celular da mãe. Isto me fazia lembrar as 

explicações de Vygotsky (1989), de que a linguagem atua decisivamente na formulação do 

pensamento, além de ser o instrumento essencial no processo de desenvolvimento, pois ela 

age no sentido de modificar estruturalmente as funções psicológicas superiores, da mesma 

forma que os instrumentos criados pelos homens modificam as formas humanas de vida. 

 

O outro participante, A2, um jovem de vinte e três anos de idade nasceu cego e, 

segundo laudo médico (Anexo 4), também apresenta retardo mental e comportamentos 

autísticos. Segundo relatos da mãe, A2 só começou a falar e a andar aos cinco anos de idade. 

Além de matrículado em sala regular desde os primeiros anos do ensino fundamental, A2 

também  participava do AEE na escola desde 2014, sendo atendido duas vezes por semana. 

A2 não tem acompanhamento terapêutico e não faz uso de medicação de uso contínuo. 

 

A2 é alfabetizado e para realizar suas atividades em sala de aula utiliza um notebook 

sem adaptações, fornecido pela escola, com o sistema computacional DOSVOX, 

desenvolvido pelo Núcleo de Computação Eletrônica (NCE) da Universidade Federal do Rio 

de Janeiro (UFRJ). Esse sistema se comunica com o usuário através de síntese de voz, 

viabilizando, deste modo, o uso de computadores por pessoas com deficiência visual. O 

programa é um sistema composto por leitor e editor de textos, caderno de telefone, agenda, 

jogos divertidos e utilitários de acesso à Internet. 

 

A primeira vez que vi A2 utilizando o programa fiquei muito impressionada. Tudo o 

que ele digitava e aparecia na tela, o programa soletrava, letra por letra, sem pausas ou 

interrupções, isto é, não “falava” por  orações, frases, palavras ou sílabas. Diante disso, fiquei 

maravilhada com a capacidade que A2 tinha de conseguir organizar de modo tão rápido todas 

aquelas letras dando sentido a sua leitura, demonstrando, assim, grande capacidade cognitiva. 

Ficava me perguntado: afinal, qual é a deficiência intelectual de A2? 

 

     E, diante desse questionamento, busquei desconsiderar a condição da deficiência 

intelectual, para dar ênfase ao ato educativo, ao ensino, a mediação que se faz entre os alunos, 

o conhecimento e a aprendizagem. O principal argumento de Vygotsky (1997) sobre as 

deficiências é que não implicam, necessariamente, menor desenvolvimento, mas uma 

organização psíquica qualitativamente diferenciada do que é comumente observado. O que 

diferencia os indivíduos com ou sem deficiência intelectual não se limita aos aspectos 
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quantificáveis da inteligência, mas envolve a relação única estabelecida entre o modo de 

organização da personalidade, a estrutura orgânica e funções psicológicas. Ao que Oliveira 

(2012, p.18) acrescenta, afirmando:  

 
E é nisto que a escola deve centrar sua atenção: como se podem criar 

possibilidades de aprendizagem no contexto escolar, interpondo uma 

substancial mudança de foco, onde as dificuldades não são aprendidas 

simplesmente como fatores inerentes à condição biológica, mas como, 

também, provenientes das limitações do contexto social, no caso, escolar  
 

 

A2 tem interesse e habilidade com as tecnologias digitais, navega pela internet, sabe 

usar alguns aplicativos e softwares, além de pendrives, playlist, e usa um celular analógico 

para se comunicar com a mãe.  Em várias ocasiões A2 demonstrou o desejo de usar um 

celular digital, mas sempre dizia que sua mãe não poderia comprar e que precisaria de um 

programa específico para cegos. Ele demonstra interesse por objetos tecnológicos em geral, 

como por exemplo: computadores, celulares, caixas de som, cabos e instrumentos elétricos. 

 

Apesar da sua inteligência e habilidade com o uso do programa Dosvox, A2 é 

indisciplinado e gasta grande parte de seu tempo na sala de aula distraindo-se com o jogo de 

memória, mixagens de músicas MP3, 3x3, paciência ou ouvindo música. A2 costuma usar 

fone de ouvido e desligar a tela do computador para que ninguém perceba quando ele não está 

realizando aquilo que foi proposto pelo professor. Deste modo, podemos dizer que A2 não 

realiza as atividades sem supervisão. 

 

Além disso, A2 tem um grande interesse por música e toca várias no teclado e violão e 

adora cantar. Segundo ele, aprendeu a tocar violão e teclado com um vizinho e considera-se 

um “tocador de ouvido”, pois consegue aprender músicas novas só de ouvi-las. Muito 

simpático, sempre que conhece alguém, quer mostrar suas habilidades apresentando números 

musicais. 

 

A2 tem noção das quatro operações e faz uso da calculadora pelo sistema Dosvox, além 

disso, realiza cálculos mentais impressionantes. Para exemplificar, logo nas primeiras 

semanas em que comecei a acompanhá-lo, ele segurou minha mão procurando minha aliança. 

A2 tem o hábito de procurar a aliança na mão das mulheres ao conhecê-las para verificar se 

são casadas. Depois de perceber a minha, ele perguntou se eu tinha filhos e eu respondi que 
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tinha uma. Ele então perguntou sua data de nascimento e eu informei que era oito de julho de 

2011. Assim que respondi, ele murmurou alguma coisa ininteligível, creio que números, por 

alguns segundos e disse que ela havia nascido em uma sexta-feira. Fiquei impressionada com 

o acerto, mas imaginei que fosse uma coincidência. Depois disso, questionei outras datas 

aleatórias e conferi no calendário do computador e ele surpreendentemente acertava todas. Eu 

perguntei como ele fazia aquele cálculo, mas ele não soube explicar.  

 

No dia seguinte, conversei com a mãe dele e ela disse que a partir de 1993 (o ano em 

que ele nasceu), ele conseguia relacionar qualquer data ao seu respectivo dia da semana. A 

partir disso, conclui que A2 desenvolveu habilidades que estavam acima da média esperada 

para qualquer pessoa e suas funções cognitivas mereciam destaque. E seguia me perguntando: 

o que fazer diante dessas informações ao confrontá-las com o seu laudo médico, cujo 

diagnóstico aponta para um retardo mental? 

 

Segundo VYGOTSKY (1997), é importante conhecer não apenas qual deficiência foi 

diagnosticada na criança, o que está afetado nela, mas que lugar isto ocupa em sua 

personalidade. De acordo com esse autor, esta se equilibra, se compensa, com os processos de 

desenvolvimento. Desta forma, é fundamental, mais que conhecer a deficiência, perceber o 

sujeito a partir de sua personalidade e do meio em que vive, para termos um estudo mais fiel 

sobre o seu desenvolvimento. 

 

Assim, podemos afirmar que em alguns casos, como no do aluno A2, sujeito desta 

pesquisa, não há apenas uma compensação do que se falta, mas vai-se além. De fato, o que se 

percebe é que A2 pode supercompensar-se apresentando um grau de adaptação na área em 

que tinha limites biológicos a um nível acima da média esperada para a sociedade na qual está 

inserido e se humaniza. Ao tratar desta questão, Vygotsky (1997) afirma que o trabalho da 

supercompensação está determinado por dois aspectos: primeiro, pela amplitude, dimensão da 

inadaptação da criança, ângulo de divergência de sua conduta e requisitos sociais relativos a 

sua educação; e, segundo, pela riqueza e diversidade de funções da compensação. Ao que 

Barroco (2007, p. 225-226) acrescenta: 

 

Levando esta teoria ao plano da constituição do psiquismo, no aspecto da 

personalidade, tem-se a seguinte situação: o limite ou a deficiência não só 

provocaria no indivíduo a necessidade de estabelecer formas alternativas 
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para estar e viver no mundo, como o incitaria a ir além do comportamento 

mediano. 

 

Diante destas evidências, fica claro que o que deve nortear a atuação do professor é a 

avaliação pedagógica e jamais estar preso a um laudo ou diagnóstico médico. Mesmo que o 

diagnóstico pareça ser impreciso, estar desatualizado ou mesmo equivocado, não é nosso 

papel definir ou limitar o fazer pedagógico em razão da deficiência, o foco deve ser sempre no 

indivíduo e no que deve ser feito para ajudá-lo a desenvolver suas capacidades.   

 

A2 tem noções de Braille, embora não goste de praticar. Apesar do pouco material 

pedagógico e de leitura disponível neste sistema de escrita, na escola, incluindo a sala de 

AEE, nós, professores de atendimento educacional especializado, éramos cobrados durante as 

formações oferecidas pela SEDUCE, no sentido de estimular os alunos com a leitura e escrita 

anaglitográfica. Diante dessas cobranças, conversei com A2 sobre criarmos uma rotina de 

estudo, mas todas as vezes que falávamos disso, ele demonstrava estar desinteressado e até 

chateado com a proposta.  

 

Em um dos nossos encontros na sala do AEE ele digitou um texto qualquer no Dosvox e 

pediu para imprimi-lo e depois pediu que eu o lesse. Seu conteúdo era um trecho da letra de 

uma canção sertaneja. Em seguida ele disse que a impressão era muito rápida, que fazia um 

barulhinho tão legal e que preferia usar o computador para ler e escrever todas as coisas, pois 

assim não precisaríamos de ajuda para lermos o que ele escrevia.   

 

            A partir dessa conversa pude refletir sobre a barreira que existia entre as coisas que ele 

queria escrever e o fato das pessoas que enxergavam não poderem ler. Embora o Braille fosse 

muito útil, por mais que ele soubesse usar esse recurso, ele sentia que não compartilhava suas 

experiências de leitura e escrita com as pessoas a sua volta, porque não poderia escrever para 

o mundo, não poderia, por exemplo, escrever um bilhete para sua namorada. Assim, pude 

notar o desejo de A2 em ser ouvido/lido, ou seja, de interagir com o outro.  

 

A2 lê e escreve com compreensão, apesar das dificuldades de coesão e coerência. Em 

relação à ortografia, A2 dispõe de um verificador ortográfico no Editor de Texto Edivox do 

sistema Dosvox, que muito tem contribuído para seu processo de escrita. Deste modo, ao 
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digitar uma palavra com erros ortográficos, imediatamente o editor sugere a palavra com a 

grafia correta. 

 

A2 memoriza com facilidade músicas e números, é muito sociável e gosta de participar 

das atividades da escola, principalmente as culturais. Apesar de ser comunicativo e sociável, o 

aluno estabelece diálogos com objetos inanimados e repete palavras e sons que 

(supostamente) escuta. Apresenta movimentos intencionais, repetitivos e estereotipados, como 

por exemplo: bater as mãos, tocar objetos com os dedos, girar objetos e bater em partes do 

corpo. 

 

Como já mencionado, os alunos A1 e A2 frequentam tanto o espaço de aula regular, 

como o Atendimento Educacional Especializado da escola. Como os outros alunos da escola, 

eles também deveriam vivenciar a seguinte rotina: em sala de aula,  participar interativamente 

das  propostas para ter acesso aos conteúdos acadêmicos. No AEE, sem os demais colegas,  

aprendiam como abstrair os conteúdos acadêmicos e cotidianos; o objetivo era trabalhar com 

uma rotina emancipatória, de maneira a possibilitar uma vivência considerada “normal”, 

dentro e fora do espaço escolar.   

 

2.2  Sala de Aula Regular: local de escolarização 

 

A sala de aula da 2º série do ensino médio funcionava no turno da manhã, era composta 

por trinta e quatro alunos, sendo dois com necessidades educacionais especiais, tendo doze 

professores à frente dos trabalhos pedagógicos. 

 

Sobre sua estrutura física, a sala é ampla, com cadeiras e mesas padronizadas. Algumas 

cadeiras eram velhas, não ficando firmes quando o aluno sentava. Havia um quadro verde em 

sala, que possibilitava a escrita a giz. Apesar de ter algumas entradas de ar, a sala era quente, 

sem ventilador. A porta de entrada da sala mantinha-se em vários momentos fechada para 

evitar o barulho do pátio e corredores. Isto demonstra a atualidade da crítica feita por Anísio 

Teixeira há quase um século atrás, sobre como as condições materiais e estruturais do 

ambiente escolar interferem prejudicialmente no processo de ensino e aprendizagem.   
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A ideia de que se educa de qualquer forma, debaixo das árvores ou em 

casebres e galpões, é um dos resíduos mais alarmantes da velha ideia, 

puramente intelectualista, do ensino, ideia que, em educação popular, se 

reveste das roupagens místicas de alfabetização salvadora. Em pleno Rio de 

Janeiro, vemos registradas gravemente nos jornais, todos os dias, notícias 

espantosas de fundação de escolas sem prédio, sem instalação, em salas 

cedidas, em águas-furtadas, verdadeiras „favelas escolares‟ que a sociedade 

aprova como qualquer coisa honesta e boa, que espíritos benfazejos estão 

distribuindo pela cidade. (TEIXEIRA, 1997, p. 247, apud SCHINEIDER, 

2010).  

 

 

           As aulas tinham início às 07h e término às 12h. O tempo era dividido entre seis aulas 

de cinquenta minutos cada, e um intervalo de quinze minutos que acontecia às 9h30. O lanche 

era servido na própria sala de aula. A pessoa responsável pela cozinha, logo no início do dia, 

fazia a contagem dos alunos e no horário do lanche retornava à sala para a entrega. Os alunos 

comiam na mesma mesa em que realizavam as atividades pedagógicas. Talvez pela 

rotatividade de professores, não havia uma rotina de funcionamento da sala de aula regular.   

 

          Os alunos A1 e A2 sentavam-se nas primeiras carteiras da primeira e segunda fila, para 

que o professor de apoio pudesse sentar estrategicamente entre eles. Tal como já referido,  

durante a pesquisa o professor de apoio que acompanhava A1 e A2 ficou afastado por licença 

médica, deste modo, coube a mim, professora de AEE, a tarefa de acompanhá-los na sala de 

aula regular durante as aulas de língua portuguesa e matemática, pois não seria possível 

acompanhá-los em todas as aulas e abrir mão do atendimento dos demais alunos. Vale 

esclarecer que a escolha pelas disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática para 

acompanhamento do professor de apoio e professor de AEE é uma orientação da Rede 

Estadual de Ensino de Goiás, já que um mesmo professor de apoio acompanha mais de uma 

sala de aula no mesmo turno. Por conta disso, esse “apoio itinerante” elege essas disciplinas 

como prioritárias.  

 

           Nesse sentido, Mantoan nos alerta que “também às disciplinas é atribuída uma escala 

de valores, em que a matemática reina absoluta, como a mais importante e poderosa, enquanto 

as Artes e Educação Física quase sempre estão lá pra trás” (2003, p:29). Diante disso, estamos 

dizendo aos nossos alunos quais conteúdos são mais importantes, ao mesmo tempo em que 

desvalorizamos a diversidade ao classificarmos essas habilidades.  

            



58 

 

          A mesma autora complementa com uma observação sobre os professores itinerantes 

que, segundo ela, “atuam sobre os sintomas, oferecem soluções particularizadas, locais, mas 

não vão ao fundo nos problemas e nas causas. Trata-se de mais um serviço da educação 

especial que neutraliza os desafios da inclusão” (2003, p:48). Por várias vezes, antes de iniciar 

esta pesquisa, já havia podido observar que quando o professor de apoio se ausentava de uma 

sala de aula para atender a outra, os professores regentes sentiam-se perdidos, pois estavam 

acostumados a deixar a responsabilidade de ensinar para o colega. Realmente, a existência do 

professor especialista em sala tende a acomodar o professor regular, tirando-lhe a 

oportunidade de buscar soluções para as dificuldades de aprendizagem que possam surgir, 

reforçando a ideia de que o problema é apenas do aluno e que só um professor especialista é 

capaz de resolvê-lo.  

 

A fragmentação das disciplinas em diferentes áreas do conhecimento foi um problema 

de ordem prática enfrentada por A1 e A2 no período de aula regular. A1 não conseguia 

identificar as disciplinas e confundia com frequência o nome dos professores e os conteúdos.  

A2 não conseguia concluir as atividades no tempo regular das aulas e a realização das 

atividades acabava comprometida. Sobre essa fragmentação, Mantoan explica:  

 

 
O ensino curricular de nossas escolas, organizado em disciplinas, isola, 

separa os conhecimentos, em vez de reconhecer suas inter-relações. 

Contrariamente, o conhecimento evolui por recomposição, contextualização 

e integração de saberes em redes de entendimento, não reduz o complexo ao 

simples, tornando maior a capacidade de reconhecer o caráter 

multidimensional dos problemas e de suas soluções. (2003, p: 13). 

 

A divisão do currículo em disciplinas como matemática e Língua Portuguesa 

e outras fragmenta e especializa os saberes e faz cada matemática escolar ser 

um fim em si mesmo, e não um dos meios que dispomos para esclarecer o 

mundo em que vivemos e para entender melhor nós mesmos.  (2003, p: 28). 

 

 

 No entanto, a colaboração entre AEE, disciplinas e os docentes durante a realização das 

atividades propostas nesta pesquisa contribuiu para a solução de problemas causados por essa 

fragmentação. Diante dessa nova realidade, precisei adequar meus objetivos e minhas ações, 

pois agora estaria acompanhando A1 e A2 em sala regular e no AEE. Nesse sentido, não 

bastava ter acesso ao Currículo Referência da Rede de Ensino ou aos planejamentos 

quinzenais dos professores regentes de português e matemática, senti a necessidade de 
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desenvolver um trabalho mais próximo e interdisciplinar com os professores regentes de 

português e matemática.  

 

Para isso, marquei uma reunião entre a coordenadora pedagógica e estes colegas. Em 

um primeiro momento, apresentei a proposta da pesquisa detalhadamente, distribui cópias do 

projeto, respondi aos questionamentos que surgiram e falei sobre a nova realidade que se 

apresentava em relação ao acompanhamento nos dois espaços escolares: sala de aula e sala de 

atendimento especializado. Solicitei a colaboração deles e me comprometi em ajudá-los em 

seus planejamentos, para que experimentássemos estratégias pedagógicas a partir das 

necessidades educacionais específicas de A1 e A2, mas que atendessem também às dos 

demais alunos. Segundo Mantoan, a inclusão implica uma mudança de perspectiva 

educacional, pois não atinge apenas alunos com deficiência e os que apresentam dificuldades 

de aprender, mas todos os demais: 

 

Nesses ambientes educativos, ensinam-se os alunos a valorizar a diferença 

pela convivência com seus pares, pelo exemplo dos professores, pelo ensino 

ministrrado na sala de aula, pelo clima sócio-afetivo das relações 

estabelecidas em toda a comunidade escolar – sem tensões competitivas, mas 

com espírito solidário, participativo. Escolas assim concebidas não excluem 

nenhum aluno de suas classes, de seus programas, de suas aulas, das 

atividades e do convívio escolar mais amplo. São contextos educacionais em 

que todos os alunos têm possibilidade de aprender, frequentando uma mesma 

e única turma. Essas escolas são realmente abertas às diferenças e capazes de 

ensinar a turma toda. (MANTOAN, 2003, p. 36). 

 

 

Sendo assim, realizamos vários encontros ao longo da pesquisa e, a partir das 

discussões, foi possível planejar, desenvolver e avaliar um conjunto de atividades que, 

utilizando instrumentos midiáticos com acesso à rede de informação global, pudesse 

contribuir de forma efetiva para o processo de escolarização dos alunos com e sem 

diagnóstico de deficiência. 

 

Durante as aulas regulares, era preciso incentivar A1, auxiliando-a na execução das 

tarefas solicitadas pelos professores regentes. Em contrapartida, ela me pedia para passar 

atividades de cobrir pontinhos, ligar nomes aos desenhos, pinturas, entre outras, que ela se 

sentia confortável e considerava fácil e as realizava sem ajuda. Eu sempre usava palavras de 

incentivo, falando baixo e questionando se estava entendendo o proposto, buscando identificar 
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as dificuldades manifestadas por ela. Embora ela se negasse a fazer, alegando que estava 

cansada ou com sono, eu não desistia, insistindo que era preciso abandonar as atividades de 

repetição e de coordenação motora, para que pudesse acompanhar a turma.  

       

 Nesse sentido, Mantoan nos alerta que: 

 

 
[ao] avaliarmos propostas de ação educacional que visam à inclusão, 

encontramos habitualmente, nas orientações dessas ações, dimensões éticas 

conservadoras. Essas orientações, no geral, expressam-se pela tolerância e 

pelo respeito ao outro, que são sentimentos que precisamos analisar com 

mais cuidado, para entender o que podem esconder em suas entranhas. A 

tolerância, como um sentimento aparentemente generoso, pode marcar uma 

certa superioridade de quem tolera. O respeito, como conceito, implica um 

certo essencialismo, uma generalização, que vem da compreensão de que as 

diferenças são fixas, definitivamente estabelecidas, de tal modo que só nos 

resta respeitá-las. (2003, p:19). 

 

 
A partir dessa reflexão, observa-se que as atividades repetitivas e de coordenação 

motora até então propostas à A1 demonstravam um sentimento de descrença e tolerância, 

como se a deficiência fosse “fixada” na aluna e que qualquer esforço seria inútil.  Assim, já 

que a mesma não poderia evoluir em sua aprendizagem, o melhor seria aceitá-la e oferecer 

aquilo que supostamente ela seria capaz de fazer. Diante disso, foi preciso um trabalho de 

conscientização com a aluna, a família, os colegas e com a equipe pedagógica no sentido de 

resgatar a crença em suas potencialidades.  

 

Para exemplificar esse trabalho, uma das experiências vividas nessa pesquisa aconteceu 

na sala regular durante uma aula de língua portuguesa. Na ocasião, eu acompanhava os dois 

participantes desta pesquisa e enquanto a professora regente distribuía uma atividade 

xerocopiada a todos os alunos, não foram entregues atividades diferenciadas aos alunos 

pesquisados como era de costume. Nesse momento, percebi a curiosidade de A1 diante dos 

exercícios que estavam na folha. Rapidamente a aluna começou a olhar as atividades dos 

colegas, comparando-as com as suas, e que ela estava orgulhosa em constatar que sua 

atividade era a mesma que oferecida aos colegas de sala. Em seguida, ela disse que não queria 

mais fazer atividades de criança.  

 

Frente a isso, comecei a observá-la e me vi diante de um grande desafio, ao entender 

que não era a aluna quem tinha que aprender o que eu propunha, mas eu é que precisava 



61 

 

entendê-la e adequar minha metodologia para que a mesma se sentisse parte daquele grupo. 

Também Mantoan nos atenta para o fato de que:  

 

Não se consegue predeterminar a extensão e a profundidade dos conteúdos 

a serem construídos pelos alunos nem facilitar/adaptar as atividades 

escolares para alguns, porque somos incapazes de prever, de antemão, as 

dificuldades e as facilidades que cada um poderá encontrar para realizá-las. 

Porque é o aluno que se adapta ao novo conhecimento e só ele pode regular 

o processo de construção intelectual. (2003, p:37). 
    

 

Para Vygotsky (1991), ainda que a condição biológica seja permeada por 

especificidades e particularidades ao desenvolvimento, os desafios não são só para o sujeito, 

mas para todos nós educadores e para a sociedade na qual ele está inserido, no sentido de 

buscarmos e criarmos as condições para o desenvolvimento de suas funções psicológicas 

superiores.  

 

No caso de A2, era preciso intervir constantemente na realização das atividades, pois 

ele, apesar de compreender a maioria do que era proposto pelos professores, não se 

determinava a fazer, ignorando completamente a fala dos professores e focando apenas nos 

jogos e músicas disponíveis em seu notebook.  Para A2, as intervenções, além de serem 

constantes, eram necessárias para manter a atenção dele focada nas atividades exigidas na sala 

de aula.  

 

Deste modo, em um primeiro momento, foi observado no ambiente de sala de aula 

regular a necessidade de certa “flexibilização curricular”. Para isso, não poderia haver duas 

propostas pedagógicas: uma direcionada aos alunos sem deficiência e outra aos alunos com 

necessidades educacionais especiais. Atenta ao que explica Mantoan (2003), percebi a urgente 

necessidade de trabalhar os mesmos conteúdos, porém, com estratégias diferenciadas para 

atender às necessidades de entendimento e representação do conteúdo escolar não só para A1 

e A2, mas para todos.   

 

 Também de acordo com dados dessa pesquisa, as expectativas do aluno com 

deficiência com relação à escola são muitas vezes frustradas, não por incompetência ou falta 

de capacidade intelectual, mas por negligência do sistema educacional ou da própria escola 

que não utiliza os recursos didáticos adequados para a facilitação do processo ensino-
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aprendizagem. Isso pode ser verificado no depoimento da aluna pesquisada, cujo desejo de 

escrever o próprio nome para que pudesse assinar a carteira de identidade havia sido ignorado 

ao longo de vários anos escolares. Esse desejo se justificava pela necessidade da aluna de ser 

reconhecida socialmente nas situações em que a sua assinatura era exigida. Segundo ela, 

agora poderia assinar suas atividades escolares e também a listas de frequência escolar, 

sentindo-se. assim, realmente parte de um determinado grupo social.  

 

Na realidade que se apresentava, sem a intervenção do professor de apoio, A1 e A2 não 

realizavam as atividades propostas em sala de aula. Ou seja, como não eram acompanhados, 

não recebiam (e nem produziam qualquer) conhecimento científico sistematizado, pois se 

encontravam afastados dos demais alunos e de seus aprendizados. Em suma, mesmo estando 

presentes, inseridos, dentro do espaço de uma sala de aula regular, não estavam incluídos 

pedagogicamente, não recebiam escolarização neste local propício e designado para tanto. E 

um dos motivos para este fato era a própria dificuldade dos regentes diante do desafio de 

ensinar os conteúdos formais aos alunos diagnosticados com deficiência, (re)velado sob o 

argumento de não se sentirem ou não terem sido preparados para esse trabalho.  

 

Como explica Mantoan (2003, p.44), comumente os professores esperam uma formação 

que lhes permita aplicar esquemas de trabalho pedagógico predefinidos as suas salas, que 

garantam uma solução de problemas que presumem encontrar em situações de ensino 

inclusivo. E, em sua visão, mais uma vez, é a imprecisão de conceitos que causa a distorção 

da compreensão do significado de ser um professor qualificado para este trabalho, devido às 

seguintes razões:  

 

l) Por terem internalizado o papel de praticantes, os professores esperam que 

os formadores lhes ensinem a trabalhar, na prática, com turmas de alunos 

heterogêneas, a partir de aulas, manuais, regras, transmitidas e conduzidas 

por formadores, do mesmo modo como ensinam, nas salas de aula. 2) 

Acreditam que os conhecimentos que lhes faltam para ensinar alunos com 

deficiência ou dificuldade de aprender referem-se primordialmente à 

conceituação, à etiologia, aos prognósticos das deficiências e dos problemas 

de aprendizagem e que precisam conhecer e saber aplicar métodos e técnicas 

específicas para a aprendizagem escolar desses alunos, se tiverem de “aceitá- 

los” em suas salas de aula. 3) Querem obter, o mais rápido possível, 

conhecimentos que resolvam problemas pontuais a partir de regras gerais.  
 

2.3 AEE na Sala de Recurso Multifuncional: atenção ao aluno com diagnóstico 
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       As Salas de Recursos Multifuncionais são espaços da escola onde se realiza o 

Atendimento Educacional Especializado. São constituídas de equipamentos, mobiliários, 

materiais didáticos e pedagógicos, oferecidos pelo programa de implantação das Salas de 

Recursos Multifuncionais (SRMF), por meio da portaria nº 13, de 24 de abril de 2007, sendo 

estes entregues diretamente às escolas cadastradas pelo Censo Escolar, geralmente de forma 

parcial.  

Este programa de implantação das SRM “atende à demanda das escolas públicas que 

possuem matrículas de alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento ou 

superdotação/altas habilidades” (BRASIL, 2010, p.31). Em contrapartida, os gestores do 

Município, do Estado ou do Distrito Federal disponibilizam o professor de AEE, bem como o 

espaço físico nas escolas.  

 

As salas de recursos multifuncionais do Tipo I e Tipo II são diferenciadas pelos 

materiais / recursos que as compõem, de forma a colaborarem na eliminação das barreiras e 

garantirem a participação dos alunos em sala de aula. Na escola investigada, a SRMF tinha a 

composição dos materiais e dos equipamentos alterados, incompletos, com falta de 

manutenção e tendo seu espaço físico limitado durante este período de 2008 a 2015. 

 

Ao iniciarmos esta pesquisa a sala estava composta por dois armários em péssimo 

estado de conservação, alguns jogos pedagógicos, um computador, uma impressora, três 

mesas e doze cadeiras plásticas, uma lixeira, um quadro branco e um ar condicionado. 

Durante o período em que a pesquisa foi desenvolvida, eram atendidos quarenta e seis alunos 

no AEE com diversos laudos, entre eles alunos com deficiência intelectual,  autismo, paralisia 

cerebral, deficiência visual, cegueira, surdez, dislexia, transtornos comportamentais e 

transtorno de défict de atenção e hiperatividade. 

 

Apesar do atendimento a alunos com deficiência visual, baixa visão e cegueira exigir 

uma sala do Tipo 2, os recursos destinados a esta escola eram relativos ao tipo 1. A 

disponibilidade de recursos que atendam ao mesmo tempo às diversas condições visuais dos 

alunos pressupõe a utilização do sistema Braille, de fontes ampliadas e de outras alternativas. 

Portanto, as estratégias de aprendizagem, os procedimentos, os meios de acesso ao 

conhecimento e à informação, bem como os instrumentos de avaliação não estavam 

adequados às condições visuais destes alunos. Logo, tanto a limitação do espaço físico quanto 

a precariedade e a falta de materiais, equipamentos e mobiliários dificultavam o trabalho do 
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professor de AEE e, consequentemente, o pleno desenvolvimento dos alunos atendidos. 

 

 De acordo com a política do AEE, o tempo para esse atendimento é definido conforme 

a necessidade de cada aluno e as sessões devem acontecer em período inverso ao das aulas 

regulares. Durante o período desta pesquisa, o AEE funcionava com o mesmo professor no 

período da manhã e da tarde, para atender no contraturno e os atendimentos aconteciam tanto 

individualmente quanto em grupos, geralmente duas vezes por semana, tendo a duração de 

uma hora cada. Um lanche também era oferecido às crianças que frequentam o atendimento. 

 

No início, A1 era atendida às segundas e quartas de 15h às 16h e A2 na terça e quinta de 

15h às 16h. Após duas semanas, esses atendimentos foram marcados para o mesmo horário e 

os dois passaram a ser atendidos às terças e quintas de 15h às 16h. Essa mudança foi devida à 

tentativa de se recriar, também no ambiente de AEE, os momentos de troca e colaboração 

percebidos entre A1 e A2, na sala de aula regular. Convicta nas formulações teóricas de 

Vygotsky (1991), apostei em sua explicação de que o desenvolvimento das funções 

psicológicas superiores envolve o outro e o outro torna-se condição para o desenvolvimento, 

isto é, que a relação do homem com o mundo é mediada pelo outro e pelos sistemas 

simbólicos, como a linguagem.  

 

De fato, no percurso dessa pesquisa, em vários momentos de realização das atividades, 

essa parceria demonstrou favorecer a aprendizagem dos sujeitos participantes, ou seja, foi 

possível perceber a influência positiva que cada um exercia sobre o outro. Para exemplificar, 

como A2 tem grande habilidade com instrumentos musicais e adora cantar e apresentar 

números musicais em ocasiões festivas e culturais na escola, a partir deste convívio, tanto na 

sala de aula regular quanto na sala do AEE, A1 passou a demonstrar interesse pela música e 

dança, e a participar de apresentações escolares acompanhando o colega.  Diante disso, 

percebi uma melhora em sua articulação das palavras, ritmo, memória, autoestima e uma 

redução significativa de suas ausências, já que anteriormente era considerada uma aluna muito 

faltosa.  

 

Outro momento que exemplifica essa troca foi durante as sessões do AEE: A1 

expressava o desejo de utilizar aparelhos midiáticos como celulares e computadores. Nesse 

sentido, A2 contribuiu significativamente para que A1 desenvolvesse habilidades com o uso 
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desses aparelhos. Ela aprendeu a ligar o computador, desligar, abrir pastas, usar programas 

para assistir a vídeos, alguns jogos online, regular o volume, utilizar o Word e também 

programas como o Paint para desenhar e realizar atividades escolares.  A partir dessas 

habilidades desenvolvidas com a ajuda de A2, A1 aprendeu a usar o aplicativo Whatsapp no 

celular para interagir com outras pessoas individualmente ou em grupos, por meio de 

mensagens de áudio, fotografias, emoj e emoticons.   

 

Sendo assim, A2 também pôde se beneficiar com essa parceria, já que A1, sendo muito 

prestativa, e compreendendo as limitações de A2 devido a sua cegueira, auxiliava A2 em 

questões práticas como ajudar na organização de seu material, buscando o notebook dele na 

secretaria e ligando-o na tomada, buscando água, auxiliando-o durante o manuseio de 

materiais em aulas práticas, conduzindo-o durante atividades em grupo e fazendo a descrição 

do lanche, dos lugares e das pessoas. A1 também tinha um papel importante na confecção dos 

materiais adaptados para A2, já que gostava de pintar e recortar, ela sempre ajudava na 

confecção de materiais e figuras em alto relevo e também com recortes e colagem de material 

concreto.   

 

A partir disso, pode-se dizer que a educação escolar favoreceu o desenvolvimento e 

levou os participantes dessa pesquisa a um estágio mais complexo de interação, 

comportamento e funcionamento intelectual. Segundo Vygotsky, “o aprendizado 

adequadamente organizado resulta em desenvolvimento mental e põe em movimento vários 

processos de desenvolvimento que, de outra forma, seriam impossíveis de acontecer” (1991, 

p. 118). 

 

Além dessa parceria construtiva entre A1 e A2, havia também uma boa relação entre as 

famílias e a escola. A avó de A1 e a mãe de A2 sempre revezavam para levar e buscar os 

alunos nos horários de aula regular e no atendimento especializado, já que moram na mesma 

rua. Tanto a avó de A1 quanto a mãe de A2 eram presentes no ambiente escolar, participativas 

nas reuniões e eventos, mas tinham dificuldades em ajudá-los nas atividades escolares.  

 

Como o propósito da pesquisa era que os trabalhos desenvolvidos no AEE fossem 

organizados de acordo com as necessidades individuais de A1 e A2, ou seja, para suprir suas 

dificuldades em relação aos conteúdos acadêmicos, no dia a dia escolar e em outras instâncias 

sociais, após a assinatura dos termos de consentimento pela direção da escola e pelos pais, em 
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agosto de 2015, ofereci aos dois alunos atividades escritas de interpretação textual com 

questões objetivas de múltipla escolha, leitura oral de textos curtos, frases e palavras em 

diferentes níveis de complexidade, a fim de identificar o grau de alfabetização/letramento em 

que se encontravam.   

 

Durante o horário destinado ao atendimento educacional especializado, pude observar 

que embora A1 fosse considerada não alfabetizada, compreendia a função da escrita como 

uma representação simbólica. Certa vez, solicitei que ela reproduzisse a parte que mais havia 

gostado de uma história lida por mim e ela escreveu: DANESRAS. Quando pedi que 

interpretasse a sua produção escrita, leu o texto fazendo correspondência entre as unidades 

das palavras e a sequência das letras escritas: Ela (DA) comeu (NES) bastante (RAS).   

 

Aqui, não há evidência efetiva da relação fonema-grafema no que a aluna escreve, 

assim como não há uma segmentação correta das palavras de modo a provocar o desejado 

efeito de sentido, de quem escreve, em quem ouve e/ou lê. Entretanto, embora não se submeta 

adequadamente à estrutura formal da escrita alfabética, sua interpretação da leitura, nesta 

escrita, indica, sim, uma orientação silábica; demonstra que ela reconhece que há um processo 

em funcionamento, que este sistema de linguagem, como representação simbólica do 

pensamento, exerce uma função interativa, que serve para os sujeitos registrarem fatos e 

atuarem no mundo.   

 

Já nos primeiros encontros, pude identificar que, ao contrário, A2 demonstrava certo 

domínio do processo de ler e interpretar, pois podia resolver a maioria das atividades que lhe 

eram propostas. Mas, embora apresentassem um nível de alfabetização diferente em relação à 

escrita, ambos demonstravam reconhecer a importância dessa linguagem no seu dia a dia: A1 

desejava aprender a escrever o seu nome completo para assinar sua carteira de identidade, e 

A2 queria produzir bilhetes e encaminhá-los para uma garota de sua sala de aula.  

 

Em seguida, verifiquei a condição física e motora de A1 e A2 na utilização dos recursos 

midiáticos. Para isso, observei a utilização da motricidade ampla (uso dos braços, pernas e 

tronco) para controlar os movimentos dos braços, manter a cabeça ereta ou se firmar na 

cadeira; e da motricidade fina (uso das mãos e dos dedos) para manusear o teclado 

convencional, mouse, touch screen para tablet e celular. No caso da motricidade ampla, A1 e 
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A2 demonstraram controle no uso dos braços, pernas e troncos, já na motricidade fina, apenas 

A2 demonstrou maior precisão e familiaridade no manuseio dos objetos oferecidos.   

 

Após essas constatações, investiguei a familiaridade dos alunos com os recursos 

midiáticos que eram utilizados na sala multifuncional, oferecendo a eles tablets e 

computadores com acesso à rede global, a fim de registrar o uso que já faziam e suas 

expectativas em relação a esses instrumentos. Apesar da pouca habilidade com o uso desses 

recursos, A1 demonstrava interesse em jogos, fotografia e na comunicação via aplicativo 

whatsapp. Já A2 demonstrava grande familiaridade e domínio na utilização desses recursos, 

tendo como principais interesses os jogos e aplicativos de música, além do uso do aparelho 

celular.  Não obstante fizessem uso de tecnologias de informação e comunicação em níveis de 

habilidades diferentes, ambos a adotavam como mediadoras de suas interações e integrações 

sociais, tanto na escola como fora dela.   

 

Com este diagnóstico, a partir do mês de setembro, ofereci aos alunos pesquisados 

atividades de leitura e escrita diferenciadas, que foram desenvolvidas com diversificados 

recursos das TICs.  Como já mencionado, essas atividades foram planejadas a partir do 

Currículo Referência da Rede Estadual de Ensino, conforme orientação da SEDUCE e, 

segundo a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva- 

MEC, que garante ao aluno com necessidades educacionais especiais direito à igualdade de 

oportunidades de acesso ao currículo escolar.  

 

Foram pensadas em uma perspectiva interdisciplinar que, de acordo com a Lei de 

Diretrizes e Bases Nº 9.394/96 e com os PCNs, é uma forma de desenvolver um trabalho de 

integração dos conteúdos de uma disciplina com outras áreas de conhecimento e, assim, 

contribuir para o aprendizado do aluno com necessidades educacionais especiais.  A partir 

dessa perspectiva busquei uma forma de superar a fragmentação entre as disciplinas, 

proporcionando um diálogo entre elas, relacionando-as entre si para a compreensão da 

realidade.  

 

Desenvolvidas tanto no período de aula regular quanto durante o atendimento 

educacional especializado, as atividades planejadas sob uma ótica interdisciplinar 

enriqueceram as experiências vividas e, consequentemente, a coleta dos dados que foram 
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registrados por meio de gravações em vídeos e relatos escritos em diários de bordo. A cada 

aula foram observados: 

 

1. Se A1 e A2 foram capazes de utilizar os recursos. 

2. Qual o produto textual (escrito, falado, desenhado) fruto das atividades. 

3. A relação que A1 e A2 foram capazes de fazer entre a atividade desenvolvida e 

sua inserção sócio-cultural no mundo letrado. 

 

Os planejamento e desenvolvimento dessas atividades bem como a análise das 

experiências vivenciadas serão detalhados no próximo capítulo. 
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CAPÍTULO III 

 

3.  PRODUTO EDUCACIONAL: UMA SISTEMATIZAÇÃO DO CONHECIMENTO 

 

3.1 Sequência Didática I: socialização d/na produção textual  

 

Para planejar e desenvolver as atividades escolares que serão descritas e analisadas a 

seguir, tomei como base teórica a proposta educacional inclusiva de Mantoan (2003), que 

acredita na possibilidade de ressignificação da escola regular para atender a todos os seres 

humanos; os fundamentados sobre a Defectologia de Vygotsky (1997), quando aposta nas 

características singulares do sujeito com deficiência como sendo caminhos alternativos para o 

seu desenvolvimento cognitivo; e a formulação de letramento de Soares (2010), que toma o 

processo de leitura e escrita como prática social. Estes conhecimentos foram sistematizados, 

pois, nas “sequências didáticas” que se constituem o “produto educacional” dessa dissertação, 

tal como previsto em Programas de Mestrado na modalidade Profissional.  

 

Esse processo se efetivou da seguinte maneira: após avaliar os níveis de letramento, a 

condição física e motora e a familiaridade de A1 e A2 na utilização das TICs, iniciei esta 

etapa da pesquisa verificando o Currículo Referência da Rede Estadual de Ensino, que é 

adotado nas escolas da rede estadual de Goiás para orientar a seleção dos conteúdos mínimos 

a serem trabalhados em cada disciplina e ano de escolaridade. A partir da análise desse 

documento e do acesso aos planejamentos bimestrais dos professores regentes de língua 

portuguesa e matemática do 2º ano do ensino médio, em parceria, esses colegas e eu 

repensamos as atividades que já haviam sido programadas, lançando mão de recursos 

midiáticos. As aulas anteriormente planejadas foram modificadas também, porque 

percebemos que era possível estabelecer uma relação interdisciplinar entre os conteúdos 

dessas duas disciplinas e os conteúdos de ciências biológicas.   

 

Para isso, foi necessária a realização de pequenas reuniões, intermediadas pela 

coordenadora pedagógica da escola, além de conversas informais e trocas de e-mails. Durante 

o contato com esses professores procurei demonstrar, a partir da teoria e da prática, que a 

diversificação de estratégias e recursos poderia beneficiar todos os alunos e não apenas os 

dois participantes da pesquisa.  
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Coube também esclarecer que, embora a Resolução nº 4/2009 rezasse que eram 

necessárias uma formação inicial que habilitasse para o exercício da docência e uma formação 

específica na educação especial, que eu possuía, também expressava a compreensão de que o 

professor de apoio, como eu, não deveria substituir o regente da sala de aula regular, mas 

desenvolver um trabalho colaborativo: 

 

Estabelecer a articulação com os professores da sala de aula comum e com 

demais profissionais da escola, visando à disponibilização dos serviços e 

recursos e o desenvolvimento de atividades para a participação e 

aprendizagem dos alunos nas atividades escolares; bem como as parcerias 

com as áreas intersetoriais. (BRASIL, 2010, p.5). 
 

 

De fato, o ensino colaborativo foi de grande valia para esta pesquisa, pois possibilitou 

aos professores do ensino regular e a mim, professora pesquisadora de atendimento 

especializado, trocar e experimentar vivências que foram fundamentais para a preparação e o 

desenvolvimento das atividades interdisciplinares, que denominamos de “sequências 

didáticas”.  

 

No caso desta pesquisa, esse trabalho foi efetivado na classe comum sendo ampliado ao 

atendimento educacional especializado.  Essa colaboração facilitou a permanência dos alunos 

com necessidades educativas especiais no mesmo espaço que os demais, corroborando a 

inclusão e criando uma alternativa no ensino especial em que classe comum e sala de recursos 

se complementaram.  

 

Esta primeira sequência didática (SD) teve a duração de 10 horas/aulas, e foi 

desenvolvida entre os dias 26 de outubro e 13 de novembro de 2015, pela professora regente 

de língua portuguesa, tendo como conteúdo o “gênero notícia”. Esta e as demais atividades 

foram planejadas para os trinta e quatro alunos da segunda série do ensino médio da escola 

pesquisada. 

 

Ao iniciar a organização dessa SD, me preocupei em contribuir com a formação, dentro 

e fora da escola, de sujeitos autônomos e socialmente participativos, capazes de discernir e 

tomar posições frente ao que lê, vê, escuta... Esta preocupação surge aqui, pois pode ocorrer, 

em atividades de leitura e escrita, que o aluno não tenha ainda a possibilidade de selecionar o 

que é mais ou menos importante, o que é principal ou secundário, pois, em um texto, muitas 
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informações estão implícitas e o leitor precisa relacioná-las com o que já aprendeu em outros 

momentos de estudo e/ou com o seu conhecimento de mundo, do dia a dia.  

 

Por isto, julguei necessário propor atividades significativas de leitura, diferentes das 

consideradas mecânicas, as quais o aluno apenas lê ou escreve porque o professor solicitou, 

sem que seja capaz de reconhecer seu significado e sentido em relação ao seu próprio mundo. 

Afinal, tal como reitera Soares (2010), “pessoas que não incorporaram os usos da escrita não 

se apropriaram plenamente das práticas sociais de leitura e de escrita”; daí a necessidade de se 

criar estratégias pedagógicas que orientassem os alunos no sentido de utilizarem o 

conhecimento produzido socialmente para a interação com os diversos textos disponíveis na 

sociedade letrada.  

 

Os procedimentos adotados para a organização dessa SD foram: 

 

1. APRESENTAÇÃO DE UMA SITUAÇÃO: necessidade / motivo de produção. 

2. SELEÇÃO DO GÊNERO TEXTUAL: observação sobre o que dizer, para quem, em que 

local de circulação etc. 

3. RECONHECIMENTO DO GÊNERO SELECIONADO (por meio de):  

a) Pesquisa sobre o gênero.  

b) Leitura de textos do gênero, explorando e estabelecendo relações entre: 

- sua função social,  

- seu conteúdo temático,  

- sua estrutura composicional (características, tipologia predominante etc.)  

- seu estilo (análise linguística).  

4. PRODUÇÃO DE TEXTO: escrita do gênero discursivo, tendo em vista a necessidade 

apresentada na situação inicial. 

5. REESCRITA DO TEXTO: com o objetivo de aproximá-lo, ao máximo possível, de seus 

“modelos” que circulam socialmente. 
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6. CIRCULAÇÃO DO GÊNERO: tendo em vista o(s) interlocutor(es) definido(s) 

oficialmente.  

 

 O desenvolvimento desta e das demais SD teve a minha presença em sala de aula 

regular, bem como a participação efetiva dos colegas regentes. Inicialmente, antes mesmo do 

reconhecimento do “gênero notícia”, foi proposto aos alunos – já organizados em grupos - um 

trabalho de reconhecimento dos variados gêneros que compõem os jornais. Para isso, os 

alunos manusearam diversos deles e também foram levados para a sala de informática para 

que pudessem acessar alguns, também online. Embora estivessem visualizando outros 

gêneros, foi esclarecido que o objetivo do trabalho era, em especial, reconhecer as notícias 

veiculadas.  

 

       Após as explicações iniciais sobre as atividades que seriam realizadas, foi apresentada 

uma situação real de produção escrita aos alunos: eles fariam o papel de repórteres e 

produziriam uma notícia que seria veiculada na rede social da escola e no jornal impresso 

chamado “Lagartixa”, por se tratar de um jornal cuja circulação é feita a partir de sua 

exposição nas paredes da escola.  

 

       Nesse sentido, buscou-se esclarecer a diferença entre uma notícia e uma reportagem 

(gêneros que se aproximam muito), e que, ao término, iriam elaborar uma notícia cujo fato 

seria a Feira de Ciências da Escola. Foram informados, também, que escolheríamos um dos 

textos para ser reproduzido em um dos jornais online da cidade.  

 

     Assim, nesse momento da atividade na sala de aula regular, percebi a dificuldade de A1 e 

A2 em classificar os textos como pertencente ao gênero notícia mesmo após várias 

explicações e leituras. Por isto, retomei a questão em outras cinco sessões de atendimento 

especializado, reforçando a ideia de que a notícia relatava informações que ocorreram, ou que 

ocorreriam na cidade, no estado, no país ou no mundo, tendo como principal intenção 

informar o leitor, com exatidão, sobre determinados fatos, de maneira clara, direta e objetiva, 

sem deixar transparecer a opinião do autor.  Também exemplifiquei com situações cotidianas, 

como quando A1 me contou que sua tia estava grávida, e a descoberta do sexo do seu primo 

após um exame de ultrassonografia. Para que esse exemplo se formalizasse e a ideia fosse 

mais bem abstraída, pedi a A2 que redigisse essa notícia em seu notebook enquanto A1 

relatava seus detalhes.   
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A partir do texto digitado, pedi que A2 fizesse a leitura em voz alta simulando um 

âncora de um telejornal. Inferi que A1 havia percebido a semelhança daquela leitura com as 

notícias que ela já havia visto nos telejornais, quando disse: “minha tia está na TV”. Nesse 

momento percebi que a partir do estabelecimento dessa relação entre o telejornal e a leitura de 

A2, A1 começava a compreender o gênero estudado, sendo essa compreensão reforçada por 

A2 quando disse: “Então tudo que acontece pode ser notícia?”. 

 

Na sequência, levando em consideração o fato de A1 não ser alfabetizada e o desejo de 

desenvolver uma atividade em grupo entre A1 e A2, optei por não usar o texto escrito e 

trabalhar um vídeo (trecho de um telejornal local) a partir do site de compartilhamento de 

vídeos do youtube. Pedi que A1 e A2 apontassem as características mais comuns que 

perceberam nas notícias e elas foram anotadas por A2 em seu notebook, com a ajuda de A1.  

 

Após a caracterização do gênero, em uma nova proposta de atividade feita a partir da 

observação de um trecho de um vídeo de um telejornal local e da leitura da mesma notícia 

escrita e acessada na página do jornal local online, pedi que A1 e A2 analisassem os textos 

prestando atenção a esses questionamentos: 1- Quem produziu a notícia? Quando foi 

publicada? Em qual veículo ela circulou? Por que e para quem foi produzida? Por que se 

noticiou esse fato? Tal fato afetou sua vida? Por quê? Qual o conteúdo temático nela 

veiculado? Que marcas há no texto que o faz reconhecê-lo como notícia?  

 

Essa atividade foi desenvolvida em parceria e sempre que A1 dava uma resposta 

inadequada, pedia a A2 que respondesse e assim sucessivamente, até que uma resposta 

satisfatória emergisse por parte de A1e A2. Porém, por muitas vezes, foi necessário que eu os 

auxiliasse na construção das respostas, sendo, primeiro, elaboradas oralmente e em seguida 

anotadas por A2 em seu notebook, e copiadas por A1 como uma forma de registro formal em 

seu caderno, pois, como dito anteriormente, apesar de não alfabetizada, A1 tinha sua 

coordenação motora fina bem desenvolvida.  

 

No que se refere à análise linguística, a mesma não foi esquecida e, durante as 

atividades foram trabalhadas a partir de uma abordagem não conceitual, mas prática, com o 

intuito de analisar a polifonia presente na notícia, as retomadas aos termos já apresentados, os 
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pronomes e a quem exatamente eles faziam referências, os tempos verbais e as características 

das frases, dos períodos e dos parágrafos. 

 

Essa análise, mais uma vez, pautou-se nas orientações do Currículo Referência da Rede 

Estadual de Ensino de Goiás, que reforçam e orientam quanto à importância do trabalho com 

a análise linguística em sala de aula. Esclarecem que, considerando a interlocução como ponto 

de partida para o trabalho com o texto, os conteúdos gramaticais devem ser estudados a partir 

de seus aspectos funcionais na constituição da unidade de sentido dos enunciados.  

 

Foi possível perceber que, após as atividades desenvolvidas sobre o gênero notícia, A1 e 

A2 tiveram um desempenho melhor durante as atividades desenvolvidas na sala de aula 

regular, especificamente naquelas que exigiam a identificação das características do gênero 

notícia. Meu colegas e eu constatamos que, de fato, as intervenções anteriores serviram para 

que A1 e A2 pudessem participar, com maior equidade, das atividades propostas ao grupo, 

promovendo assim tanto o acesso ao conteúdo curricular quanto a interação social no 

ambiente escolar.  

 

Na etapa seguinte, o professor regente relembrou a estrutura e a organização do texto 

notícia e solicitou aos alunos que produzissem um texto nesse gênero, a partir de várias 

informações sobre o assunto escolhido: Feira de Ciências da Escola. Para isso, o professor 

solicitou que os alunos se organizassem em duplas e realizassem essa atividade no prazo de 

três semanas.   

 

E, durante o atendimento educacional especializado, iniciei o atendimento de A1 e A2 

reforçando o seguinte desafio: o de se colocarem no lugar de jornalistas e escreverem uma 

notícia sobre a Feira de Ciências da Escola. Tanto A1 quanto A2 receberam a proposta com 

muito entusiasmo, pois a ideia de se tornarem repórteres fez com que ambos se sentissem 

importantes e, assim, ficaram motivados a desenvolver a atividade.  

 

Como os alunos já haviam estudado o gênero entrevista e havia a possibilidade de a 

equipe da direção participar da atividade, pedi a A1 e A2 que, assumindo a função de 

repórteres, questionassem a diretora da escola, a partir de perguntas elaboradas previamente, 

e, assim, recebessem as informações sobre o referido fato. Vale ressaltar aqui a expressão de 
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contentamento de A1 e A2, inclusive com comentários de que tinham o sonho de ser 

jornalista ou repórter.  

 

Durante a entrevista, a postura de A1 e A2 chamou a atenção de todos nós, professores e 

diretora, por conta da segurança e clareza durante os questionamentos. Nesse sentido, as 

respostas foram gravadas com o uso de um aplicativo para smartphones. Isso facilitou o 

trabalho de A1 e A2 no momento da transcrição das informações obtidas que foram digitadas 

por A2 com a utilização de seu notebook, e depois copiadas por A1 em seu caderno.  

 

Este momento da entrevista foi muito interessante, pois serviu como norte para que o 

texto fosse posteriormente organizado. De posse das informações colhidas, A1 e A2 

prepararam-se para a primeira escrita da notícia. Mais uma vez os lembrei para quem iriam 

escrever, sobre o fato e suas informações mais relevantes, enfim, sobre a estrutura de um texto 

do gênero notícia. Ao término do atendimento, tínhamos um texto produzido pela primeira 

vez (rascunho). Nele não fiz nenhuma anotação ou sugestão, pois esse ainda era o momento 

dos alunos, de eles escreverem e organizarem suas ideias.  

 

Nos encontros seguintes na SRMF, pedi que A2 fizesse a leitura do texto digitado em 

voz alta e, a partir disso, perguntei se havia alguma coisa estranha no texto. De imediato A1 

disse que faltavam palavras. Perguntei quais palavras faltaram e A1 não foi capaz de 

identificá-las. Mesmo assim, sua contribuição foi importante, pois a partir disso, A2 começou 

a reescrever o texto. Disse que sabia o que faltava completando algumas frases com algumas 

palavras. Assim, as leituras em voz alta eram repetidas e a cada leitura buscou-se identificar 

pontos de atenção que poderiam ser melhorados a partir da refacção do texto. Durante esse 

processo, trabalhamos o conceito de algumas palavras, assim como a pontuação e a estrutura 

das frases e do parágrafo, tendo, ao final do encontro, um novo produto textual escrito.  

 

Ao término desta atividade, destaco a euforia de A1 e A2 ao constatar que seu texto 

aproximava-se muito das características do gênero notícia. Isso ficou claro quando A1 sugeriu 

que mandássemos aquela notícia para o whatsapp do programa do Oloares (repórter âncora de 

um telejornal local muito popular naquela comunidade).  

Foi perceptível que A1 e A2 construíram o conhecimento, apresentando no texto de sua 

autoria as características específicas desse gênero. Houve, certamente, a incorporação dos 
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conteúdos trabalhados, pois o desempenho do grupo foi satisfatório – mesmo que ao término 

da SD, A2 já se dizia cansado de tanto “estudar‟ notícias”. 

 

Apesar da produção escrita de A1 e A2 não ter sido escolhida para a veiculação no 

jornal local da cidade, ela foi postada no site e no mural da escola, assim como todos os textos 

escritos pelos alunos da turma. Este foi o momento em que se consolidou a compreensão da 

função social da escrita, especialmente, quando A1 e A2 perceberam a reação dos colegas 

lendo seu texto.  

  

Com o desenvolvimento dessa SD, buscou-se encaminhamentos metodológicos capazes 

de garantir uma exploração significativa da leitura e escrita, tendo em vista a funcionalidade 

do gênero e, a partir do uso de instrumentos midiáticos, abriram-se caminhos como via 

alternativas, para a formação de cidadãos ativos socialmente, visto que os alunos foram 

auxiliados na construção do conhecimento em relação ao gênero trabalhado, assim, 

contribuindo para o seu desenvolvimento cognitivo.  

 

3.2 Sequência Didática II: vida d/no espaço geométrico 

 

A segunda sequência didática foi desenvolvida pelo professor regente de matemática e 

por mim, entre os dias 25 de outubro e 15 de novembro de 2015, com a duração de 10 aulas, 

tendo como conteúdo a introdução à geometria espacial, tema que seria trabalhado ao longo 

de todo o bimestre. Tal como as demais, esta SD também englobou a participação dos trinta e 

quatro alunos da segunda série do ensino médio da escola pesquisada. Estas foram as etapas:  

 

1. A partir de uma atividade previamente combinada com os alunos, foi feita a introdução ao 

conteúdo, contextualizando o tema com o manuseio de objetos como dados, caixa de leite, 

caixa de pasta de dente, bola, celular, garrafa de água, copos, casquinha de sorvete, na sala de 

aula.  

 

2. A partir de moldes de sólidos geométricos, os alunos confeccionaram, em grupos de quatro 

integrantes, diversas figuras geométricas em 3D. Com a ajuda do professor, aprenderam a 

identificar e nomear os sólidos geométricos confeccionados.  
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3. Organizados em grupos, os alunos caminharam pela escola identificando e fotografando as 

figuras geométricas estudadas no ambiente escolar. 

 

4. Foi pedido aos alunos que preparassem em slides, para socializarem com a turma, as 

imagens devidamente nomeadas das figuras geométricas fotografadas.  

 

5. Utilizando a sala de informática, foram pesquisados elementos geométricos em situações 

do cotidiano como aquelas encontradas em  casas, campos de futebol, carros e outros, para 

que, a seguir,  fossem introduzidos o cálculo de área e o volume de  figuras geométricas 

espaciais.  

 

 A preocupação inicial ao organizar essa sequência didática era fazer com que os alunos, 

com ou sem diagnóstico de deficiência, entendessem o espaço como um lugar onde podemos 

encontrar todas as propriedades geométricas em mais de duas dimensões, desenvolvendo 

assim diferentes percepções espaciais, um outro situar-se, para encontrar novas maneiras de 

explicar, lidar e se desempenhar no seu ambiente natural e social.  

 

A primeira atividade proposta, previamente combinada com os alunos, cujo objetivo era 

introduzir o conteúdo a partir da contextualização do tema, foi muito significativa para A1 e 

A2.  O manuseio na sala de aula de objetos do cotidiano como dados, caixa de leite, bola, 

celular, garrafa de água e casquinha de sorvete favoreceu a superação de suas dificuldades, 

pois proporcionou novas formas de ver e ler o mundo, de senti-lo, por exemplo, na palma de 

suas mãos. Com isso, a pretensão foi que os alunos chegassem à conclusão que grande parte 

dos objetos que manipulamos no dia a dia é feito de figuras geométricas planas e espaciais, 

estudadas pela Matemática. Tanto A1 quanto A2 se divertiram ao utilizarem objetos do 

cotidiano e sentiram-se, nesse momento, mais próximos dos colegas por compartilharem as 

mesmas experiências.  

 

Durante a proposta de construção dos sólidos geométricos, considerando as limitações 

visuais de A2, foi perceptível o maior envolvimento e disposição de A1 na realização dessa 

atividade. A1 se divertia ao recortar, colorir e colar as figuras, além de interagir e contribuir 

com o grupo, já que suas habilidades eram destaque entre os colegas. Diante dos elogios feitos 

pela turma, ela se empenhava cada vez nas atividades e se oferecia para ajudar aqueles que 

estavam com dificuldades. A ideia desta aula foi: “aprender fazendo”, pois os alunos puderam 
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comparar, recortar, colar e montar os sólidos geométricos, tornando-se os autores de sua 

própria aprendizagem. 

 

Em seguida, de posse dos materiais concretos e, apesar do empenho do professor 

regente durante a aula regular, A1 demonstrou mais dificuldade que A2 na identificação e 

nomeação das figuras geométricas. Sendo assim, foi necessário desenvolver essa proposta 

durante alguns atendimentos na SRMF e, nesse sentido, outras estratégias foram trabalhadas. 

 

Aproveitando o interesse de A1 pelos aparelhos midiáticos, ofereci um smartphone com 

o aplicativo gratuito GoKids  que  ensina o nome das formas geométricas relacionando-as 

com objetos do cotidiano, a partir de jogos de pintar, identificar, nomear e  quebra-cabeças. 

Ao desenvolver essas atividades, A1 demonstrou dificuldade na fala ao nomear as formas e 

também em sua memorização, mas, e, apesar disso, a estratégia dos jogos permitiu que A1 

identificasse e nomeasse algumas formas geométricas básicas como o círculo, o quadrado e o 

triângulo. Sendo assim, constatei a necessidade de continuar o trabalho com as formas 

geométricas desenvolvendo outras estratégias que ampliassem o desenvolvimento de A1 em 

relação a esse conteúdo.   

 

Na aula seguinte, o professor regente propôs aos alunos que caminhassem pela escola 

identificando e fotografando as figuras geométricas estudadas no ambiente escolar. Essa 

atividade foi desenvolvida em parceria, pois enquanto A2 identificava os objetos pelo tato e 

os nomeava, A1 os identificava visualmente e os fotografava utilizando a câmera de um 

celular. Desta forma, os alunos puderam reconhecer as formas geométricas e associá-las ao 

cotidiano.  

 

Ao término dessa atividade os alunos prepararam slides com as imagens coletadas em 

grupo, no laboratório de informática, e retornaram à sala de aula para socialização das 

mesmas. Os slides de A1 e A2 foram organizados com a ajuda de outros dois colegas que 

integravam o mesmo grupo. Na aula seguinte, durante a exposição, A1 e A2 foram 

participativos e contribuíram para o bom desempenho do grupo.  

 

A partir dessa proposta, A1 e A2 puderam constatar que a maioria dos objetos que 

manuseamos ou que encontramos na própria natureza nos faz lembrar dos sólidos 

geométricos, como as árvores (cilindro), a lixeira (cilindro), a CPU e a própria sala 
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(paralelepípedo), a caixa d‟água (cubo), a bola (esfera) e tantos outros. Nesse sentido, esse 

aprendizado tornou-se significativo e aplicável, tanto para A1 quanto para A2.  E, nas aulas 

seguintes, utilizando a sala de informática, foram pesquisados elementos geométricos do 

cotidiano, como janelas, campos de futebol, pneus de carro e outros para que, a seguir, fosse 

introduzido o cálculo de área e volume de figuras geométricas espaciais. 

 

Também durante o atendimento educacional especializado, foram desenvolvidas 

estratégias que atendessem às necessidades singulares de A1 e A2. Para isso, optamos por 

trabalhar com figuras geométricas simples e, pensando nas habilidades manuais de A1 e na 

limitação visual de A2, pedi a A1 que ajudasse na confecção das figuras geométricas planas 

em alto relevo utilizando cola colorida. Com essas figuras geométricas em alto relevo e o uso 

da calculadora do Sistema Dosvox, foi possível que A2 realizasse cálculos sobre áreas e 

volumes que haviam sido propostos pelo professor regente. Ainda, a partir do software Paint, 

utilizado para a criação de desenhos simples e também para a edição de imagens, foi possível 

que A1 desenhasse figuras geométricas, e com a ajuda de uma régua comum compreendesse 

as noções de medidas, identificando também os números na régua e classificando-os em 

menor ou maior. Além disso, A1 e A2 desenvolveram o raciocínio visual para situações 

cotidianas como: quanto “cabe” de água neste pote? (volume), quantos metros de piso eu 

compro? (área).   

 

Sendo assim, as práticas de contextualização da geometria espacial apresentadas nessa 

SD tiveram como principal objetivo servir de estratégia para a significação social do uso da 

matemática, permitindo aos alunos terem uma ideia mais global e mais próxima de suas 

funções reais, do porquê de seu aprendizado. Para a organização e aplicação dessa SD, meus 

colegas e eu partimos do princípio de que o desejo de ensinar e de aprender, a postura de 

observação, indagação e investigação constantes, bem como a valorização e a aceitação das 

diferenças são fatores importantes que repercutem positivamente na elaboração e produção de 

conhecimento. 

 

3.3. Sequência Didática III: realidade d/no mundo virtual 

  

A última SD que descrevo e analiso é fruto de duas atividades, uma de matemática e 

outra de língua portuguesa, organizadas e desenvolvidas em parceria com os professores 

regentes. Da mesma forma que as anteriores, esta levou em consideração a orientação do 
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Currículo da Rede Estadual de Ensino de Goiás e foi realizada na mesma turma do 2º ano do 

ensino médio, que é normalmente composta por trinta e quatro alunos.  

 

Diferentemente das demais SD, esta não contou com a participação de A1, pois a aluna 

não esteve presente à escola, nesse período. E embora essas atividades tenham sido 

desenvolvidas com os alunos que apresentavam ou não necessidades educacionais especiais, 

foi feita uma adaptação do desenho para que seus contornos ficassem em alto relevo e, assim, 

A2, que é cego, pudesse realizar o cálculo proposto utilizando também a calculadora 

disponível pelo sistema Dosvox em seu computador.  

 

Contextualizando uma questão ambiental que impacta a comunidade local, o objetivo 

dessa atividade era o de resolver o cálculo da área de um terreno próximo à escola que 

frequentemente sofre com queimadas e com o lixo depositado em suas margens, bem como 

produzir textos que problematizassem esta realidade. Logo, além de atender à proposta 

curricular de estudar conteúdos de matemática e de português, incluía-se aí a intenção de 

formar uma consciência crítica entre os estudantes sobre o ambiente, sua relevância para a 

humanidade e a responsabilidade de seu cuidado, como previsto nos conteúdos da disciuplina 

ciências biológicas.  Para tanto foram propostas as seguintes ações: 

 

1) Buscar a imagem de uma pequena área florestal situada ao lado da escola no aplicativo 

google maps.  

 

2) Com esta imagem criar uma atividade que proponha o cálculo da área dessa reserva.  

 

3) Durante a atividade discutir e calcular a área proximal dessa reserva que foi incendiada 

durante o mês de outubro do corrente ano.  

 

4) A partir dessa atividade, em sala, problematizar os impactos desse incêndio para a 

comunidade local. 

 

5) Propor uma atividade em  que os alunos escrevam textos do gênero notícia sobre a área 

florestal  próxima à escola 
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6) Publicar os textos do gênero notícia semanalmente nas redes sociais e no jornal da escola, 

com o intuito de mobilizar a comunidade local. 

 

7) Dividir, entre os professores da turma, a tarefa de fazer as correções dos textos antes das 

publicações.  

 

          Ao organizar essa SD, buscou-se encontrar um caminho em meio às experiências que 

os alunos traziam para a sala e, oferecer-lhes atividades que aperfeiçoassem a aprendizagem 

de conteúdos já trabalhados em aulas anteriores.  

 

         A primeira atividade proposta aos alunos, já organizados em grupos, foi a de campo, 

cujo objetivo era fotografar uma área florestal vizinha à escola. Durante a atividade, foi 

pedido aos alunos que observassem as espécies vegetais e as formas de vida que interagiam 

com elas e buscassem vestígios deixados por um incêndio que havia ocorrido recentemente 

naquela local. Os alunos fotografaram o local e, com isso, pretendemos que os mesmos 

chegassem à conclusão que grande parte daquela área verde estava destruída. Nesse momento 

da atividade, apesar das limitações visuais, A2 demonstrou interesse em participar e, durante 

todo o trajeto, pediu aos colegas que descrevessem em detalhes aquele espaço e, assim, 

demonstrou conhecer o local fazendo comentários sobre as caminhadas que eram realizadas 

por moradores ali.   

 

De posse do material fotográfico, os alunos foram levados para a sala de informática, 

onde as fotografias foram projetadas e, em seguida, foi iniciada uma discussão sobre a 

importância daquela área para a comunidade. A partir dos questionamentos do professor 

regente, alguns alunos, inclusive A2, citaram exemplos que evidenciavam essa importância. 

Depois disso, os alunos foram orientados a acessarem alguns sites e pesquisarem a respeito 

dos impactos ambientais das queimadas. Durante essa aula, considerando as limitações visuais 

de A2, foi perceptível seu maior envolvimento e disposição na realização da pesquisa e 

discussão do tema, pois, durante a exposição fotográfica, demonstrou impaciência e agitação.   

 

        Na aula seguinte, previamente combinada com os alunos, o professor regente propôs que 

buscassem a imagem da área florestal situada ao lado da escola no aplicativo google maps, 

utilizando seus smartphones. A partir da imagem de satélite ampliada no projetor e, apontando 

as semelhanças daquela imagem com uma figura geométrica, o professor criou uma atividade 
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que propunha o cálculo daquela área. Para que todos pudessem realizar a atividade, foi 

necessário que a figura fosse contornada em alto relevo e que, além disso, A2 utilizasse a 

calculadora do sistema dosvox. 

  

Nessa etapa, A2 demonstrou não sentir dificuldade, pois havia memorizado a fórmula 

necessária para a realização da atividade e compreendido a sua aplicabilidade, demonstrando, 

mais uma vez, sua excelente habilidade de memorização, além, é claro, de sua compreensão 

da proposta.  

 

Após a realização da atividade de cálculo, o professor regente apresentou uma situação 

real de produção escrita aos alunos: escrever textos do gênero notícia que problematizassem 

os impactos do incêndio na área verde próxima à escola. Nesse momento, durante o 

desenvolvimento dessa atividade na sala de aula regular, apesar de algumas dificuldades na 

coesão, percebi que A2 estava seguro em produzir o texto, o que, em minha opinião, se deve 

ao trabalho realizado anteriormente sobre esse gênero durante as aulas de língua portuguesa e 

nas sessões de atendimento especializado.  

 

A partir do texto produzido em sala de aula, pedi que A2, durante o AEE, fizesse a 

leitura em voz alta e que apontasse as características do gênero notícia em seu texto. Ele 

pareceu seguro ao afirmar que seu texto poderia ser considerado uma notícia, pois informava 

aos moradores de sua comunidade sobre a queimada. Nesse momento, pude perceber que ele 

havia atendido aos objetivos propostos naquela etapa da atividade.  

 

Durante a sessão seguinte no AEE, pedi a A2 que analisasse seu texto prestando atenção 

aos questionamentos que já haviam sido feitos sobre quem produziu a notícia, quando foi 

publicada, em qual veículo ela circulou, por quê e para quem havia sido produzida, por quê se 

noticiou o fato; se tal notícia havia afetetado sua vida e por quê, qual o conteúdo temático nela 

veiculado, que marcas havia no texto que o faziam reconhecê-lo como notícia... Na maioria 

das vezes, A2 respondeu de forma satisfatória, porém, em alguns momentos, foi necessário 

que eu o auxiliasse na construção da resposta, sendo, primeiro, elaborada oralmente e, em 

seguida, digitada em seu notebook.  

 

         Nas etapas seguintes, os textos do gênero notícia foram publicados semanalmente nas 

redes sociais e no jornal da escola, com o intuito de informar e mobilizar a comunidade local. 
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Para isso, como combinado, os professores da turma dividiram a tarefa de fazer as correções 

dos textos antes das publicações. O envolvimento de todos os professores nesse processo pode 

ser considerado muito positivo, pois, assim, o tema foi enriquecido e aprofundado, passando a 

ser discutido em todas as aulas e, além disso, a responsabilidade de promover práticas de 

letramento foi assumida por todos os professores, antes direcionada exclusivamente ao 

regente da disciplina língua portuguesa.  

 

A aprendizagem contextualizada preconizada pelo PCN visa que o aluno aprenda a 

mobilizar competências para solucionar questões com contextos apropriados, de maneira a ser 

capaz de transferir essa capacidade de resolução de problemas para os contextos sociais e, 

especialmente, do mundo do trabalho. Nesse sentido, a prática de contextualização, associada 

à interdisplinaridade, durante o desenvolvimento desta SD, exigiu de todos os alunos 

experiências concretas e diversificadas, transpostas da vida cotidiana para as situações de 

aprendizagem, oferecendo, assim, melhores condições de apropriação do conhecimento.  

 

         Quando iniciou sua participação nessa pesquisa, A2 usava um notebook sem adaptações, 

fornecido pela escola, com o sistema computacional Dosvox, mas com o desenvolvimento 

dessas atividades e das produções textuais derivadas dela, passou a usar as redes sociais 

expressando suas opiniões sobre diferentes assuntos, assim, ampliando sua gama de interação. 

Com isso, desenvolveu uma capacidade expressiva mais autônoma e segura na escrita; e o 

desejo de iniciar um projeto como escritor em um Blog sobre música e o meio ambiente.  Eis 

o produto textual fruto dessa atividade: 
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Como mencionado anteriormente, o interesse de A2 em criar um blog foi revelado após 

a repercussão de suas publicações nas redes sociais, em que colegas e professores 

comentavam suas postagens. Na medida em que suas opiniões despertavam interesse nos 

leitores, era perceptível o seu crescente envolvimento em escrever sobre as questões 

ambientais de sua comunidade. Seguem alguns comentários que serviram de motivação para 

outras escritas.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O planejamento dessa atividade se apoiou na hipótese de que as dificuldades de leitura e 

escrita pudessem ser minimizadas com estratégias de letramento que tivessem sentido e 

significado, discutindo questões ambientais de uma forma transversal, interdisciplinar e 

crítica, contribuindo para o processo de aprendizagem e desenvolvimento cognitivo dos 

alunos com e sem deficiência. 

 

A cada publicação de A2 nas redes sociais, foi possível perceber, de modo gradativo, 

uma estruturação de ideias mais claras e o envolvimento do aluno com outros temas, 

explorando-os com maior profundidade.  O produto textual que se segue exemplifica essa 

evolução.  
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Embora ele tenha recebido a mediação do professor durante o acesso às redes sociais e a 

revisão ortográfica, A2 produziu textos que expõem com clareza sua opinião sobre a 

comunidade em que vive e sua forma de enxergar o mundo que o cerca.  

 

Segundo Soares (2004), o que muda no indivíduo que apresenta um bom nível de 

letramento é o seu lugar social, ou seja, a sua forma de inserção na sociedade letrada, na 

medida em que passa a usufruir de outra condição cultural. Isso pode ser evidenciado quando 

A2 passa a ser reconhecido pelos colegas e professores depois de publicar suas opiniões em 

seu Blog. Esse reconhecimento possibilitou ao sujeito usufruir desta nova condição social e 

cultural.   

 

Neste sentido, por meio de uma interação real, significativa, compreendo que o blog 

possibilitou a A2 mais integração com outras pessoas e lugares. Além disso, tornou-o ainda 

mais autônomo e independente, pois seu engajamento nas atividades escolares levou-o à 

compreensão, à produção e ao compartilhamento de conteúdos diversos, à ampliação de suas 

habilidades e conhecimentos de leitura e de escrita, enfim, à potencialização de seus processos 

cognitivos e intelectuais.    
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As produções postadas por A2 em seu blog foram desenvolvidas a partir de pesquisas e 

recortes de outros textos. Durante esse processo, com a ajuda do sistema Dosvox, A2 não teve 

dificuldade em acessar e editar informações diversas veiculadas na internet, contudo, tanto as 

postagens quanto o acesso ao blog foram realizados com a ajuda de professores e colegas da 

sala de aula.   

 

Como uma proposta pedagógica inclusiva nos moldes da escola idealizada por 

Mantoan, que “flexibiliza conteúdos”, esta atividade proporcionou meios para que o aluno 

construísse, dentro de seu processo de letramento, uma consciência ambiental crítica. Foi 

notória a relação estabelecida pelo aluno entre o que foi aprendido e a sua vida, além, é claro, 

de uma intervenção efetiva em sua comunidade por meio de ações sociais comprometidas 

com a superação dos problemas ambientais, com o uso desses instrumentos midiáticos. 

               

          Conforme explica Mantoan (2003), a extensão, a profundidade e a forma de adaptar as 

atividades constituem-se em desafios para o professor inclusivo trabalhar com os conteúdos.  

Nessa linha de raciocínio, a atividade aqui descrita, orientou-se pela ideia de que todos os 

alunos podem aprender, de acordo com o tempo e o jeito que lhes são peculiares.  

 

           Assim, foi possível inferir que os caminhos pedagógicos da inclusão defendidos por 

Mantoan (2003), se fundamentam, portanto, na diferença dos seres humanos, na singularidade 

de cada um e nas possibilidades que o caráter transformador da diferença lhes confere. Deste 

modo, ao propor que o processo de aprendizagem considere todos os aspectos do 

desenvolvimento, faz-se um convite às escolas para que acolham, ensinem, aprendam e, mais 

do que qualquer outra coisa, promovam a convivência, a solidariedade, a empatia e a 

colaboração. Ela sintetiza: a escola tem que ser esse lugar em que as crianças têm a 

oportunidade de ser elas mesmas e onde as diferenças não são escondidas, mas destacadas. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

         Os questionamentos teóricos e práticos presentes nessa pesquisa foram relevantes para 

pensar a inclusão escolar e, assim, adotar a concepção de Mantoan (2003) quando reafirma o 

direito de educação eficaz para todos, sustentada numa prática pedagógica capaz de atender às 

necessidades de cada aluno, sejam quais forem as suas características, suas singularidades. É 

dessa forma que tomo aqui o conceito de inclusão e, a partir dele, procuro abordar algumas 

situações que levam à exclusão social e formativa de alunos com necessidades educacionais 

especiais dentro das escolas regulares de educação básica. De fato, cabe às instituições 

formais de educação cumprir sua função de receber e escolarizar todos os alunos, e não 

somente os considerados “educáveis”; e, tal como demonstra esta pesquisa-ação, privilegiar a 

convivência e a aprendizagem em grupo parecem ser uma das melhores formas de se alcançar 

esse objetivo.  

 

Pensando nas formas de potencializar o desenvolvimento cognitivo de dois alunos 

diagnosticados com deficiência, em uma escola pública regular de Educação Básica, convidei 

dois colegas professores regentes das disciplinas língua portuguesa e matemática para, juntos, 

organizar um conjunto de atividades com a utilização de instrumentos midiáticos de acesso à 

rede global. Para isso, lançamos luz às formas práticas de planejar, elaborar, executar, avaliar 

e revisar tais atividades, tomando como referências teóricas básicas os fundamentados da 

Defectologia de Vygotsky (1997) – a deficiência como indicadora de caminho alternativo 

para o desenvolvimento cognitivo; e a compreensão de Soares (2010) sobre letramento – a 

leitura e a escrita como processos de inserção social e interação cultural na sociedade letrada.  

 

A partir dos dados dessa pesquisa, posso afirmar que a capacidade de aprender dos 

alunos diagnosticados com deficiência muitas vezes não é reconhecida nas práticas escolares. 

E, em vários momentos, foi possível presenciar, no meu próprio ambiente escolar, esses 

alunos realizando atividades pouco desafiadoras, mecânicas e repetitivas, e justificativas que 

antecipavam o fracasso escolar, devido à crença de que eles não conseguiriam realizar outro 

tipo de atividade. Diferente do que preconiza Vygotsky (1997), essas práticas pedagógicas 

colocam o aluno como sendo incapaz de aprender, confirmando o descrédito em relação às 

suas potencialidades.  
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 Mantoan alerta que “para ensinar a turma toda, parte-se do fato de que todos os alunos 

sempre sabem alguma coisa, de que todo educando pode aprender, mas no tempo e do jeito 

que lhe é próprio”. (2003, p. 39). Além do mais, é fundamental que o professor tenha uma 

elevada expectativa em relação as suas capacidades de aprender e que nunca desista de buscar 

meios para ajudá-los a vencer os obstáculos escolares.  

 

Outro ponto observado nesse estudo e que evidencia a fragilidade do processo 

educativo, é que a maioria dos professores regentes não toma para si a responsabilidade de 

ensinar a todos e coloca “sobre os ombros” dos professores de apoio essa responsabilidade. 

Em vários momentos foi possível observar que, durante a ausência dos professores 

especializados, esses alunos não participavam das aulas e não interagiam com os conteúdos 

acadêmicos. Na maioria das vezes, só eram notados pelos professores regentes em momentos 

de “indisciplina”, ou seja, quando o “controle” da sala estava ameaçado.        

 

Além disso, durante o processo de planejamento e desenvolvimento das atividades na 

sala de aula regular, ficou evidente que quando o professor regente leva em conta as 

características diversas e necessidades específicas de seus alunos durante o processo de 

ensino-aprendizagem, em uma perspectiva de atuação significativa e interdisciplinar, a 

intervenção do professor especializado nesse processo passa a não ser mais “fundamental”, 

“imprescindível”. 

 

Para Mantoan (2003), a inclusão implica uma mudança na perspectiva educacional, pois 

é uma provocação, cuja intenção é melhorar a qualidade do ensino das escolas, atingindo 

todos os alunos que fracassam em suas salas de aulas. Nesse sentido, a inclusão torna-se uma 

oportunidade para escola modificar seu modo de planejar, de executar e de avaliar o processo 

educativo.  

 

Diante das reflexões teóricas e conceituais, procurei pensar em atividades com objetivos 

precisos e que considerassem aquilo que o aluno já sabia e aquilo que, a meu ver, ele seria 

potencialmente capaz de aprender. Para Vygotsky (1991), o bom ensino é aquele que se dirige 

às funções psicológicas que estão em vias de se completarem, ou seja, o bom ensino é o que 

se adianta ao desenvolvimento. Para tanto é necessária a intervenção, a colaboração de 

sujeitos mais experientes, o que define, como consequência, o campo e as possibilidades da 

atuação pedagógica. 
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No decorrer desta pesquisa, pude também perceber que o fato de os alunos com 

diagnóstico de deficiência terem realizado, em sala de aula, determinadas atividades de leitura 

e escrita, contribuiu para que passassem a fazê-las também em outros contextos de sua vida 

diária, em ambientes reais e virtuais, indicando a estreita relação entre as práticas pedagógicas 

e suas vivências sociais.  

 

Vistos nesta ótica, ler e escrever implicam não apenas codificar e decodificar palavras, 

mas a possibilidade de usar esse conhecimento como formas de interação reconhecidas e 

legitimadas em um determinado contexto cultural. Para isso, o letramento não deve ser apenas 

uma condição de aprimoramento do uso da leitura e escrita, mas um meio do sujeito se 

relacionar com a vida e as pessoas, por intermédio desta forma simbólica de manifestação 

social. 

 

Perceber  a leitura e escrita como prática social foi muito relevante para este estudo e de 

grande valia para mim, que convivo com pessoas com diagnóstico de deficiência, pois pude 

certificar-me  que quando o aluno é estimulado e exposto a contextos reais de produção 

textual, ele alcança níveis mais complexos no seu desenvolvimento, independente de no 

futuro ter uma escrita fluente ou não.  

 

Tomando como exemplo os sujeitos desta pesquisa, em várias passagens fica evidente 

que as práticas de letramento podem ser desenvolvidas sem que o aluno tenha consolidado seu 

processo de alfabetização. Um desses momentos foi quando a aluna considaerada não 

alfabetizada passou a fotografar o cardápio da escola para mostrar aos pais. A intenção era 

que eles providenciassem um lanche alternativo nos dias em que era servido feijão ou canjica.  

A aluna entendia a função social do cardápio e, apesar de não codificá-lo, sabia exatamente a 

quem interessava aquela informação para que ela pudesse ser beneficiada.  

 

Assim, a partir do interesse real dos alunos em determinados tipos de texto, como no 

exemplo anterior, foi possível organizar e desenvolver atividades que permitiram um trabalho 

de elaboração cognitiva por meio da inserção no mundo da escrita. Vivenciando esse processo 

durante toda a pesquisa, pude evidenciar que as atividades de leitura e escrita contribuíram 

para que os alunos desenvolvessem uma maior autonomia, expondo suas ideias e 

compreendendo melhor as ideias do outro, utilizando a linguagem como mediação e 
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construção da cidadania. Dessa forma, pude constatar que por meio das interações sociais com 

colegas de sala, professores e demais atores da escola, os alunos compreendiam, 

aprofundavam e utilizavam os conteúdos e experiências do contexto escolar, favorecendo sua 

socialização na cultura letrada.    

 

Dada a variedade dos tipos de atividades utilizadas durante a pesquisa, as preferências 

dos alunos foram contempladas e, assim, criaram-se oportunidades para o exercício da leitura 

e da escrita de forma agradável e prazerosa, contribuindo para sua escolarização. Assim, vale 

ressaltar que as práticas pedagógicas devem ser diversificadas, levando em conta as diferenças 

individuais presentes no contexto escolar e suas peculiaridades, de forma a favorecer não só o 

aluno com deficiência, mas todos os alunos. Enfim, uma perspectiva de atuação educativa 

significativa em alunos com ou sem deficiência exige acolhê-los como sujeitos capazes de 

aprender.  

 

Ao analisar as sequências didáticas desenvolvidas é possível perceber, também,  que as 

TICs apresentam-se como instrumentos promissores para a educação inclusiva, pelas várias 

possibilidades de recursos linguísticos e extralinguísticos que disponibilizam, facilitando o 

acesso às informações, aos conteúdos curriculares e aos conhecimentos em geral. Por 

exemplo, o aprendizado de qualquer disciplina pode se dar de forma real, concreta, e não 

apenas abstrata, a partir da pesquisa escolar feita pelo aluno em sites educacionais, utilizando-

se de aplicativos desenvolvidos para alunos com diagnóstico de deficiência.  

 

Os conteúdos escolares também podem ser estudados a partir da investigação de fatos 

vivenciados na atualidade ou em épocas passadas, apresentados com recursos imagéticos em 

até três dimensões, o que amplia a sua possibilidade de abstração e compreensão. Afora isto, a 

produção textual digitada ou pictográfica pode se dar como fruto de uma cópia ou uma nova 

criação de fragmentos de textos completos disponíveis em incontáveis sites da internet; e a 

publicação e veiculação dessas produções textuais podem ser feitas em blogs, por e.mail, via 

whatsapp e outros diversificados recursos midiáticos. 

 

As produções escritas de A2, veiculadas em seu blog e analisadas como dados desta 

pesquisa, são provas concretas da potencialidade das TICs como ferramentas de integração do 

aluno com deficiência na sociedade letrada. Ali, é possível perceber que além de fonte de 

pesquisa, aprendizado e letramento, as TICs servem como dispositivos de interação e 
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integração social desse aluno com diagnóstico de deficiência intelectual e cegueira, nesta 

escola de educação básica. 

 

Esta espetacular oportunidade de pesquisar e agir, colaborativamente, com outros 

professores regentes de sala de aula regular de ensino, e de lhes oferecer apoio atendendo a 

alunos com diagnóstico de deficiência em uma sala de recurso multifuncional, me autoriza a 

afirmar que planejar outras propostas pedagógicas de intervenção com vistas à escolarização 

formal pelo ensino de conteúdos curriculares, e propor atividades didaticamente adaptadas 

que flexibilizam os conteúdos sem infantilizá-los ou retirar deles suas imprescindíveis 

elaborações científicas, podem potencializar o desenvolvimento cognitivo e intelectual de  

todos os alunos com e sem diagnóstico de deficiência, quando suas singularidades não são 

tratadas como limitações, mas como caminhos que ampliam as possibilidades de abstração e 

de sistematização dos conhecimentos.  

 

Assumindo a perspectiva de Mantoan (2003), Soares (2010) e Vygotsky (1997), não 

olhei as limitações de A1 e A2 com desesperança ou benevolência, mas com uma visão do 

real dialógico, que leva à constatação de que os problemas coexistem com as possibilidades. 

Sim, a educação é um direito de todos! E sua função não é meramente socializar os 

indivíduos, mas escolarizá-los, a fim de que tenham a oportunidade de agir no mundo e 

transformá-lo; enfim, de serem felizes!  

 

Enfim, esta pesquisa foi determinante para o meu aprendizado sobre o que é uma escola 

inclusiva e qual o meu papel de educadora em uma ambiente formal de escolarização. E estas 

últimas considerações de Mantoan (2003, p. 34) refletem com precisão as tarefas que deverei 

assumir, com outros colegas, de agora em diante: 

 

• Recriar o modelo educativo escolar, tendo como eixo o ensino para todos. 

• Reorganizar pedagogicamente as escolas, abrindo espaços para que a cooperação, o 

diálogo, a solidariedade, a criatividade e o espírito crítico sejam exercitados nas escolas, por 

professores, administradores, funcionários e alunos, porque são habilidades mínimas para o 

exercício da verdadeira cidadania.  

• Garantir aos alunos tempo e liberdade para aprender, bem como um ensino que não 

segrega e que reprova a repetência.  



93 

 

• Formar, aprimorar continuamente e valorizar o professor, para que tenha condições e 

estímulo para ensinar a turma toda, sem exclusões e exceções.  
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ANEXO 1 

 

 

AUTORIZAÇÃO 

 

Eu, ____________________________, abaixo assinado, responsável pelo Colégio 

XXXXXXXXXXXXXX, situado no município de Trindade, autorizo a realização do estudo 

Práticas Educativas em Atendimento Educacional Especializado: o uso de instrumentos 

midiáticos no processo de letramento de alunos com deficiência intelectual”, a ser conduzido 

pelos pesquisadores abaixo relacionados. Fui informado pela responsável do estudo, Fernanda 

Cinthya de Oliveira Silva, sobre as características e objetivos da pesquisa, bem como das 

atividades que serão realizadas na instituição a qual represento.  

Esta instituição está ciente de suas corresponsabilidades como instituição 

coparticipante do presente projeto de pesquisa e de seu compromisso no resguardo da 

segurança e bem-estar dos sujeitos de pesquisa nela recrutados, dispondo de infraestrutura 

necessária para a garantia de tal segurança e bem-estar.  

 

Trindade,........ de .......................de 20.......  

 

 

 

_________________________________ 

Assinatura 

 

PESQUISADORAS:  

Fernanda Cinthya de Oliveira Silva (mestranda) CPF 87096412115 

Prof. Dra. Deise Nanci de Castro Mesquita (orientadora) - CPF 24694681168 
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ANEXO 2 

 

 

CONSENTIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DA CRIANÇA COMO SUJEITO DA 

PESQUISA - 1° VIA 

 

Eu,_____________________________________________________________________, 

RG______________ CPF ______________________________, abaixo assinado, responsável por 

__________________________________________________________, autorizo sua 

participação como sujeito de pesquisa no estudo “Práticas educativas em Atendimento 

Educacional Especializado: o uso de instrumentos midiáticos no processo de letramento dos 

alunos com deficiência intelectual”. Fui devidamente informado (a) e esclarecido (a) pelo 

pesquisador (a) Fernanda Cinthya de Oliveira Silva sobre a pesquisa, os procedimentos nela 

envolvidos, assim como os possíveis riscos e benefícios decorrentes da sua participação. Foi-me 

garantido que posso retirar meu consentimento a qualquer momento, sem que isto leve a qualquer 

penalidade ou interrupção do acompanhamento/ assistência/ tratamento prestado ao sujeito 

pesquisado.  

 

 

 

Local e data:_____________________________________________________________ 

 

 

Assinatura do (a) Responsável: ______________________________________________ 
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ANEXO 3  
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ANEXO 4 

 


