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Errata 

Página 50: Onde lê-se: “Foi feita em média uma observação por semana na 

escola, cada dia em uma turma diferente.” Deve-se ler: “Foi feita em média duas 

observações por semana na escola, cada dia em uma turma diferente.” 

Página 56: Onde lê-se: “No intuito de apresentar e analisar mais 

detalhadamente o trabalho pedagógico realizado em sala de aula decidiu-se elaborar 

uma exposição como se estivéssemos escrevendo uma peça teatral, ou seja, 

dividimos os eixos em “atos” e esses em “cenas”, após o quê procuramos estabelecer 

reflexões analíticas com base nos dois eixos de análise apresentados acima.” Deve-se 

ler: “No intuito de apresentar e analisar mais detalhadamente o trabalho pedagógico 

realizado em sala de aula decidiu-se elaborar uma exposição como se estivéssemos 

escrevendo uma peça teatral, ou seja, dividimos as atividades em “atos” e esses em 

“cenas”, após o quê procuramos estabelecer reflexões analíticas com base nos dois 

eixos de análise apresentados acima.” 

Página 121: Onde lê-se: “Por outro lado, não se pode deixar de considerar que 

o alunado da escola pesquisada apresenta evidentes e graves prejuízos intelectuais 

que, com certeza, interferem de maneira significativa nas possibilidades de 

aprendizagem de conteúdos escolares e que fazem com que a aprendizagem de 

conteúdos formais se torne um desafio constante para o trabalho pedagógico a ser 

realizado, já que as práticas pedagógicas desenvolvidas com alunos com deficiência 

intelectual até agora se resumem, basicamente, na lentificação e redução de 

conteúdos, mesmo com aqueles cujos prejuízos cognitivos são muito superiores aos 

alunos aqui investigados.” Deve-se ler: “Por outro lado, não se pode deixar de 

considerar que o alunado da escola pesquisada apresenta evidentes e graves 

prejuízos intelectuais que, com certeza, interferem de maneira significativa nas 

possibilidades de aprendizagem de conteúdos escolares e que fazem com que a 

aprendizagem de conteúdos formais se torne um desafio constante para o trabalho 

pedagógico a ser realizado, já que as práticas pedagógicas desenvolvidas com alunos 

com deficiência intelectual até agora se resumem, basicamente, na lentificação e 

redução de conteúdos, mesmo com aqueles cujos potenciais cognitivos são muito 

superiores aos alunos aqui investigados.” 
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RESUMO 

 

Este estudo teve como objetivo geral a identificação e a análise do currículo e 

do trabalho pedagógico realizado em uma escola especial destinada a alunos com 

deficiência intelectual proveniente de camadas sociais superiores, com a intenção de 

verificar qual é o trabalho educativo realizado e se tal escola apresenta de alguma 

forma um ensino diferenciado. Para tanto, esta investigação apresenta uma tríplice 

perspectiva teórica, discutida no primeiro capítulo, inicialmente com as contribuições 

de Apple (1989), Sacristán (1998) e Perrenoud (1993) sobre currículo, organização 

escolar, práticas e atividades pedagógicas e posteriormente abordamos questões 

referentes à definição de deficiência intelectual e sua relação com os processos de 

escolarização, onde destacamos as contribuições de Vigotski (1989). Por fim, 

procuramos nos apropriar das contribuições de Bourdieu (2009) no que se refere à 

escolarização das elites, para a análise da relação entre escolarização e deficiência 

intelectual. A hipótese inicial desta investigação, de que o currículo de uma escola 

especial voltada para o atendimento de alunos com deficiência intelectual provenientes 

das camadas sociais elevadas se diferencia dos voltados à maioria da população e 

tem por finalidade o desenvolvimento da criança para favorecer uma melhor 

apropriação do conteúdo escolar, não pode ser comprovada, uma vez que 

organização escolar e curricular e as práticas pedagógicas, marcadas 

fundamentalmente pela rotinização das atividades e pela não exploração da 

manifestação dos alunos, parecem expressar uma perspectiva fixa e imutável dos 

prejuízos cognitivos apresentados por seu alunado. 

 

Palavras-chave: deficiência intelectual grave – escolarização – classe social 



ABSTRACT 

 

The objective of this study is the identification and the curriculum analysis of the 

pedagogical work in a special school for students with intellectual disabilities from 

higher social strata, and it has the intention of verify what is the education work 

developed in this school and if this school presents any different kind of teaching. This 

investigation is based in a triple theoretical perspective, discussed in the first chapter, 

with the contributions of Apple (1989), Sacristán (1998) and Perrenoud (1993) about 

curriculum, scholar education and pedagogical activities. In the sequence the issues 

about the intellectual disability definitions and their relation with schooling process, 

which one of most contributors was Vigotski (1989). In the end we looking for to take 

the ownership of Bourdieu (2009) contributions in the field of high society schooling to 

analyze the relationship between schooling and intellectual disability. The hypothesis of 

this investigation, that the curriculum of a special school for high society students with 

intellectual disability differs from the others schools that doesn’t have this focus, and its 

main function is the child development by an better appropriation of scholar contents, 

can not be proven because the scholar organization and the pedagogical practices, 

mainly based in routinization of activities and not by the exploration of the manifestation 

of the students, seem to express a fixed and unchanging perspective of cognitive 

impairments presented by students.  

 

Keywords: severe intellectual disabilities - education - social class 
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Introdução 

 

 Este trabalho tem por objetivo investigar os processos de escolarização de 

alunos com deficiência intelectual1, em especial aqueles destinados a alunos 

provenientes das camadas sociais superiores, com base no princípio de que a origem 

social joga papel significativo na qualidade da educação escolar.  

Meu interesse sobre os processos de inclusão escolar e educação de crianças 

com deficiência surgiu nos últimos anos de minha graduação em pedagogia, quando 

escolhi cursar a habilitação em educação especial. Nesse período, em minha primeira 

experiência como professora, tive contato mais próximo com alunos com deficiência 

numa escola da rede municipal de ensino da cidade de Florianópolis, onde 

inicialmente lecionei em duas terceiras séries no ensino fundamental e trabalhei com 

quatro alunos com diagnóstico de deficiência incluídos na rede regular, dois surdos e 

dois deficientes intelectuais.  

Nos dois anos seguintes trabalhei como professora do Serviço de Atendimento 

Educacional Especializado (SAEDE), da APAE de Florianópolis, responsável pela 

orientação às escolas e pelo ensino e acompanhamento dos alunos que frequentavam 

simultaneamente a instituição e escolas regulares municipais, estaduais e particulares 

de Florianópolis. Finalmente, em meu último ano de trabalho na Prefeitura de 

Florianópolis trabalhei com uma quarta série. 

Dessa forma, esta pesquisa surgiu dos inúmeros desafios e obstáculos que 

encontrei durante minha trajetória de trabalho, tanto na APAE de Florianópolis quanto 

nas escolas regulares do município em que atuei como professora, onde pude 

perceber as dificuldades que eu, os professores e os alunos com deficiência enfrentam 

em seu dia-a-dia de trabalho e estudo.  

Meu interesse e minha experiência profissional na área de educação especial 

coincidiram com a implementação das mudanças originadas pela Lei n. 9394/96, que 

instituiu as Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Em seu artigo 58, essa lei 

determina que a educação especial como modalidade de educação escolar deve ser 

oferecida preferencialmente na rede regular de ensino, ampliando, assim, as ações no 

sentido de incluir alunos com histórico de deficiência na escola regular e provocando 

um amplo processo de mudanças no sistema educacional brasileiro.  

Uma dessas mudanças foi a implantação de uma política de inclusão escolar 

de crianças e jovens com necessidades especiais, entre eles, aqueles com deficiência, 

                                                           
1
 Nesta investigação será utilizado o termo “deficiência intelectual”, o mais aceito atualmente. O termo 

“deficiência mental” será mantido somente quando a bibliografia ou a documentação consultada assim 
denominar.  
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cujo processo de escolarização deve ser feito preferencialmente na rede regular de 

ensino, com apoio, quando necessário, de serviços especializados para atender as 

dificuldades específicas dos alunos.   

Porém, esta mesma lei prevê o direito ao acesso destes alunos a “classes, 

escolas ou serviços especializados, sempre que, em função das condições específicas 

dos alunos, não for possível a sua integração nas classes comuns de ensino regular” 

(LDB 9394/96, Cap. V art. 58, 2).  

Da mesma maneira, a Resolução n. 2/2001, do Conselho Nacional de 

Educação, em seu artigo segundo, remete aos sistemas de ensino a tarefa de 

matricular todos os alunos em escolas regulares, mas no artigo dez permite que os  

alunos que apresentarem necessidades educacionais especiais e 
requeiram atenção individualizada nas atividades da vida autônoma e 
social, recursos, ajudas e apoios intensos e contínuos, bem como 
adaptações curriculares tão significativas que a escola comum não 
consiga prover, podem ser atendidos, em caráter extraordinário, em 
escolas especiais públicas ou privadas, atendimento esse 
complementado, sempre que necessário e de maneira articulada, por 
serviços das áreas da Saúde, Trabalho e Assistência Social.  

  

Esta dupla possibilidade de atendimento a crianças com deficiências mais 

profundas criou dois entendimentos diferentes acerca do processo de inclusão escolar.  

De um lado, encontramos autores que defendem uma inclusão total, ou seja, 

todas as crianças com deficiência, independentemente do grau de apoio necessário 

para seu efetivo aprendizado, devem frequentar o ensino regular. Em contrapartida, 

outros autores criticam a forma como a inclusão escolar dos alunos com deficiência 

vem sendo realizada no cenário educacional brasileiro, principalmente pelos baixos 

índices de todo sistema educacional do Brasil.  

Mantoan defende que as escolas inclusivas devem considerar as necessidades 

de todos os alunos e se estruturar em virtude dessas necessidades:  

 
A inclusão causa uma mudança de perspectiva educacional, pois não 
se limita a ajudar somente os alunos que apresentam dificuldades na 
escola, mas apóia a todos: professores, alunos, pessoal 
administrativo, para que obtenham sucesso na corrente educativa 
geral (MANTOAN, 1997 p.145). 

 
 

 Neste sentido, Sassaki (2006) apresenta o conceito de Rejeição Zero, que 

consiste em não rejeitar uma pessoa, para qualquer finalidade, com base no fato de 

que ela possui uma deficiência ou por causa do grau de severidade dessa deficiência: 

“À luz do princípio da rejeição zero, porém, as instituições são desafiadas a serem 

capazes de criar programas e serviços internamente e/ou de buscá-los em entidades 
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comuns da comunidade a fim de melhor atender as pessoas com deficiência” ( 

Sassaki, 2006, p. 49). 

Segundo o autor, este conceito, primeiramente utilizado no campo do trabalho, 

passou a ser utilizado em várias áreas de atendimento à pessoa com deficiência, o 

que ampliou a abrangência da aceitação da diversidade.  

 Para Sassaki, as práticas inclusivas estão pautadas em princípios de aceitação 

das diferenças individuais, valorização da pessoa, convivência dentro da diversidade 

humana e aprendizagem por meio da cooperação.  

Com um posicionamento contrário, Pan (2008, p. 91) critica os discursos que 

justificam a inclusão total “apresentando-a como fácil e indolor e afirmando que as 

‘diferenças são normais’”, e que propositalmente disfarçam a “indisfarçável 

normalidade que regula o desenvolvimento contemporâneo das sociedades 

competitivas”. 

Pan (2008) critica o discurso inclusivo e as políticas de inclusão escolar que 

propõem a valorização da diversidade e, ao mesmo tempo, tentam neutralizar as 

diferenças afirmando que ser diferente é “normal”. Para a autora, a análise dos 

diferentes sentidos atribuídos pela modernidade à diversidade passa pela pura e 

simples negação da anormalidade, até a naturalização da relação normal/anormal.  

Segundo esta autora, outra forma de mascarar as diferenças é recorrer ao 

princípio moderno da tolerância. Historicamente a tolerância foi importante para 

combater as formas de dogmatismo e absolutismo. Mas o sentido da tolerância 

presente no discurso do paradigma da inclusão escolar diferente é, pois, para ela, a 

tolerância, como assimilação individual e reconhecimento do grupo, está sustentada 

na igualação e mascara as desigualdades, desconsiderando os mecanismos 

historicamente constituídos em que a diferença foi constituída: “Não põe em questão 

os modelos sociais de exclusão; no máximo, amplia regras de urbanidade com a 

recomendação de tolerar o diferente.” (PAN, 2008, p. 124).  

Assim a tolerância pode se transformar em indiferença. Discursos politicamente 

corretos exigem que os alunos com deficiência intelectual permaneçam na escola 

regular, mesmo sendo tratados com indiferença e até, como invisíveis. Ainda de 

acordo com a autora, isto retrata a incapacidade da escola, dos professores, dos 

alunos e da sociedade em geral, de lidar com a educação inclusiva: 

Este é o cenário de risco para a inclusão na área da deficiência 
intelectual: incluir sem debater os modelos educacionais vigentes na 
escola, seus métodos sustentados em teorias psicológicas e 
desenvolvimentistas para explicar as diferenças intelectuais e as 
diversidades humanas e seu sistema de avaliação que remete cada 
vez mais seus resultados às competências e às habilidades individuais 
(PAN, 2008, p. 125). 
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Não podemos, por esta lógica, nos tornar indiferentes ou tolerantes às 

diferenças. Precisamos ser capazes de estabelecer uma distinção entre aquilo que é 

benéfico ou não à continuidade da vida, ou seja, acolher a diferença e dar real 

visibilidade a ela.  

Dessa maneira, Pan (2008) caracteriza como ideologia embutida no discurso 

da inclusão a atribuição à educação da função de transformações sociais para superar 

as desigualdades da sociedade. Por este motivo, de acordo com esse discurso, a 

inclusão exige uma reforma educacional radical para uma possível transformação 

social como um todo e como garantia de uma educação de qualidade para todos:  

 
Se é no âmbito da transformação social que a inclusão se 

propõe intervir, ela requer que, no mínimo, se contextualize a 
organização social em sua totalidade, em especial nos contraditórios 
e avançados índices de exclusão que vem produzindo (PAN, 2008, p. 
88) 

   

As análises de Bueno (2008) sobre os significados de “educação inclusiva” e 

“sociedade inclusiva” vão ao encontro da afirmação da autora, uma vez que, segundo 

o autor, aparentemente a intenção da “educação inclusiva” é a construção de uma 

educação verdadeiramente democrática que possibilite o acesso e permanência de 

todos os alunos, principalmente aqueles oriundos de camadas populares, principais 

vítimas de políticas educacionais elitistas e seletivas.  

Entretanto, para esse autor, sendo a educação inclusiva uma meta a ser 

alcançada, a projeção política feita do futuro é que continuarão a existir alunos 

excluídos, sempre necessitando de atenção especial para deixarem de sê-lo:  

 
... esta nova bandeira vira de cabeça para baixo aquilo que era uma 
proposição política efetivamente democrática (mesmo com 
perspectivas políticas diferentes), na medida em que o que deveria se 
constituir na política de fato – a incorporação de todos pela escola, 
para se construir uma escola de qualidade para todos – se transmuta 
num horizonte, sempre móvel, porque nunca alcançado (BUENO, 
2008, p. 56). 
 

Nesse sentido, analisa a perspectiva de uma sociedade inclusiva em 

substituição ao conceito de sociedade democrática, pois o mesmo entendimento em 

relação à educação se faz no âmbito social: uma sociedade inclusiva tendo como meta 

o futuro “jamais incorporará a todos, pois que terá que ser permanentemente inclusiva” 

(BUENO, 2008, p. 57). 

Mantoan (2004, p. 1) explica que o princípio democrático da inclusão escolar só 

é possível nos sistemas de ensino que se especializarem em todos os alunos, não 

apenas naqueles com deficiência. Para a autora, a inclusão é consequência de um 

ensino de qualidade para todos e exige da escola brasileira novos posicionamentos, 
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sendo um motivo a mais para a modernização do ensino e aperfeiçoamento dos 

professores: “É uma inovação que implica num esforço de atualização e 

reestruturação das condições atuais da maioria de nossas escolas de nível básico". 

Em contrapartida, Bueno (2008, p. 46), ao analisar diferentes traduções da 

Declaração de Salamanca, de 1994 e 1997, critica a mudança de terminologia de 

integração para inclusão, isto porque nos leva a compreender o movimento de 

inclusão escolar como uma proposta inovadora que instaura uma nova etapa na 

educação mundial, “a educação para todos, inclusive para os ‘portadores de 

necessidades educativas especiais”, na construção de uma sociedade inclusiva”. O 

autor afirma que, embora desde a Declaração de Salamanca as políticas e práticas 

educacionais tenham apregoado que esse movimento visa a uma educação que 

possibilite a inclusão de uma maior diversidade possível de alunos, não se pode 

esquecer que ela é resultado de uma preocupação com a chamada “escola para 

todos”, que teve seu marco maior com a Declaração de Jontien, que, por sua vez, 

estabelece princípios básicos e diretrizes para que todas as crianças pudessem 

satisfazer suas “necessidades básicas de aprendizagem”: 

 
O que essa última declaração apregoa é que cada pessoa – criança, 

jovem ou adulto – deve estar em condições de aproveitar as oportunidades 
educativas voltadas para satisfazer suas necessidades básicas de 
aprendizagem (Conferência Mundial de Educação para Todos, 1990, p. 2) e 
que essas necessidades se restringem à apropriação de conhecimentos e 
habilidades básicas: leitura e escrita, cálculo, solução de problemas e 
conhecimento básico para participação social (BUENO, 2008, p. 47)    

     
 

Nesse sentido, o autor afirma que, dentro de um discurso para uma educação 

democrática, esconde-se a perspectiva da seletividade escolar: “O que se pode retirar 

da declaração, se formos mais a fundo, é que mais uma vez, distinguem-se os 

processos de escolarização para os bem aquinhoados... e aqueles para o 

“populacho”... (BUENO, 2008, p. 47).  

Isto porque, de acordo com o que se apresenta escrito, podemos entender 

como ideologia embutida na Declaração que o aprendizado de conteúdos e conceitos 

básicos seria suficiente para a preparação para vida adulta apenas para as crianças 

oriundas das camadas populares.  

Essas divergências entre esses autores resulta em perspectivas distintas em 

relação à implementação de políticas visando à inclusão escolar de alunos com 

deficiência. Assim, existem autores que defendem a inclusão imediata e total de todos 

os alunos com deficiência, e outros que acreditam que este processo poderia ser 

melhor elaborado se fosse feito com maior prudência e controle. 
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Para Mantoan (1997), a inclusão escolar deve ser realizada mesmo de 

imediato, e por meio dela as adaptações necessárias serão realizadas, visto que: 

 
A inclusão escolar é incondicional e, portanto, não admite 

qualquer forma de segregação. Esta opção de inserção tem como meta 
principal não deixar nenhum aluno no (conf) exterior o ensino regular, 
desde o início da escolarização, e questiona o papel o conf meio social 
no processo interativo de produção das incapacidades, porque o 
deficiente mental tem o direito de se desenvolver como as demais 
pessoas, em ambientes que não discriminam, mas valorizam as 
diferenças. (MANTOAN, 1997 p. 117).  

 

Ao contrário, para Bueno (1999, p. 5), a educação inclusiva não pode ser 

realizada somente por uma exigência legal e, para que sua efetivação ocorra, há 

necessidade de condições reais que possibilitem “a inclusão gradativa, contínua, 

sistemática e planejada de crianças com necessidade educativas especiais nos 

sistemas de ensino”.  Isto é, as adequações dos sistemas de ensino devem criar 

condições para que o ensino destinado a todas as crianças seja de qualidade.  

Omote (2006), por sua vez, ressalta a importância do processo de inclusão 

para além da escola, pois a sociedade efetivamente inclusiva deve dispor de alguns 

serviços complementares, o que não precisa ser entendido como forma de 

discriminação e exclusão social, mas como meio para o preenchimento das 

necessidades de crianças e jovens que precisam de atendimentos especializados para 

proporcionar condições de uma vida digna e não de qualquer tentativa de 

escolarização. 

Ainda neste sentido, podemos destacar também as discussões apresentadas 

por Schwatzman (1997), para quem determinar  

 
por força de lei que crianças com necessidades especiais sejam 
absorvidas pelo nosso sistema regular de ensino que não consegue 
dar conta, atualmente, sequer das crianças ditas normais, é pretender 
uma solução fácil e ilusória para o problema da educação especial. 
Os professores de ensino regular não tem sido preparados para a 
tarefa de lidar com este tipo de criança, e sem este preparo, por 
melhor que seja o método utilizado pelo professor, as chances de 
sucesso serão muito limitadas. (SCHWATZMAN, 1997 p. 65). 
 

Ou seja, se a sociedade pretende efetivamente incluir os alunos com 

deficiência, deve proporcionar o acesso a serviços disponíveis, entre eles a escola, 

para que o indivíduo integrado possa viver uma vida produtiva como os demais 

membros da sociedade.  

Ainda segundo o autor, integrar algum portador de deficiência em nossa 

sociedade implica na aceitação desse indivíduo com real acesso aos serviços, 

facilidades, mercado de trabalho, escolas, lazer, etc. O indivíduo deve ser preparado 
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para uma vida produtiva independente e ser aceito pela sociedade em todos os níveis 

de atuação. Assim sendo, para o autor, a inclusão implica não somente o acesso à 

escola, mas também que os alunos incluídos aprendam e acompanhem o currículo 

regular através do mesmo método pedagógico utilizado para os outros alunos. 

Tratando do acesso e permanência de crianças com diagnóstico de alguma 

deficiência em escolas regulares, Bueno (2008) afirma que em nenhum momento no 

texto da Declaração de Salamanca é designado como tarefa da educação especial a 

efetivação das políticas de integração/inclusão escolar. Neste sentido o termo 

“necessidades educativas especiais” refere-se, sim, a crianças com diagnóstico de 

deficiência, mas não se restringe a elas. Segundo o autor, na apropriação, divulgação 

e disseminação dos princípios e bases da Declaração de Salamanca no Brasil foram 

ocorrendo uma série de distorções, umas sem e outras com conotações ideológicas, 

na medida em que a expressão “educação especial” não aparece uma vez sequer no 

texto original da Declaração:  

Essa deterioração do texto original pela substituição em 
“tradução livre”, do conceito integração pelo de inclusão e da inserção 
da educação especial não pode ser encarada simplesmente como 
“falha técnica” na medida em que já havia uma tradução disponível 
efetuada por um órgão oficial e muito fiel à versão original (BUENO, 
2008, p. 52). 

 
 

 Isto é, de uma perspectiva em que os processos de inclusão escolar de alunos 

com deficiência seriam efetivos se incluídos no bojo de toda uma massa que também 

apresentaria necessidades educacionais especiais, a apropriação no Brasil parece ter 

restringido essa ação aos alunos com deficiência.  

A responsabilização da educação especial pelas políticas de inclusão torna-se 

evidente, segundo o autor, na Resolução CNE/CEB nº 2, de 11 de setembro de 2001, 

que cria as Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica e 

restringe as políticas de inclusão à ação da educação especial.  

Segundo Bueno (2008, p. 52), esta redução das políticas de inclusão à 

educação especial é evidente na definição da educação especial como uma 

modalidade escolar que tem por função garantir a educação escolar e promover o 

desenvolvimento das potencialidades dos educandos que apresentam necessidades 

educacionais especiais, em todas as etapas e modalidades da educação básica.  

Verifica-se, portanto, que mesmo dentre estudiosos do problema da 

escolarização de alunos com deficiência que apóiam a inclusão escolar, há um campo 

de tensão entre aqueles que advogam a inserção imediata de todo e qualquer aluno, 

independentemente do tipo e grau de deficiência, e aqueles que consideram que a 

inclusão escolar efetivada sem que se leve em conta, de um lado, as condições 
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concretas dos sistemas de ensino e, de outro, as características específicas geradas 

pela deficiência, pode redundar, como mostram um enorme conjunto de pesquisas, em 

inserção escolar desqualificada. 

Independentemente dessas discussões, não se pode negar que a inclusão 

escolar tem se constituído numa das políticas mais enfatizadas no país, haja vista que, 

entre 1998 e 2009, o número de matrículas de alunos com deficiência no ensino 

regular cresceu de aproximadamente 44 mil para 387 mil, enquanto que, no mesmo 

período, sofreu um decréscimo de 293 mil para 252 mil nos sistemas segregados 

(escolas e classes especiais). 

Esse crescimento é fruto de uma política nacional que priorizou a inclusão 

escolar de alunos com deficiência e que induziu, por meio do financiamento, à adoção 

pelos sistemas estaduais e municipais (grandes responsáveis pela educação infantil e 

ensino fundamental) de políticas regionais e locais centradas na inclusão imediata de 

praticamente todo o alunado da escola pública. 

Esse crescimento exerceu grande influência nas pesquisas atuais sobre a 

escolarização de alunos com deficiência, cujo foco mais evidente é o de análises dos 

processos de inclusão. Apesar de as estatísticas educacionais mostrarem a 

permanência de um grande número de instituições e de matrículas nela efetivadas, 

quer sejam entidades filantrópicas destinadas às camadas populares, quer a famílias 

com poder aquisitivo mais alto e que optam por este tipo de escola para seus filhos 

com deficiência intelectual.2  

Esse crescimento fez com que surgisse uma enorme quantidade de trabalhos 

acadêmicos e pesquisas que procuram investigar os processos de escolarização de 

alunos com diagnóstico de deficiência intelectual que têm se efetivado em diversas 

escolas no Brasil.  

Esses estudos enfatizam diferentes aspectos relativos à inclusão na escola, 

tais como relações de afetividade, avaliação, relação professor-aluno com deficiência, 

comportamento, relação família-escola, entre outros, cujas tônicas centrais se referem 

ao modelo de inclusão adotado, desde os fundamentos teóricos até os fracassos dos 

resultados. 

Podemos classificar as pesquisas aqui analisadas em dois grupos distintos, o 

primeiro apresenta uma discussão mais teórica e o segundo aquelas que relatam 

experiências práticas. 

                                                           
2
 Meletti e Bueno (2010) comprovam que, em 2006, das 700.624 matrículas da educação especial no 

Brasil, 301.478 (43%) foram efetivadas em instituições especializadas. 
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Com relação aos primeiro grupo de trabalhos, os estudos selecionados 

caracterizam-se como análises abrangentes de amplos aspectos da escolarização de 

alunos com deficiência intelectual, tais como os de Almeida (2004), Silvério (2008) e 

Buytendorp (2006).  

Para Almeida (2004), a inclusão escolar se apresenta como sendo 

democrática, inovadora, criativa e, sobretudo, baseada no paradigma da singularidade 

na diversidade. A autora afirma que a “onda inclusiva” está apenas supostamente 

produzindo rupturas nas estruturas e modos de funcionamento das escolas brasileiras 

e, aponta alguns problemas que decorrem desta onda inclusiva: 

discussões sobre velhos conceitos/preconceitos, revisando e criando novas 
práticas e competências profissionais, deslocando certezas e introduzindo muitas 
dúvidas e conflitos acerca dos modos de compreensão e de aplicação, sobre a prática 
pedagógica, dos princípios deste novo paradigma educacional e parecem estar 
atrelados a um projeto ideológico (ALMEIDA, 2004, p. 1) 

 
 Ainda de acordo com a autora, “a proposta de uma educação inclusiva nada 

tem de inovadora e muito menos de revolucionária - trata-se tão somente de uma 

proposta reformista, como, aliás, tantas outras que a precederam”. (ALMEIDA, 2004) 

Para ela, portanto, há necessidade da criação de novas práticas pedagógicas e 

a atualização, ou mesmo a reestruturação das condições de efetivação da inclusão 

escolar para que os processos de desenvolvimento, de ensino e de aprendizagem se 

realizem. 

Da mesma maneira, Silvério (2008) embasa sua pesquisa no mesmo 

paradigma da singularidade citado por Almeida (2004). Para ela, estas singularidades 

em uma sociedade capitalista passam a ser usadas como elementos, privilegiando 

modelos e padronizações, gerando exclusão e marginalização dos indivíduos e 

grupos, entre eles os deficientes mentais. Tem-se assim uma inclusão que exclui, não 

somente pela incapacidade da escola em efetivar esta inclusão, mas também pela 

lógica do sistema de mercado capitalista que perpassa toda lógica educacional da 

escola.  

No que se refere à inclusão de alunos com deficiência em escolas regulares, 

Silvério (2008) afirma ainda que, segundo sua pesquisa, há o entendimento da 

inclusão escolar como não sendo apenas para sujeitos com necessidades 

educacionais especiais, “embora as estatísticas mostrem números relevantes de 

alunos nas escolas, ainda persiste a questão relativa à quantidade e não qualidade de 

ensino para todos” (SILVÉRIO, 2008, p. 148).  

A autora afirma que, no contexto da inclusão escolar dos alunos com 

deficiência mental, ficou evidente que as escolas regulares não estão preparadas para 

receber esses alunos, os professores não tem formação específica e não são  
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disponibilizados suporte técnico, estrutura física e currículo adequado para os alunos 

com deficiência de forma geral. Neste sentido, a autora afirma que  

por mais que se busque o momento e o local adequados para a inclusão do 
deficiente mental, o desafio da singularidade de cada sujeito depara-se com um 
movimento contrário que impede o acesso ao processo educacional e escraviza o 
aluno, colocando-o no altar da desigualdade. (SILVÉRIO, 2008, p. 149). 

 

No mesmo caminho, para Buytendorp (2006), a inclusão e a perspectiva de 

“escola para todos”, que traz para a escola a missão de lidar com as diferenças, 

desloca o foco das condições internas do indivíduo para as condições favoráveis ao 

sucesso da aprendizagem na sala de aula. Porém, segundo a autora, a educação 

especial, baseada em concepções advindas da psicologia, considera o 

desenvolvimento da pessoa com deficiência mental mais lento em relação aos das 

outras pessoas. A flexibilização curricular e o apoio especializado necessários à 

inclusão dos alunos com necessidades educacionais especiais na escola regular 

geram novas expectativas sobre esse grupo de alunos, porém, não são suficientes 

para redimensionar a relação escola e deficiência, que historicamente é excluída do 

seu contexto: 

... o desenho curricular da educação inclusiva não dialoga com 
teóricos do currículo e sim com os da educação especial e esses são 
de matriz psicológica, dessa forma a adaptação continua no indivíduo 
e não na organização para o acesso ao currículo. (BUYTENDORP, 
2006) 
. 

Buytendorp assevera que a pressão constante dos meios de produção sobre a 

escola faz com que ela crie, recrie e produza deficiências e, neste sentido, o grande 

desafio da escola, regular e especial, é criar outras formas de conhecimentos 

escolares, onde o conhecimento seja um bem possível para todos. Dentro deste 

contexto o ensino destinado aos alunos com deficiência intelectual na escola regular 

em grande parte não apresenta uma intenção e uma finalidade definidas, os alunos 

têm passado e saído das instituições escolares sem nenhum preparo para a vida 

social e, por diversas vezes, retornam à escola especial.  

Nesse sentido, a autora conclui que as proposições para o ensino na educação 

especial sempre estiveram centradas nas limitações impostas pela deficiência, o que 

parece dar certa legitimidade a uma pseudoespecialidade dos processos de ensino e 

aprendizagem onde os conceitos e bases da educação especial permanecem como 

base para o ensino de alunos com deficiência intelectual.  

Dentre os trabalhos que se propõem a investigar práticas educativas concretas, 

Garcia (2005) analisa a prática pedagógica dos professores do ensino regular que têm 

alunos com deficiência mental incluídos em suas salas; Luz (2006), por outro lado, 

analisa como os professores dos anos iniciais do ensino fundamental e da educação 
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infantil têm vivenciado a inclusão escolar de alunos com deficiência intelectual. Os dois 

autores, consideram que a falta de formação específica dos professores tem 

favorecido a implementação de ações realizadas em sala de aula que não efetivam a 

aprendizagem dos alunos com deficiência mental. 

No primeiro deles, a autora afirma que 

no trabalho com alunos deficientes mentais, o pensamento abstrato é 
muito pouco valorizado; tanto na escola regular quanto na escola 
especial. A ênfase do trabalho pedagógico é colocada nas atividades 
psicomotoras, que visam preparar o aluno para a aquisição de 
determinada habilidades acadêmicas. (GARCIA, 2005, p. 140).  
 

Quanto à formação dos professores que trabalham com alunos deficientes 

mentais, Garcia (2005) constata que nenhum dos professores de sua pesquisa 

recebeu alguma formação específica para trabalhar na área. “A formação recebida não 

possibilitou habilitações adequadas para que as professoras fossem capacitadas a 

trabalhar com alunos deficientes mentais, seja na escola regular, seja na escola 

especial. (GARCIA, 2005, p. 154). 

Luz (2006), por sua vez, afirma que uma educação para a vida, e não apenas 

para os conteúdos escolares, ainda não foi absorvida pelos professores e o que está 

presente na prática docente são atividades e formas de avaliação iguais para todos os 

alunos da turma: “Neste contexto, trabalhar com crianças com deficiência, dentro de 

exigências homogêneas, que igualam e, portanto excluem, fica impossível. Assim a 

educação inclusiva passa a ser mera retórica de discursos politicamente corretos.” 

(LUZ, 2006, p. 128). 

Se todos os autores acima, apesar de tecerem críticas à inclusão escolar, 

estão de acordo com os seus princípios e se posicionam contrariamente à 

manutenção de sistemas segregados, alguns outros têm posição divergente. 

Para Silvério (2008), as escolas especiais possuem um papel importante na 

educação dos alunos com deficiência intelectual, visto que as atividades estão 

centradas nas possibilidades de apropriação do saber de cada aluno. Para a autora, o 

sistema educacional brasileiro já encontra inúmeras dificuldades de atender com 

sucesso os alunos que não apresentam nenhum tipo de deficiência, assim “atender 

alunos com deficiência exige do sistema readaptações curriculares, melhores 

condições de preparação e formação continuada de todos que atuam no processo 

educacional e, que a inclusão se constitua de fato real para todos” (SILVÉRIO, 2008, 

p. 150).  

Ainda segundo a autora, a inclusão da criança com deficiência mental, por ela 

ter sua fragilidade para aprender centrada no campo cognitivo, é uma das mais 

delicadas de acontecer:  
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O preconceito fica mais evidente, a inabilidade da maioria dos profissionais da escola 
regular resulta como frustração tanto para o aluno como para o professor. A não 
efetivação do trabalho do professor se dá também porque o aluno com deficiência 
mental não consegue acompanhar o contexto acadêmico escolar, ao mesmo tempo em 
que esse contexto não é pensado para o aluno com deficiência mental. (SILVÉRIO, 
2008, p. 150). 

 

Em sua pesquisa a autora relata que “segundo o profissional da entrevista “E”: 

“os alunos deficientes mentais que foram incluídos, retornaram por vários motivos, por 

serem discriminados, por não acompanharem o currículo escolar”.” (SILVÉRIO, 2008, 

p. 150).  

Ainda de acordo com Silvério, a preocupação dos profissionais das escolas 

deveria ser com a efetivação do aprendizado, a concretização do processo de 

aprendizagem, dos alunos incluídos com deficiência mental, não apenas sua 

socialização:  

O sujeito não busca uma escola apenas para brincar durante o espaço de recreio, ou 
fazer passeios com os demais colegas, esses momentos deverão estar como 
complementos do processo e jamais como elementos únicos no desenvolvimento do 
aluno (SILVÉRIO, 2008, p. 151). 

 

Por essa razão, a autora considera que escolas especiais são espaços com 

profissionais capacitados e especializados para dar o atendimento adequado que os 

alunos com deficiência realmente necessitam: “A escola especial desenvolve um 

projeto político pedagógico afim com seu alunado, comunidade e pais” (SILVÉRIO, 

2008, p. 153). Nesse sentido, na pesquisa de Silvério, fica claro que a escola em si 

não é um espaço segregador, pois para “possibilitar a produção do saber e dar 

continuidade as aprendizagens já concebidas, as escolas especiais dispõe de 

elementos relativos a espaço físico, tempo e pessoal, que se integram e oferecem um 

atendimento especializado a cada sujeito” (SILVÉRIO, 2008, p. 153).   

O estudo realizado por Ferreira (2004) se contrapõe a essa visão de qualidade 

da escola especial. A pesquisadora, tendo realizado sua investigação em escola 

especial pública, preocupou-se em estudar as concepções de escritas de seus alunos 

e fez uma análise dos processos de aquisição de conhecimentos dos alunos de forma 

individualizada.  

Para ela, o ponto de vista do sujeito em desenvolvimento, e como ele se 

organiza e se transforma em relação aos objetivos propostos, são objetos de uma 

análise possível. Assim, considera que o trabalho de uma professora alfabetizadora 

em uma escola regular pressupõe o “aluno como escritor e leitor em processo”. 

Visualizar o aluno com deficiência mental desta forma possibilitaria visualizar as suas 

aprendizagens, com os significados possíveis para sua realidade.  
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Para a autora, o que fica claro é que a escola especial é vista como uma escola 

para doentes, “lugar onde deficiência e doença se confundem, para onde os alunos 

são encaminhados pelo que eles ‘não tem, não podem ou não sabem’, escola onde 

leitura e escrita não são conhecimentos tradicionais do currículo” (Ferreira, 2004, p. 

288). Segundo a autora, este entendimento sobre a escola especial se dá porque a 

não aquisição de habilidades de leitura e escrita em um determinado tempo escolar, 

ditado pela lógica da escola regular, se justificaria pela patologia dos sujeitos, que 

prejudica a aprendizagem, e não como maneiras diferentes de pensar e agir, 

pertinentes ao processo de desenvolvimento e aprendizagem em geral.  

Sua análise sobre o currículo da escola especial mostra que, normalmente, 

esta não alfabetiza, isto porque a alfabetização é entendida como um treinamento de 

uma técnica, um código a ser incorporado literalmente e não um campo de 

conhecimento a ser pesquisado e entendido. Não se considera a função da escrita e o 

acesso à cultura escrita como importantes neste processo, nem sua aprendizagem 

decorrência deste reconhecimento: “Alguns alunos podem não chegar a dominar o 

sistema de escrita, mas podem compreender os diferentes usos sociais e materiais 

escritos, podem utilizar-se da escrita sem dominá-la de forma convencional” 

(FERREIRA, 2004, p. 293).  

Mais uma vez se verificam, nas pesquisas atuais, contraposições de autores 

em relação às possibilidades de inclusão de alunos com deficiência intelectual, alguns 

considerando que o problema está nos processos de inclusão, enquanto que outros 

defendem a existência de espaços escolares especiais que dariam conta das 

especificidades desse alunado.  

Uma questão fundamental que encontramos na grande maioria das pesquisas 

aqui relatadas diz respeito à necessidade de uma prática pedagógica específica para a 

consolidação da inclusão escolar de alunos com deficiência intelectual nas escolas 

regulares, bem como a efetivação de seu aprendizado nas escolas especiais.  

Pensando nesta questão, Silvério (2008) afirma em seu trabalho: 

 
Há, sim, a premência da reorganização e também adaptações curriculares, uma vez 
que o currículo base é destinado a todos, mas como norteador das aprendizagens. 
Faz-se necessário uma especificação deste currículo para moldarem-se as diferentes 
formas que cada sujeito possui de aprender. Com um currículo flexível e inovador 
apoiados nos conteúdos que demonstrem intencionalidade no ensino e na 
aprendizagem os alunos se desenvolverão com mais criatividade e senso crítico. Um 
currículo deposto da fixação e da estagnação de temas e práticas ultrapassadas. 
Sendo, assim, as capacidades cognitivas podem ser estimuladas por meio da 
diversidade da prática do professor e de todo contexto escolar. (SILVÉRIO, 2008 p. 74) 
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Neste sentido, os trabalhos de Siqueira (2004) e Dallabrida (2006) se 

aproximam mais desta pesquisa, uma vez que investigaram ações concretas 

envolvendo organização curricular e práticas pedagógicas. 

A dissertação de Siqueira (2004), que teve como objetivo identificar possíveis 

distinções entre a participação e a aprendizagem no que se refere ao conteúdo escolar 

de alunos com deficiência mental incluídos em classes regulares e os demais alunos, 

apesar de se tratar de um estudo de uma escola regular, apresenta dados importantes 

para esta pesquisa. As contribuições da autora são relevantes para este trabalho no 

que se refere à intenção das ações pedagógicas realizadas pelos professores para 

com os alunos com deficiência.   

Em seu trabalho Siqueira (2004) realizou observações em uma escola pública 

municipal da cidade de Francisco Morato, no estado de São Paulo. A autora teve 

como foco as atividades realizadas na escola, tanto em sala de aula como no horário 

de recreio, por quatro alunos de inclusão, “sendo dois deficientes mentais (um 

frequentando o 1º ano e outro, o 4º ano) e dois não deficientes (um frequentando o 1° 

ano e o outro, o 4º ano).” (Siqueira, 2004, p. i).  

 Siqueira (2004) analisa em seu estudo o pertencimento dos alunos deficientes 

mentais à sua classe e as atividades referentes ao aprendizado dos conteúdos 

escolares, sempre procurando estabelecer a relação entre esse pertencimento e as 

atividades entre todos os alunos presentes na sala de aula. 

Para a autora o avanço dos alunos de inclusão nas séries escolares, tanto os 

deficientes mentais como os que não apresentam nenhuma deficiência, exacerba a 

não participação desses alunos nas atividades pedagógicas em sala de aula, bem 

como a discrepância entre os trabalhos por eles produzidos em aula com relação aos 

dos demais colegas de classe. Por outro lado, as práticas pedagógicas para com 

esses alunos continuam as mesmas que as oferecidas aos demais alunos. 

Como se pode verificar, Diego é tratado, tanto pela professora como 
por seus colegas, como incapaz de se integrar às atividades escolares. É obvio 
que o fato de Diego ser incapaz de produzir linguagem escrita em uma sala de 
aula de 4º ano torna-se um problema difícil de ser equacionado pela 
professora. Mas mesmo quando ele tenta se aproximar da realização, tal como 
quando procura escrever na lousa ou indicar um número a ser escrito, não há 
qualquer iniciativa para se aproveitar estes momentos para algum tipo de 
intervenção que pudesse lhe dar alguma indicação de que o que está fazendo 
pode ser melhorado. (SIQUEIRA, 2004, p. 49). 

 

Para a autora, porém, a não participação nas atividades escolares não coloca 

os deficientes mentais e os demais alunos em lados opostos. O afastamento e a 

diferenciação entre os alunos com e sem o diagnóstico de deficiência mental ocorre 

pelas dificuldades apresentadas em relação ao comportamento e aprendizagem:  
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Como a professora reconhece que Daniela tem dificuldades para copiar 
da lousa, faz para ela no caderno para que ela possa trabalhar com os 
exercícios dados. Em compensação, como Cristian não parece se envolver na 
atividade, mas a professora reconhece que ele sabe copiar, não tem a mesma 
atitude com ele que tem com Daniela. 

Assim, neste momento, parece que a aluna caracterizada como 
deficiente mental está muito mais integrada à classe do que seu par de 
inclusão não deficiente. (SIQUEIRA, 2004, p. 51). 

 

 Neste sentido, ficam claras, para a autora, a rigidez e rotinização das práticas 

pedagógicas e o abandono dos alunos que não obtém resultados minimamente 

aceitáveis. Isso demonstra uma prática pedagógica onde o desenvolvimento precede a 

aprendizagem, segundo a autora, razão pela qual os alunos que não respondem às 

exigências e às expectativas das professoras e da escola, apesar de permanecerem 

em sala de aula, não participam e nem cumprem as atividades dos demais alunos.  

  Dessa maneira, a autora pode concluir em sua dissertação que a quase 

absoluta “invisibilidade” e a não aprendizagem dos alunos com e sem deficiência 

mental analisados foram compondo cenários que representam os processos de 

exclusão branda, incorporados tanto pela professora, pelos demais alunos, pelos pais 

e pelos próprios alunos incluídos, que aceitaram esta situação sem qualquer tentativa 

de reação. Desta maneira permanecem na escola, mas sem se apropriarem 

minimamente dos conhecimentos por ela transmitidos. 

Da mesma maneira, Dallabrida (2006), em sua tese de doutorado, analisou as 

motivações e expectativas de famílias de classe social alta que elegeram um 

determinado colégio particular de ensino regular para proporcionar um ensino formal 

aos seus filhos com deficiência nas décadas de 1980 e 1990. A autora conclui em seu 

estudo que as famílias que ela pesquisou tinham como intenção, por meio da inserção 

de seus filhos em um colégio particular, diminuir as marcas da deficiência e criar uma 

possibilidade de convívio social e não uma possibilidade de escolarização. Estavam 

mais preocupados em manter seus filhos em sua posição social do que em assegurar 

para eles um ensino efetivo.  

Dallabrida (2006), apoiada em Bueno (1993) considera que a escolha feita 

pelas famílias se deu, entre outros motivos, porque o conceito de deficiência não é 

determinado somente por diferenças biológicas, presentes por meio de características 

orgânicas, mas também “pela forma como ocorre à inserção do sujeito deficiente no 

grupo social do qual faz parte, ou seja, na maneira pela qual irá interagir e 

desempenhar as atividades que este grupo legitimar como “universal à espécie 

humana” (Bueno, 1993, apud Dallabrida, 2006, p. 01)  

A inserção de seus filhos em uma escola regular, mesmo que em classes 

especiais, foi importante para essas famílias, pois possibilitava uma atenuação das 
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consequências sociais da existência da deficiência, pois como construção social que 

ultrapassa as determinações biológicas, exerceram influência significativa na produção 

da identidade dos sujeitos, apesar de serem marcas fundamentais na sua construção, 

porém os processos sociais pelos quais eles passam são fatores determinantes para 

sua humanização. 

Por outro lado, a absoluta falta de perspectiva tanto por parte das famílias, 

quanto da escola, em relação às possibilidades de aprendizagem desse alunado, 

acabou por reiterar as suas dificuldades cognitivas e não serviram de meio para a 

superação possível. 

Ao fim e ao cabo, o destino social desses alunos foi semelhante aos de alunos 

provenientes das camadas populares: o de ingressarem em oficina abrigada3 

prestadora de serviços a empresas. Entretanto, pode-se constatar uma diferença 

significativa na sua estruturação: tratava-se de ambiente laboral, em forma de 

cooperativa, construído pelos pais desses alunos, que só aceitava alunos oriundos da 

escola. Ou seja, apesar de não poderem, com todo o investimento feito, minimizar os 

efeitos da deficiência intelectual, esses alunos foram encaminhados para ambiente 

laboral que atendia somente alunos da mesma camada social, evitando a inclusão em 

instituições filantrópicas destinadas a alunos das camadas populares.  

Podemos verificar, nas pesquisas aqui analisadas, que tanto aquelas que 

apresentam uma discussão mais teórica a respeito do ensino destinado aos alunos 

com deficiência intelectual, como estas últimas que relatam experiências práticas, não 

conseguem encontrar, nem mesmo definir, o que seria esta prática pedagógica 

satisfatória para a aprendizagem da pessoa com deficiência intelectual em uma 

escola, tanto regular como especial. 

Dessa maneira esta pesquisa tem como objetivo geral identificar e analisar o 

trabalho realizado em uma escola especial, destinada a alunos com deficiência 

intelectual proveniente de camadas sociais superiores, com a intenção de verificar 

qual é o trabalho educativo realizado e se tal escola apresenta um ensino diferenciado. 

Ou seja, considerando que a deficiência intelectual acarreta prejuízos que interferem 

no aprendizado acadêmico, a organização curricular e o trabalho pedagógico realizado 

por escolas destinadas às camadas sociais superiores tem por base a superação das 

limitações dela decorrentes? 

Isto porque constatamos que, depois de iniciado o processo de inclusão 

escolar, as pesquisas relacionadas a este tema se concentram em sua grande maioria 

                                                           
3
 Oficina abrigada é termo designativo de local de trabalho em que alunos com deficiência exercem 

atividades laborais para empresas industriais, usualmente na montagem de peças ou produtos que  
exigem habilidades simples, pouco qualificadas 
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em questões relacionadas ao ensino das escolas públicas, frequentadas sobretudo por 

alunos oriundos das camadas populares. As conclusões destas pesquisas em sua 

maioria destacam as dificuldades e carências, do ponto de vista físico e pedagógico, 

que as escolas enfrentam com a inclusão dos alunos com deficiências. 

Entretanto, nesta pesquisa, limitamo-nos à observação e análise dos processos 

pedagógicos desenvolvidos em uma escola especial particular. Dessa maneira temos 

como objetivos específicos: 

- Identificar e analisar o currículo desenvolvido por essa escola em sala de 

aula. 

- Descrever e analisar a organização e rotina da escola, bem como os 

atendimentos prestados aos alunos. 

- Identificar e analisar as diferentes estratégias de ensino utilizadas pelo/a 

professor/a em sala de aula. 

- Analisar as atividades realizadas pelos alunos, com a intenção de verificar se 

a aprendizagem ou não dos conteúdos trabalhados não está marcada, 

exclusivamente, pela lentificação dos conteúdos escolares. 

Dessa forma, a hipótese desta investigação é de que o currículo de uma escola 

especial voltada para o atendimento de alunos com deficiência intelectual provenientes 

das camadas sociais elevadas se diferencia dos voltados à maioria da população, o 

que deve ficar evidente tanto na organização curricular e na estrutura pedagógica, 

quanto nas atividades pedagógicas desenvolvidas em sala de aula, que devem ter a 

finalidade do desenvolvimento da criança, assim favorecendo uma melhor apropriação 

do conteúdo escolar. 

Assim, esta investigação tem uma tríplice perspectiva teórica, discutida no 

primeiro capítulo. Nesse capítulo apresentamos inicialmente as contribuições de Apple 

(1989), Sacristán (1998) e Perrenoud (1993) sobre currículo, organização escolar, 

práticas e atividades pedagógicas. Em seguida abordamos questões referentes à 

definição de deficiência intelectual e sua relação com os processos de escolarização, 

onde destacamos as contribuições de Vigotski (1989), que enfatiza o aspecto social da 

educação na aprendizagem dos alunos com deficiência intelectual e o 

desenvolvimento da criança deficiente como um todo. Por fim discutimos alguns 

conceitos de Bourdieu (2009), como capital cultural e capital social, para a análise da 

relação entre escolarização e deficiência intelectual, bem como uma melhor 

constituição do conceito de deficiência intelectual aqui considerado.  

No segundo capitulo apresentamos o relato e a análise da pesquisa sobre as 

práticas pedagógicas de uma instituição especializada no atendimento de crianças 

com deficiência intelectual. Primeiramente descrevemos os dados da instituição, com 



25 
 

ênfase em sua organização pedagógica. Em seguida, descrevemos uma pequena 

caracterização dos alunos e da rotina das atividades da escola.  

Nas considerações finais retomamos alguns aspectos dos referenciais teóricos 

e suas relações com os dados obtidos na pesquisa. 
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Capítulo I – Deficiência intelectual, práticas pedagógicas e origem social 

1.1 Processos de escolarização - O ensino destinado às crianças com 

deficiência intelectual. 

 

Este trabalho tem como principal objetivo realizar algumas análises sobre o 

ensino de uma escola especial destinada ao atendimento de alunos com deficiência 

intelectual. Uma vez que estamos tratando de ensino não podemos deixar de nos 

referirmos a um determinado tipo de organização curricular e a um trabalho 

pedagógico específico, em nosso caso destinado a uma parcela específica de alunos, 

neste caso com deficiência intelectual. Cada currículo é orientado por um determinado 

conjunto de conhecimentos e valores a serem transmitidos e efetivados por uma 

determinada prática pedagógica. Nesse sentido, é de suma importância a análise da 

relação currículo/escola/ensino para um melhor entendimento de qual educação é 

destinada aos alunos com deficiência intelectual em uma escola especial.  

Isso porque, segundo Rockwell (1995), o contato que os alunos têm com os 

conhecimentos escolares, que são determinados pelos currículos oficiais, passam 

necessariamente pela prática institucional. Dessa maneira, para a autora, “el 

currículum acadêmico oficial no tiene outra manera de existir, de materializarse, que 

como parte integral de la compleja realidad cotidiana de la escuela.” (ROCKWELL, 

1995, p. 14-15).   

Da mesma maneira, para Sacristán (1998), o currículo é o resultado da prática 

educativa institucionalizada e da função social da escola. Para este autor, uma 

definição de currículo diz respeito “a concretização das funções da própria escola e a 

forma particular de enfocá-las num momento histórico e social determinado, para um 

nível ou modalidade de educação, numa trama institucional” (SACRISTÁN, 1998, p. 

15). 

O autor ainda salienta que o currículo é primeiramente uma práxis, resultado da 

função de socialização e de transmissão cultural da escola, expressa em diversas 

práticas. “É uma prática na qual se estabelece um diálogo, por assim dizer, entre 

agentes sociais, elementos técnicos, alunos que reagem frente a ele, professores que 

o modelam, etc.” (SACRISTÁN, 1998, p. 16). Assim ao entendermos e estudarmos o 

currículo como um processo podemos perceber que este diz respeito ao contexto da 

prática pedagógica do professor e da escola e, ao mesmo tempo, é contextualizado 

por meio dela. 

A teorização sobre o currículo deve ocupar-se necessariamente das condições de 
realização do mesmo, da reflexão sobre a ação educativa nas instituições escolares, 
em função da complexidade que se deriva do desenvolvimento e realização do mesmo. 
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Apenas dessa maneira a teoria curricular pode contribuir para o processo de autocrítica 
e auto-renovação que deve ter (Giroux, 1981, p. 113 e SS) – pretensão que não é fácil 
de ordenar e de traduzir em esquemas simples. (SACRISTÁN, 1998, p. 16) 

 

Para o autor, os currículos apresentam diferentes funções em modalidades 

educativas distintas, uma vez que expressam as finalidades de cada nível educativo. 

Sacristán (1998) afirma que tratar o currículo como algo dado e objetivo, e não como 

um processo, seria legitimar a opção estabelecida nos currículos vigentes.  

Da mesma maneira, Apple (1989) define currículo como um conjunto de fatos, 

habilidades e valores selecionados para serem transmitidos às gerações futuras. A 

organização do currículo escolar se dá em torno de um conteúdo central que todo 

cidadão deve a priori conhecer: 

 
... como na literatura da sociologia do conhecimento escolar tem tão claramente 
indicado, essas suposições do senso comum a respeito do consenso e da neutralidade 
encobrem as realidades do poder e do conflito que fornecem as condições para a 
existência de qualquer currículo. (APPLE, 1989, p. 46).   

 
 

Por meio dessa afirmação do autor, temos claro que a área do currículo e 

daquilo que é ensinado nas escolas não é um campo neutro e não deve ser entendida 

apenas como um conhecimento a ser apreendido:  

Não podemos entender plenamente o currículo a menos que primeiramente 
investiguemos como nossas instituições educacionais estão situadas numa 
configuração mais ampla de poder econômico, cultural e político; e isso exige que nos 
esforcemos por examinar as diferentes funções que elas cumprem em nossa formação 
social iníqua. (APPLE, 1989, p. 50).  

 

Segundo Apple (1989, p. 41), a área do currículo escolar está historicamente 

ligada aos interesses de controle social: 

Más bien, existia históricamente un conjunto de supuestos, de normas de sentido 
común sobre los significados escolares y el control, que influyeron en buena medida en 
los primeiros especialistas del curriculum.  

 

Neste sentido, o autor afirma que o conhecimento escolar é utilizado como 

forma de garantir a estrutura social vigente, não permitindo o acesso a determinados 

conhecimentos por parte da classe trabalhadora, mantendo assim a estrutura e 

estabilidade social. 

Para Sacristán (1998), os currículos são o resultado do equilíbrio de diferentes 

forças e interesses distintos que giram em torno do sistema educativo em um 

determinado momento histórico e é por meio destes que se realizam os fins do ensino 

institucionalizado. Não devemos, desse modo, reduzir os problemas referentes ao 

ensino a questões técnicas, pois assim estaremos desconsiderando os conflitos de 

interesses que estão presentes nos currículos escolares. Assim, para o autor, “de 

alguma forma, o currículo reflete o conflito entre interesses dentro de uma sociedade e 
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os valores dominantes que regem os processos educativos” (SACRISTÁN, 1998, p. 

17).  

O autor afirma ainda que a escola, sob qualquer modelo educativo, adota 

algum tipo de seleção frente à cultura, que toma forma no currículo que transmite. Por 

este motivo todo sistema educativo atende a determinados interesses que refletem em 

seu currículo: 

Esse sistema se compõe de níveis com finalidades diversas e isso se modela em seus 
currículos diferenciados. As modalidades de educação num mesmo intervalo de idade 
acolhem diferentes tipos de alunos com diferentes origens e fim social e isso se reflete 
nos conteúdos a serem cursados em um tipo ou outro de educação. (SACRISTÁN, 
1998, p. 17). 

 

O melhor exemplo desta influência social no currículo escolar é o currículo 

oculto, ou seja, a contínua afirmação de valores morais e normas sociais e 

econômicas feita pela escola. Segundo o autor, é exatamente no currículo oculto que 

podemos perceber a relação histórica existente entre o que se ensina na escola e a 

influência, em um contexto mais amplo, das instituições sociais que a rodeiam. 

Podemos perceber nas teses e dissertações analisadas no decorrer deste 

trabalho que a preocupação com a forma e a técnica é vigente no discurso de inclusão 

escolar e também na educação especial. A apropriação do currículo escolar por alunos 

deficientes intelectuais tem sido tratada com questões referentes ao “como” devemos 

ensinar a determinado aluno certo conteúdo e não ao “por quê” devemos ensinar esse 

conhecimento, aspecto fundamental a ser analisado: 

... as questões de técnica são importantes e precisam ser feitas; mas, uma vez que a 
escola não está divorciada das relações de exploração e dominação na sociedade e 
das lutas para superá-la, devemos perguntar o quê constitui um conhecimento política 
e eticamente justificável antes que nos lancemos a ensiná-lo. (APPLE, 1989, p.46). 

  

Pois, segundo o autor, o controle do conhecimento por determinados grupos 

sociais é um fator crítico para o domínio ideológico da sociedade por um grupo de 

pessoas sobre as classes menos poderosas. As formas de interação da vida escolar 

podem servir como mecanismos para comunicar os significados, normas e disposições 

aos estudantes, e a parte central do conhecimento escolar serve também a um 

objetivo ideológico. O conflito normativo e intelectual é visto como uma qualidade 

negativa da sociedade, mas na escola, tanto a experiência diária como o 

conhecimento curricular trazem mensagens de consenso normativo e de 

conhecimento.  

Nesse sentido, não podemos deixar de levar em conta, quando pretendemos 

uma análise do que é ensinado, a necessidade de entendimento claro do entorno 

social da escola em questão e como questões sociais influenciam o trabalho escolar 

como um todo, na medida em que as questões educacionais estão vinculadas a 
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questões mais amplas de origem social.  Dessa forma, precisamos encarar a escola 

não apenas como locais que pretendem maximizar o rendimento escolar dos alunos, 

mas como um “ambiente social, cultural e estrutural”. 

Perrenoud (1993) em suas análises sobre as práticas pedagógicas afirma que, 

em sua grande maioria, as ações dos professores giram em torno de rotinas e de 

improvisações reguladas, uma vez que os “actos de ensino não estão, deixaram de 

estar ou nunca estiveram sob o controle da razão e da escolha deliberada” 

(PERRENOUD, 1993, p. 21). Ou seja, mesmo sendo a prática pedagógica planejada 

pelo professor composta de uma rotina, e sendo este ato parcialmente consciente, ela 

contém aspectos que são expressão de um habitus, isto é, são um “sistema de 

esquemas de percepção e de acção que não está total e constantemente sob o 

controle da consciência.” (PERRENOUD, 1993, p. 21). Para o autor, a prática 

pedagógica requer do professor uma urgência e, dessa maneira, o professor realiza 

coisas que desconhece de maneira consciente. Assim o autor afirma que a prática 

pedagógica é “facilmente apresentada como sendo mais consciente e racional do que 

o é na realidade” (PERRENOUD, 1993, p. 21) por diversas razões, o que pode levar o 

professor a não ter nenhuma compreensão real sobre boa parte de suas ações.  

O autor afirma ainda que a prática pedagógica, ou seja, o ato de ensinar, é 

primeiramente “fabricar artesanalmente os saberes tornando-os ensináveis, 

exercitáveis e passíveis de avaliação no quadro de uma turma, de um ano, de um 

horário, de um sistema de comunicação e trabalho.” (PERRENOUD, 1993, p. 25). Esta 

transposição didática, onde a escola e o professor transformam e selecionam os 

saberes globais, as práticas culturais, em conteúdos ensináveis, pode ocorrer de três 

maneiras distintas: por meio de um currículo formal, que diz respeito aos saberes 

sociais que devem ser ensinados pela escola; pela transformação deste currículo 

formal em um currículo real, que é aquele efetivamente ensinado pelo professor em 

sala de aula; e por aquilo que o aluno efetivamente aprende do currículo real 

apresentado pelo professor à turma.   

Para Perrenoud (1993), professor e aluno estabelecem um contrato 

pedagógico, onde encontramos “elementos relacionais, competições a vencer, 

progressos que merecem distinção, recompensas, reconhecimentos, aspectos que 

são estranhos ao conteúdo do ensino” (PERRENOUD, 1993, p. 26). O trabalho do 

professor necessita da cooperação dos alunos no sentido de registrar os saberes e, 

para tal, o professor precisa criar, e posteriormente manter, o interesse dos alunos 

pelos conteúdos que está ensinando. O controle da aprendizagem dos alunos por 

parte do professor faz parte do contrato pedagógico e é regulado principalmente por 

meio da ação. Para tal avaliação da aprendizagem o professor precisa que o aluno 
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manifeste de alguma forma os saberes que aprendeu. Em sua grande maioria esta 

avaliação é feita “em situações artificiais, na ausência de necessidades, projectos ou 

problemas reais, e em formas padronizadas que autorizam a atribuição de notas ou 

outro tipo qualquer de classificação” (PERRENOUD, 1993, p. 27). 

O autor afirma ainda que ensinar é sempre se deparar com um grupo 

heterogêneo. Para tanto, ensinar “é ignorar ou reconhecer estas diferenças, sancioná-

las ou tentar neutralizá-las, fabricar o sucesso ou o insucesso através da avaliação 

informal e formal, construir identidades e trajetórias” (PERRENOUD, 1993, p. 28).   

  

1.2 Processos de escolarização e deficiência intelectual  

 

Deficiência intelectual de maneira geral é definida pelos manuais de 

diagnósticos médicos tendo como característica principal “um funcionamento 

intelectual inferior a média” (DSM IV, 1994) ou ainda como uma “parada do 

desenvolvimento ou desenvolvimento incompleto do funcionamento intelectual” (CID 

10, 1997).  

A Classificação Internacional de Doenças - CID 10 adotou em sua décima 

edição a nomenclatura de Classificação Estatística Internacional de Doenças e 

Problemas Relacionados à Saúde. Essa classificação foi feita pela Organização 

mundial de Saúde no ano de 1989 e entrou em vigor em primeiro de janeiro de 1993. 

A CID-10 tem como intenção catalogar e padronizar as doenças e problemas 

relacionados à saúde e tem como referência a Nomenclatura Internacional de 

Doenças. Para a CID-10 a deficiência intelectual caracteriza-se “por um 

comprometimento, durante o período de desenvolvimento, das faculdades que 

determinam o nível global de inteligência” (CID-10, 1997). Esse nível global do 

desenvolvimento diz respeito às funções cognitivas de linguagem, motricidade e 

comportamento social. 

O manual de diagnóstico da Associação de Psiquiatria Norte-Americana, que 

apresenta uma classificação das doenças mentais e foi elaborado independentemente 

da classificação da Organização Mundial da Saúde, apresenta um maior detalhamento 

com relação à definição médica da deficiência intelectual. O Manual Diagnóstico e 

Estatístico de Transtornos Mentais em sua 4º edição (DSM IV) apresenta uma 

descrição dos sintomas das doenças e os agrupa em síndromes. Para esse manual a 

deficiência intelectual deve ser diagnosticada por meio da analise de três critérios 

básicos.  

O critério principal para o diagnóstico dessa deficiência, para o DSM IV, é um 

funcionamento intelectual reduzido em relação à média da população, também 
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acompanhado de limitações importantes no funcionamento adaptativo em pelo menos 

duas áreas de habilidade, tais como “comunicação, autocuidados, vida doméstica, 

habilidades sociais/interpessoais, uso de recursos comunitários, auto-suficiência, 

habilidades acadêmicas, trabalho, lazer, saúde e segurança”. (DSM IV, 1994) e essas 

características devem aparecer antes dos 18 anos de idade. O manual salienta ainda 

que o “retardo mental possuiu muitas etiologias diferentes e pode ser visto como uma 

via final comum de vários processos patológicos que afetam o funcionamento do 

sistema nervoso central” (DSM IV, 1994). 

O funcionamento intelectual, para o DSM IV, é definido pelo quoeficiente de 

inteligência (QI), que é determinado por meio de avaliação com testes de inteligência 

que devem ser padronizados e de administração individual. Um funcionamento 

intelectual considerado abaixo da média é aquele realizado por uma pessoa que 

apresenta um QI de 70 pontos ou menos. O manual ressalta ainda que existe um erro 

de medição das avaliações de QI de cerca de 5 pontos, que pode variar de 

instrumento para instrumento, dessa maneira “é possível diagnosticar o Retardo 

Mental em indivíduos com QIs entre 70 e 75, que exibem déficits significativos no 

comportamento adaptativo” (DSM IV, 1994). Porém, o manual adverte que “o Retardo 

Mental não deve ser diagnosticado em um indivíduo com um QI inferior a 70, se não 

existirem déficits ou prejuízos significativos no funcionamento adaptativo” (DSM IV, 

1994). 

O funcionamento adaptativo diz respeito às respostas dos indivíduos com 

relação às exigências comuns da vida e à apresentação ou não da independência 

pessoal esperada em relação à sua idade e bagagem sócio-cultural. Segundo o DSM 

IV “o funcionamento adaptativo pode ser influenciado por vários fatores, incluindo 

educação, motivação, características de personalidade, oportunidades sociais e 

vocacionais e transtornos mentais e condições médicas gerais que podem coexistir 

com o Retardo Mental” (DSM IV, 1994). O manual ressalta que esses problemas de 

adaptação podem apresentar melhoras com tratamento terapêutico adequado, 

diferentemente do QI “que tende a permanecer como um atributo mais estável” (DSM 

IV, 1994). Este manual salienta ainda que para a avaliação do funcionamento 

intelectual do indivíduo deve-se considerar a adequação do instrumento utilizado à sua 

“bagagem sócio-cultural, educação, deficiências associadas, motivação e cooperação” 

(DSM IV, 1994).  

Segundo o DSM IV, quatro níveis de gravidade podem ser identificados, de 

acordo com o atual nível de prejuízo intelectual. O retardo mental leve é identificado 

por um nível de QI de 50-55 a aproximadamente 70. Nesse caso, o indivíduo é 

considerado educável. Indivíduos com Retardo Mental leve, segundo esse manual, 
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têm um prejuízo pequeno nas áreas sensório-motoras e não são facilmente 

diferenciados das demais crianças.  

O Retardo Mental moderado é diagnosticado em indivíduos com um QI entre 

35-40 e 50-55 pontos e, para o DSM IV, apesar de não devermos mais utilizar o termo 

“treinável” para nos referirmos à possibilidade de educação dos indivíduos com 

Retardo Mental moderado, o texto afirma que  

a maioria dos indivíduos com este nível de Retardo Mental adquire habilidades de 
comunicação durante os primeiros anos da infância. Eles beneficiam-se de treinamento 
profissional e, com moderada supervisão, podem cuidar de si mesmos. Eles também 
podem beneficiar-se do treinamento em habilidades sociais e ocupacionais, mas 
provavelmente não progredirão além do nível de segunda série em temas acadêmicos 
(DSM IV, 1994). 

 

O Retardo Mental severo é aquele onde os indivíduos apresentam um QI entre 

20-25 a 35-40 pontos e constitui cerca de 3 a 4% dos indivíduos com Retardo Mental, 

segundo o DSM IV. Ainda de acordo com este manual, na infância as crianças com 

retardo mental severo não apresentam praticamente nenhuma fala comunicativa e  

durante o período da idade escolar, podem aprender a falar e ser treinados em 
habilidades elementares de higiene, mas se beneficiam apenas em um grau limitado da 
instrução em matérias pré-escolares, tais como familiaridade com o alfabeto e 
contagem simples, embora possam dominar habilidades tais como reconhecimento 
visual de algumas palavras fundamentais à "sobrevivência" (DSM VI, ano, página) 

 
 O Retardo Mental Profundo apresenta, segundo o manual de diagnóstico, um 

nível de QI abaixo de 20 ou 25 pontos e atinge cerca de 1 a 2% da população com 

retardo mental. Segundo o DSM IV, os indivíduos com esse nível de retardo mental 

apresentam prejuízos no funcionamento sensório-motor e para que possam alcançar 

algum desenvolvimento é necessário um ambiente altamente estruturado, com auxilio 

e supervisão constantes. 

 O DSM IV classifica ainda o nível e Retardo Mental de Gravidade 

Inespecificada que ocorre quando “existe uma forte suposição de Retardo Mental, mas 

a inteligência da pessoa não pode ser testada por métodos convencionais” (DSM IV, 

1994). 

 As características descritas acima para definir a deficiência intelectual são 

resultado de ideias sintetizadas por profissionais da saúde com a intenção de 

estabelecer uma classificação para as doenças. Estão baseadas em concepções 

psicológicas comportamentais e entendem a deficiência intelectual como fixa e 

imutável. Segundo Carvalho (2010, p. 28) “essa classificação surgiu da necessidade 

de se saber mais sobre as consequências das doenças” e diz respeito a um referencial 

para as áreas médicas, políticas e sociais e, ainda para a autora, tais manuais 

conceituam a deficiência relacionando-a a um estado patológico: 
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Deficiência: representa a exteriorização de um estado patológico, refletindo um 
distúrbio orgânico, uma perturbação no órgão, a perda ou anomalia de estrutura ou 
função psicológica, fisiológica ou anatômica, temporária ou permanente, como por 
exemplo: uma anomalia, defeito ou perda de um membro, órgão, tecido ou qualquer 
estrutura do corpo, inclusive das funções mentais (CARVALHO, 2010, p. 28). 

 
 Ainda segundo a autora os manuais apresentam uma sequência linear que 

descreve a deficiência como uma doença e assim mantém “a ideia de causalidade e 

de perpetuidade das condições que a deficiência traz para o individuo, substantivando 

ou adjetivando-o e acarretando, inexoravelmente restrições em suas ações (os 

verbos)” (CARVALHO, 2010, p. 29). Ou seja, as deficiências se manifestam como 

inadaptações dos organismos, corpos, mentes e desejos, que assim apresentam 

desvantagens que limitam ou até mesmo impedem as pessoas “de exercerem as 

habilidades necessárias à sua sobrevivência ou de desempenharem os papéis 

esperados de acordo com sua idade, sexo, fatores sociais e culturais.” (CARVALHO, 

2010, p. 28). 

 Ao longo da história da educação especial esta definição apresentada acima 

sobre a deficiência exerceu, e exerce, uma grande influência na concepção sobre o 

indivíduo com deficiência intelectual, como também nas ações políticas sobre, e no 

trabalho realizado com eles. Ainda segundo Carvalho (2010, p. 29) nesse modelo 

médico, ao enfatizar o aspecto biológico das deficiências, aumentam as suas 

proporções da deficiência e a pessoa deficiente passa a ser percebida e representada 

na sociedade em geral como alguém totalmente incapaz. “De modo geral, as pessoas 

em situação de deficiência são representadas no imaginário social por suas “marcas”, 

tomando-se a parte pelo todo. Valoriza-se a deficiência e perde-se a Pessoa em sua 

dimensão de integralidade” (CARVALHO, 2010, p. 33).  

Com a finalidade de um melhor entendimento do que vem a ser a deficiência 

intelectual, para esta pesquisa utilizaremos as contribuições de Vigotski (1989), para 

quem o estudo sobre o desenvolvimento e a aprendizagem de crianças com 

deficiência não pode limitar-se à definição de grau e gravidade da deficiência, mas é 

preciso um domínio também dos processos que o autor denomina processos de 

compensação. Neste sentido, o que interessa para o autor não é o conhecimento da 

limitação (deficiência) em si, mas sim da criança deficiente como um todo. Segundo 

ele, devemos partir do princípio de que a criança com deficiência intelectual apresenta 

uma forma singular de desenvolvimento e não uma variação do desenvolvimento da 

criança não deficiente. Dessa maneira o desenvolvimento de uma criança com 

deficiência intelectual não é entendido como uma variação negativa do 

desenvolvimento normal de uma criança: 
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Sólo con la idea de la peculiaridad cualitativa (que se limita a las variaciones 
cuantitativas de los distintos elementos) de los fenômenos y processos que estudia la 
defectologia, por primera vez esta ciencia adquiere una base metodológica sólida, pues 
ninguna teoria es posible si parte exclusivamente de premisas negativas, como no es 
posible ninguna prática educativa, estructurada sobre bases e determinaciones 
puramente negativas.” (VIGOTSKI, 1989, p. 04). 

 

Para Vigotski (1989) o trabalho educativo de crianças com deficiência 

intelectual requer um maior entendimento sobre os processos de desenvolvimento e 

aprendizagem infantil. Para este autor, o princípio intocável da psicologia clássica de 

que somente a atividade independente da criança, e não a imitação, é indicativa do 

nível de desenvolvimento mental da criança está expresso em todos os sistemas de 

testes cognitivos, tais como os teste de QI, uma vez que assim avaliam-se apenas as 

atividades que as crianças conseguem realizar sem assistência de outros. Para 

Vigotski, o aprendizado e a imitação não podem ser entendidos como processos 

puramente mecânicos e “o aprendizado humano pressupõe uma natureza social 

específica e um processo através do qual as crianças penetram na vida intelectual 

daqueles que as cercam” (VIGOTSKI, 2007, p. 100). As crianças, para o autor, podem 

imitar ações que vão além da sua capacidade em uma atividade coletiva sob 

orientação de adultos. Tal fato é de suma importância e acarreta uma mudança de 

perspectiva no entendimento da relação entre aprendizagem e desenvolvimento 

infantil. “Uma conseqüência direta é a mudança nas conclusões que podem ser tiradas 

dos testes diagnósticos do desenvolvimento” (VIGOTSKI, 2007, p. 101). Este 

procedimento orienta o aprendizado pautado em um desenvolvimento já realizado pela 

criança.  

 Para o autor, os processos de compensação adquirem grande importância no 

desenvolvimento da criança com deficiência intelectual, uma vez que juntamente com 

o “defeito orgânico” são dadas as forças necessárias para a superação das 

dificuldades: “Cualquier defecto, es decir, cualquier deficiencia corporal pone al 

organismo ante la tarea de vencer esse defecto, eliminar la deficiencia, compensar el 

perjuicio orgánico ocasionado.” (VIGOTSKI, 1989, p. 160).  

Nesse sentido, a influência da deficiência em uma pessoa é sempre 

contraditória, isto porque, por um lado debilita o organismo, mas também serve de 

estímulo para o desenvolvimento mais elevado de outras funções no organismo, com 

a finalidade de compensar a deficiência e vencer as limitações impostas por ela.  

Nem sempre o processo de compensação apresentará resultados positivos, 

porém, para Vigotski (1989), o desenvolvimento da criança com deficiência é um 

processo de constituição da sua personalidade por meio da reorganização de todas as 

funções de adaptação e de formação de novos processos de aprendizagem, sempre 
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originados pela deficiência e exigindo a criação de novas possibilidades para a 

consolidação do desenvolvimento:  

La personalidad se desarrolla como un todo único, como un todo único reacciona ante 
la deficiencia, ante la alteración del equilíbrio originada por ella y forma un nuevo 
sistema de adaptación y un nuevo sistema de adaptación y un nuevo equilibrio em 
lugar del alterado. (VIGOTSKI, 1989, p. 14) 

 

Assim, a peculiaridade positiva do desenvolvimento da criança com deficiência 

intelectual tem origem não na falta de uma ou outra função encontrada no 

desenvolvimento normal de uma criança, mas porque o desaparecimento de alguma 

função cria novas formações que representam em sua unidade uma reação da 

personalidade da criança frente à deficiência.  

Para Vigotski (1989), a deficiência somente existe em relação, ou seja, a 

criança com deficiência não sente diretamente sua deficiência, mas percebe as 

dificuldades resultantes dela em sua relação com o outro. Qualquer defeito corporal 

não muda apenas as atitudes do homem frente ao mundo físico, mas também altera 

as suas relações com as pessoas: “Su infelecidad varia, ante todo, su posición social y 

la orientación social en el medio.”(VIGOTSKI, 1989, p. 161).  

Todos os vínculos, a posição social, seu papel no mundo e seu destino se 

reorganizam, ou seja, seu defeito físico provoca um desvio social. A deficiência por si 

só não é uma tragédia, somente é um pretexto para o surgimento dessa tragédia. 

Dessa maneira a consequência direta da deficiência é o decréscimo da posição social 

da pessoa com deficiência:   

Todas las relaciones con las personas, todos los momentos que determinan el lugar de 
la persona en el medio social, su papel y su destino como participante de la vida y 
todas las funciones sociales del ser, se reorganizan (VIGOTSKI, 1989, p. 08). 

 

 Porém o grau de sua anormalidade frente à sociedade em que se encontra é o 

resultado da compensação social adquirida na formação da personalidade geral da 

criança com deficiência. Ou seja, aquilo que antes era entendido como um defeito 

orgânico, agora é também entendido como uma disposição de ordem sociológica e 

psicológica, não apenas biológica.    

Assim, o educador deve trabalhar não somente com o fator orgânico da 

deficiência, mas também com os fatores e consequências sociais dela decorrentes, na 

medida em que os processos de compensação apresentam-se como fundamentais 

tanto para a superação e o desenvolvimento psicológico, como também para a 

conquista de sua posição social. 

Neste sentido, o desenvolvimento orgânico da criança com deficiência 

intelectual acontece em um meio cultural, o que o transforma em um “proceso 

biológico historicamente condicionado” (VIGOTSKI, 1989, p. 17), pois, se de um lado, 
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no desenvolvimento normal da criança é esperada a criação de determinadas funções 

em determinados estágios do desenvolvimento, de outro, a existência da deficiência, 

que provoca o desaparecimento de algumas funções orgânicas, altera a forma normal 

de aquisição da cultura pela criança: “la inhabilidade para utilizar las funciones 

psicológicas naturales y dominar los instrumentos psicológicos, determina en lo 

esencial el tipo de desarrollo cultural del nino con defecto.” (VIGOTSKI, 1989, p. 20). 

Além disso, para o autor, o caráter primitivo da psique infantil, os instrumentos 

culturais e psicológicos e o modo de utilizar as funções psicológicas próprias são três 

momentos fundamentais que determinam o desenvolvimento cultural da criança com 

deficiência intelectual. 

A principal dificuldade para o desenvolvimento cultural das crianças com 

deficiência intelectual, segundo ele, está situada na utilização das palavras como 

instrumento para a formação de conceitos, uma vez que para elas é impossível a 

utilização de formas superiores de atividade intelectual, fundamental para a utilização 

dos conceitos abstratos: “En efecto, el ninõ retrasado mental no logra evidentemente 

esta utilización completa, consciente y voluntaria del lenguaje y a consecuencia de 

esto la actividad intelectual superior permanece oculta para él.” (VIGOTSKI, 1989, p. 

21). 

A criança com deficiência intelectual não domina totalmente o uso da palavra 

como meio de pensamento abstrato, o que é característica de uma forma primitiva de 

pensamento e não consequência de uma deficiência intelectual. Dessa maneira, utiliza 

a realidade concreta de forma direta e demonstra uma incapacidade de realizar uma 

forma de pensamento abstrato.  

Mas, se esta dificuldade na realização de algumas funções psicológicas 

superiores e o seu desenvolvimento é decorrente de sua deficiência, para o autor, 

também tem origem social, na medida em que as funções psicológicas superiores têm 

sua origem histórica no desenvolvimento da humanidade e seu surgimento não se deu 

de acordo com uma evolução biológica humana, mas sim no desenvolvimento do 

homem como ser social: “Sólo en el proceso de la vida social colectiva se crearon y 

desarrollaron todas las formas superiores de la actividade intelectual próprias del 

hombre”. (VIGOTSKI, 1989, p. 173).  

Dessa maneira o processo de formação das funções psicológicas superiores 

nas crianças se dá por meio de seu desenvolvimento social, ou seja, no processo de 

inter-relação e colaboração com o meio social.  

Segundo o autor, cada estrutura de uma função psicológica superior se 

desenvolve com a mesma regularidade por duas vezes: primeiramente como uma 

função de conduta coletiva, uma forma de colaboração ou interação, como um meio de 



37 
 

adaptação social, ou seja, uma categoria interpsicológica; posteriormente como uma 

forma de conduta individual da criança, uma forma de adaptação individual, um 

processo interno de conduta, ou seja, uma categoria intrapsicológica.  

A partir dessa perspectiva o autor criou o conceito de Zona de 

Desenvolvimento Proximal como uma possibilidade de estudar e intervir na formação 

das funções psicológicas superiores das crianças, uma vez que todas as funções 

psicológicas superiores resultam de uma reconstrução por parte do sujeito de uma 

atividade social partilhada. 

Zona de desenvolvimento proximal, para Vigotski (1989), é a distância entre o 

nível de desenvolvimento real e o nível de desenvolvimento potencial da criança. O 

nível de desenvolvimento real da criança é o desenvolvimento mental que a criança já 

apresenta de forma completa, aquilo que ela já consegue fazer sozinha, as funções 

que já amadureceram, os produtos finais do desenvolvimento da criança. O nível de 

desenvolvimento potencial diz respeito ao limiar daqueles processos cognitivos 

possíveis da criança realizar com auxilio de um adulto. “Uma vez internalizados, esses 

processos tornam-se parte das aquisições do desenvolvimento independente da 

criança” (VIGOTSKI, 1989, p. 103) e passam a fazer parte do nível de 

desenvolvimento real da criança.  

Entre o nível de desenvolvimento real e o potencial situa-se a zona de 

desenvolvimento proximal que abriga aquelas funções que estão em processo de 

amadurecimento, aquelas atividades que a criança somente consegue realizar com 

auxilio de um adulto ou em um grupo de crianças.  

 Neste sentido, o autor afirma que o estado de desenvolvimento de uma criança 

só pode ser determinado por meio do conhecimento dos dois níveis da criança: o nível 

de desenvolvimento real e a zona de desenvolvimento proximal. Assim, não é somente 

a atividade independente da criança que designa seu nível de desenvolvimento, e a 

imitação e o aprendizado não são processos puramente mecânicos. 

 Desta forma, para Vigotski (1989), o aprendizado cria vários processos internos 

de desenvolvimento somente possíveis na interação com outras pessoas que, uma 

vez internalizados, tornam-se parte do desenvolvimento da criança, ou seja, o 

aprendizado adequadamente organizado resulta em desenvolvimento:   

Desse ponto de vista, aprendizado não é desenvolvimento; entretanto, o aprendizado 
adequadamente organizado resulta em desenvolvimento mental e põe em movimento 
vários processos de desenvolvimento que, de outra forma, seriam impossíveis de 
acontecer (VIGOTSKI, 2007, p. 103).  

 

Assim as análises de Vigotski sobre a aprendizagem e o desenvolvimento de 

crianças e as possibilidades de ensino para crianças com deficiência intelectual podem 

contribuir para a análise das estratégias de ensino utilizadas na educação de alunos 
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com deficiência intelectual porque, para o autor, a escola especial tem a tarefa de 

criação de formas positivas de trabalho que possam responder às peculiaridades de 

seus alunos. Logo, é impossível, segundo o autor, que uma escola especial siga um 

currículo escolar reduzido apenas com métodos simplificados e facilitados.  

Si nosotros no reconocemos la ideia sobre el nino con defecto como un nino que se 
semeja un poco al normal, debemos negar inevitablemente también el concepto de la 
escuela especial como una escuela de ensenãnza general prolongada en cuanto al 
tiempo y reducida en lo que respecta al material de esdudio. (VIGOTSKI, 1989, p. 23).  

 

 É importante para o trabalho pedagógico com crianças com deficiência 

intelectual o estabelecimento das diferenças quantitativas ocasionadas pela 

deficiência, ou seja, aquilo que está faltando em relação ao desenvolvimento normal 

de uma criança, mas não se pode limitar a isso, uma vez que apenas com uma 

caracterização negativa esgotam-se as possibilidades de realização de um trabalho 

positivo com esse aluno. 

 Da mesma maneira o autor salienta que não podemos esquecer que muitos 

dos limites impostos às crianças com deficiência têm sua origem em sua condição 

social de desenvolvimento e por isto não podemos desconsiderar os limites sociais da 

escola especial. Ou seja, se esta utiliza meios especiais para o ensino de crianças 

com deficiência intelectual, a sociedade também precisa planejar para estas pessoas 

tarefas sociais especiais. 

  Segundo o autor é de suma importância que a escola tenha clareza de seus 

objetivos finais, qual é o papel social que ela pretende para seus alunos:  

Precisamente lo común del objetivo, con la peculiaridad de los medios para el logro de 
este objetivo, constituye la mayor dificultad y la más profunda pecularidad de la escuela 
especial y de toda la defectologia prática, al igual que lo común del punto final con la 
peculiaridad del desarrollo es la particularidad más importante del ninõ con defecto. Si 
los médios especiales (la escuela especial) se aplicaran para fins especiales, en esto 
no habría nada que mereciera el nombre de problema; toda la cuestión reside en la 
contradicción aparente de los médios especiales aplicados para el logro e los mismos 
objetivos que también se plantea ante sí la escuela general. (VIGOTSKI, 1989, p. 24) 
 

Neste sentido, para Vigotski, a escola especial corre o risco de adquirir um 

papel de uma socialização parcial, onde a pessoa com deficiência apenas não 

incomode as demais pessoas na sociedade. Mas, para o autor, este não é resultado 

de uma intervenção pedagógica coerente, uma vez que não é possível uma educação 

que não almeje determinadas tarefas sociais positivas.  

A escola especial deve, neste sentido, utilizar-se de meios não apenas para 

entender a deficiência, mas para possibilitar que seus alunos lutem com ela e contra 

ela. A escola especial, para o autor, deve ser uma escola de compensação e 

educação social. Para Vigotski (1989, p. 162) a ciência indica o caminho para a 

educação das crianças com deficiência intelectual onde “es necesario organizar todo 
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el proceso educativo por la línea de las tendências naturales hacia la compensación 

del defecto.”  

Na tentativa de uma maior consideração do fator social na definição e 

entendimento da deficiência criou-se um modelo social de deficiência, que se 

apresenta como outra forma de entendimento da deficiência e tem por pressuposto 

básico que  

a deficiência não deve ser entendida como um problema individual, mas como uma 
questão eminentemente social, transferindo a responsabilidade pelas desvantagens 
dos deficientes das limitações corporais do indivíduo para a incapacidade de a 
sociedade prever e ajustar-se à diversidade (OLIVIER, 1990, p. 06).  
 
Segundo Medeiros e Diniz (2004, p.10) o pressuposto teórico inicial do modelo 

social é a deficiência, considerada como sendo uma experiência resultante da 

interação entre características biológicas do indivíduo e as condições sociais em que 

ele vive. Ou seja, este modelo pretende o deslocamento da concepção de deficiência 

do indivíduo para a sua interação com a sociedade, “passando a deficiência a ser 

percebida como uma experiência do sujeito em vez da lesão que o inscreve na 

categoria de desviante” (CARVALHO, 2010, p. 34).  

Segundo Carvalho (2010) este modelo social da deficiência pretende analisar a 

problemática fora da ótica binária: ou indivíduo ou sociedade, sem desconsiderar que 

em algumas pessoas, suas incapacidades decorrentes de lesões ou disfunções que 
produzem algum tipo de deficiência, do mesmo modo que se reconhece que há 
organizações sociais pouco sensíveis à diversidade humana e que cultuam a 
homogeneidade entre seus membros, estigmatizando e discriminando os que fogem 
aos padrões estabelecidos (CARVALHO, 2010, p. 34).  
 

 Este modelo pretende uma releitura das concepções de deficiência e 

incapacidade para provocar uma inversão nos argumentos vigentes. As limitações e 

deficiências do indivíduo são entendidas aqui como decorrentes das condições 

efetivas de vida oferecidas pelas sociedades que criam barreiras para uma real 

inclusão de todos sem exceções.  

Se as condições socioeconômicas e culturais não contemplaram a diversidade 
humana, inúmeras pessoas vão exteriorizar incapacidades. Estas se objetivam muito 
menos em função das limitações e muito mais em termos dos ajustes requeridos da 
sociedade, independentemente do tempo de persistência das seqüelas das lesões que 
afetam os indivíduos (CARVALHO, 2010, p. 37).   

 

 Dessa maneira no modelo social a deficiência não é mais encarada como uma 

característica individual ou de um determinado grupo de pessoas que apresentam uma 

mesma característica ou lesão e passa a ter uma abrangência maior necessitando 

assim de uma análise socioeconômica e cultural da realidade de vida da pessoa com 

deficiência.  
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 Dentro dessas discussões sobre o modelo social, a Organização Mundial da 

Saúde promoveu uma revisão da Classificação Internacional das Deficiências, 

Incapacidades e Limitações o que resultou na CIF (Classificação Internacional de 

Funcionalidade, Incapacidade e Saúde). Esta última classificação é uma tentativa de 

integração dos modelos médicos e social de deficiência e procura “uma abordagem 

biopsicossocial, em busca de uma visão coerente das diferentes manifestações da 

saúde, com ênfase para a perspectiva social” (CARVALHO, 2010, p. 38). Esta nova 

classificação oferece destaque à funcionalidade das pessoas com deficiência com a 

intenção de entender a deficiência e incapacidade não apenas como consequência da 

saúde ou doença, mas como resultado também de um contexto físico, político e social.  

A CIF pertence à família de classificações internacionais desenvolvidas pela OMS, 
mas, em relação às outras, deve fazer toda a diferença, pois seu enfoque não é o da 
incapacidade e sim o da funcionalidade da pessoa, considerando-se os fatores 
ambientais em que o indivíduo vive. (CARVALHO, 2010, p.38) 

  

 Segundo Carvalho (2010) a proposta de conceitualização de deficiência da CIF 

representa avanços no sentido que procura uma definição para além da doença, tendo 

um enfoque mais social do que médico e por esse motivo torna-se mais inclusiva. A 

preocupação com relação às referências pejorativas, também presentes na CIF, 

segundo a autora, também demonstram os avanços alcançados por esta nova 

classificação no sentido de construção de um novo “imaginário a respeito das 

incapacidades” (CARVALHO, 2010, p. 39)  

Na construção do imaginário social a respeito das incapacidades, essas análises têm 
um peso nada trivial, seja porque permitem o desenvolvimento de atitudes favoráveis à 
participação e à integração dessas pessoas na família, na escola, no trabalho e em 
outros espaços de convivência, seja porque acarretam novas orientações na 
formulação e implementação de políticas públicas (CARVALHO, 2010, p. 39). 

 

 Segundo Bueno (2004) a análise das diferentes terminologias utilizadas para a 

definição das crianças que não se comportam dentro dos padrões esperados 

demonstra que diferentes expressões foram usadas ao longo da história da educação 

especial para designar este universo. O termo excepcional, segundo o autor, merece 

destaque uma vez que, assim como esta nova conceitualização da deficiência 

proposta pela CIF, pretendeu minimizar a pejoratividade inerente às tradicionais 

designações, tais como deficiente, prejudicado e diminuído.  

O termo excepcional tem sido considerado como aquele que, historicamente, substituiu 
denominações que espelhavam formas negativas de encarar os que fugiam da 
normalidade, bem como refletia mais efetivamente os ideais da sociedade democrática 
(BUENO, 2004, p. 38).  
 
O termo excepcional foi escolhido para definir de forma mais precisa a pessoa 

com deficiência pelo fato de historicamente ter sido utilizado para designar crianças 
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bem dotadas e assim, uma vez utilizado para indivíduos incapacitados, lhes 

possibilitaria uma imagem mais positiva.  

 Ainda segundo o autor, a história da educação especial no Brasil demonstra 

que o uso do termo excepcional possibilitou a inclusão de várias espécies de 

problemas, tais como indivíduos superdotados, crianças portadoras de distúrbios de 

linguagens e distúrbios emocionais, entre outros, e camuflou a influência da origem 

social e do “acobertamento à baixa qualidade da escola regular” (BUENO, 2004, p. 

44). Isto porque “na medida em que retiram das salas de aula os “intelectualmente 

superiores”, que, “por mera coincidência” são também os que pertencem, na sua 

maioria, à elite, permite que se perpetuem as práticas rotinizadas e de baixa qualidade 

destinadas à grade massa” (BUENO, 2004, p. 44).  

Segundo Bueno (2004) esta modalidade de distúrbios de linguagem envolve 

uma imensa gama de quadros clínicos, que vão desde um retardo mental mais 

acentuado até leves distúrbios de voz e dicção e também inclui quadros neurológicos, 

auditivos e emocionais. Como solução encontrada para a teoria do déficit linguístico 

como resultado de uma carência cultural temos um amplo programa nacional de 

educação compensatória.  

Em síntese, embora a inclusão e a ampliação do atendimento de crianças com 
distúrbios de linguagem refletisse, em parte, a ampliação de oportunidades 
educacionais para aqueles que apresentam desvios de linguagem que prejudicavam 
sua escolarização (como por exemplo, as alterações de fundo neurológico), o 
determinante fundamental foi o acobertamento das diferenças de classe, que se 
consubstanciam também em diferenças lingüísticas, tratadas como defeitos, 
legitimando assim uma organização social que produz e reproduz a marginalidade das 
camadas subalternas (BUENO, 2004, p. 46). 

 

 Dessa maneira, segundo o autor, o que podemos constatar é que ao mesmo 

tempo em que cresce o número de crianças incluídas na educação especial por 

motivos de distúrbios de linguagem, crescem também as reivindicações das camadas 

populares por oportunidades de ingresso na escola para seus filhos. Assim, o uso do 

termo excepcional para designar aqueles crianças a serem atendidas pela educação 

especial também serviu de suporte para justificar as dificuldades escolares das 

crianças oriundas das camadas populares no “âmbito da potencialidade individual, 

pois não situa historicamente a problemática do rendimento escolar, atribuindo-a a um 

nível abstrato de inteligência” (BUENO, 2004, p. 45). 

 A nova classificação da CIF, mesmo ao possibilitar a consideração de fatores 

sociais, não nega que indivíduos deficientes intelectuais possuem anormalidades 

orgânicas que acarretarão dificuldades para suas vidas em sociedade. Segundo 

Bueno (2004), se estamos nos referindo a indivíduos que possuem alguma 

peculiaridade que possa interferir em seu processo de humanização, estamos “ante 
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características não universais geradas por um estado não freqüente das condições de 

vida do homem. Isto é, estamos ante quadros patológicos, cujo paradigma usualmente 

utilizado é a doença” (BUENO, 2004, p. 55).  

 Com o desenvolvimento da ciência moderna, que possibilitou uma intervenção 

controlada sobre as doenças e aumentou a expectativa de vida dos seres humanos, o 

conhecimento científico passou a representar um grande poder e é utilizado como 

forma de dominação. Segundo Bueno 

o pensamento positivista, com certeza, exerceu enorme influência nas concepções 
modernas sobre a patologia, pois, a partir do conhecimento alcançado pela medicina 
sobre a relação saúde-doença, desenvolveu teorias abrangentes sobre a normalidade 
e a patologia (BUENO, 2004, p. 5) 
 

 Apesar dessa nova classificação da CIF considerar fatos sociais para o 

diagnóstico da deficiência e tentar avançar no sentido de não considerá-la apenas 

como doença, ela não resolve o problema referente à diminuição e pejoratividade da 

deficiência e não possibilita a criação de uma outra imagem em relação às pessoas 

com deficiência intelectual uma vez que, segundo Bueno (2004), o problema está 

naqueles fatores que determinam a condição de deficiente, ou seja, os desvios em 

relação à norma considerada a melhor em nossa sociedade. “Doença ou condição, a 

excepcionalidade continua sendo patologia, determinada pelo desvio da média e tendo 

como paradigma as condições de vida coletiva” (BUENO, 2004, p. 62).      

 Temos que considerar que, ainda segundo o autor, o conceito de patologia, do 

ponto de vista positivista, expresso por um desvio da média da população de uma 

determinada sociedade, não é determinado apenas do ponto de vista biológico, uma 

vez que esta diferença biológica influencia na vida do homem como indivíduo e 

também como membro de um grupo social. Para Bueno: 

O núcleo do problema reside no fato de se considerarem determinadas características 
como não universais ante a espécie humana, evidenciadas fundamentalmente pelas 
excepcionalidades de origem orgânica, tais como as deficiências físicas, mentais e 
sensoriais. Em outras palavras, como a espécie humana, de forma geral, possui o 
sentido da audição, um indivíduo surdo carrega uma marca não universal ante a 
espécie (BUENO, 2004, p. 63).     

 Da mesma forma, segundo o autor, anomalias não orgânicas, tais como “a 

doença mental, a delinquência, determinadas alterações de linguagem e os distúrbios 

de aprendizagem” (Id, ibid, p. 63) são tratadas da mesma forma, como não sendo 

correspondente “à natureza da espécie humana” (Id, ibid, p. 63). Dessa maneira, para 

o autor, a deficiência não corresponde apenas a fatores biológicos, mas é também 

resultado de determinações historicamente construídas em nossa sociedade.  

Se a cegueira foi identificada desde os tempos mais remotos, foi porque essa 
anormalidade teve influência na relação que os indivíduos que a possuíam mantinham 
com o meio, quer na pré-história, quer na sociedade moderna. O impedimento que a 
falta de visão acarretava em relação ao acesso à língua escrita, entretando, só passou 
a ser significativo no momento histórico em que as necessidades criadas pela própria 
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ação do homem exigiu o seu domínio pelos membros da sociedade (BUENO, 2004, p. 
63) 

 
 Igualmente a deficiência intelectual, segundo o autor, não foi apenas 

identificada no século passado,  

mas foi construída a partir do surgimento de uma determinada formação social que iria 
culminar na caracterização de um determinado tipo de comportamento – a deficiência 
mental - divergente daquele que essa formação passa a exigir – uma determinada 
forma de produtividade intelectual (BUENO, 2004, p. 64) 

  

 Dessa maneira, o conceito de excepcionalidade exerceu um papel importante 

na história da educação especial, uma vez que por sua definição ampla pode justificar 

a inclusão de diferentes indivíduos que tinham como ponto comum o desvio da norma. 

Não uma norma a-histórica e por isso abstrata, mas “a norma construída pelos 

homens nas suas relações sociais” (BUENO, 2004, p. 64). No momento em que as 

anormalidades (deficiências) provocam dificuldades nos indivíduos, essas são 

efetivadas nas relações concretas entre o indivíduo e o meio, o que pode ser 

verificado pelas diferenças de aprendizado escolar e de integração social desses 

indivíduos. Por outro lado, algumas lesões orgânicas, apesar de gerarem algumas 

dificuldades específicas, não impedem a integração social dos indivíduos.  

Segundo Bueno (2004), o que caracteriza a excepcionalidade em nossa 

sociedade é o fato de que a anormalidade, a marca negativa, é considerada de forma 

isolada, de maneira que a deficiência passa a ser a totalidade do indivíduo. “Para 

alguns, a totalidade é o desvio objetivamente determinado; para outros, é o fracasso 

escolar; e, para outros mais, é o desvio mais o fracasso escolar” (BUENO, 2004, p. 

67).  Ou seja, a história desses indivíduos passa a ser a história de suas deficiências, 

dificuldades, fracassos e comportamentos sociais inadequados e sua vida fora disso 

não tem valor nenhum. Segundo o autor, 

Aqueles poucos que conseguem, em nossa sociedade, superar todos os obstáculos 
não o fazem porque tenham, intrinsecamente, maior ou menor potencial, mas porque a 
eles foram dadas condições não acessíveis a todos, isto é, condições concretas de 
produção de sua autonomia e individualidade (BUENO, 2004, p. 67) 

 O autor afirma ainda que a deficiência (excepcionalidade) abarca os sujeitos 

que tenham características pessoais combinadas, construídas e até mesmo 

produzidas pelas exigências sociais que interferem em seu processo de socialização. 

Assim, estabelecer um conceito de deficiência que não considere a dominação e as 

relações de classe estabelecidas em nossa sociedade é contribuir para a perpetuação 

da condição marginalizada das pessoas com deficiência. 

  Não podemos deixar de considerar os avanços que esta mudança 

terminológica gerou para o trabalho educativo e a vida das pessoas com deficiência 

em nossa sociedade.  A questão central da definição da deficiência intelectual consiste 
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no que Skrtic (1996) considera ser a falta da incorporação das contribuições teóricas 

das ciências sociais, políticas e culturais.  

 Segundo o autor, nos anos de 1960 os defensores da educação especial, nos 

Estados Unidos, utilizando-se das discussões sobre direitos humanos da época, 

conseguiram argumentos contra a forma como a educação especial era praticada, 

uma vez que era segregadora. “La EHA impone una educacíon pública apropriada y 

gratuita para todos los estudiantes con discapacidades, en el ambiente menos 

restritivo posible (es decir, más integrado)” (SKCTIC, 1996, p. 37).   

Porém, para o autor é importante considerarmos que essas mudanças na 

prática da educação especial a partir deste período não são resultados de uma 

mudança do paradigma teórico desta modalidade de educação, mas sim o resultado 

de uma crítica prática da educação especial.  

La ley y los câmbios en la práctica que se derivaron de su aplicación, fueron el 
producto de la crítica prática, es decir, de los argumentos morales, éticos, legales y 
políticos empleados contra los modelos, procedimentos y práticas de la educación 
especial (Ballard-Campbell y Semmel, 1981; Biklen, 1985), y no de los argumentos 
empleados contra el conocimento teórico sobre el que se fundamentaba (SKRTIC, 
1996, p. 37). 

 

O conhecimento teórico da educação especial, os fundamentos deste campo, 

não foram alterados por esta crítica prática, uma vez que esta não efetuou uma crítica 

teórica aos conhecimentos da educação especial. Assim esta crítica prática da 

educação especial não teve efeito sobre as bases positivistas do conhecimento 

elaborado pelas ciências biológicas e psicológica para a educação especial, que 

classificam e orientam as ações dos profissionais que trabalham com o indivíduo 

deficiente.  

Permanecen, pues, inalteradas las tres primeras suposiciones: que las dicapacidades 
son estados que padecem la gente, que la distición discapacitado/típico es útil y 
objetiva, y que la educación especial es un sistema racional que ayuda a los alumnos 
catalogados como discapacitados (SKRTIC, 1996, p. 42) 

 

 Assim, da mesma maneira, a mudança terminológica referente à 

excepcionalidade, discutida anteriormente, não altera o modelo vigente de 

entendimento da pessoa com deficiência intelectual como incapacitada e continua a 

desconsiderar os fatores sociais na análise dos processos e modelos educacionais. 

Também não provocou grandes alterações nas definições e formas de diagnóstico da 

deficiência intelectual. 

 

1.3 Processos de escolarização, origem social e deficiência intelectual 

 

Pensando nas contribuições de Vigotski (1989) acima analisadas, neste tópico 

pretendo apresentar alguns conceitos da teoria do sociólogo francês Pierre Bourdieu 
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que considero fundamentais para uma análise acerca da relação entre os processos 

de escolarização e a deficiência intelectual, bem como para a constituição de uma 

definição de deficiência intelectual.  

Conforme apresentado no segundo tópico deste capítulo, na produção do 

conhecimento da educação especial, segundo Skrtic (1996), não podemos considerar 

apenas as bases teóricas da biologia e da psicologia. Este autor faz tal afirmação 

porque entende que, apesar de constituírem campos de conhecimentos necessários e 

imprescindíveis para a caracterização das pessoas com deficiência e dos processos 

de escolarização a elas voltados, o conhecimento por elas produzido não é suficiente 

para essa caracterização, faltando, segundo ele, a apropriação de contribuições da 

sociologia, da antropologia, da história e da política. 

Nesse sentido acredito que algumas análises sobre a relação escola/sociedade 

de Pierre Bourdieu apresentam-se de suma importância para um melhor entendimento 

acerca dos processos de escolarização das pessoas com deficiência. 

Para Bourdieu todo sistema de ensino institucionalizado tem suas 

características de estrutura e funcionamento organizadas para produzir e reproduzir a 

sua existência e sua função de inculcação e reprodução de um arbitrário cultural. 

Dessa maneira, o trabalho escolar está sujeito às condições institucionais de sua 

própria reprodução, limitando assim sua prática aos limites traçados por uma 

instituição que deve reproduzir um arbitrário cultural e não criá-lo. O sistema de ensino 

deve ainda produzir e reproduzir as condições do desconhecimento da violência 

simbólica que exerce e sua legitimação enquanto instituição pedagógica.  

Nesse sentido, a escola, como uma instituição social, deve ser sempre 

entendida como um sistema de relações de força e de sentido entre grupos ou 

classes, pois valoriza, em uma determinada sociedade, um determinado grupo de 

valores, conhecimentos e atitudes que constitui um arbitrário cultural dominante que é 

aquele que exprime mais completamente, de maneira mediada, os interesses culturais 

da classe dominante. (Bourdieu, 2008). 

Para o autor, a escola, como a instituição responsável pela manutenção do 

arbitrário cultural dominante, valoriza um determinado tipo de capital cultural que 

responde aos interesses das classes dominantes. 

Por esse motivo, para ele, há uma relação significativa entre o sucesso obtido 

pelos estudos e sua trajetória de classe, uma vez que grande parte dos alunos 

oriundos de classes sociais elevadas já possuem os gostos, estilos e hábitos das 

tradições culturais de elite, ou seja, o capital cultural que a escola valoriza:  

 
As estruturas cognitivas utilizadas pelos agentes sociais para conhecer praticamente o 
mundo social são estruturas sociais incorporadas. O conhecimento prático do mundo 
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social que supõe a conduta “razoável” nesse mundo serve-se de esquemas 
classificatórios – ou se preferirmos, “formas de classificação”, “estruturas mentais”, 
“formas simbólicas”, ou seja, outras tantas expressões que, se foram ignoradas as 
respectivas conotações, são praticamente impermutáveis -, esquemas históricos de 
percepção e apreciação que são o produto da divisão objetiva em classes (faixas 
etárias, classe sexuais, classes sociais) e que funcionam aquém da consciência e do 
discurso. Por serem o produto da incorporação das estruturas fundamentais de uma 
sociedade, esses princípios da divisão são comuns ao conjunto dos agentes dessa 
sociedade e tornam possível a produção e um mundo comum e sensato, de um mundo 
do senso comum. (BOURDIEU, 2008, p. 435-436).   

 
Não se pode esquecer, no entanto, que Bourdieu jamais afirmou que alunos 

oriundos de meios populares estavam destinados fatalmente ao fracasso escolar, mas 

boa parte de sua produção procurou demonstrar que as possibilidades de ascensão 

dos alunos delas oriundos eram incrivelmente mais baixas do que as daqueles 

oriundos das camadas médias e superiores. (Bourdieu, 2008). 

As pesquisas na área da educação especial aqui analisadas discutem em sua 

grande maioria o ensino destinado às camadas populares, sendo muito pouco 

questionado que tipo de ensino é destinado a alunos com deficiência intelectual 

oriundos das camadas favorecidas do ponto de vista social.  

Por outro lado, é voz corrente tanto no meio profissional, quanto no meio 

acadêmico, que os alunos das camadas sociais superiores têm acesso a processos de 

escolarização qualificados, na medida em que são incorporados por instituições 

privadas que oferecem ensino de melhor qualidade. Em contrapartida, os alunos da 

escola pública, além dos problemas sociais e econômicos enfrentados por suas 

famílias, ingressam em escolas mal equipadas, com professores sem condições de 

trabalho, fruto de políticas educacionais que reiteram a seletividade da escola. 

Com relação à escolarização de alunos com deficiência oriundos dos estratos 

sociais superiores, ainda na década de 1990, Bueno (1993, p. 95) afirmava que 

parcela significativa dela foi incorporada por instituições de alto nível técnico, desde a 

década de 60, quando 

surgiram centros de reabilitação e clínicas privadas, com alto nível de sofisticação 
técnica, dedicados ao atendimento de crianças deficientes dos extratos sociais 
superiores. Ao seu lado, apareceram escolas privadas de alto nível técnico, como por 
exemplo em São Paulo, a Escola Mundo Infantil (1956) para crianças com problemas 
de comportamento, o Centro Ocupacional Avanhandava (1968) e a Escola da 
Carminha (1973) para deficientes mentais, a Escola Jaty (1969) para deficientes 
neuromotores graves e o Piratinis Instituto Educacional (1971) para distúrbios 
neuropsicomotores pouco acentuados. 

 

Apesar dessa contraposição entre a qualidade de escolarização oferecida a 

alunos com deficiência oriundos de camadas sociais distintas, são poucos os trabalhos 

que procuram analisar a escolarização oferecida àqueles oriundos das camadas 

sociais privilegiadas.  
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Ou seja, parcela dos alunos com deficiência mental oriundos de camadas 

sociais elevadas não frequentam nem as escolas públicas nem as instituições 

filantrópicas, dirigindo-se para instituições especializadas privadas, que afirmam 

possuir recursos técnicos, profissionais e pedagógicos qualificados e que, portanto, se 

apresentam como espaços escolares diferenciados, especialmente preparados para o 

atendimento qualificado dessa população. 

Entretanto, com exceção da tese de Dallabrida (2006), que investigou a 

escolarização de alunos com deficiência de estratos sociais superiores que 

frequentaram classe especial em escola privada, na década de 70, em Santa Catarina, 

o levantamento bibliográfico efetuado não mostrou mais nenhuma pesquisa sobre 

essa situação. 

Mais importante ainda é o fato de que o município de São Paulo é o que reúne 

o maior número de instituições deste tipo, sendo que o trabalho pedagógico realizado 

por elas não foi investigado até hoje. 

Se as investigações sobre a escolarização das elites em geral é muito pouco 

investigada (Almeida e Nogueira, 2002), não é de se estranhar que a escolarização de 

alunos deficientes dessas elites seja quase que inexistente. 

Entretanto, se as investigações voltadas para esse alunado da rede regular 

permite verificar “como são formados aqueles e aquelas a quem estão reservadas as 

mais altas posições sociais” (Almeida e Nogueira, 2002, p. 7), com exceção da tese de 

Dallabrida (2006), não existe qualquer pesquisa mais atual no Brasil que procure 

investigar o trabalho pedagógico dessas camadas realizado com alunos com 

deficiência intelectual que, pelas suas dificuldades cognitivas, terão praticamente 

vedado o acesso a essas posições elevadas que, na nossa sociedade, se expressa 

fundamentalmente pela inserção profissional. 

Esta foi a inquietação básica que me levou a investigar as práticas 

pedagógicas desenvolvidas por escola especial para alunos com deficiência intelectual 

oriundos dos estratos sociais superiores, cujos resultados estão apresentados no 

próximo capítulo. 
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CAPÍTULO II 

As práticas pedagógicas de uma instituição especializada no atendimento de 

crianças com deficiência intelectual 

 

 Este capítulo é destinado à análise das práticas pedagógicas desenvolvidas em 

uma escola especial particular, que se dedica exclusivamente ao ensino de alunos 

com deficiência intelectual. 

 Primeiramente apresentam-se a caracterização do campo empírico, os 

procedimentos utilizados na coleta de dados para a realização da pesquisa e a 

caracterização dos sujeitos da pesquisa. A segunda parte deste capítulo é destinada à 

apresentação e análise dos resultados colhidos por meio de observações em sala de 

aula. 

 

2.1 Procedimentos de pesquisa 

 

2.1.1 Delimitação do campo empírico 

 

 Tendo em vista a perspectiva de analisar o trabalho pedagógico realizado junto 

a crianças com deficiência intelectual oriundas de meio sócio-cultural econômico 

elevado, este foi o critério básico para a escolha da escola.  

Embora não tivéssemos definido, a priori, que deveria ser uma escola especial, 

pudemos verificar, na busca de escolas que aceitassem a realização da pesquisa, que 

poucas escolas regulares aceitam alunos com deficiência intelectual mais acentuada. 

Assim, após algumas buscas infrutíferas em escolas regulares, iniciamos a 

procura por escolas especiais que atendessem alunos de camadas sociais superiores, 

ou seja, que não tivessem o caráter filantrópico comum à maioria das instituições 

especializadas do Brasil, que atendem público de origem social muito variada. 

 Após algumas rejeições de instituições que se enquadravam no critério acima, 

tivemos nossa pretensão aceita por uma escola especial particular que funciona há 

mais de 15 anos na zona norte da cidade de São Paulo. Esta instituição especializada 

é uma clinica-escola voltada ao atendimento de crianças com deficiências físicas, 

intelectuais e também múltiplas, não atendendo crianças que apresentem apenas 

deficiências sensoriais ou com quadros psiquiátricos. Não existe nenhum limite de 

idade para o ingresso dos alunos na escola, nem com relação ao grau de dependência 

apresentado pela criança.  
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Segundo o folder de apresentação da escola, o trabalho desenvolvido nesta 

escola tem como objetivo proporcionar a seus alunos não apenas o acesso a um 

tratamento de qualidade na área de reabilitação, que garanta um desenvolvimento 

físico e cognitivo, mas também oportunidades para que se tornem indivíduos 

socialmente adequados e ativos para a promoção de uma boa qualidade de vida, 

segundo o folder de apresentação da escola. 

 A escola funciona em uma casa totalmente adaptada de um bairro residencial e 

está próxima a uma estação de metrô, além de avenidas com fácil acesso ao 

transporte coletivo, porém, os alunos costumam chegar de carro. A escola possui 

quatro salas de aula, cozinha, três banheiros, além de três salas para atendimento de 

fisioterapia, terapia ocupacional e psicologia.  

Existe também uma sala grande localizada no centro da escola que é utilizada 

como espaço de convivência pelos alunos, professores e funcionários nos momentos 

em que não estão em sala de aula. A secretaria e o local destinado ao trabalho das 

diretoras encontram-se junto às salas de aula, sendo este também o local por onde se 

pode entrar na escola, que tem ainda um bom espaço de pátio, tanto na parte da 

frente, como nos fundos da construção4. 

 

2.1.2 Procedimento de coleta de dados 

 

Como a intenção desta pesquisa é analisar o trabalho pedagógico realizado por 

uma escola especial destinada ao atendimento de crianças e jovens com deficiência 

intelectual, os dados aqui analisados foram coletados por meio de observações em 

todas as quatro salas de aula do período vespertino da escola. Durante um período de 

mais ou menos dois meses foram feitas, em média, duas observações por semana, 

cada dia em uma sala de aula diferente. 

  

2.1.3 Organização pedagógica da escola 

 

 A escola possui aproximadamente 30 alunos matriculados, distribuídos em 7 

turmas, três no período matutino e quatro no período vespertino. As turmas são 

formadas por, no máximo, seis alunos, com pelo menos duas professoras em cada 

sala de aula. Não existe uma divisão de turmas por série, nem um tempo pré-

determinado de passagem de uma turma para a outra. Essa transição é feita de 

acordo com a resposta dos alunos ao trabalho realizado pela escola. 

                                                           
4
 Planta aproximada da escola em anexo. 
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 Embora seja uma escola particular, na verdade ela funciona como duas 

distintas: uma para alunos pagantes e outra para alunos que possuem bolsas de 

acordo com a renda familiar. No regime dos pagantes (aproximadamente R$ 1.800,00 

por mês), os alunos têm aulas diariamente e um número de atendimentos terapêuticos 

que depende de quanto sua família paga. No regime de bolsas, os alunos 

matriculados frequentam a escola uma ou duas vezes por semana e têm um número 

de atendimentos terapêuticos reduzido. 

 Verifica-se, portanto, a existência de duas escolas em uma mesma instituição, 

cujo volume de trabalho pedagógico e terapêutico realizado depende da 

disponibilidade financeira da família de arcar com os custos dos atendimentos 

educacional e terapêutico.  

 Nesse sentido, tendo em vista que o que nos interessava era avaliar se o 

trabalho pedagógico realizado com crianças com deficiência intelectual em escola cuja 

clientela era proveniente de estratos sociais superiores, os alunos selecionados para a 

pesquisa foram aqueles cujas famílias tinham condições de arcar com os custos de 

um atendimento integral.   

Segundo documentos da escola, as professoras são orientadas e 

supervisionadas por uma psicopedagoga que tem experiência de trabalho com 

crianças “especiais”.  

Além de ser uma escola, essa instituição especializada oferece também 

tratamento terapêutico nas áreas de fisioterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional e 

psicologia. Esses atendimentos terapêuticos são realizados individualmente pelos 

profissionais especializados, dentro do período escolar, em salas preparadas 

especificamente para cada atendimento ou na própria sala de aula. Os terapeutas 

também realizam orientações às professoras de sala de aula, que fazem parte da 

rotina diária. 

Os pais dos alunos também são orientados de tempos em tempos pelos 

profissionais da escola. Cada profissional presta esclarecimentos e discute 

individualmente a evolução dos alunos com seus pais, para dirimir também dúvidas 

sobre o trabalho que está sendo realizado com seu filho na escola. 

Caso o aluno tenha atendimento terapêutico em outro local, os pais podem 

escolher que a criança frequente apenas o atendimento educacional na escola. Cada 

aluno possui uma agenda, onde é feita diariamente a troca de informações entre a 

escola e a família.  

Esta pesquisa foi realizada durante três meses, entre abril e junho de 2011, nas 

quatro turmas do período vespertino da escola. Foi feita em média uma observação 

por semana na escola, cada dia em uma turma diferente. A escolha do período 
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vespertino se deu porque é neste período que estão concentradas as matriculas dos 

alunos pagantes. Estes alunos frequentam a escola das 13h00 às 17h00, sendo que 

um deles, além do período da tarde, frequenta também o período matutino, das 08h00 

às 12h00. 

Nesse período, os alunos são distribuídos por 4 salas, assim caracterizadas: 

         Denominação No de alunos Faixa Etária 

Estimulação 4 6/8 

Interação e linguagem I 5 14/18 

Interação e linguagem II 5 14/19 

Letramento 6 12/28 

 

Segundo o folder de apresentação da escola, na chamada Sala de Estimulação 

é realizado um trabalho de estimulação global dos alunos, que inclui estimulação 

sensorial da visão, audição, olfato/gustação, sistema vestibular, propriocepção, tato, 

entre outros. É feito também um trabalho de estimulação da comunicação, 

coordenação motora e auto-conhecimento. Interação e exploração do ambiente e de 

brinquedos também são levados em conta no trabalho com esses alunos. Como os 

alunos dessa sala apresentam comprometimento cognitivo e motor, os professores 

são considerados pela escola como agentes responsáveis pela facilitação do processo 

de aprendizagem dos alunos.  

A Sala de Estimulação está localizada próxima à sala de convivência. Sua 

porta dá acesso a esta sala e sua janela tem vista para o pátio interno da escola. A 

sala de estimulação é composta por um armário de duas portas, onde a professora 

guarda os materiais para o uso dos alunos nas atividades pedagógicas diárias. Atrás 

do armário a professora guarda alguns papéis coloridos e cartolinas, além de alguns 

colchonetes. Na mesma parede em que se localiza a porta, a sala tem ganchos de 

madeira para pendurar as mochilas dos alunos. Além de colchonetes no chão, a sala 

tem duas bóias grandes, revestidas de um tecido preto e amarelo, destinadas a 

acomodar os alunos com paralisia cerebral durante as aulas, em algumas atividades. 

No canto da sala, próximo à janela, há uma mesinha azul onde a professora costuma 

colocar um pequeno rádio, ou o seu computador. As paredes da sala de aula são 

pintadas de um azul claro e na janela encontramos uma cortina tipo blackout azul 

escuro. Na parede de frente para a janela a professora colou um cartaz destinado à 

realização da chamada junto com os alunos. Além disso, outros trabalhos feitos pelos 

alunos estão colados nas paredes. Nessa sala de aula não encontramos carteiras ou 

cadeiras, mesmo a turma não sendo composta apenas por alunos que utilizam 

cadeiras de rodas. 
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Na sala de Interação e Linguagem, o trabalho realizado assemelha-se ao 

desenvolvido em classes regulares de pré-escola. Este trabalho tem como objetivo ser 

uma continuidade, para o aluno, do trabalho realizado na sala de estimulação. Por 

esse motivo, são introduzidos aqui, segundo os documentos da escola, conceitos tais 

como cores, formas, noções espaciais, conceitos matemáticos, conhecimentos gerais 

em ciências, entre outros. Nesta turma é dada ênfase a um trabalho de aprimoramento 

das diversas formas de comunicação além da oral, bem como da independência em 

atividades de vida diária e da rotina escolar. A rotina escolar inclui trabalhos com 

higiene, escovação de dentes, uso adequado do banheiro e alimentação. 

No período vespertino a escola tem duas turmas de interação e linguagem. 

Ambas as turmas têm as salas de aula com acesso pela secretaria da escola, o que 

faz com que tudo o que aconteça na secretaria seja ouvido dentro da sala de aula e 

vice-versa. Essas turmas possuem banheiro na sala de aula, que são utilizados pelas 

outras turmas da escola.  

Na primeira5 turma a sala de aula tem um armário grande, cinco portas que 

ocupam toda uma parede da sala. As paredes são pintadas de azul até mais ou 

menos um metro de altura e de bege até o teto. Na parede da porta encontramos uma 

mesa baixa e comprida, com dois bancos compridos, um de cada lado da mesa. Na 

parede da janela, que tem vista para a lateral da escola, encontramos ganchos para 

pendurar as mochilas dos alunos. Assim como na sala de estimulação, nesta sala de 

aula não tem cadeiras ou carteiras, uma vez que a maioria dos alunos apresenta 

paralisia cerebral e utiliza cadeiras de rodas. 

Na segunda turma de interação de linguagem, a sala de aula também tem um 

armário grande de quatro portas em uma das paredes. Além desse armário, esta sala 

tem uma pequena estante de ferro cheia de brinquedos em um dos cantos da parede 

da janela. A janela dessa sala é grande, com vista para a frente da escola. Por essa 

janela é possível ver e ouvir tudo que se passa na rua, bem como na secretaria da 

escola. Ao lado da estante encontramos os ganchos para pendurar as mochilas dos 

alunos. No centro da sala de aula temos seis carteiras e cadeiras coloridas, uma para 

cada aluno da turma. Na parede lateral da sala tem um mural magnético onde está 

escrito em letra de forma CHAMADA6, com cartões com o nome e a foto de cada aluno 

da turma. No outro mural ao lado desse, feito de E.V.A.7, podemos ver o cartaz da 

chamada, com os dias da semana, do mês, o ano, estação do ano, além de desenhos 

                                                           
5
 A divisão das Salas de interação e Linguagem em turma um e dois não existe. Foi feita para fins de 

melhor explicação. 
6
 Foto da chamada em anexo. 

7
 E.V.A é a sigla de "Etil Vinil Acetato", material emborrachado utilizado como material didático. 
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com diferentes possibilidades de tempo (ensolarado, chuvoso, nublado). Nessa 

mesma parede estão colados alguns cartazes com trabalho dos alunos. 

A Sala de Letramento consiste, segundo documentos da escola, em uma turma 

destinada aos alunos que, por meio de uma avaliação pedagógica, são considerados 

com capacidade cognitiva para a aquisição da leitura e escrita. Segundo os 

documentos da escola, nessa turma é utilizada uma metodologia específica, que leva 

em consideração as características de cada aluno. Para esta turma, assim como para 

as demais, não há um tempo pré-determinado para que os alunos adquiram os 

conhecimentos desejados pelas professoras e demais profissionais da escola. 

O acesso à sala de letramento também é feito apenas pela secretaria da 

escola. Esta sala tem um armário pequeno de duas portas, onde a professora guarda 

o material de uso da turma e, na parte de trás do armário, a professora guarda 

algumas cartolinas e colchonetes. Ao lado da porta encontramos um cartaz com o 

calendário, igual ao das outras turmas, com os dias da semana, do mês, local para a 

estação do ano, e desenhos com possibilidades diferentes de tempo (ensolarado, 

chuvoso, nublado). Ao lado desse cartaz temos um outro com as regras de 

convivência da turma. Na parede de frente ao armário há um quadro negro grande, 

que ocupa quase toda a parede. A janela dessa sala de aula tem vista para a outra 

lateral da escola e embaixo da janela encontramos os ganchos para pendurar as 

mochilas dos alunos. Nessa sala de aula têm duas mesas redondas e sete cadeiras, 

uma para cada aluno, além de outra para a professora.  

 

2.1.4 Caracterização dos alunos8 

 

Turma de Estimulação 

JOÃO: O aluno João tem 6 anos. Seu diagnóstico é de paralisia cerebral com 

tetraparesia espástica, visão subnormal e deficiência intelectual. João utiliza cadeira 

de rodas para locomoção e apresenta bastante dificuldade para realizar movimentos 

com os braços, pernas e mãos. Suas articulações e sua musculatura estão muito 

enrijecidas. O aluno é bem magro e alto. Tem os cabelos castanho-escuros, curtos e 

crespos. João tem a pele morena e os olhos castanhos. 

PAULO: O aluno Paulo tem 8 anos. Apresenta o diagnóstico de deficiência visual e 

deficiência intelectual como consequência de toxoplasmose. É magro e baixo para sua 

                                                           
8
 Aqui apresentamos a caracterização apenas dos alunos que estavam presentes nas aulas que serão 

analisadas neste trabalho. Os nomes dos sujeitos da pesquisa são fictícios no intuito de garantir a não 

identificação. 
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idade, tem os cabelos bem curtos e pretos e a pele morena. Paulo é uma criança bem 

agitada e, segundo a professora, costuma morder os colegas e as professoras sem 

motivo aparente. 

MARIA: A aluna tem 8 anos, apresenta o diagnóstico de paralisia cerebral e deficiência 

intelectual. Maria tem os cabelos castanhos claros, a pele bem branca e os olhos 

castanhos. Utiliza cadeira de rodas para locomoção e apresenta dificuldade para 

realizar movimentos com as mãos, braços e pernas. Ela é bem magra e pequena para 

sua idade. 

FABIANO: O aluno tem 6 anos. Seu diagnóstico é de paralisia cerebral com 

tetraparesia estática e deficiência intelectual. Fabiano utiliza cadeira de rodas para 

locomoção e apresenta bastante dificuldade para realizar movimentos com os 

brancos, pernas e mãos. Seu cabelo é castanho, crespo e curto e sua pele é morena. 

Fabiano é bem magro e alto e seus olhos são pretos. 

 

Turma de Interação e Linguagem I 

LUCIANA: A aluna Luciana tem 14 anos, é alta e magra, com a pele morena e os 

olhos pretos. Seus cabelos são pretos, crespos e longos, sempre presos por uma 

trança. Luciana apresenta paralisia cerebral e deficiência intelectual e por esse motivo 

praticamente não controla os movimentos de seus braços e pernas e utiliza cadeira de 

rodas. Seus músculos estão bastante enrijecidos e suas mãos ficam quase sempre 

fechadas.  

MYCHELLE: A aluna Mychelle tem 14 anos e apresenta o diagnóstico de paralisia 

cerebral como consequência de uma síndrome convulsiva de difícil controle, e 

deficiência intelectual. Seus cabelos são castanho-claros, compridos e cacheados, 

geralmente presos por duas traças, uma de cada lado de sua cabeça. Mychelle é alta 

e bem magra e sua pele é bem branca. Ela também utiliza cadeira de rodas. A aluna 

não tem muito controle de seus braços e das suas pernas. Seus braços são moles e 

estão sempre soltos e caídos para os lados da cadeira de rodas.  

MÁRIO: Mário tem 18 anos, paralisia cerebral e deficiência intelectual. Seu cabelo é 

loiro e liso e sua pele bastante branca. Mário é um adolescente bem grande e 

comprido. Sua cadeira de rodas parece muito pequena, apesar de adequada. Mário 

tem algum controle do movimento de seus braços, porém com bastante dificuldade. 

 

Turma de Interação e Linguagem II 

MARCELA: A aluna Marcela tem 19 anos. Apresenta um diagnóstico de síndrome 

neurocutânea e deficiência intelectual. É baixa e um pouco gordinha. Cabelos 

castanho-claros, curtos, na altura do ombro, e lisos. Tem a pele clara e os olhos 
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castanhos. Ela apresenta dificuldade de locomoção e quase não consegue andar sem 

apoio. Gosta de falar e cantar, mas em alguns momentos repete frases e palavras 

descontextualizadas. Em alguns momentos distrai-se produzindo sons com a boca. 

MARIANA: Mariana tem 18 anos. Tem o diagnóstico de paralisia cerebral com uma 

hemiparesia à direita e deficiência intelectual. Apresenta estatura mediana e é um 

pouco gordinha, tem cabelos pretos cacheados e curtos, na altura dos ombros. Tem a 

pele clara e os olhos castanho-escuros. Anda com pouco apoio e apenas precisa de 

ajuda para sentar, pois apresenta um pouco de insegurança. Gosta de falar e cantar e 

costuma falar bem alto.  

IGOR: Igor tem 18 anos. Tem uma síndrome convulsiva de difícil controle e deficiência 

intelectual. É alto e bem magro. Tem os cabelos pretos, lisos e curtos. Sua pele é um 

pouco morena e seus olhos castanhos. Anda com apoio e bem lentamente. Quase não 

fala nada durante as aulas, mas sabe falar algumas palavras. 

AMANDA: A aluna Amanda tem 14 anos. Tem um diagnóstico de deficiência 

intelectual. Cabelos pretos, cacheados e longos que estão sempre presos com rabos 

de cavalo ou tranças. Tem a pele morena e os olhos pretos. É uma menina calma e 

quase não fala durante as aulas. Apresenta alguma dificuldade visual, mas anda com 

independência. 

 

Turma de Letramento 

MÁRCIO: Márcio tem 28 anos. Seu diagnóstico é de hidrocefalia, paralisia cerebral do 

tipo diparesia espástica e deficiência intelectual. O aluno tem os cabelos pretos e 

cacheados, pele clara e olhos castanho-escuros. Márcio utiliza cadeiras de rodas, mas 

como mantém um bom controle dos movimentos dos braços em diversos momentos 

consegue conduzir sua cadeira de maneira autônoma. O aluno é bem comunicativo, 

fala sobre diferentes assuntos, mas nem sempre demonstra total entendimento. Gosta 

de cantar, conhece diversas músicas brasileiras. Fala bastante durante as aulas e 

costuma irritar-se com facilidade.  

MAX: Max tem 16 anos. É magro e tem a pele negra, com os cabelos raspados e os 

olhos pretos. Seu diagnóstico é de deficiência intelectual. Max é um aluno ativo e 

prestativo, gosta de ajudar as professoras e os demais alunos. Fala bastante, mas 

nem sempre suas histórias têm conexão com a realidade, e em vários momentos 

repete histórias já comentadas.  

PEDRO: Pedro tem 12 anos. Seu diagnóstico é de uma síndrome neuro-degenerativa 

chamada Harllervorden Statv, que provoca contrações involuntárias, causando 

movimentos espasmódicos e posturas anormais, com rigidez dos membros, entre 

outros sintomas, por esse motivo o aluno não consegue mais andar e também não 
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pode ficar em cadeira de rodas. Apenas fica deitado em um colchonete na sala de 

aula. Pedro possui muitas dores pelo corpo, assim, nem sempre permanece na escola 

durante todo o período. Sua pele é branca e seus cabelos lisos e pretos. Sua coluna e 

seus membros estão bastante comprometidos pela doença, o que não possibilita para 

o aluno o controle de seus movimentos e a sua fala também é de difícil entendimento. 

Porém, Pedro apresenta um bom entendimento das ordens dadas pela professora e 

dos acontecimentos de sala de aula.  

EDUARDO: O aluno tem 19 anos. Seu diagnóstico é de deficiência intelectual e 

deficiência visual. Eduardo é bastante gordo e alto. Locomove-se de maneira quase 

autônoma com uso de bengala. Seus cabelos são pretos e sua pele branca. Eduardo 

quase não fala durante as aulas e sua fala é bem infantilizada. 

JOANA: A aluna tem 16 anos. Seu diagnóstico é de deficiência auditiva, intelectual e 

paralisia cerebral com hemiparesia à esquerda. Joana é magra, possui estatura 

mediana e se locomove com pouco auxílio. Apresenta um bom controle dos membros 

superiores. Seu cabelo é castanho e curto e sua pele branca. Joana pouco participa 

das aulas e gosta muito de sair para ir ao banheiro ou passear pela escola. 

 

2.2 Apresentação dos resultados 

 

Para a apresentação dos resultados colhidos nas observações das atividades 

de sala de aula, foram estabelecidos dois eixos de análise, a saber: 

- A rotinização das atividades de sala de aula; 

- Não exploração das participações dos alunos nas atividades. 

No intuito de apresentar e analisar mais detalhadamente o trabalho pedagógico 

realizado em sala de aula decidiu-se elaborar uma exposição como se estivéssemos 

escrevendo uma peça teatral, ou seja, dividimos os eixos em “atos” e esses em 

“cenas”, após o quê procuramos estabelecer reflexões analíticas com base nos dois 

eixos de análise apresentados acima.  

Para cada uma das quatro salas de aula onde foram colhidos os dados, 

selecionamos eventos no sentido de apresentar detalhadamente toda a sequência de 

situações que envolvem cada um desses eventos, com as três primeiras turmas 

apresentando níveis de comprometimento motor e cognitivo mais acentuado e uma 

última turma cujos alunos apresentam dificuldades evidentemente menores, a saber:  

2.2.1. Turma de Interação e Linguagem I  

2.2.2 Turma de Interação e Linguagem II 

2.2.3 Turma de Estimulação 

2.2.4 Turma de Letramento 
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2.2.1 TURMA DE INTERAÇÃO E LINGUAGEM I 

 Esta turma é composta por alunos com idade entre 14 e 18 anos, todos eles 

apresentando, além do déficit cognitivo, comprometimento motor bastante acentuado. 

Todos apresentam algum tipo de paralisia cerebral e dificuldades de controle dos 

membros superiores e inferiores. Nenhum dos alunos desta turma fala, o que dificulta 

as respostas às atividades propostas pela professora, e é visível, pelas observações  

realizadas em sala de aula, que esta turma apresenta um nível de comprometimento 

cognitivo maior que as demais turmas da escola. 

Dia: 30/05/2011 

Professora: Alessandra 

Alunos presentes: Luciana, Mychelle e Mário 

Alunos ausentes: Joaquim e Vanessa.  

 

PRIMEIRO ATO – Confecção do cartão para festa junina. 

Cena 1 – Arrumando os materiais para a atividade 

A atividade dessa turma para a aula de hoje é a confecção de um cartão para a 

barraca do beijo da festa junina da escola, que será no final do mês. Cada aluno irá 

fazer, com ajuda da professora, um cartão. Neste cartão a professora escolheu colocar 

uma dobradura de um balão de festa junina e uma rosa confeccionada com massinha 

de modelar, que foi produzida pela turma em uma aula anterior.  

No inicio da aula estão presentes na sala de aula as alunas Luciana e Mychelle, bem 

como a babá da aluna Mychelle, que a pedido dos pais a acompanha em todas as 

atividades da escola. 

 Antes de a professora começar a atividade, a professora posiciona as alunas uma ao 

lado da outra e separa no armário alguns materiais que elas irão utilizar para começar 

a atividade. 

Depois de algum tempo pegando os materiais no armário sem falar nada, a professora 

explica a atividades para as alunas. 

- Vamo lá turma! Festa junina chegando. Eu vou ter que falar tudo de novo porque o 

Máriozinho não chegou! Né dona Luciana... (pausa) nós vamos hoje fazer nosso 

correio elegante da festa junina. Só que vai ser um lembrete pros pais da festa, certo! 

Então vocês vão ter que caprichar no recado. Diz a professora animada para a turma. 

A professora pega revistas e papéis coloridos no armário, além de algumas tesouras e 

vai colocando tudo em cima de uma mesa adaptada da cadeira de Mychelle.   

- Tesouras, muitas tesouras que nós vamos precisar, né Mychelle! Uma tesoura, duas 

tesoura, três tesoura... E ai eu vou cortar na sua mesa Lu. Na sua mesa Lulu, fala 

animada a professora 
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Usando a mesa da Luciana como apoio a professora corta ao meio os papéis-cartões 

coloridos com auxilio de uma régua enquanto fala com Luciana. 

 - Adoro quando isso acontece! Reclama a professora sozinha porque o papel rasgou. 

 

O inicio da aula é destinado à arrumação dos materiais que serão utilizados na 

atividade do dia, que é rapidamente introduzida para a turma, porém, não de maneira 

muito detalhada, o que não deixa claro qual será a participação das alunas na 

confecção dos cartões. 

Por outro lado, quem executa a atividade (cortar os cartões) é a professora, 

sem qualquer participação ativa das alunas, que, pela postura em classe, não 

sabemos se estão cientes das finalidades desses cartões. 

Desta forma, pela reação dos alunos, ou melhor, pela falta de, não há nenhuma 

segurança de que tenham compreendido tanto a finalidade da atividade (festa junina), 

quanto o ato de cortar os papéis, ou seja, em suma, é a professora quem define a 

finalidade e as ações, sem qualquer preocupação se elas efetivamente contribuem 

para o aprendizado dos alunos.  

 

Cena 2 – A atividade de Luciana 

Para iniciar a atividade a professora se senta na frente da cadeira de Luciana. Com 

ajuda da aluna, corta novamente os papéis ao meio. A professora usa as mãos de 

Luciana para marcar as dobras do papel, passando a mão da aluna no local que 

deseja dobrar o cartão.   

- Presta atenção!... I é sua tesoura mesmo.... De novo... Ajuda ai! Ajuda... prá cá, 

humm pra lá. Vai, se tava com a tala até agora, tá bom esse braço. É tá muito bom 

esse braço. Muito bom. Brigada. Luciana cara de banana. Luciana, fala animada a 

professora enquanto faz a atividade com a aluna. 

Enquanto a professora está fazendo a atividade com Luciana, a aluna Mychelle, que 

está em sua cadeira esperando sozinha praticamente sem se mover, começa a tossir. 

A professora, então, suspende a atividade que está fazendo e vira-se para o lado e 

levanta a cabeça da aluna para ajudá-la a controlar a tosse. 

- Mychelle ainda bem que eu escolhi a atividade certa, fala a professora e em seguida 

fala comigo:  

- Tem dia que eu escolho uma atividade, venho pensado pronta pra fazer e chego aqui 

ela tá ruim. Ai ela não rende. Ela já não rende bem e quando ela tá ruim eu passo 

mais tempo cuidando dela do que fazendo as atividades com os outros. Ela engasga, 
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ela tem crise ai toda hora tem que sair correndo. Comenta a professora assim que 

Mychelle para de tossir. 

A professora volta então a fazer a atividade com Luciana.  

A aluna mexe as pernas involuntariamente e a professora reclama, em tom de 

brincadeira com a aluna, enquanto continua a cortar os papéis junto com a aluna:   

- Cê tá me chutando mesmo? É isso que eu percebi?...(pausa) Ei, e essas pernas ai 

pulando? Hein? Pra cá eee pra cá. Agora a gente corta...(pausa) Desse lado, segura 

ai. 

Depois de algum tempo a professora lembra que algum aluno tem atendimento hoje e 

interrompe a atividade para procurar no armário a tabela com os horários de 

atendimentos da turma: 

- A eu tenho alguma coisa daqui a pouco! Diz a professora que deixa o papel nas 

mãos de Luciana e vai até o armário e pega uma pasta para conferir se algum aluno 

tem horário de terapia hoje.   

- Os horários daqui mudou tudo de novo e tá todo mundo assim, com folhas de terapia 

na mão... hoje é o dia que tem terapia 3 horas. Reclama a professora enquanto deixa 

a pasta em cima da mesa e volta para a atividade com Luciana. 

Durante esta parte da atividade a porta da sala de aula está aberta e ouvem-se muitos 

barulhos vindos da secretaria da escola e de outras salas de aula. A professora parece 

não se incomodar com os sons e continua a atividade. 

- Você soltou? Não era pra soltar não moça! Diz a professora para Luciana, 

reclamando em tom de brincadeira. 

- Segura ai segura ai!  

A professora acha melhor mudar a posição de sua cadeira, para poder trabalhar com 

Luciana e ao mesmo tempo olhar para a aluna Mychelle. 

- Deixa eu ficar assim que assim eu consigo ver a dona Mychelle.  

Voltando para a atividade a professora passa uma das mãos de Luciana de um lado 

para o outro do papel para marcar uma dobra no papel onde irá cortar:  

- Pra cá e pra cá... brigada. Diz a professora agradecendo a ajuda da aluna. 

Depois ela mesma corta com a régua o papel no lugar marcado:  

- Mais duas cores pra você.  

Quando termina de cortar todos os cartões a professora encerra esta parte da 

atividade com Luciana: 

- Pronto Lu. Cortado todos os nossos mini cartões. Os nossos minis correio elegante.  

 

Neste trecho da aula podemos perceber que a participação dos alunos na 

atividade é muito restrita, uma vez que consiste em apenas observar os movimentos 
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que a professora está realizando enquanto segura as mãos das alunas. Não há 

praticamente nenhuma manifestação espontânea de nenhum dos alunos.  

Pela fixação do olhar de Luciana sobre os movimentos da professora, parece 

que ela está interessada na atividade, mas como não há qualquer exploração sobre o 

seu comportamento, não há como se garantir que realmente está interessada. 

Por outro lado, a afirmação da professora sobre o rendimento da atividade é 

bastante sintomática, já que, na atividade concreta, não há qualquer indício de que ela 

esteja efetivamente entendendo minimamente qual a finalidade de se cortar cartões. 

Ou seja, confunde-se “rendimento”, que deveria ser a expressão da aprendizagem 

pelo aluno, com padrão comportamental satisfatório no acompanhamento de 

atividades, no caso, fixação do olhar e não dispersão para qualquer outra situação 

paralela.   

 

Cena 3 – A atividade de Mychelle 

Durante o tempo em que a professora esteve fazendo a atividade com Luciana, 

Mychelle ficou em sua cadeira de rodas, ao lado da professora e permaneceu imóvel 

olhando apenas para seu lado esquerdo.  

Quando termina de cortar os papeis cartão para fazer o cartão da barraca do beijo da 

festa junina a professora senta-se de frente para Mychelle, mais para o lado direito de 

sua cadeira de rodas, para fazer a atividade. Com a aluna Mychelle a professora 

começa a fazer as rosas de massinha de modelar, para colar no cartão da festa junina. 

- O My vamo trabalha com essa mão ai? Pede a professora segurando a mão direita 

da aluna. 

 - Lu segura ai que eu vou fazer as rosas da Mychelle... Correio elegante tem que ter 

um desenho bonitinho né Lu. Não é verdade? Você vai mandar correio elegante pra 

quem Luciana?Hein?  

Para esta parte da atividade a professora pega no armário um saco plástico com uma 

massinha de modelar que a turma fez como atividade na semana anterior e coloca um 

pequeno pedaço na mão da Mychelle: 

- Lembras das massinhas que nós fizemos semana passada Lu? Lembra My?... 

Pergunta a professora para as alunas. 

Uma auxiliar entra na sala com um rádio portátil na mão. A Babá oferece para ela 

comprar Natura. Outra auxiliar também entra na sala para buscar a cadeira de um 

aluno.  

Depois de cerca de cinco minutos de interrupção a professora volta a trabalhar com 

Mychelle.  
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Uma das auxiliares permanece na sala conversando com a babá, que tentar passar 

músicas de um celular para o outro enquanto a auxiliar a ajuda. Elas deixam algumas 

músicas tocarem. Muitos barulhos podem ser ouvidos na sala, vindos da secretaria e 

de outras salas de aula. Pode-se ouvir um aluno falando alto na secretaria e até 

mesmo o telefone tocar. 

A professora senta-se novamente de frente para Mychelle, do lado direito de sua 

cadeira, para continuar a atividade, mas a aluna continua olhando para o outro lado.  

Com a ajuda dos dedos da aluna, a professora corta a massinha em pedaços. Coloca 

um pedaço de massinha na palma da mão da aluna e amassa com os dedos da outra 

mão de Mychelle até achatar a massinha um pouco. 

- Mychelle, Mychelle... e ai dona Mychelle, brinca a professora, enquanto faz a 

atividade. 

A professora faz essa atividade com a aluna sem praticamente falar nada com ela. 

Apenas segura sua mão e vai fazendo a atividade controlando os dedos da aluna que 

continua olhando para o lado esquerdo. 

- Isso My, vamos amassar... vai vai. Vamos fazer nossas petalazinhas pro cartão, fala 

a professora com Mychelle. 

- Isso My, vamos amassar... vai vai. Vamos fazer nossas petalazinhas pro cartão, 

continua a professora depois de algum tempo em silêncio. 

A auxiliar ainda permanece na sala ajudando a babá de Mychelle a passar as músicas 

de um celular para o outro. 

E a professora continua a realizar a atividade com Mychelle:  

- Isso!... me ajuda a apertar... humm... Mychelle! 

A auxiliar sai da sala e por algum tempo ainda a babá fica passando músicas de um 

celular para o outro. A auxiliar volta para a sala de aula e pede para a professora ir 

ajudar outra professora a colocar as músicas para tocar no rádio. 

A professora então sai da sala de aula por alguns minutos e a babá e a auxiliar ficam 

esperando ela voltar. 

Durante este período que a professora ficou fora da sala a auxiliar e a babá ficaram na 

sala conversando e tentando passar músicas de um celular para o outro e as alunas 

ficaram esperando em suas cadeiras. 

Outra auxiliar chega com o aluno Mário, que havia acabado de chegar à escola. 

Quando a professora volta para a sala, cumprimenta o aluno Mário e explica para ele a 

atividade que a turma está fazendo na aula do dia.  

Depois de recepcionar o aluno Mário a professora senta-se novamente para fazer a 

atividade com Mychelle: 
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- Segura ai que a Mychelle tá fazendo as flores dela, diz a professora para Mário 

enquanto se senta na frente da Mychelle para continuar a atividade. 

 

Da mesma maneira que trabalhou com Luciana, a professora realiza a 

atividade com a aluna Mychelle segurando suas mãos enquanto faz os movimentos 

necessários à confecção da flor de massinha de modelar. Porém Mychelle em nenhum 

momento da atividade demonstra estar prestando atenção na atividade e, 

diferentemente de Luciana, mostra-se incomodada com a intervenção da professora. 

Além disso, durante a atividade, a professora é interrompida varias vezes por 

outras professoras e pela chegada tardia de um dos alunos da turma, mas esses 

eventos não parecem interferir na realização da atividade, uma vez que a professora 

procura sempre retomar a atividade do ponto em que parou. 

Esta falta de reação frente às interrupções, e o retorno automático à atividade 

parece ser a expressão da falta de expectativa em relação às possibilidades da aluna 

de acompanhamento das explicações.   

 

Síntese analítica do primeiro ato: 

- Tanto a cena da preparação dos materiais quanto a das atividades das alunas 

mostra o processo de rotinização do trabalho pedagógico, já que em todas elas a 

professora continua a execução, independentemente do envolvimento ou não dos 

alunos. 

- Por outro lado, não há qualquer iniciativa que procure incentivar a expressão 

dos alunos (qualquer que seja ela) para, a partir daí, procurar explorá-la na 

perspectiva de emprestar-lhe algum significado. 

 

SEGUNDO ATO – Confecção do cartão para festa junina – A dobradura do balão. 

Cena 1 – A dobradura do balão de festa junina da Luciana 

A atividade desta aula pode ser dividida em duas etapas, primeiramente o recorte dos 

papéis para a confecção tanto do cartão para a barraca do beijo na festa junina como 

para a dobradura do balão, que faz parte do cartão.  

Após cortar os papéis destinados ao cartão a professora senta-se com Mychelle para, 

com massinha de modelar, fazer uma pequena rosa que também seria colada no 

cartão da barraca do beijo da festa junina. 

Enquanto a professora está fazendo as flores com massinha de modelar para colar no 

cartão, uma auxiliar da escola entra na sala de aula e se oferece para ficar na sala 

com a professora. A professora aceita a ajuda e deixa de fazer a atividade com 
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Mychelle para, com ajuda de Luciana, mostrar para a auxiliar como se faz o balão de 

festa junina que irá colar no cartão.  

A professora mostra como se faz o balão para a auxiliar enquanto dobra o papel com a 

ajuda das mãos da Luciana. A aluna olha e acompanha todos os movimentos da 

professora. 

- Lu me ajuda ai. Dá a mão, diz a professora enquanto continua a atividade com 

Luciana. Na tentativa de ajudar a aluna a relaxar para conseguir abrir os dedos da 

aluna a professora começa então a cantar:  

- Libera, libera, libera a mãozinha Lu. Aeee! 

- Segura aqui pra mim, por favor, pede a professora para Luciana para que a aluna a 

ajude a segurar um lado da folha de jornal para ajudá-la a cortar a folha com a régua. 

A professora é quem coloca o pedaço de papel no meio dos dedos da aluna, desta 

maneira Luciana consegue segurar o papel sem mexer os dedos. 

- Segura...(pausa) Aeee dona Luciana, elogia a professora animada. Cê vai me ajuda 

a puxar, tá bom! Cê vai me ajudar a puxar?...(pausa) Calma ae rapaz, fala a 

professora com Mário que se agitou na cadeira.  

Alguém de fora da sala de aula chama a auxiliar que então sai da sala de aula sem 

ajudar a professora na atividade. 

A professora então continua a fazer a dobradura do balão com a ajuda da Luciana.  

- Ai puxa, puxa, puxa, puxa Lu! Fala a professora animada para Luciana.  

A aluna parece fazer um grande esforço para puxar um pouco o papel, mas a 

professora faz os movimentos necessários com a mão da aluna. 

- Ai Lu! Vamos aprender a fazer balão pro nosso correio elegante... Vamo do outro 

lado. Vai Puxa, puxa, puxa, puxa, puxa, puxa. Oh vou soltar! Aee! Me ajuda ai! Agora 

nós vamos dobrar do outro lado. Segura ai. Segura! Não solta Luciana. Não solta, 

hein! Não solta, hein Luciana. Explica a professora para Luciana como ela deve fazer 

para realizar a atividade de dobradura de um balão de festa junina.  

Para fazer esta atividade a professora arruma o papel de jornal na posição correta que 

a dobradura exige e, com ajuda das mãos da Luciana, dobra o papel no lugar 

necessário. Luciana acompanha tudo com um olhar atento aos movimentos da 

professora. Em alguns momentos até mesmo realiza alguns movimentos sozinha. 

- Luciana! Segura desse lado. Você vai apertar tudo de uma vez, tá! Explica a 

professora para Luciana como ela deve marcar o papel para fazer a dobradura do 

balão da festa junina.  

- Com as duas mãozinhas a Luciana vai... ai ai... segura aqui e apertar... ai Luciana! 

Aiii! Continua a professora. 
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- Aqui ó! Lu! Puxa, puxa, puxa, puxa, puxa. Puxa! Abre, abre, abre, abre... fala a 

professora tentando abrir a mão da aluna, para que ela segure o papel e possa fazer 

uma dobra.  

Como a professora fez um pouco de força na tentativa de abrir a mão da aluna, o 

papel rasgou:  

- Rasgou o balão! Lu puxou demais. Luciana puxou demais! E agora! Fala a 

professora em um tom de voz mais alto.  

- Essa parte... (pausa) A professora um pouco decepcionada tenta consertar o balão.  

- Ih Luciana, agora rasgou o negócio demais! E agora? Pergunta a professora para a 

aluna. 

Uma vez que o balão de Luciana rasgou, a professora encerra esta parte da atividade 

com a aluna e passa a trabalhar com Mychelle para terminar de fazer as rosas para 

colar no cartão. 

 

Esta atividade mostra o imenso esforço que a professora faz para que a aluna 

participe de forma mais efetiva da atividade; apesar da aluna Luciana parecer estar 

prestando atenção nos movimentos que a professora faz durante a confecção do 

balão de festa junina, não se pode determinar até que ponto ela realmente está 

compreendendo a atividade que a turma está realizando.  

Por outro lado, a atividade envolve movimentos de coordenação motora fina, 

exatamente um dos aspetos mais prejudicados dos alunos, inclusive de Luciana.  Ou 

seja, a escolha de uma atividade que exige a realização de movimentos manuais sutis 

e complexos restringe muito a participação efetiva dos alunos na aula.   

Apesar disto, a professora continua a execução, pois, para ela, o que parece 

importar é a confecção da dobradura e não a sua utilização como meio para 

desenvolvimento da aluna.   

 

Cena 2 – A dobradura do balão da festa junina da Mychelle 

Para trabalhar com a aluna Mychelle a professora senta-se novamente de frente para 

a cadeira de rodas da aluna: 

- Certo Lu!... dona Mychelle, quanta baba! Quanta baba moça! Comenta a professora 

enquanto se senta junto da Mychelle para começar a atividade:  

- Vamos terminar a sua, se não a gente não dá conta. Vamos juntar as sua pétalas. Ai 

a gente junta com essa. Fala a professora enquanto começa novamente a atividade. 

Com a massinha de modelar amassada na palma da mão da aluna e segurando os 

dedos da outra mão a professora enrola a massinha formando uma rosa. A aluna não 
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olha para a atividade que a professora está realizando em suas mãos, então a 

professora tenta chamar sua atenção estralando os dedos na frente de seus olhos:  

- Olha pro meu dedo! Olha! Diz a professora à aluna, que não responde. 

Durante o período dessa atividade a professora quase não fala com a aluna. Apenas 

em um momento fala:  

-Vamo, vamo... vamo enrolar. 

Depois de mais alguns momentos de silêncio na sala, a professora fala com Luciana e 

Mário, mas sem parar de fazer a atividade com Mychelle: 

- Lulu! Fala a professora em voz mais alta.  

- Mariozinhho! Continua a professora tentando acordar o aluno batendo em sua mesa: 

- Firmeza? Firmeza meu? Diz a professora novamente. 

A professora continua a fazer a atividade com Mychelle. Dessa vez pega uma folha de 

jornal para fazer a dobradura do balão. Com a ajuda das mãos da aluna vai dobrando 

o papel. Posiciona o papel e com a mão de Mychelle faz a marca do papel. Mychelle 

tira as mãos de perto da professora quando ela solta sua mão e coloca próximo ao seu 

rosto. Mas não olha para a atividade em nenhum momento. A professora não usa as 

mãos da aluna para dobrar o papel quando as dobras ficam mais difíceis. 

A babá fala novamente com a professora, dessa vez sobre a massinha de modelar 

que a professora está usando. Ela então explica como se faz esta massinha e o que 

fazer para ela durar mais. 

A professora, mesmo quando conversa com a babá, não para de fazer a atividade com 

Mychelle. Quando termina de falar com a babá a professora dá continuidade à 

atividade: 

- My... Vamos convidar seus pais pra festa. Você vai vir na festa Mychelle? Cê vai 

mandar um correio elegante pra eles! Vai ou não vai?.... Preciso de ajuda Mychelle, 

não consigo terminar. Ajuda ai! Vai!  A... é pra puxar pra baixo vai! Oh agora puxa, vai, 

agora se pode puxar. Cê tava puxando até agora, agora que eu quero que você puxe 

você não puxa mais! Ih maldade! Né! 

 A professora conversa um pouco com Mychelle enquanto faz a atividade: 

- Mychelle, essa mão vira de ponta cabeça, mas eu não consigo prender ela! Reclama 

a professora. 

- Muito bem Mychelle! Agora pera ai que eu vou prender um pedaço dele fora... Agora 

eu preciso prender o outro lado. Ai eu preciso de mais ajuda Mychelle... Preciso de 

mais ajuda... Vai... vai... vai, mais um pouco... ai! Diz a professora pedindo a ajuda da 

aluna para fazer a dobradura.   

- Mychelle agora eu vou dobrar todas as partes e você vai me ajudar. 
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Quando termina de fazer a dobradura do balão de festa junina a professora 

comemora: 

- Olha o papel que a Mychelle dobrou... diz a professora enquanto mostra o balão para 

Mychelle e o enche de ar para mostrar o trabalho completo para a aluna. 

Mychele não olha para a atividade. 

- Mas a gente vai ter que fechar porque senão não dá pra colar, diz a professora. 

Quando termina a dobradura de Mychelle, a professora coloca o balão na mão da 

aluna e próximo ao rosto para que a aluna veja o resultado de seu trabalho. 

 Mychelle não olha para a atividade novamente.  

Quando termina de fazer a dobradura, a professora dá continuidade à atividade de 

Mychelle, colando a dobradura do balão e a rosa de massinha de modelar em um 

pedaço de papel cartão. 

- Vamos fazer uma sujeirinha Mychelle? Pergunta a professora à Mychelle enquanto 

pega cola branca e papel colorido no armário.  

- Vamos fazer um sujeirinha no seu convite? 

Para continuar a atividade, pega um pedaço de papel laranja, daqueles que cortou no 

começo da aula com Luciana, e coloca do lado direito da mesa da aluna. Coloca um 

pouco de cola na palma da mão direita da aluna e vira a mão de Mychelle na folha de 

papel.  

Mychelle faz cara feia, fica com o rosto vermelho e mexe os braços para cima e para 

baixo, reclamando da atividade. 

Enquanto a professora vai fazendo a atividade, segurando as suas mãos, a aluna fica 

fazendo caretas. 

- Que cara mais feia Mychelle. Só por causa de um pouquinho de cola. Quase nada! 

Diz a professora para a aluna.  

A professora coloca cola nas mãos da aluna e passa a mão dela pelo papel. Depois, 

com ajuda da aluna vai colando o papel no cartão em que já havia colado a dobradura 

do balão:  

- Vai, vai, puxa.. humm... mais um pouco.. e Mychelle!... mais um pouco... ai, pede a 

professora para Mychelle. 

Durante esta atividade a professora me fala que Mychelle não gosta de trabalhar com 

nada que seja relacionado a textura. Então é justamente nessas atividades que ela 

consegue ter alguma resposta da aluna com relação à atividade, porque nas outras ela 

não reage. Por isso ela opta por trabalhar mais com o contato de massa, cola e papel. 

Porque, dessa forma, consegue ter resposta da aluna. 
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Ao terminar a atividade com Mychelle, quando a professora se prepara para começar 

a atividade com Mário, Mychelle começa a vomitar. A babá volta para a sala para 

ajudar e então a professora encerra as atividades para cuidar da aluna. 

 

Diferentemente da aluna Luciana, Mychelle demonstra não prestar atenção na 

atividade que a professora está realizando com a ajuda de suas mãos e parece não 

entender o que está fazendo, na medida em que não oferece o menor indício de que 

esteja minimamente compreendendo o que é a atividade. 

A conversa com a babá é muito expressiva da falta de expectativa em relação 

às possibilidades de aprendizagem de Mychelle, pois a interrupção do contato que a 

professora faz sobre a atividade parece não fazer a menor diferença. Em alguns 

momentos, a aluna apresenta reações que demonstram que ela não gosta de realizar 

este tipo de atividade. A própria professora afirma que compreende que a aluna não 

gosta de atividades com cola, mas mesmo assim insiste na sua realização. Ou seja, o 

que poderia ser considerado uma forma de resposta da aluna à atividade é 

interpretado como apenas uma recusa à sua realização. 

 

Síntese analítica do segundo ato: 

- Nesta atividade a exigência de movimentos manuais restringe em muito a 

participação efetiva dos alunos na aula.   

- A exploração das expressões da aluna não nos possibilita avaliar se ela está 

entendo a atividade proposta pela professora. 

 

2.2.2 TURMA DE INTERAÇÃO E LINGUAGEM II 

 Esta turma é composta por alunos com idade entre 14 e 19 anos e, apesar de 

alguns alunos apresentarem alguma dificuldade de locomoção, todos andam com 

auxilio de algum aparelho. Todos os alunos da turma falam, uns mais outros menos, 

mas durante as atividades apresentam respostas orais às colocações da professora, 

mesmo que em alguns momentos aparentemente sem relação com a atividade. O 

comprometimento cognitivo dos alunos desta turma é, em média, melhor, se 

compararmos à turma anterior. 

Professora: Irene 

Auxiliar: Maria 

Alunos presentes: Marcela, Amanda, Igor e Mariana. 

Alunos ausentes: Daniel e Mauricio. 
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PRIMEIRO ATO - A chamada. 

Cena 1 – O início 

Ao chegar com os alunos na sala de aula, a professora, com ajuda de uma auxiliar, os 

coloca sentados nas carteiras, que estão distribuídas em um círculo no centro da sala. 

Marcela, que está sentada mais próxima da porta, tem do seu lado uma carteira vazia 

e logo em seguida encontra-se Mariana. Ao lado dela está sentado Igor. Ao lado de 

Igor também tem uma carteira sobrando e logo em seguida está Amanda. Ao lado de 

Amanda tem ainda uma carteira sobrando. Há um grande espaço entre as carteiras de 

Amanda e Marcela e, dessa maneira, o circulo fica aberto. A professora utiliza este 

espaço para se colocar e apresentar a atividade da chamada para a turma. 

Segundo a professora, sua intenção com esta atividade, que é realizada diariamente, 

é uma maior interação dos alunos, além do reconhecimento por parte deles das fotos 

dos colegas, bem como de sua própria foto. 

A professora tem nas mãos seis cartões confeccionados em um papel grosso. Em 

cada cartão tem uma foto do rosto de um aluno e, logo abaixo da foto, está escrito em 

letra de forma grande o nome do aluno.  

A professora, que segura os cartões com as fotos viradas para seu corpo, sem que os 

alunos possam vê-las, começa a atividade: 

- Nós vamos fazer a chamada, diz a professora animada. 

Ao retornar para seu lugar entre as carteiras de Marcela e Amanda, a professora dá 

continuidade à atividade: 

- Vamo lá! Diz a professora animada novamente.  

- Que que é isso? Pergunta Mariana, em voz alta e exaltada, apontando para os 

cartões na mão da professora. 

- Oh Mariana, Mariana olha aqui.. qui.. qui. Não é pra gritar tá bom? Tá bom? Diz a 

professora, com a voz bem suave, para Mariana, repreendendo-a de forma carinhosa. 

- Nesse mesmo momento, a aluna Marcela exclama: - Meu deus... Parabéns! Sem que 

se pudesse relacionar a sua expressão com o que estava acontecendo. 

 

         Ao optar pelo uso de cartões com o nome e a foto dos alunos para a realização 

desta atividade, a professora faz uso de uma representação gráfica de uma situação 

concreta que poderia ser trabalhada diretamente, sem o intermédio de um recurso 

didático, uma vez que, desta maneira, cria-se para os alunos uma maior dificuldade de 

entendimento da atividade.         

         A apresentação dos cartões suscitou uma questão por parte da aluna Mariana, 

no momento em que ela pergunta “- Que que é isso?”. Com essa forma de expressão, 

podemos pensar que, se o que a aluna pergunta não pode ser interpretado 
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exatamente como uma indagação sobre o que são aqueles objetos, ao menos parece 

indicar que a aluna procura estabelecer uma relação com a professora com base nos 

objetos da atividade.  

         Por outro lado a resposta da professora à pergunta de Mariana voltou-se 

exclusivamente para a maneira como a questão foi formulada e para o comportamento 

da aluna e não para o significado que a pergunta da aluna poderia ter ou para as 

formas como essa intervenção de Mariana poderiam ser trabalhadas na atividade.  

 

Cena 2 – A brincadeira com os cartões 

Aqui, a professora volta, agora bem animada, para seu lugar e retoma a atividade da 

chamada, cada vez mais enfática. Para tanto, utiliza o artifício de ir passando os 

cartões enquanto vai falando: 

- Vamos fazer a chamada! Quem será que veio hoje? Quem será que faltou? Diz a 

professora, com uma voz bem alta e animada, dando continuidade à atividade. 

- É é é é... aqui aqui aqui! É ca ca ca Caio ma ma ma ma mamãe mamãe! Responde 

Mariana empolgada com a atividade da chamada.  

A professora, então, responde: 

- Fala mais baixo... ou eu vou escolher um. Vou passar, vou passar. Olha só, olha só, 

olha só! Pede a professora calmamente para Mariana, enquanto escolhe um cartão 

com a foto de um aluno dentre aqueles que tem na mão. 

 

          A apresentação sequencial dos cartões não parece suscitar qualquer tipo de 

relação mais significativa entre a turma, pois, enquanto Mariana fica repetindo “O que 

é isso?”, sem obter resposta, Marcela emite frases que não mantêm qualquer relação 

com a situação. 

          Por outro lado, a professora, novamente não aproveita a pergunta de Mariana 

para lhe emprestar algum significado no que se refere à identificação dos colegas. 

 

Cena 3 – A dinâmica da brincadeira 

A atividade continua, com Mariana, agora com a voz mais calma, perguntando 

novamente:  

- Que que é isso?  

Ao mesmo tempo, Marcela continua a repetir a mesma expressão anterior, 

aparentemente sem qualquer relação com a atividade: 

- Parabéns! 

A professora não leva em consideração o que Marcela emite e se dirige 
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especificamente à Mariana, enquanto embaralha os cartões em sua mão: 

- Para, para, a hora que você quiser que pare você fala!  

Mariana imediatamente responde, sem esperar que a professora mostre os 

cartões: 

- Caio!  

- Já? Pergunta a professora surpresa.  

- Vamo lá! Concorda a professora um pouco decepcionada, já que Mariana parece 

não ter assimilado a dinâmica da atividade. 

A professora, então, vale-se de outra estratégia. Entretanto, a contagem proposta 

não é acompanhada pela apresentação dos cartões, mas serve simplesmente para 

que ela própria escolha um cartão após o “já”. 

- Então tem que contar! Pede a professora para Mariana.  

- Um, dois, três e já! A professora começa a contar, bem alto, antes da aluna.  

Mariana acompanha contando um pouco depois da professora, com uma certa 

dúvida na voz. Apenas o número um e o três ela fala claramente, na hora em que 

tenta falar o número dois, ela faz apenas um barulho que não é possível distinguir. 

A professora, que escolheu um cartão no “já”, afirma com expressão de surpresa: 

- Caiu esse aqui!  

- Que que ... Caio Caio?!?! Pergunta Mariana agitada. 

- Deixa eu ver o que é! Continua a professora com um tom de suspense. 

- Caio, Caio! Grita Mariana empolgada com a brincadeira. 

- Deixa eu ver o que é! Pede a professora fazendo suspense.  

- Eu quero saber! Continua a professora animada, e em voz bem alta.  

 

          A dinâmica desta atividade só fica explicitada neste momento, uma vez que a 

professora não faz nenhuma explicação prévia de como esta atividade será realizada. 

Isto porque parece que, para a professora, por esta ser uma atividade repetida 

diariamente, os alunos já teriam assimilado a sua dinâmica. Mas as respostas dos 

alunos, ou até mesmo a não existência de resposta por parte de alguns alunos, 

mostram que a turma ainda não compreendeu a dinâmica da atividade. 

         Outro ponto importante que destacamos nesta análise é que quem decide qual 

cartão escolher é a professora e não os alunos. Para a turma resta apenas adivinhar 

qual foi o aluno escolhido pela professora. 

         Uma vez que os alunos parecem não apresentar condições para estabelecer a 

relação esperada (ausência/presença) no decorrer da atividade, ela se transforma 

numa simples identificação do colega na foto apresentada pela professora. 

         Mesmo sem que Mariana tivesse demonstrado que faz essa identificação, ou 
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seja, a aluna ainda não conseguiu cumprir com o objetivo da atividade, a professora 

resolve ampliar a atividade para os demais alunos. 

 

Cena 4 – A socialização com os demais alunos 

- Oh presta atenção! Agora a professora chama atenção de todos os alunos da 

turma.  

- Vou mostrar! Diz em voz de suspense.  

- Marola presta atenção! Fala a professora andando pelo meio do círculo, enquanto 

esconde o cartão e chama a atenção de Marcela.  

- Eu quero saber quem é essa menina bonita aqui? Diz a professora novamente, já 

dando uma dica para a turma e bem animada, falando alto. 

- É é é... Caio, cacaio! Responde Mariana empolgada com o suspense que faz a 

professora. 

- Que é? Pergunta a professora continuando seu teatro. 

- Aaaaaa Caio, cacaio? Pergunta Mariana em voz alta empolgada com a 

brincadeira. 

- Deixa eu ver! Deixa eu ver aqui! Diz a professora que pretende desvendar o 

suspense.  

- Amanda! Cê sabe quem é Amandinha? Quem é essa sua amiga? Olha! Quem é 

Nanda? Pergunta a professora para Amanda enquanto passa pela frente de sua 

carteira.  

- Aaaa então põe o dedo pra gente falar o nome dela. A professora para na carteira 

da aluna, e segurando a mão dela, passa seu dedo sobre a foto no cartão e fala:  

- Oh! Oh! Vamo lá! Ma... Ro... La...! Aee! Fala a professora pausadamente. A 

professora sai de perto da aluna e anda em direção à carteira de Marcela. 

Neste momento, sem prestar muita atenção na professora, Amanda se levanta da 

cadeira. A professora, sem parar a brincadeira, vai até a aluna e a coloca sentada:  

- Fica sentadinha aqui pra gente ver! Diz a professora colocando a aluna sentada.  

- Quem é essa sua amiga aqui? Pergunta a professora para a aluna, tentando 

chamar sua atenção.  

- Nanda! Amanda! Como que é a foto da sua amiga? Pergunta a professora 

insistindo com a aluna.  

- Essa amiga é muito querida! Completa a professora enquanto coloca nas mãos 

da aluna o cartão que ela havia sorteado.  

Amanda pega o cartão e o coloca próximo à boca. 

- Ai que delícia vamo dá beijo nela! Diz a professora calmamente, interpretando a 
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ação da aluna com um beijo. 

- Vamo fala o nome dela Amanda?!?! Pede a professora para a aluna.  

Amanda solta o cartão na carteira e a professora insiste para que ela continue a 

atividade. 

- Olha aqui, segura aqui a foto dela pra você fala o nome dela. Põe o dedinho e 

vamo fala, vai! Ma... Ro... La...! Ma... Ro... La...! É a sua amiga Marola!  

- É? Posso mostrar pra Mariana agora? Pergunta a professora para Amanda.  

- Vou passar pra Mariana, tá bom?!?! Sem esperar uma resposta da aluna, a 

professora mostra novamente a foto para Amanda e, logo em seguida, com o 

cartão nas mãos, dirige-se à carteira da aluna Mariana para mostrar o cartão para 

ela. 

- Vamos lá! Já já nós vamos ver onde tá a Marola! Diz a professora para a turma, 

enquanto anda até Mariana. 

- Quem é essa menina bonita? Pergunta a professora com a voz animada para 

Mariana, mas sem mostrar o cartão que está em suas mãos para a aluna. 

- O que que ca ca Caio! Caio! Grita Mariana respondendo a pergunta 

animadamente. 

- Quem é? A professora pergunta novamente para Mariana. 

- Caio! Caio! Responde Mariana novamente. 

- A! Vamo fala o nome dela? Ma.. Ro.. diz a professora ignorando a resposta da 

aluna e esperando que Mariana repita com ela o nome correto da colega. 

- Pa... Pe..., tenta responder Mariana mostrando interesse em acompanhar a 

professora. 

- Calma! Oh eu vou falar o nome dela! Diz a professora para Mariana tentado 

ajudar a aluna a falar o nome certo. 

- Mãe! Fala Mariana. 

- Ma... Ro... La...! É a Marola sua amiga!  Corrige a professora. - Que linda! Que 

linda! Agora eu vou mostrar, eu vou mostrar..., continua a professora fazendo 

suspense para mostrar o cartão para a aluna. 

- Aqui! Aqui! Grita Mariana querendo ver o cartão. 

- Calma, muita calma! A professora repreende a aluna e não mostra o cartão para 

ela. - Pera ai que nós não mostramos pra todo mundo ainda, fala a professora para 

Mariana tentando acalmá-la. 

 

        As atividades com todos os demais alunos mostram que nenhum deles 

conseguiu fazer a identificação esperada, assim como Mariana. Apesar disto, a 

professora continua fazendo a atividade do mesmo jeito, sem qualquer tentativa de 
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diversificação. 

 

Cena 5 – A apresentação para a própria aluna 

A Professora agora anda até a carteira da aluna Marcela e mostra o cartão para 

ela:  

- Eee Ma... Ro.. La..., diz Marcela repetindo o que a professora estava falando. 

- Olha Marola! É a sua foto! Fala a professora para Marcela enquanto coloca o 

cartão em suas mãos. 

- Meu Deus! Responde Marcela de forma meio automática. 

- Fala Ma... Ro... La... pede a professora insistentemente para Marcela enquanto lê 

no cartão o nome da aluna. Neste momento a professora lê o nome do cartão 

como se nele estivesse escrito o apelido da aluna, porém, o nome que está 

realmente escrito no cartão é Marcela, e ela pede para a aluna falar “Marola”. 

Marcela repete seu nome junto com a professora:  

- Ma... Ro... La... 

- É você! Segura aqui a sua foto pra você ver! Oh segura! Diz a professora para 

Marcela com uma voz em tom de surpresa. 

- Ma... Ro... La... repete Marcela automaticamente. 

- Isso mesmo! Olha aqui a sua foto. Aqui oh! Olha você Marola! Elogia a professora 

com uma voz quase infantil. 

- Meu Deus! Diz Marcela de forma automática. 

- Olha você Marola! Fala a professora parecendo surpresa enquanto mostra para 

Marcela sua foto. 

- Meu Deus! Repete Marcela novamente. 

- Que linda essa Marola! Olha aqui! Continua a professora elogiando a aluna. 

- Ma... Ro... La... Parabéns! Fala Marcela para si mesma. 

- Olhaa sôo! Nós vimos que é você aqui Marola. Quem é aqui Marola? Pergunta a 

professora sem esperar muito que a aluna responda. 

- Aqui! Aqui! Grita Mariana animada. 

- Pera ai que nós já vamos chegar ai! Diz a professora para Mariana, tentando 

acalmá-la. 

- Quem é Marola? Pergunta a professora para a aluna. 

- Fala: sou eeuuu. A própria professora responde a pergunta que fez para Marcela. 

- Meu Deus! Diz Marcela surpresa e, na seqüência, fala junto com a professora:  

- Sou eu!. 

- Isso mesmo! Parabéns! Elogia a professora porque a aula cumpriu um pedido 
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seu. Logo depois Marcela e a professora falam juntas:  

- Sou eu! Com voz bem animada. 

- Olha aqui, olha aqui pra foto. Aqui Marola! Isso! Aqui olha sua foto aqui. Olha 

você aqui Marola. Aqui na foto! Olha pra foto. Insiste a professora mostrando a foto 

do cartão para Marcela. 

- Meu Deus! Repete Marcela novamente, parecendo surpresa. 
 

 

         A professora, ao mostrar a foto de Marcela para ela, não espera que a aluna se 

reconheça na foto, uma vez que, ao mesmo tempo em que pergunta para a aluna 

quem é a pessoa da foto, já dá ela mesma a resposta, e não espera que a aluna 

possa pensar e responder.   

          Marcela repete constantemente palavras e frases prontas, e a forma como a 

professora obtém a resposta ao seu questionamento para a aluna é pedindo que ela 

repita a resposta dada pela própria professora.  

          Da mesma forma com os demais alunos, a professora dá continuidade à 

atividade, sem que Marcela tenha compreendido sua dinâmica e função. 

 

Cena 6 – Localização da aluna na sala 

Ao terminar de mostrar a foto de Marcela, individualmente, para todos os alunos, a 

professora propõe que a turma localize a aluna na sala de aula. 

- Nós já vamos localizar a Marola, fala a professora animada para Mariana. 

A professora, que está sentada ao lado do aluno Igor, pede que ele segure o cartão 

com a foto da aluna Marcela: 

- O Igor. Igoor! Segura aqui. Oh Ma.. Ro.. La..  

O aluno, que todos os dias é o responsável por colocar os cartões no mural da 

chamada, imediatamente vira-se para trás para cumprir sua tarefa. Neste momento a 

professora percebe que o aluno não entendeu sua ordem de apenas segurar o cartão 

e o repreende de forma carinhosa: 

- Não é pra por ainda.  

Neste momento Mariana estende a mão, pega a foto das mãos do Igor e começa a 

beijá-la, imitando o gesto que Amanda fez no inicio da atividade, que a professora 

interpretou como beijos. 

A professora intervém na ação da aluna e pega a foto das suas mãos.   

- Deu, já beijou, agora deixa o Igor. Oh é o Igor. Olha aqui Ma.. Ro.. La.. fala a 

professora calmamente para Mariana e segura ela mesma em suas mãos. 

A professora dá continuidade à atividade pedindo novamente para os alunos 
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procurarem Marcela pela sala. 

- Agora cadê a Marola? Pergunta em voz mais alta. 

Mariana grita:  

- Caio, Cacaio, como se tivesse achado a colega. 

- Aonde está a Marola? Pergunta a professora novamente. 

- Aqui, aqui, responde Mariana olhando para Marcela. 

- Onde? Onde? Cadê a Marola? Questiona a professora curiosa, brincando com a 

aluna. 

- Aqui, responde Mariana novamente. 

- Marola! Marola! Chama a professora andando pela sala enquanto Mariana continua  

gritando “aqui”. 

Durante este período da atividade, bem como durante toda sua duração, a professora 

é a única que circula pela sala de aula. Os alunos permanecem sentados cada um 

em seu lugar. 

- Essa é a Marola? Pergunta a professora para a turma apontando para Amanda. 

- Não é a Marola. A própria professora responde, uma vez que não deu tempo para 

nenhum aluno responder.  

- Esse? Pergunta novamente a professora, apontado para Igor:  

- Não é a Marola. Responde novamente a professora.  

- E essa? Pergunta novamente e imediatamente responde.  

- Aqui! Aqui! Fala a professora em voz mais alta, apontando para Marcela. 

- É, é! Responde Mariana animada e gritando. 

Mariana e a professora começam a gritar juntas enquanto Mariana bate com as mãos 

na mesa: 

- Marola! Marola! Marola! 

- É a Marola! Fala a professora, agora mais calmamente, enquanto Marcela a 

acompanha. 

- A Marola veio hoje. Constata a professora, meio surpresa. 

- Parabéns! Diz Marcela, que parecia não acompanhar muito a atividade. 

 

          Quando a professora pede para Igor segurar o cartão, fica claro, por um lado, 

que o aluno não entendeu a ordem dada pela professora, fato que ela reconhece 

imediatamente, porém, não explica novamente o que o aluno deve fazer. Por outro 

lado, podemos perceber também que o aluno não entende a função e dinâmica da 

atividade, apenas repete a mesma ação todos os dias. 

          Ao propor para os alunos que encontrem a colega da foto na sala de aula a 

professora não espera que os alunos respondam a nenhuma de suas perguntas e ela 
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mesma procura Marcela na sala de aula. Quando Mariana responde ao seu primeiro 

questionamento a professora ignora a resposta da aula e continua seu teatro com o 

restante dos alunos, que não respondem de nenhuma maneira às suas perguntas. 

 

Síntese analítica do primeiro ato: 

- A chamada não se constitui como tal: os alunos não conseguem 

minimamente estabelecer a relação entre os cartões e os ausentes/presentes na aula; 

- A falta de compreensão de formulações básicas, como o não reconhecimento 

do colega na foto, não faz com que haja qualquer mudança no transcurso da atividade. 

- Como esta é uma atividade realizada diariamente, a professora parte do 

pressuposto de que todos os alunos já compreendam todos os aspectos de sua 

realização. 

- O uso dos cartões como um recurso didático para o reconhecimento dos 

colegas, bem como sua presença/ausência em sala de aula, dificulta o entendimento 

dos alunos das intenções da professora com esta atividade.  

- Por fim, a alteração da atividade de “chamada para verificação das presenças 

e ausências”, transformou-se, dadas as dificuldades apresentadas, em mero 

reconhecimento dos colegas, o que também não se concretizou.  

 

SEGUNDO ATO - A história: “O gatinho e o novelo”. 

Cena 1 – Apresentação da atividade 

- Agora nós vamos fazer a segunda atividade, diz a professora para a turma.  

– Que eu vou ler uma poesia. E depois nós vamos fazer uma colagem e uma pintura 

com giz de cera. É, primeiro eu vou ler. É, vamos prestar atenção. A professora 

explica rapidamente a atividade seguinte para os alunos. 

... 

- Olha só, eu vou ler, é bem curtinha. Olha só. É bem curtinha... fala a professora 

- Batatinha quando nasce, diz Marcela. 

A professora ri. 

- Olha só, Marola. Marola. Eu posso ler? Você vai prestar atenção? Pergunta a 

professora para Marcela. 

... 

- Olha lá, hein! A professora começa a ler a poesia.  

– Se chama “O gatinho e o novelo”. Lembrando, nosso projeto é “Os saltimbancos”, 

diz a professora.  
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– E nós estamos no mês da gatinha. Então, tudo o que a gente faz é relacionado ao 

gatinho. Gatinho, gatinha, leão, leãozinho, tigre. Todos os primos e amigos. É o 

gatinho. Como faz o gatinho mesmo? Pergunta a professora para a turma. 

- Cocó, responde Mariana. 

- Miau, faz a professora.  

– Miau, fala novamente a professora.  

- A caio, diz Mariana. 

- Como que ele faz mesmo? Pergunta novamente a professora. 

- Como que ele faz? ... Miau. A própria professora responde. 

- Miau, repete Marcela. 

- O nosso gatinho aqui da história, ele faz miau. Miau, é, miau. Continua a professora. 

- Aaaaa, diz Mariana. 

- A que lindo, miau, diz a professora. 

- Miau. Eu vou ler, hein. Todo mundo prestando atenção. Presta atenção Igor. A 

professora chama a atenção do aluno.  

A professora vai até o aluno para chamar sua atenção e me fala que, quando ele fica 

muito parado assim, pode ser que dê convulsão.  

- Como que faz Igor? Pergunta a professora para o aluno. 

- Miau, ela mesma responde acompanhada de Marcela.  

– Miau, diz a professora novamente antes de começar a ler. 

 

Antes de iniciar a leitura do texto, a professora introduz rapidamente a 

atividade, lembrando à turma que esta faz parte de um projeto da turma. Parte do 

princípio que os alunos se recordam das demais atividades deste projeto e têm um 

entendimento claro de que todas as atividades da turma estão interligadas por tal 

projeto. 

Quando a professora apresenta a atividade e questiona Mariana sobre qual 

som faz o gato, a aluna não responde corretamente a pergunta da professora, mesmo 

depois de uma pequena intervenção da professora, que demonstra para a aluna qual 

som o gato emite, Mariana não responde a questão colocada pela professora. Mesmo 

assim ela dá continuidade à atividade, sem a aluna demonstrar que esteja, 

minimamente, acompanhando as suas explicações. 

 

Cena 2 – A leitura 

E a professora começa realmente a ler o poema: 
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- O gatinho me olha do alto da escada (pausa). E o novelo de lã pula pela sala. Lê a 

professora, mais interpretando a história do que lendo realmente. 

- Ó ele pulou pela sala. A professora joga um novelo de lã para um canto da sala. 

Mariana ri. 

- Ele desce sorrateiro, e zás, muito rápido o novelo de lã passou por aqui e foi 

descendo, descendo, ele desceu. A professora, com um novelo de lã nas mãos, vai 

passando a lã nos alunos e brincando. 

– Ele desceu. O novelo de lã foi muito rápido. Ele desceu correndo as escadas. E o 

gatinho ficou olhando, o gatinho ficou olhando lá de cima. O novelo de lã desceu as 

escadas. A professora joga o novelo de lã em Mariana, que dá gargalhadas e 

continua:  

- O gatinho que tava lá em cima. Que que ele fez? Ele viu o novelo. O novelo tava lá 

embaixo, diz a professora. 

Mariana se agita e presta atenção na professora. 

- Ele tava lá embaixo o novelo. Cadê o novelo? Pergunta a professora pelo novelo de 

lã que ela jogou em Mariana.  

- Ali? O que que o gatinho fez? Pulou sobre o novelo. Pulou. A professora pula depois 

de contar esta parte da história.  

- O gatinho, ele começou a puxar a lã.  

A professora puxa pedaços de lã do novelo.  

– Ele puxou, ele puxou a lã. E ficou puxando a lã, o gatinho. A professora conta essa 

parte da história mais rapidamente e fica puxando a lã do novelo com ajuda de 

Mariana, que grita entusiasmada.  

- A caio. Co co co co. A caio, diz Mariana. 

A professora ri e continua a contar a história:  

- O gatinho começou a puxar e brincar com a lã, ai o novelinho de lã começou a rolar 

para um lado e para o outro, diz a professora brincando com o novelo.  

Mariana fala alguma coisa que não consigo entender. 

- Pra um lado e pro outro, continua a professora.  

– E o gatinho continuava a brincar com o novelinho de lã. O novelinho de lã passava 

de um lado para o outro. É, passava de um lado pro outro. E o gatinho brincando com 

o novelinho de lã, continua a professora.  

– Quando o novelinho de lã ia para lá, diz a professora, que aponta o novelo para um 

lado da sala. 

- O gatinho ia atrás, continua a professora, colocando o novelo para o outro lado.  

– Ai pegou o novelinho, diz a professora.  
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– O novelinho de lã ia mais pra lá. E o gatinho ai atrás do novelinho de lã. É, ai o 

novelinho de lã ia pra lá. E o gatinho ia atrás do novelinho de lã. Olha, é a lã. Ai o 

novelinho de lã. 

... 

- O novelinho de lã corria para lá, continua a professora, jogando o novelinho de lã 

para um lado da sala.  

– E o gatinho ia atrás do novelinho de lã, prossegue falando pausadamente.  

– O novelinho de lã ia de um lado para o outro, e o gatinho corria atrás.  

Mariana resmunga alguma coisa. 

- É o gatinho, diz a professora para ela.  

– E aí, quando ele chegava perto do novelinho, antes de pular, ele olhava desconfiado, 

desconfiado pra ver por que aquele novelinho de lã estava correndo. A professora 

continua a história.  

Por um momento a professora vai até a janela e fecha a cortina para Igor parar de 

olhar para fora da sala de aula.  

 - Ele olhava desconfiado, chegava perto do novelinho de lã e fazia assim “miau”. E 

fica ali olhando desconfiado. Por que aquele novelinho de lã saia correndo? Pergunta 

a professora.  

– Toda vez que ele chegava perto, o novelinho de lã ia pra um lugar, diz a professora, 

sem esperar alguma resposta para sua pergunta, mas também sem respondê-la.  

... 

- Ai uma certa hora, continua a professora.  

– O novelinho de lã tava quietinho ali. O gatinho observou, chegou perto, chegou muito 

perto. E o que que aconteceu? Pergunta a professora, com uma voz de suspense.  

Ela mesma responde a pergunta que fez: 

– Quando ele chegou perto, o novelinho de lã foi pra baixo do sofá, diz a professora, 

jogando a lã embaixo da carteira de Mariana.  

– “O meu deus do céu”, disse o gatinho. Como que eu vou pegar esse novelinho de lã 

agora? Continua a professora. 

A professora anuncia para a turma que ela vai ler uma história, mas, na 

realidade, o que ela faz é uma encenação e uma interpretação de um poema. 

Considerando o nível de dificuldades desses alunos, a encenação pode ser uma 

estratégia adequada.   

 No entanto, mesmo com a encenação, o contexto criado não permite que se 

saiba até que ponto os alunos estão entendendo a sequência dos fatos da história, ou 

até mesmo se eles entendem o que está acontecendo na história, mesmo porque uma 
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série de atos descritos não correspondem à encenação (“descer as escadas” se 

transforma em “jogar o novelo na aluna” ). 

Cabe ressaltar que a atividade foi muito bem recebida pelos alunos, que 

participaram, riram e se divertiram, mas o que nos interessa aqui é analisar se ela 

envolveu ações que permitissem o estabelecimento de relações significativas para os 

alunos, o que parece não ter ocorrido. 

  

Cena 3 – A participação de Mariana 

A professora continua a contar a história do gatinho que está brincando com seu 

novelo de lã: 

- Ele rolou pra baixo do sofá. Ó meu Deus, e agora? Que que eu vou fazer pra pegar 

esse novelinho de lã? Pergunta a professora.  

- Ca ca ca ca ca carne, responde Mariana. 

- Ai ele teve uma ideia, continua a professora, sem dar importância à resposta da 

aluna.  

– “Eu vou enfiar a patinha pra baixo do sofá”, diz a professora, respondendo como se 

fosse o gato da história. 

- Carne, grita Mariana para a professora. 

- Ai meu Deus, o gatinho, continua a professora a contar a história. 

– Pra baixo do sofá, continua a professora.  

– Olha como ele fez, a professora imita o gatinho mexendo a pata e mostra para os 

alunos.  

Mariana ri. 

- Cadê o novelo e lã? Pergunta a professora para a turma. 

Mariana se agita. 

- Ele não veio, continua a professora.  

– Bate pra lá, bate pra cá, ó, presta atenção. Passou a patinha pra todos os lados do 

sofá. E arranhou, e arranhou, e buscou o novelinho de lã embaixo do sofá, fala a 

professora, continuando a história. 

Mariana e Marcela começam a fazer barulhos. 

- Ele não conseguia, ele não conseguia pegar, diz a professora. 

- A carne? Pergunta Mariana. 

- O que que ele fez? Ele pensou: “eu vou pegar a minha unha. Que é essa aqui, ó. A 

professora mostra a unha para Mariana.  

– A unha do gatinho, é unha do gatinho. E vou prestar bastante atenção. E vou botar a 

minha patinha embaixo do sofá, fala a professora. 

- Parabéns, diz Marcela. 
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- E ai ele contou. Como que é contar? Pergunta a professora.  

– Um, dois, três e ... já. Diz a professora. 

- Um, dois, eee, já, diz Mariana. 

- Pegou, ele pegou, comemora a professora. 

Mariana grita. 

- Ele pegou, ele conseguiu, diz a professora, em voz alta e alegre. 

Mariana se agita:  

- Ca ca caio. 

- Parabéns gatinho, diz a professora.  

– Ele pegou o novelo de lã e daí ele pensou: “eu não vou bater no novelo de lã pra ele 

não cair de novo lá embaixo do sofá. Eu vou brincar com ele pulando em cima dele.” 

Que gatinho esperto! Que gatinho esperto! Diz a professora.  

– Ai, o que que ele fez? Ele ficou brincando com o novelo de lã pulando em cima dele. 

Ele brincava e pulava em cima. Ele brincava e pulava em cima. Que legal, fala a 

professora.  

– Igor. Olha Igor. Olha aqui. A professora chama a atenção de Igor para o olhar a 

brincadeira que ela está fazendo com o novelo de lã.  

– Ele pulava em cima, ai o rolo de lã não ia pra longe. Ele jogava e pulava em cima. É,  

jogava e pulava em cima, ai ficava lá brincando com o novelo de lã até anoitecer. 

Depois ele ficou lá brincando, puxando, arranhando. Quando já tava de noite, o que 

que aconteceu? Ele ficou com sono e esqueceu o novelinho de lã láááá na sala. Ele 

se espreguiçou. Fez “miaaau”, “miaaau”. Foi pra sua caminha e dormiu, diz a 

professora. 

- Aaaaaaa, fala Mariana, e a professora acompanha.  

– A uuu que a mamamãe, completa Mariana. 

- E no dia seguinte, continua a professora.  

– A primeira coisa que ele fez foi procurar o novelo de lã pra continuar a brincar. E 

seria um novo dia cheio de emoção com aquele novelo de lã. O gatinho brincava com 

ele o tempo todo. Brincava e pulava e corria. E assim passava mais um dia, com o 

novelo de lã. É, brincando com o novelo de lã. Assim a professora termina a história. 

 

As participações da aluna Mariana neste momento da atividade, apesar de não 

explicitarem se a aluna está entendendo e acompanhando os acontecimentos da 

história, demonstram que ela está atenta às questões e colocações da professora. 

Podemos perceber que, no momento em que a professora introduz na história 

uma pequena contagem numérica, Mariana acompanha a professora, conseguindo 

contar até o número 2. Esta resposta da aluna, porém, não deixa claro se é resultado 
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de um entendimento de sequência numérica, ou apenas uma repetição de ações 

cotidianas, uma vez que na atividade da chamada realizada anteriormente pela turma 

a professora contou da mesma maneira. 

 

Cena 4 – Trabalhando com o texto. 

Após terminar de contar o poema do “Gatinho e o novelo de lã” a professora propõe 

uma atividade de pintura e colagem para a turma.  

- E agora nós vamos continuar brincando com nosso novelo de lã na nossa atividade, 

diz a professora.  

– Olha que macio. O gatinho gostava de brincar. Agora nós vamos brincar com o 

gatinho e com o novelo de lã, continua a professora, ao explicar a atividade para a 

turma. 

- Ma ma ma mamãe, diz Mariana, parecendo meio deslocada e não entendendo muito 

bem a atividade. 

- O gatinho ficou brincando o dia inteiro, continua a professora. 

 - É! Vocês gostaram do gatinho e do novelo de lã? Pergunta a professora para a 

turma.  

Mariana responde dizendo alguma coisa que não dá para entender o que é. 

- Gostou? Pergunta novamente a professora. 

Mariana continua falando palavras que não consigo entender. 

- É? Pergunta a professora para Mariana enquanto mostra o novelo para Amanda 

apertar.  

– Aperta aqui querida. Aperta. É. Agora nós vamos brincar. Olha só. Eu tenho aqui um 

gatinho e um novelo de lã, diz a professora, mostrando um desenho de um gatinho e 

um pouco de lã.  

Nessa atividade os alunos deverão pintar o gatinho com giz de cera e colar a lã no 

novelo que está desenhado junto com o gato. 

A professora passa na carteira de cada aluno individualmente, mostrando o desenho 

do gato que eles deverão pintar. 

- A carne, diz Mariana para a professora quando ela chega em sua mesa. 

- Olha só que alegre que ele tá, fala a professora, mostrando o desenho para Mariana. 

- Aaaaa, diz Mariana. 

- Aaaaa, repete a professora.  

– Ele tá sorrindo, olha só Marola. Continua a professora.  

– O gatinho tá tão contente, tá tão feliz de brincar com o novelo de lã, olha o sorriso 

dele, que lindo. Gostou? Pergunta a professora para Marcela. 

- Que lindo, diz a aluna. 
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- E agora nós vamos pegar essa lã. Vocês vão escolher a cor que vocês querem e 

vamos colar aqui nesse novelinho de lã. Pro gatinho ficar mais feliz ainda. Fala a 

professora.  

– É, olha só, completa. 

- Aiii que lindo, diz Mariana. 

- Vamos pintar o gatinho e colar o novelinho de lã? Pergunta a professora para 

Mariana.  

– Olha o novelo, completa a professora, mostrando a lã para a aluna. 

- É carne? Pergunta Mariana. 

- É o novelo, novelo de lã. Responde a professora. 

- Olha Igor, diz a professora para o aluno enquanto mostra o desenho para ele.  

– O gatinho brincando com o novelo de lã. Passa a mão aqui. Nós vamos colocar... é o 

gatinho.  

- Olha Amanda, diz a professora mostrando o desenho para Amanda.  

– Olha aqui, ó o gatinho com o seu novelo de lã. 

- Vamo fazer a atividade? Pergunta a professora para a turma e em seguida distribui 

um desenho do gatinho para cada aluno.  

– Um gatinho pra você, um pra você, um pra você e um gatinho pra você. Completa a 

professora enquanto distribui os desenhos para a turma.    

 

Ao introduzir a atividade para a turma, a professora faz uma associação da 

atividade que os alunos deverão realizar com a brincadeira relatada na história 

contada anteriormente, porém não apresenta para os alunos uma explicação 

detalhada da atividade que eles deverão realizar. 

Assim, ela parece seguir a “sequência natural” de atividade didática utilizada 

em qualquer ambiente escolar (leitura de texto acompanhada de atividade de fixação), 

apesar de não ter garantia de que a leitura tenha sido compreendida. 

 

Cena 5 – Cores e texturas. 

Após distribuir os desenhos para a turma, a professora dá uma pequena explicação do 

que os alunos deverão fazer, além de pintar o desenho do gatinho e do novelo de lã. 

- Agora nós vamos brincar com uma textura. Nós vamos brincar com a lã e com uma 

outra textura. Nós vamos pintar com giz de cera em cima da nossa lixa aqui ó. Explica 

a professora, que logo em seguida começa a passar pelas carteiras dos alunos 

mostrando um pedaço de lixa e pedindo para que os alunos passem a mão sobre ela. 
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– Passa a mão aqui Marola. Lembra do nosso brinquedo, fala a professora para 

Marcela enquanto passa a mão da aluna na lixa.  

– Olha só Marola, é a lixa. 

- Meu deus, diz Marcela. 

- É a lixa, continua a professora.  

– Vamos pintar em cima dela. Pede a professora para Marcela. 

Depois de terminar de mostrar a lixa para todos os alunos, a professora coloca sobre a 

mesa de cada aluno um desenho de um gato brincando com um novelo de lã sobre 

um pedaço de lixa e um pouco de lã.  

Em seguida a professora pega um pouco de lã para mostrar para os alunos a 

diferença de texturas entre os dois materiais: 

- Olha só, vou mostrar pra Mariana, diz a professora, indo até a mesa de Mariana. 

– Mariana, cadê o seu novelo? Pergunta a professora para Mariana. 

- Aqui, aqui, responde a aluna em voz alta, mas sem apontar para nada. 

- Onde você colocou? Pergunta a professora, procurando pelo novelo.  

– A você jogou. Então vamos lá, eu vou mostrar pra você como mostrei pro Igor. Esse 

daqui é áspero Mariana, diz a professora, passando a mão da aluna na lixa.  

- Aaaaaa, diz Mariana. 

- E esse aqui é macio, olha que gostoso, fala a professora. 

- Aaaaaaa ma ma ma mamãe, fala Mariana. 

- Que delicia! Agora passa a mão aqui pra você ver a diferença. Continua a 

professora. 

- Uaau, diz Marcela. 

- Olha só, ela é áspera, fala a professora. 

- É cai é cai, diz Mariana para a professora. 

- Passa a mão, continua a professora.  

- É diferente. Esse aqui é macio e esse aqui é áspero. Espera um pouquinho. Não joga 

a lã e deixa aqui seu desenho pra gente fazer. Continua a professora 

Da mesma maneira, a professora mostra a lã e a lixa para os outros alunos. Em 

seguida propõe aos alunos que escolham a cor da lã que irão colar no novelo de lã 

desenhado na folha que deverão pintar. 

- Vamos escolher a lã agora? Vamos? Pergunta a professora para a turma.  

– Olha só, nós temos a lã verde, a lã vermelha, a lã azul e a lã amarela. Fala a 

professora, mostrando as lãs para a turma. Em seguida ela se dirige até a carteira de 

Marcela e pergunta qual cor a aluna quer: 

- Qual que você quer Marola? Pra colocar na lã na gatinha. Escolhe uma, escolhe.  
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– Essa é a azul. É essa que você quer? É essa? É essa? Pergunta novamente para 

Marcela quando ela pega a lã azul.  

– Vamos colocar aqui pra Marola a azul. Deixa eu cortar aqui que a Marola quer a 

azul. A Marola escolheu a azul. A professora corta um pouco de lã azul para Marcela. 

- Azul, fala Marcela.  

 Depois de todos os alunos escolherem a cor de seu novelo de lã, a professora 

distribui na carteira de cada um alguns gizes de cera, de diversas cores. 

- Agora nós vamos escolher a cor do nosso gatinho, diz a professora para a turma. 

– Vamo ver. Eu tenho todas essas cores aqui, diz a professora, pegando os gizes de 

cera.  

– Vamos escolher um lápis. Olha, nós temos essas cores. Diz a professora, mostrando 

as cores para Mariana. 

- Qual cor que você qué? Pergunta em seguida para a aluna. 

- A carne, responde Mariana, olhando fixo para a professora enquanto pega o giz de 

cor azul de sua mesa. 

- Ó o azul, fala a professora.  

– Ééé, completa a professora. 

A professora dá os lápis para Amanda escolher: 

- Olha só Amanda. Que cor você quer?  

Amanda rapidamente pega o giz amarelo sem olhar muito para todas as opções de 

cores que a professora colocou em sua mesa. 

- Hãm? O amarelo? Isso. Fala a professora para Amanda. 

... 

 

Neste momento da aula podemos ter mais clareza de qual atividade a turma 

deverá realizar, bem como de qual maneira a professora pretende conduzi-la.  

A atividade programada para essa aula tem como conteúdos a serem 

trabalhados: cores e texturas. Porém, no decorrer da atividade não podemos perceber 

se os alunos efetivamente aprenderam a distinguir as cores e identificá-las, nem se 

realmente compreenderam as diferenças entre as duas texturas apresentadas pela 

professora.  

Na medida em que se exige que as alunas escolham apenas uma cor para 

pintar seu desenho, sem que antecipadamente fossem feitas atividades de 

identificação e diferenciação das cores, parece que a finalidade do exercício se perde, 

já que apenas uma aluna utilizou duas cores para pintar o desenho do gato e do 

novelo. 
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Cena 6 – Um pouco de insistência. 

Antes que a turma possa começar a pintar o desenho proposto como atividade, a 

professora precisa insistir com Marcela para que ela escolha uma cor de giz de cera 

para pintar seu desenho. 

A professora então se senta ao lado da aluna e, com algumas cores de giz, questiona: 

- Marola. Qual cor você quer? Humm. Escolhe uma. Vamo, põe a mão aqui e escolhe 

uma. Insiste a professora com Marcela, uma vez que a aluna não quer pegar nenhum 

giz de cera para pintar.  

A aluna não faz nada, nenhum movimento para pegar um giz de cera, apenas alguns 

barulhos com a boca. A professora então insiste com Marcela: 

- Olha aqui, nós temos o amarelo... diz a professora pegando o giz de cera amarelo 

para a aluna.  

- O Marola presta atenção. Olha aqui. Vamo colocar a lixa aqui embaixo pra você fazer 

uma coisa bem legal? Ó, vai, passa isso. Segura a folha.  

A professora começa a fazer a atividade com Marcela, que não presta atenção no que 

está fazendo, então a professora a repreende:  

- Marola, Marola! Diz com a voz séria. 

– Pega um giz de cera pra você utilizar. Marola, presta atenção no que você tá 

fazendo, hein, Marola. Olha aqui, você tem que pegar um giz de cera. Ó... 

- Meu deus, diz Marcela. 

- Olha aqui Marola, você tem que pegar um giz de cera, continua a professora, que 

está sentada junto à sua carteira.  

– Marola, olha aqui na sua mão. Olha aqui a sua mão. Fala a professora.  

– Marola! Olha aqui. Eu vou colocar na sua frente então. Diz a professora enquanto 

coloca duas opções de cor na frente do rosto da aluna.  

– Escolhe aqui um giz de cera pra você pintar, escolhe. Pega aqui. Pede a professora.  

– Pega aqui. Olha aqui na sua frente. Pega aqui, pega. Aqui! Pega um, pega. Insiste a 

professora. 

 – Isso. Olha aqui, nós temo algumas cores aqui Marola. Pega aqui. 

- Meu deus, diz Marcela. 

- Olha aqui. Pega. Fala a professora calmamente.  

– Levanta essa mão e pega. Escolhe aqui. Olha, o que você quer? Qual que você 

que? Pergunta a professora apontando para os diversos gizes de cera colocados em 

cima da mesa de Marcela. 

Marcela pega um giz de cera. 

- Esse? É esse? Pergunta a professora. 

- Parabéns, diz Marcela. 
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- Parabéns, repete a professora. 

 

          Nesta passagem da atividade a professora insiste com a aluna Marcela para 

que escolha uma cor de giz de cera para pintar seu desenho, porém, como depois de 

alguma insistência a aluna parece não estar interessada em fazer a escolha, a 

professora mesma escolhe uma cor para a aluna pintar.  

          Enquanto ainda insiste que a aluna faça a atividade, a professora continua 

pedindo que ela escolha um giz de cera para pintar seu desenho, mas em nenhum 

momento coloca para a aluna verbalmente duas ou mais opções e cores para 

escolher.  

         A atividade proposta não apresenta a preocupação com nenhuma forma de 

avaliação do entendimento dos alunos no sentido de reconhecer e diferenciar as 

cores, ou seja, se os alunos estão fazendo uma escolha por uma determinada cor, ou 

apenas escolhem um giz de cera de forma aleatória, uma vez que lhes é requisitado. 

 

Cena 7 – Trabalhando sozinha. 

Enquanto a professora insistia com Marcela para ela escolher a cor do giz de cera, as 

outras alunas ficaram sentadas em seus lugares, esperando pela ajuda da professora. 

Porém Amanda resolveu começar a pintar seu desenho sozinha. A professora, 

percebendo certa dificuldade da aluna, para de ajudar Marcela e se volta para 

Amanda. 

- Marola, peraí que a Amanda tá fazendo e a gente já vai fazer com vocês. Diz a 

professora, indo ajudar a aluna Amanda: 

- Ó, Amanda, aqui está seu gatinho. Vamos pintar dentro do gatinho. Ó, aqui o seu 

desenho. Vamos lá. Olha aqui o seu desenho. Vai. Segura direitinho. Segura. Se quer 

pintar. Presta atenção aqui no seu desenho.  

A professora ajuda a aluna a começar a pintar o desenho e depois ela fica fazendo a 

atividade sozinha. 

Da mesma maneira, a professora ajuda Mariana a começar a pintar, e, em seguida, 

vai fazer a atividade com Marcela. 

 

No momento em que as alunas começam a fazer a atividade sozinhas é 

necessária uma intervenção da professora, que parece se preocupar exclusivamente 

com o ato motor, já que não havia qualquer indício de que os alunos tivessem se 

apropriado, minimamente, da sua finalidade. 
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Cena 8 – Colando a lã no desenho do gatinho. 

Quando Mariana e Amanda param de pintar seus desenhos, a professora entende que 

as alunas terminaram de fazer esta parte da atividade. Então ela recolhe os gizes de 

cera de todas as alunas e propõe à turma a continuidade da atividade: colar um pouco 

de lã no desenho do novelo do gatinho. 

- Vamo colar a lã? Vamos? Deixa eu guardar. Fala a professora para a turma 

enquanto guarda os materiais no armário.  

Mariana fala com a professora enquanto ela guarda os materiais e depois começa a 

cantar. 

Em seguida a professora começa a fazer a atividade com Mariana. A professora, 

segurando nas mãos o pedaço de lã que ela cortou para Mariana colar em seu 

desenho, pede que a aluna puxe a lã para brincar, assim como o gatinho brincava na 

história.  

– Puxa aqui pra gente tirar a lã, pede a professora, dando um pedaço de lã para a 

aluna.  

– Puxa vai, puxa, fala a professora para Mariana. 

- Cocó, diz Mariana enquanto puxa um pedaço de lã do novelo que a professora 

segura na mão. 

- Ai o gatinho puxando, hãm. Vai, puxa mais, continua a professora.  

- Ai. Ca caiu, diz Mariana. 

- Vai, mais. Tá saindo, diz a professora brincando com a lã junto com Mariana. 

- Aii, diz Mariana.  

- Olha só, a Mariana pegou a lã. Nós vamos fazer um novelo com ela. Olha aqui. Fala 

a professora.  

– Olha aqui. Vamo cortar? Vamo? Diz a professora enquanto corta um pedaço de lã 

para Mariana. 

- O ma ma ma que que eu, Mariana tenta falar alguma coisa para a professora 

enquanto esta corta a lã. 

- Vai, aqui, segura aqui, a professora pede ajuda da aluna para segurar sua lã. 

Da mesma forma, a professora faz a atividade com Amanda e Marcela. 

Depois que as alunas Marcela e Amanda brincaram com a lã da mesma forma que 

Mariana, a professora volta a ajudar Mariana a colar a lã no desenho do novelo. 

- Olha só Mariana. Vamo prestar atenção na Mariana. Ela vai passar a cola, diz a 

professora para a turma, enquanto ajuda Mariana a passar a cola no desenho. 

– A Mariana adora colar. Ó, vamo lá. Nós vamos colar o nosso novelinho, a nossa lã 

aqui, ó. Continua a professora mostrando o desenho do gatinho para a turma toda.  
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– Vamo olhar o seu desenho. Presta atenção Mariana. O gatinho e o novelo de lã, 

mostra a professora para Mariana, apontando onde está cada coisa no desenho.  

– Vamos colar. Isso. Muito bom, elogia a professora.  

– Passa a cola, passa, assim, vai. Isso mesmo, diz a professora para Mariana, 

enquanto passa cola no desenho. 

- Que que que? Pergunta Mariana. 

Sem responder para a aluna, a professora chama a atenção de Marcela para que ela 

olhe a colega realizar a atividade. 

- Isso! Olha Marola. Olha, a Mariana já passando a cola. 

– Passa a cola, isso, diz a professora agora ajudando novamente Mariana a passar a 

cola no lugar certo do desenho.  

Mariana pergunta novamente:  

- O que é?  

Então a professora explica para ela novamente a história do gatinho enquanto elas 

fazem a atividade. Mariana parece gostar e continua a realizar a atividade e começa a  

cantar. A professora chama sua atenção com a voz séria:  

- Agora não. Agora tem que prestar atenção na atividade. 

Mariana então chama a minha atenção para seu trabalho: 

- Luciane ela tá chamando sua atenção, diz a professora. 

- Passa a cola pra ela ver que você tá passando a cola sozinha, diz a professora para 

Mariana. 

- Agora vamos colar a sua lã? Onde você vai colar a sua lã? Pergunta a professora 

para Mariana. 

- Aqui, responde a aluna apontando para o papel.  

- Vai, cola! Aqui o novelo de lã do gatinho. Cola, fala a professora. 

Mariana, quando está colando a lã em seu desenho, faz cara de quem está fazendo 

um trabalho muito difícil. 

- Humm que difícil, diz a professora para a aluna.  

– Aqui vai, incentiva a professora.   

– Deixa eu ver se tá colado. Humm grudou. Tá colado, ficou colado, você passou cola 

e ele colou. Aperta, aperta. Completa a professora. 

Mariana bate com a mão em cima da lã com força para terminar de colar. 

- Aperta aqui, diz a professora em seguida. 

Mariana depois de colar a lã puxa e descola tudo. 

- Humm você tirou, diz a professora.  
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– Então passa mais cola. Vai, de novo. Segura. Vai, nossa. Agora ele vai colar. Põe o 

novelinho e aperta. Continua a professora, pedindo para Mariana fazer a atividade 

novamente. 

Mariana passa mais cola no papel e bate novamente em cima da lã. 

- Sem bater, diz a professora.  

– Direitinho, continua.  

– Ó você tem que por o novelinho e apertar, mostra a professora. 

 – Olha só, grudou. Continua. 

Mariana dá uma gargalhada. 

- Aperta, aperta, pede novamente a professora. 

Mariana descola novamente a lã. 

- O prazer de tirar, diz a professora para mim.  

– Vamo lá, olha lá, continua a professora a falar com Mariana. 

Marcela faz barulhos com a boca e a professora chama sua atenção. 

- Olha só, deixa secar um pouquinho pra ele não desgrudar, diz a professora, 

terminando de fazer a atividade com Mariana. 

Depois de fazer a atividade com Mariana, a professora ajuda Amanda e Marcela a 

colarem a lã em seus desenhos. 

 

Esta segunda parte da atividade é introduzida sem uma explicação prévia por 

parte da professora, que parece subentender que os alunos já compreenderam o que 

devem fazer, fato este que não se mostra claro no decorrer da atividade. Desta 

maneira, nesta parte da atividade, Mariana parece compreender melhor a atividade 

que está fazendo e consegue em alguns momentos até realizar a atividade de maneira 

mais autônoma. Porém a intenção da atividade, que é colar a lã no papel, parece não 

ficar clara para a aluna, uma vez que ela cola e tira a lã diversas vezes sozinha e é 

necessário a professora intervir para que a aluna mantenha a lã colada na atividade. 

  

Síntese analítica do segundo ato: 

- A introdução das diferentes atividades envolvendo esta lição parece não 

corresponder ao nível de compreensão dos alunos, na medida em que 

praticamente todas as suas respostas foram aleatórias. 

- Apesar dessa falta de respostas significativas, a atividade é realizada 

integralmente, ou seja, parece que o mais importante é finalizá-la, mesmo que 

tenha sido muito pouco assimilada pelos alunos. 
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2.2.3 TURMA DE ESTIMULAÇÃO 

 Esta turma é composta por alunos com idade entre 6 e 8 anos. Todos os 

alunos, com exceção do aluno Paulo, apresentam algum tipo de paralisia cerebral, 

desta maneira, apresentam um comprometimento motor bastante significativo e não 

conseguem controlar os movimentos de seus membros superiores e inferiores, por 

este motivo fazem uso de cadeira de rodas. Os alunos apresentam também certo nível 

de comprometimento cognitivo, porém devemos levar em consideração a sua pouca 

idade. 

Dia: 16/05/2011 

Atividade: Hora Cantada 

Professora: Gabriela 

Auxiliar: Lúcia 

Alunos presentes: João, Paulo, Maria 

Aluno ausente: Fabiano 

 

PRIMEIRO ATO  

Cena 1 – O calendário. 

No início desta atividade o único aluno presente na sala de aula é João. Quando a 

professora chega com o aluno na sala de aula, ela o tira da cadeira de rodas e o 

coloca sentado em uma boia redonda e colorida no chão no fundo da sala, sobre um 

colchonete e com algumas almofadas no centro.  

Após deixar João sentado na boia, a professora anda até o outro lado da sala em 

direção a um calendário colado na parede para fazer a chamada. 

- Então vamos lá João, diz a professora para o único aluno na sala.  

- É, vamos saber que dia que é hoje. Hoje já começa a semana, né. Dia 16 de maio. 

Dia das mães, lembra. Completa a professora enquanto coloca no cartaz do 

calendário um número referente ao dia.  

João, que está sentado na boia no fundo da sala, na parede oposta ao calendário, não 

consegue acompanhar o preenchimento do calendário, uma vez que nem enxergar o 

que a professora está fazendo é possível para o aluno. 

 

Esta foi um atividade que se repetiu todas as vezes em que se observou a sala 

de aula, ou seja, faz parte da rotina diária iniciar a aula com o preenchimento do cartaz 

do calendário. 

Verifica-se, no entanto, que o preenchimento do calendário fixado na parede 

não consegue suscitar o menor interesse em João, já que, pelo seu comportamento, 

fica evidente que ele não consegue entender o que está sendo feito; dessa maneira 
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esta atividade se torna somente uma formalidade, ou seja, não consegue servir de 

meio para estimular o desenvolvimento do aluno. 

 

Cena 2 – A Dona Aranha 

Após arrumar alguns materiais no armário, a professora começa a atividade da Hora 

Cantada:  

- Vamos lá João. Começando a nossa aula. Diz a professora, com uma voz um pouco 

séria, para João.  

- É ... Vamos começar pela Hora Cantada! Diz a professora para João, iniciando a 

atividade. 

João, imóvel em seu lugar, apenas sorri.  

- Isso mesmo. Brinca a professora com o aluno.  

- E qual é a música que o João mais gosta de cantar? Hamm? Qual?... A barata? 

Humm! Pergunta a professora insistentemente para o aluno.  

- Pra isso você precisa me falar qual que é! Não é dormir não! A professora não 

perguntou se você quer dormir, perguntou qual música cê quer cantar! Complementa a 

pergunta.  

- É... tem a capelinha de melão... tem o alecrim, tem a borboletinha... tô vendo... ah, 

tem a dona aranha, que hoje a gente vai confeccionar a dona aranha. Então vamos 

cantar? Continua a professora, dando algumas opções de resposta para o aluno, mas 

ele não responde a sua pergunta de nenhuma forma.  

A professora procura em um livro com várias letras de músicas a música que irá 

cantar. Após um curto espaço de tempo, escolhe cantar a música da Dona Aranha e 

começa a cantar:  

- A dona aranha subiu pela parede, veio a chuva forte e a derrubou, já passou a 

chuva, o sol já vem surgindo e a dona aranha na parede vai subindo. Ela é teimosa e 

desobediente. Sobe, sobe, sobe, nunca está contente. Canta a professora 

alegremente. 

Em um momento ela para de cantar e fala: 

- Agora a Dona Aranha vai descer!  

E volta a Cantar:  

- A Dona Aranha desceu pela parede, veio a chuva forte e a derrubou, já passou a 

chuva, o sol já vem surgindo e a dona aranha na parede vai descendo. Ela é teimosa e 

desobediente. Desce, desce, desce, nunca está contente.   
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Esta também é uma atividade que se repete diariamente (pelo menos nos dias 

em que a classe foi observada, foi esta a atividade inicial, após a chamada). 

Apesar de a professora iniciar a aula perguntando a João sobre qual música o 

aluno gostaria de cantar, e qual sua música predileta, essa pergunta foi meramente 

formal, já que, como não houve qualquer resposta, foi a professora quem escolheu 

qual música cantar.  

Por outro lado, dada a dificuldade do aluno, a apresentação de um leque 

relativamente grande de opções e nenhum trabalho para garantir que o aluno 

incorporasse a finalidade da apresentação (escolha de uma delas) torna a atividade 

uma mera formalidade.  

Por fim, a música cantada parece não suscitar qualquer interesse no aluno, já 

que não há qualquer modificação em seu comportamento que pudesse indicar isto. 

 

Cena 3 – A chegada de Paulo 

Neste momento o aluno Paulo chega na sala junto com a auxiliar:  

- O O O... diz Paulo ao entrar na sala de aula, e logo em seguida começa a gritar. 

- Boa tarde Paulo, pra você também! Diz a professora para Paulo, entendendo que, ao 

entrar na sala de aula e falar, Paulo estava quero dizer oi. 

- O o o, Paulo diz novamente. 

- Quem foi que falou isso pra você, hem? Pergunta a professora para Paulo, em tom 

de brincadeira.  

A professora se aproxima de Paulo, o abraça e pede um beijo:  

- E meu beijo? E meu beijo?... pede a professora. 

Paulo encosta seu rosto próximo ao da professora, o que parece um beijo. 

- E agora hã?... Estamos cantando na Hora Cantada. Explica a professora para Paulo 

após o beijo. 

Logo em seguida, acompanhada da auxiliar, a professora começa a cantar e bater 

palmas com uma música de boa tarde para Paulo:  

- Boa tarde Paulo. Como vai? Boa tarde Paulo. Como vai? Faremos o possível para 

sermos bons amigos. Boa tarde Paulo. Como vai? Faremos o possível para sermos 

bons amigos. Boa tarde Paulo. Como vai? 

Ao terminar a música, a professora se dirige até Paulo, que está sentado no chão da 

sala, para conversar com o aluno: 

- E como foi o seu final de semana? Pergunta a professora ao aluno. 

Paulo dá um grito como resposta.  

- E agora? Diz a professora, olhando para a auxiliar. 
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- Eu acho que ele tinha horário era com a T.O. agora. Continua a professora, 

preocupada. A auxiliar concorda com a professora. 

A professora volta a olhar para Paulo e explica a atividade para o aluno:  

- É, você sabe o que é agora... a nossa Roda Cantada. É roda cantada. Qual música o 

Paulo quer cantar? Pergunta a professora animada. 

Paulo grita, senta-se no chão e tira um tênis.  

- Eu não conheço essa. Diz a professora para o aluno.  

Entendo a reação dele como sendo alguma música que ele quer cantar.  

- Qual é a música? A gente acabou de cantar a da Dona Aranha. É a Dona Aranha. E 

agora vamos cantar a De Abóbora faz Melão? Vamos? Só que ai o Paulo vai ter que 

fazer as coreografias, diz a professora para o aluno antes de começar a cantar a 

música que ela escolheu. 

A professora levanta Paulo do chão e pega pela sua mão e ele começa a pular e 

andar pela sala. A professora começa a cantar: 

- De abóbora faz melão, de melão faz melancia. De abóbora faz melão de melão faz 

melancia. Faz doce sinhá, faz doce sinhá, faz doce de maracujá. Se quiser aprender a 

dançar vai à casa de seu Juquinha. Se quiser aprender a dançar vai à casa de seu 

Juquinha.... 

Ao terminar de cantar esta música, a professora solta as mãos de Paulo, que 

novamente senta-se no chão da sala de aula.  

 

Na entrada de Paulo, tanto a interlocução sobre o cumprimento quanto o beijo 

parecem evidenciar algum tipo de compreensão por parte do aluno ou, ao menos, uma 

tentativa de oferecer significado às suas expressões. 

 No entanto, quando procura incorporar o aluno à atividade que estava em 

curso, a professora não age da mesma forma: como Paulo não dá qualquer resposta 

sobre qual música gostaria de cantar, imediatamente a professora escolhe uma e 

inicia uma espécie de dança com o aluno, mas, assim que solta o aluno, ele volta a se 

sentar e ficar alheio à cantoria. 

Outro ponto importante que podemos analisar nesta passagem é o fato de que 

o aluno Paulo se agita e começa a gritar enquanto a professora e a auxiliar cantam as 

músicas para os alunos. Este fato poderia ser analisado como uma forma de interação 

ou até mesmo uma resposta do aluno à atividade, ou seja, poderíamos pensar que 

Paulo está de algum modo procurando participar da atividade que está sendo 

realizada em sala de aula. Porém, a falta de uma maior interação entre a professora e 

os alunos durante a realização da atividade não nos permite obter certeza deste 

entendimento do aluno em relação à atividade. 
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Cena 4 – Mais algumas músicas 

A professora continua cantando enquanto a terapeuta ocupacional entra na sala para 

buscar Paulo para o atendimento. Após cumprimentar o aluno, a terapeuta sai com ele 

da sala de aula para o atendimento em uma sala separada. 

A professora senta-se novamente no chão para cantar outras músicas, agora para o 

aluno João:  

- Acorda João! Vamos você também.  

- É assim que ele faz? Quem é ele que faz?... Vamos cantar a casa muito engraçada? 

Pergunta para o aluno, mas sem esperar alguma resposta dele. 

Sentada ao lado de João ela começa a cantar a mesma música que cantou para 

Paulo, enquanto mexe com os braços do aluno como se estivesse dançando com ele, 

mas sem tirá-lo da boia. A Auxiliar acompanha a professora, cantando junto.  

- Era uma casa muito engraçada. Não tinha teto não tinha nada. Ninguém podia entrar 

nela não! Porque na casa não tinha chão. Ninguém podia dormir na rede, porque na 

casa não tinha parede. Ninguém podia fazer pipi. Porque pinico não tinha ali. Mas era 

feita com muito esmero, na rua dos bobos número zero. Mas era feita com muito 

esmero, na rua dos bobos número zero. 

Ao término dessa música a professora escolhe outra música, em seu livro, pra cantar:  

- Ah, tem a música do pintinho. Diz a professora para João.  

- Do pintinho de que cor? Pergunta a professora, que logo responde.  

- Amarelinho! E começa a cantar:  

- Meu pintinho amarelinho... cabe aqui na minha mão! Na minha mão! Quando quer 

comer bichinhos, com seus pezinhos ele cisca o chão. Ele bate as asas, ele faz piu-

piu, mas tem muito medo é do gavião. Ele bate as asas, ele faz piu-piu, mas tem muito 

medo é do gavião. Quando a música acaba a professora procura outra em seu livro de 

músicas. 

- Aaa.. e agora João? Pergunta a professora para o aluno.  

- Seus amigos tão muito atrasado viu!... Comenta a professora com o aluno.  

- Ah, que tal, vamos mandar uma cartinha? Vamos? Vamos chamar quem pra mandar 

essa cartinha? ... A professora faz uma pausa antes de começar a cantar novamente, 

parecendo meio desanimada.  

- O papagaio! É o papagaio? Pergunta a professora antes de começar a cantar 

novamente, acompanhada pela auxiliar. 

- Papagaio louro do bico dourado, manda essa cartinha para o meu namorado. Se 

estiver dormindo, bata na porta. Se estiver acordado, deixa recado. A professora 

começa a cantar a música em um ritmo mais acelerado: - Papagaio louro do bico 
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dourado, manda essa cartinha para o meu namorado. Se estiver dormindo, bata na 

porta. Se estiver acordado, deixa recado. 

Ao terminar de cantar a música, a professora conversa novamente com João: 

- A e aquele pirulito? Quem é que não gosta de pirulito?  

- Pirulito que bate-bate. Pirulito que já bateu. Quem gosta de mim é ela. Quem gosta 

dela sou eu!  Pirulito que bate-bate. Pirulito que já bateu. A menina que eu gostava, 

não gostava como eu. 

Ao terminar de cantar essa música, a professora pergunta para João: 

 - Vamo cantar a do indiozinho? 

E logo em seguida começa a cantar e a mexer os braços de João, fazendo o 

movimento do bote dos índios navegando pelo rio:  

- Um, dois, três, indiozinhos. Quatro, cinco, seis indiozinhos. Sete, oito, nove, 

indiozinhos. Dez num pequeno bote. Iam navegando pelo rio abaixo, quando um 

jacaré se aproximou. E o pequeno bote dos indiozinhos quase, quase virou. Quase, 

quase virou. Mas não virou! Quando a música acaba, a professora brinca com Pedro:  

- A tá demais! A tá demais esse menino! Vai, faz o movimento da onda!  

A professora escolhe outra música para cantar: 

- Ah, ele gosta daquela do tra-la-la-la-la-laoo. E começa a cantar:  

- As flores já não crescem mais, até o alecrim murcho. O sapo se mandou, o lambari 

morreu porque o ribeirão secou. O tra-la-la-la-la-laooo. O tra-la-la-la-la-la-la-la. O tra-

la-la-la-la-la-la-la. O tra-la-la-la-la-la-la-la-laoo. 

A professora para de cantar por um momento e logo começa de novo:  

- As flores já não crescem mais, até o alecrim murcho. O sapo se mandou, o lambari 

morreu porque o ribeirão secou. O tra-la-la-la-la-la-la. O tra-la-la-la-la-la-la-la. O tra-la-

la-la-la-la-la-la. O tra-la-la-la-la-la-la-la. O tra-la-la-la-la-la-la-la-laoo. 

Quando a música termina, a professora elogia João:  

- Muito bem! E começa a cantar outra música: - Sapo cururu, na beira do rio. Quando 

o sapo canta mãinha é porque tem frio. A mulher do sapo deve estar lá dentro fazendo 

rendinha, oh mãinha, para o casamento.  

 

O que mais chama a atenção é a continuidade de uma atividade em que está 

evidente a não compreensão dos alunos que, por esta razão, não têm qualquer 

participação significativa na atividade.   

Fica evidente que a atividade está muito além das possibilidades de 

compreensão dos alunos e, assim, não consegue suscitar qualquer resposta, no 

sentido de possibilitar que as atividades de aprendizagem influam no desenvolvimento 

desses alunos. 
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Síntese analítica do primeiro ato: 

- Assim, com o distanciamento entre o conteúdo das cantigas (que não são 

minimamente apresentadas pela professora, que apenas as canta) e as possibilidades 

de compreensão dos alunos, a “Hora Cantada” serve para o tempo passar. 

 

SEGUNDO ATO – A HORA DO CONTO 

Cena 1 – Apresentação da atividade 

Ao terminar de realizar a atividade da hora cantada, a professora introduz para a turma 

a próxima atividade: 

- Agora vamos para nossa hora do conto!... Muito bem João! Diz a professora. 

Neste momento estão presentes na sala, além da professora, a auxiliar da turma e a 

psicóloga da escola.  

- É eu to sabendo que você no final de semana cantou as musiquinhas com quem? 

Com suas sobrinhas! Pergunta e responde a professora para o aluno, antes de iniciar 

a próxima atividade da turma. 

Em seguida, sem esperar nenhuma resposta por parte de João, a professora continua 

falando, só que agora não mais com o aluno, mas com a psicóloga que entrou na sala 

e ficou observando as professoras cantarem.  

- As sobrinhas dele cantam as musiquinhas com ele. 

- Elas são pequenininhas? Pergunta a psicóloga para a professora. 

- São, responde a professora. 

Para iniciar a atividade a professora senta-se novamente no colchonete ao lado de 

João, e explica para o aluno a atividade que irão realizar: 

- Então agora vamos continuar nossa história do casamento da Emilia lá no Reino das 

Águas Claras com o príncipe Escamado.  

 

Na introdução desta atividade, podemos perceber que para a aula desse dia a 

professora planejou a continuação de uma história iniciada em uma aula anterior. 

Tendo em vista o comprometimento físico e cognitivo dos alunos desta turma, 

podemos considerar que uma interrupção de uma história e sua retomada em uma 

aula posterior pode dificultar o entendimento e a compreensão, por parte dos alunos, 

dos conteúdos trabalhados em aula.  

Durante praticamente todo o tempo da atividade anterior, apenas um aluno, 

João, estava presente na sala. O aluno Paulo chegou atrasado e logo em seguida saiu 

da sala de aluna para um atendimento individual. A professora, mesmo assim, dá 



98 
 

continuidade às atividades previstas para a aula, e os alunos que vão chegando para a 

aula são introduzidos nas atividades já em andamento. 

 

Cena 2 - Iniciando a leitura da história 

Em seguida, antes de começar a ler a história, a professora relembra para o único 

aluno presente na sala quais foram os últimos acontecimentos da história que 

começaram a ler em uma aula anterior: 

- A Narizinho recebeu um convite para casar com quem? Pergunta a professora que, 

sem esperar a resposta do aluno, responde a questão:  

- Ahmm... com o príncipe escamado.. e ela aceitou? Pergunta a professora. 

- Ela aceitou. Afirma novamente a professora, sem esperar resposta por parte do 

aluno. 

- O príncipe estava doente de amor pela a... narizinho. Ficou muito apaixonado. 

Completa a professora que, em seguida, começa a ler a história:  

- Então chegou afinal o dia da partida. De manhã cedo Narizinho deu os últimos 

retoques no vestido novo da boneca. Emilia fez... cara de pouco caso, achou feio. 

Queria um vestido de cauda. 

Por um momento a professora para de ler a história e comenta com João o que 

acabou de ler:  

- Vê se pode João! Aquela boneca querendo um vestido de cauda. É... é... diz a 

professora rindo e, em seguida, continua a ler:  

- Então você me convidou para ser madrinha do seu casamento e nem um vestido 

direito você quer me dar. Lê a professora que, em pergunta, fala para João:  

- Então o que foi que a narizinho respondeu pra ela? 

Sem responder a sua pergunta nem interagir com o aluno para que ele demonstre se 

está entendendo a história, a professora começa a ler novamente: 

- Quando você chegar lá no Reino da Águas Claras, a Dona Aranha, que é a 

costureira lá do Reino das Águas Claras, fará um vestido muito lindo pra você. E 

assim, a boneca, meio que emburrada, ela aceitou. E partiu com a Narizinho lá pro 

Reino das Águas Claras. O Visconde de Sabugosa também ia, para servir de padrinho 

da Narizinho. Então a Narizinho mudou a fita da cartola e pediu que a Emilia 

escovasse dos pés à cabeça do Sabugosa. 

A professora para de contar a história novamente e mostra para João o desenho do 

Visconde no livro:  

- Olha só, o Visconde de Sabugosa. Mudou só a fita(?) da cartola dele. Da Cartola é. 

Semana passada você fez o Visconde. Diz a professora para o aluno após mostrar 

para ele o desenho do livro. 
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A psicóloga que está na sala acompanhando a atividade pergunta:  

- Vocês fizeram a historinha? 

- Não! Essa historinha a gente vai encenar amanhã. Do casamento da Narizinho. Ai é 

porque eu comecei a contar já na semana passada. Explica a professora para a 

psicóloga e em seguida continua a contar a história para João. 

- E daí adivinha quem mais irá para esse casamento da Narizinho? Pergunta a 

professora para João e, em seguida, responde: 

- Humm... O rabicó! É o Rabicó, é aquele porquinho muito guloso. Muito... que tem lá 

no sítio da Dona Benta. Ah, e o Pedrinho também foi junto. Pois então resolveu 

Pedrinho levar o seu bodoque. É... lembra do bodoque do Pedrinho que nós fizemos? 

Então ele resolveu levar junto. Ele não separa do...  

A professora é interrompida por um comentário de outra pessoa que passa na porta da 

sala e percebe que ela está fazendo atividade apenas com um aluno. Por um 

momento então ela para de contar a história e comenta:  

- É muita criança, né! E logo em seguida continua a história do ponto onde havia 

parado.  

 

Na realização desta atividade a professora em alguns momentos é fiel ao texto 

escrito pelo autor da história, e em outros momentos conta com suas próprias palavras 

a história, explicando os acontecimentos da história para o aluno. Porém não utiliza 

nenhum outro recurso didático que não seja o livro, para ler a história para o aluno. 

Além disso, o nível de dificuldade do texto parece não importar, ou seja, apesar 

de estar bastante claro que os alunos não acompanham o desenrolar da história, a 

atividade não é interrompida, nem se procura reduzir o seu escopo na perspectiva de 

mínima apropriação pelo aluno.  

 

Cena 3 - Explicando melhor 

- Ele não separa do bodoque o Pedrinho. Coitado. Então Pedrinho ganhará um 

bodoque de guatambu e agora resolvia tudo a dar bodocadas para testar o seu novo 

bodoque. Né João! Diz a professora contando a história para João. 

Nesse momento a professora chama a atenção do João para a atividade. A psicóloga 

aproveita a interrupção da história pra perguntar o que é um bodoque. A professora 

explica então que ela fez um com os alunos.  

- É um negocinho que você coloca uma pedrinha, ou um feijão. Tem um elástico na 

ponta e você lança, atira, ai você pode acertar a distâncias. Passarinho. O pessoal usa 

muito. Explica a professora. 
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A psicóloga completa:  

- Um estilingue?!? 

- É, um estilingue. Confirma a professora.    

 

Neste momento em que a professora se restringe a ler a passagem do texto 

para João, a psicóloga não consegue entender o que é o presente que Pedrinho 

ganhará na história e interrompe a professora pedindo uma explicação. Assim 

podemos pensar até que ponto o aluno João está conseguindo compreender a 

sequência dos fatos da história que está sendo lida pela professora, já que nem a 

psicóloga entendeu. 

Podemos perceber também que a professora está partindo de seu próprio 

entendimento dos fatos para dar continuidade à atividade e não se preocupa em 

avaliar se o aluno está compreendendo a atividade, bem como se ele está entendendo 

a sequência da história. 

 

Cena 4 – Voltando para a história. 

A professora retoma então a história: 

- Né, João. Então o coitado do Rabicó, ele se conformou. Porque é assim, o Pedrinho, 

ele implica muito com o Rabicó, não sei por quê. Você sabe por que João, que o 

Pedrinho implica tanto com o coitado do Rabicó? Humm... eu sei porque. Sabe por 

quê? Ele é muito comilão João! Ele come tudo. Diz a professora, que, em seguida, 

volta a ler a história. 

- Então quando chegaram lá no Reino das Águas Claras, o Pedrinho, a Narizinho e a 

Emília e o Rabicó, aquela mala, como disse a Emília. Foi recebido pelo Príncipe, pelo 

Doutor Caramujo, a Dona Aranha, né! Que o colocaram lá numa sala toda enfeitada, já 

tudo pronto para o casamento. E a Dona Aranha chamou logo a Narizinho, chamou 

logo a Emília pra quê? Pra costurar os vestidos delas! É.. pra deixar a Narizinho e a 

Emília mais belas ainda, né! Mais bonitas do que já eram. Então o Rabicó, como 

sempre, né, ficou lá vasculhando, vasculhando lá pelo reino, à procura de alguma 

coisa para comer. E adivinha o que que ele pegou para comer? Humm.. os brincos! Os 

brincos de amendoins que a Emília levava. Vê se pode uma coisa dessas! Eu não 

acredito! Ele teve coragem de comer os brincos da Emília. Humm que confusão que 

ele arrumou agora, hein! Grande confusão. Quando a Emília já estava pronta ela foi 

procurar os seus brinquinhos! E cadê o brinco? Estava faltando um. Quem havia 

comido o brinco da Emília? O Rabicó! E ai a Emília ficou procurando, procurando e 

procurando e ela deduziu: só pode ter sido aquele guloso do Rabicó que comeu meu 
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brinco. Ele já estava pensando em comer o outro brinco. Humm... não sei não, viu. 

Mas mais interessante ainda! Olha quantas travessuras o Rabicó aprontou nesse dia! 

A Narizinho tinha dado para o Príncipe Escamado um dos deliciosos biscoitos de 

polvilho... de quê? Dá... para o Príncipe Escamado. 

 

Enquanto vai lendo a história a professora procura interpretar algumas cenas 

para o aluno, assim, realiza algumas perguntas no meio da leitura. Porém em nenhum 

momento realiza alguma ação com a intenção de esperar ou induzir alguma resposta 

por parte do aluno. Ou seja, ao mesmo tempo em que questiona o aluno, responde ela 

mesma a pergunta, dando continuidade à atividade. 

 

Cena 5 - A volta de Paulo 

Neste momento Paulo retorna do atendimento com a terapeuta ocupacional. O aluno 

havia saído da aula enquanto a professora ainda estava fazendo a atividade da “Hora 

Cantada”.  

A professora continua a contar a história para João e a psicóloga é quem recebe Paulo 

na porta da sala: 

- Tamo contando história, vamos prestar atenção. Pede a psicóloga pra o aluno. 

A professora continua a contar a história:  

- E o Príncipe Escamado mandou colocar brilhantes no biscoito de polvilho. 

A psicóloga procura o melhor lugar para sentar Paulo na sala e, por um momento, 

interrompe a professora, mas logo em seguida ela continua a história: 

- Mandou colocar brilhantes no biscoito de polvilho. Diz a professora, meio lendo, meio 

contado a história para a turma. 

A psicóloga senta com Paulo em um colchonete e ele fica ali quieto com um dedo em 

cada olho. Parece prestar atenção na fala da professora. Depois de alguns minutos, 

Paulo resolve deitar-se no chão. A auxiliar coloca outro colchonete para ele deitar. 

Paulo se levanta e começa a arrastar o colchão pela sala e logo se deita no chão 

novamente.  

A professora continua a contar a história e Paulo fica pela sala fazendo algumas 

estereotipias, não parecendo mais prestar atenção na história. Sentado no colchonete, 

tira os tênis. Deita-se e levanta a perna para a auxiliar, que fica fazendo carinho no 

aluno. Quando a auxiliar para, ele procura as mãos dela para que ela continue. 

Durante esses movimentos de Paulo a professora continua a contar a história:  

- O Rabicó, ele sentiu cheirinho do biscoito de polvilho... 

Depois de alguns minutos, é interrompida pela psicóloga:  

- Posso vir ficar junto com vocês depois das duas e vinte? Pergunta a psicóloga. 
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A professora responde de forma positiva e a psicóloga sai da sala de aula.  

 

Quando Paulo retorna para a aula, a professora, que já havia iniciado outra 

atividade, em nenhum momento interrompe a história que está contando para explicar 

ao aluno o que está acontecendo. Desta maneira, apesar das tentativas da psicóloga, 

o aluno demonstra não compreender a atividade que está acontecendo na sala e 

permanece distraído e não participa da atividade, mesmo estando presente na aula. 

  

Cena 6 - Terminando a história 

A professora continua a contar a história:  

- Ai depois o Rabicó sentiu o cheiro do biscoito... e adivinha o que aconteceu? O 

presente que o Príncipe Escamado ia dar pra Narizinho era... era um anel, né, que era 

o biscoitinho, só que o Príncipe mandou colocar brilhante dentro da... no braço da 

Narizinho. Só que antes o Rabicó sentiu o cheirinho de biscoito de polvilho. É, e 

adivinha o que foi que ele fez? Comeu também o biscoito de polvilho, hamm... Depois 

o príncipe ficou procurando. Cadê o presente que eu ia dar pra Narizinho? Quanta 

confusão esse príncipe... esse Rabicó arrumou lá no Reino das Águas Claras! Tá 

parecendo quem, hein? ... Não sei não, hein!... Então...começaram a chegar todos os 

convidados para o casamento. Depois de tudo, o Rabicó chegou. Chegou toda a corte. 

Né, os príncipes, os reis, as rainhas, os súditos, todo mundo vinheram para o 

casamento do príncipe escamado. Assim que ela... E olha só, a Narizinho, ela foi 

dentro de um coche muito elegante e muito bonito. É Paulo, foi lá mesmo que ela foi. E 

quando chegou lá, todos bateram palmas para Narizinho, pois ela estava mais bela do 

que nunca. E o príncipe abraçou sua noiva e foi logo dizendo com muita comoção o 

quê sentia, né. Beijou-lhe as pontas dos dedos e subiu com ela as escadarias do 

palácio. Fala a professora enquanto lê a história para a turma. 

- Então falou assim: “deve estar muito cansada”. Disse o peixinho, que recobrou a vós. 

Porque ele estava tão fraquinho, tão fraquinho, que quando... que depois que a 

Narizinho chegou lá ele foi melhorando aos pouquinhos. É Paulo! E ai, que bonito, 

exclamou a Narizinho e outros poderão ver, não era só eles que iriam ficar lá naquelas 

cadeiras muito decoradas. Todos iam ficar acomodados. Tenho também maravilhosos 

aposentos. Tanto para o Visconde, como para Emilia, como para o Rabicó. 

Neste momento, a psicóloga, que já havia voltado para a sala de aula, tenta colocar 

Paulo sentado no colchonete enquanto a professora conta a história. 

A professora continua a contar a história: 
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- Enquanto Narizinho e Emilia eram conduzidas lá na casa da Dona Aranha, Pedrinho, 

Visconde e Rabicó tomavam a direção lá da floresta vermelha, certo! A mais linda 

mata de coral do reino. Humm! Que que é isso? Lá moravam quem, nessa mata? Os 

polvos! É, e o Visconde ia abrindo a boca. Para dar sua opinião sobre os polvos. Por 

quê? Porque o Visconde conhece muito! Muito sobre os animais. Como que são os 

nomes dos animais. Onde eles moram. Né, João! Hein, Paulo! E também o Rabicó... 

Ah, e tinha também o ouriço do mar. Aquele ouriço lá que a pro trouxe e que espinha 

assim, que não pode tocar que dói. Fura o dedo. Né, João! Né, Paulo. Então assim, o 

Visconde falou para o Rabicó tomar muito cuidado com o ouriço do mar. Do jeito que 

ele é, ele poderia até comer um ouriço do mar. Do jeito que ele é tão guloso. Então 

bem feito! Rabicó então respondeu.... Ah tá.... ele... além do Visconde ainda falar pra 

ele, ele ainda teimou e quis comer o ouriço do mar. E adivinha o que aconteceu? Ele 

berrava né! Berrava com desespero porque o ouriço do mar espetou a sua boca. 

Aaaaaaaaaa gente que terrível foi. Por que você foi comer esse bicho? Então Rabicó 

respondeu soluçando e ainda com uma lágrima pendurada nos olhos: é muito fácil ser 

bem comportado quando não se tem um estômago, né! Mas eu tenho um estômago 

que vale por dois ainda. Isso foi o rabicó que falou para o Visconde: “Por mais que 

coma, estou sempre com fome, e hoje ainda nem almocei!”. Ai o Pedrinho teve dó 

dele. Porque ele não tinha ainda se alimentado: “Pois coma o outro brinco”. Pegou... 

nossa, agora a confusão estava certa. Ele acabou comendo os dois brincos da Emília. 

A psicóloga comenta a história: 

- Ela ia usar no casamento os dois brincos de comer? 

- Exatamente! Responde a professora. 

- Eu tenho uns amendoins lá em casa. Amanhã vou trazer pra vocês! Tava lá no 

armário uma semana. Se ninguém abriu, eu trago. Completa a psicóloga. 

A professora aceita a proposta da psicóloga e continua a história:  

- Então ele, tadinho, comeu o outro brinco, né, vai fazer o quê?  

Paulo faz um som com a boca parecido com um “Iaa” e a professora interpreta como 

se ele estivesse se referindo à história e continua:  

- É... ai, o que eles encontraram pela frente? Como Pedrinho é muito curioso, adora 

caçar, adora procurar objetos, ele encontrou um navio que estava naufragado lá no 

fundo do mar. Olha só, quem será que afundou esse navio? Humm... 

A professora continua:  

- Eles encontraram o que dentro desse navio? Um baú... é, um baú! É, e o que mais? 

Hã?... adivinha o que o Rabicó estava procurando dentro do navio? Uma raiz de 

mandioca. Será que lá tem raiz de mandioca? Não, né! Raiz de mandioca só vai ter 

onde? Lá no pomar! O que tem no fundo do mar é só o que Paulo? Peixinhos, a Dona 
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Aranha, O Doutor Caramujo. E quem mais? Hã? O polvo, o ouriço do mar. Hãaa e 

vários peixinhos, a lula também. Todos esses vocês já viram. Assim a professora 

termina de contar a história para a turma. 

 

Durante toda a atividade a professora permanece sentada, ao lado do aluno 

João, lendo e contando a história ao mesmo tempo. O fato de o aluno Paulo estar 

sentado no chão e não estar prestando atenção na história não influência a forma 

como a professora realiza a atividade, uma vez que tudo que a professora faz para 

chamar a atenção dos alunos para a atividade é chamá-los pelo nome algumas vezes 

enquanto lê a história. 

 

Síntese analítica do segundo ato: 

- A forma de planejamento das aulas e a maneira como as atividades são 

conduzidas pela professora não levam em consideração uma análise de qual seria a 

melhor maneira de apresentar os conteúdos para um possível entendimento por parte 

dos alunos. 

- A retirada dos alunos da aula para os atendimentos clínicos não proporciona 

aos alunos a compreensão das atividades pedagógicas de maneira integral, o que 

parece evidenciar uma priorização, por parte da escola, dos atendimentos clínicos em 

detrimento das atividades pedagógicas. 

 

SINTESE DOS SEIS PRIMEIROS ATOS: 

Os seis “atos” acima apresentados poderiam ser interpretados somente na 

perspectiva de que as dificuldades de “aprendizagem desses alunos são tão grandes, 

que pouco se tem a realizar em termos de cognição”, uma vez que as turmas 

analisadas acima são as que, de acordo com nossas observações, têm alunos com 

um maior comprometimento motor e cognitivo. Entretanto os “atos” a seguir, que 

dizem respeito a duas atividades realizadas na Turma de Letramento, mostram que a 

distância entre as atividades implementadas e o nível de compreensão das crianças 

não são os únicos vetores que influenciam na eficácia da estratégia de ensino 

utilizada.  

 

2.2.4. TURMA DE LETRAMENTO 

 Esta turma é composta por alunos com idade entre 12 e 28 anos. Dos seis 

alunos matriculados na turma, três apresentam algum comprometimento motor, sendo 

que uma aluna se locomove com pouco auxílio e outro aluno, apesar de utilizar 

cadeira de rodas, tem um bom controle dos movimentos dos membros superiores, o 
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que lhe permite uma maior autonomia em sua locomoção, bem como uma melhor 

participação nas atividades propostas pela professora em sala de aula. 

 Apenas uma aluna, observada em sala de aula, não fala, uma vez que 

apresenta também deficiência auditiva. O comprometimento cognitivo dos alunos 

desta turma é visivelmente menor que dos alunos das demais turmas da escola, fato 

que podemos perceber nas observações das aulas. 

Dia: 20/06/2011 

Atividade: Preenchimento do calendário 

Professora: Camila 

Alunos presentes: Márcio, Max, Pedro, Eduardo e Joana  

Alunos faltantes: Ana Paula 

 

PRIMEIRO ATO – PREENCHER O CALENDÁRIO 

Cena 1- Conversas paralelas 

Ao chegar com os alunos na sala, e antes de iniciar qualquer atividade com a turma, a 

professora organiza a sala de aula. Busca algumas cadeiras que estão faltando e 

muda as mesas de lugar para organizar o ambiente e melhor desenvolver a atividade 

planejada. 

Enquanto isso os alunos, que estão livres pela sala, conversam:  

- Não recomendado para maiores de 18 anos, fala Márcio, olhando para um DVD que 

está em suas mãos. 

- Bom, você já tem 18? Pergunta Márcio para Pedro, ainda olhando para o DVD. 

Pedro fala que não. 

Podemos ouvir o telefone tocar na secretaria. 

- Você tem 9? 10? 20? Pergunta Márcio, novamente para Pedro. 

Ele fala que não. 

- Quantos anos você tem, então? Pergunta novamente Márcio.  

– Onze? A é, onze, né? Márcio fala sem esperar a resposta do amigo. 

Pedro, que não está muito interessado na conversa do colega, questiona a professora, 

que está arrumando alguns materiais no armário da sala: 

- Pro, o que que é isso, ó?  

- São os horários de hoje, ai depois eu pego o de vocês que eu apaguei tudo e 

mudaram um monte de coisa, explica a professora para o aluno, sobre o que ela está 

olhando no armário. 

A professora continua arrumando o armário e os alunos acompanham suas ações 

atentamente: 

- Pro, tá caindo tudo ai. Tá despencando ai, diz Max para a professora. 
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- Achei, fala a professora quando encontra o que procura no armário. 

– A chave, completa. 

- Ah, quebra tudo, diz Márcio para a professora, porque ela está fazendo barulho 

enquanto arruma os materiais. 

- Max, vem cá, a professora chama o aluno para ajudar. 

- Ih, vou tomar uma bronca, diz o aluno enquanto se levanta da cadeira. 

- Não é bronca, meu, fala Márcio para acalmar o colega. 

- E a Rubia, será que ela vai vim? Pergunta Max para a professora enquanto ajuda 

com a arrumação do armário. 

Antes que a professora possa responder a pergunta de Max, Eduardo, que está 

sentado em uma cadeira próxima à porta, chama a professora. 

- Camila! 

- Diga, fala a professora para Eduardo. 

- Sabe que a gente vai fazer atividade? Pergunta Eduardo. 

- Hein? Diz a professora porque não entende a pergunta do aluno. 

- Sabe qual é uma outra atividade, repete Eduardo. 

- Camila..., continua o aluno. 

A professora não diz nada sobre a pergunta de Eduardo e a sala fica em silêncio. 

A bengala de Eduardo cai no chão. 

- A bengala caiu Edu, fala a professora, com a intenção de que o aluno junte a bengala 

do chão. 

- Quebra, reclama Márcio. 

- Ai ai, o feriado já tá ai, né! Comenta Max com a turma. 

- É o fim de semana né, meu. Márcio corrige o amigo. 

- Sabe o que acontece? Diz Camila ao conferir as agendas dos alunos, localizadas em 

cima da mesa.  

– Deixa eu ver..., continua a professora.  

- Essa agenda é da Luana, constata a professora, que sai da sala para levar a agenda 

para a professora da aluna. 

Max continua a conversar com os colegas e chama a atenção de Pedro, que está 

deitado em um colchonete no chão, próximo da janela. 

- O Pedro só ri né, Pedro. Fala Max para o colega. 

- Mas ninguém merece né, reclama Márcio, aparentemente sem motivo.  

Pedro, deitado no chão, somente ri da conversa dos colegas.  

A professora volta para a sala de aula. Os alunos continuam a conversar. 

- O que tá acontecendo contigo? Pergunta Max para Pedro.  
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Pedro não faz nenhuma menção em responder ao colega. Então Max resolve 

conversar com a professora: 

- O pro, eu gostei, viu. 

A professora não parece interessada nas colocações do aluno e continua a arrumar os 

materiais no armário. 

- Então isso daí tá caindo, daqui a pouco vai cair na cabeça de vocês, diz a 

professora, referindo-se a alguns materiais guardados em cima do armário. 

- Oiia, reclama Max. 

- Daqui a pouco a bunda vai cair também, completa Márcio. 

Max ri do comentário do amigo. 

A professora continua a arrumar a sala de aula. 

- Ó o pen drive, diz Max para a professora. 

- Meu pen drive tá aqui, diz a professora para o aluno. 

 

Ao começar a aula a professora não apresenta de nenhuma forma uma 

sistematização da aula para a turma. Os alunos não sabem o que lhes espera e a 

professora não parece perceber a necessidade de alguns alunos em ter conhecimento 

do que vai acontecer nesta aula.  

Quando Eduardo questiona a professora sobre qual atividade a turma irá fazer, 

ela não entende a questão do aluno, mas isto parece não ter muita importância para 

ela, pois continua a arrumar os materiais no armário, antes de iniciar a atividade 

planejada. 

Os assuntos levantados e discutidos pelos alunos durante este período em nada 

são trabalhados ou aproveitados pela professora na aula do dia. 

 

Cena 2 – A atividade 

Enquanto a professora ainda está arrumando os materiais no armário, Márcio percebe 

que o cartaz do calendário colado na parede ao lado da porta ainda está marcando 

uma data anterior: 

- Ó lá, ó lá, fala Márcio.  

– Alguém tem que trocar aquela plaquinha ali ó. Márcio pede para a professora trocar 

o dia da semana no calendário. 

- A plaquinha, é verdade, concorda a professora, lembrando que deve iniciar a aula 

com o preenchimento do calendário.  

– E eu não tô achando legal você ficar ai, diz a professora para Márcio, pensando em 

qual é o melhor lugar para o aluno sentar na sala de aula. 
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- Por que não? Questiona Márcio.  

– Iiixe, exclama Max sobre a situação.  

– Que que a pro prefere? Quer que eu saia da escola? Reclama Márcio com a 

professora. 

Enquanto a professora e Márcio procuram o dia da semana em um saco plástico 

transparente com várias plaquinhas de borracha com todos os dias da semana e do 

mês, Max faz um comentário: 

- O Marcildo falou um palavrão, fala Max, para a professora, chamando o amigo por 

um apelido carinhoso ao contar um episódio ocorrido na aula no período da manhã. 

- Falou Márcio? Pergunta a professora, surpresa. 

- E ficou de castigo, completa Max. 

- Não me controlei, responde Márcio, acanhado. 

- Humm, diz a professora, não concordando com a atitude que o aluno teve na aula da 

manhã. 

- Não me controlei pra não falar palavrão, continua Márcio a se justificar. 

- É pra você obedecer a pro, ordena Max para Márcio. 

- Você se descontrolou? Não entendi. Você se descontrolou ou se controlou? A 

professora questiona o aluno tentando entender o que ele disse. 

- Eu não descontrolei pra falar palavrão, responde Márcio, tentando se explicar. 

- E mesmo assim falou? Questiona a professora, insatisfeita. 

- Mesmo assim eu falei, mas escapou, responde Márcio, lamentando o ocorrido. 

- Não é legal, né! Fala a professora para o aluno. 

- Tem que obedecer a pro, né? Não é verdade, pro? Pergunta novamente Max. 

- E toda a terça-feira é isso, meu Deus? Reclama Márcio, novamente se referindo ao 

calendário e tentando voltar a atenção da professora para a atividade de 

preenchimento do calendário que ele quer fazer.  

- Hoje é segunda, corrige a professora. 

- Eu sei, diz Márcio. 

- Você tá lendo ali terça-feira, mas hoje é segunda, diz a professora, se referindo ao 

dia da semana que está no calendário da parede. 

Max novamente interrompe a atividade e faz uma pergunta à professora: 

- Você assiste a novela que tem a Natali Glamour? Pergunta Max, desviando a 

atenção da turma. 

- Faz tempo que eu não assisto essa novela, responde a professora enquanto procura 

a plaquinha com o dia da semana correto para colocar no calendário.  

– Põe ai a “segunda-feira”, por favor, pede a professora para Márcio, que está 

ajudando a professora a procurar a “segunda-feira” na sacola. 
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- Eu assisti, diz Max.  

– Hoje a novela vai bombar. Max continua, meio desatento.  

– Sabe o filho do Cortez? Pergunta Max novamente para a professora. 

- Quem? Pergunta a professora para o aluno. 

- O filho do Cortez, responde Max.  

- Hamm? Pergunta a professora, sem saber do que se trata. 

- Sabe o namorado dela? Max continua. 

- Hamm, diz a professora. 

- Dá... eu esqueci o nome dele, fala Max.  

- No horário do lanche você me conta. É melhor, né. Fala a professora, tentando 

retomar a atividade.  

- Hoje é segunda-feira... Cadê a segunda-feira? Pergunta a professora para Márcio, 

que está procurando as plaquinhas com os dias da semana em um saquinho de 

plástico.  

- Isso!  Elogia a professora quando Cássio acha a plaquinha da segunda-feira. 

- Camila, chama Eduardo. 

- Oi Edu, responde a professora. 

- Já guarda a plaquinha de terça ai vai, ordena Márcio, antes que a professora 

responda ao chamado de Eduardo, referindo-se à plaquinha que estava no cartaz da 

chamada. 

- Me diga, fala a professora para Eduardo. 

- Desabafa, fala Max. 

- Que tipo de atividade a gente vai fazer hoje, Camila? Pergunta Eduardo. 

- Já vou te explicar, responde a professora. 

- É uma... é uma. Não vai ter nada de pintura, não? Pergunta novamente Eduardo. 

- Não, responde a professora. – Não vai ter pintura hoje não, hein! Continua. 

- Eu acho que vai, diz Eduardo. 

- Não vai ter pintura não, hein! Completa a professora.  

- Não, tem não, afirma Max para o colega. 

- Essa semana não tem pintura não, completa a professora. 

- Fala Pro, o que cê ia falar, pede Max. 

– Hoje é segunda-feira. Vocês sabem que dia? Pergunta a professora para a turma, 

retomando a atividade. 

- Não é quinze né, responde Márcio. 

- Não? A professora questiona a turma. 

- Dia vinte né? Afirma Max.  

– Dia vinte? Pergunta novamente Max. 
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- Humm, o Max falou certo, responde a professora.  

– Hoje é segunda-feira, dia vinte de junho, continua a professora enquanto coloca a 

data no calendário.  

- Você guarda ai por favor, pede a professora para Márcio guardar o material da 

chamada do plástico para ela colocar no armário. 

- Como é que se fala, pede Márcio. 

- Por favor, já falei, diz a professora. 

- Nós não tamo perto da festa junina, pro? Pergunta Max. 

- Faltam dez, onze, conta a professora.  

– Doze dias, completa.  

– Duas semanas pra festa junina, termina. 

- Não vejo a hora de chegar, viu, diz Max. 

- Bom, deixa eu ver quantos vieram. Cinco, diz a professora, contanto os alunos 

presentes em sala de aula. 

- O Marcão não veio hoje acredita, diz Max, referindo-se a um aluno de outra turma.  

 

A rotina das atividades realizadas pela turma parece ser importante para alguns 

alunos, porém um pouco desconsiderada pela professora que, até ser lembrada pelo 

aluno Márcio, não se recordava de iniciar a aula pelo preenchimento do calendário. 

Mas, o que mais impressiona na atividade é a defasagem de complexidade entre 

o conteúdo das conversas ocorridas e a atividade proposta.  

Enquanto eles conversam sobre a novela, que poderia ser muito mais explorada 

pela professora, ela segue a rotina da aula, e continua insistentemente a organizar o 

calendário. 

Por outro lado, a conversa sobre o palavrão é emblemática, pois o aluno 

inicialmente utilizou o termo corretamente (“Não me controlei”); a intervenção da 

professora fez com que ele, de uma formulação adequada em relação ao que 

pretendia expressar, passasse para uma inadequada (“Eu não descontrolei”). 

Por fim, ao contrário dos dois “atos” anteriores, verifica-se um rebaixamento da 

atividade em relação ao potencial dos alunos expresso nas conversas espontâneas. A 

atividade poderia ser muito mais dinâmica se fosse feita apenas verbalmente, já que 

esses alunos parecem não mais precisar se apoiar em elementos concretos. 

 

Síntese analítica do primeiro ato: 

- As colocações e os assuntos trazidos de maneira espontânea para a aula pelos 

alunos não são levados em consideração pela professora. 
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- Apesar de atividades mais compatíveis com o rendimento dos alunos do que nas 

turmas anteriores, a defasagem entre a complexidade das conversas informais e a da 

atividade parece demonstrar que a capacidade cognitiva desses alunos está sendo 

subaproveitada.  

 

SEGUNDO ATO – O jogo. 

Cena 1 – Entendendo as regras do jogo. 

A professora dá inicio à atividade, explicando para os alunos o que eles irão fazer: 

- Bom! Hoje nós vamos fazer um jogo na lousa, tá! Afirma a professora.  

Os alunos não entendem muito bem o que irão fazer: 

- Hãmm? Questiona Márcio. 

- Hãmm e ai, que que vai rolar? Pergunta Max. 

A professora continua a explicar: 

- Primeiro eu vou começar com uma coisa básica e simples. 

- O que que vai rolar, hein? Pergunta novamente Márcio, não parecendo muito 

disposto a participar.  

– Ai ai ai, deixa de esconder o jogo vai, completa o aluno rindo.  

A professora separa a turma em dois times e coloca os alunos sentados de frente para 

a lousa. 

Um time é formado pelos alunos Max e Pedro e o outro pelos alunos Eduardo, Márcio 

e pela aluna Joana. 

A professora se dirige até a lousa e escreve alguns nomes de alunos da turma. 

- Juro que não sou eu que to espirrando, fala Márcio, prestando atenção nas ações da 

professora. 

 - Não dá pra saber quem é quem. Continua o aluno, que em seguida lê seu nome 

escrito na lousa.  

- Márcio. 

- Não, não fala nada. Pede a professora para Márcio, receosa que ele leia todos os 

nomes que ela está escrevendo no quadro negro. 

- Não vou falar nada, afirma Márcio. 

- Zíper na boca, pede novamente a professora. 

- Mas eu não consigo, diz Márcio, mudando de ideia. 

- Ai meu Deus, eu sei, diz a professora rindo.  

– O pior é que eu sei, completa a professora, que continua rindo. 

- Sabe o quê? Pergunta Márcio, sério. 

A professora continua rindo e escrevendo no quadro com letras de forma bem grandes 

o nome de alguns alunos da sala. 
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- Eu já sabia, diz Cássio.  

– Pedro lê “Cássio”, novamente um nome da lousa. 

A professora reclama com o aluno e pede novamente que ele não leia porque lendo 

vai estragar o jogo.  

Antes que a professora possa começar a explicar a atividade para a turma, o aluno 

Eduardo chama a professora, mas quando ela responde seu chamado, ele não fala 

nada porque o aluno Max retorna do banheiro e pede ajuda para da professora para 

arrumar sua roupa. 

Em seguida a professora retoma a atividade: 

- Ó vou explicar pra vocês, diz a professora para a turma. 

Antes que a professora explique o jogo, os alunos Max e Márcio se manifestam: 

- Eu não queria dizer nada não... Márcio reclama. 

- O primeiro? Pergunta Max. 

Sem responder a pergunta de Max, ou questionar Márcio sobre o que ele falou, a 

professora dá continuidade à explicação da atividade, lembrando os alunos quem faz 

parte de cada equipe: 

- Ó a equipe: Márcio, vai ser você com o Pedro, só vocês dois. Continua a professora.  

- Só nós dois, repete Márcio. 

- E a outra equipe vai ser o Leandro, com o Max e a Joana, completa a professora. 

A professora continua a explicar a atividade: 

- Daí o que acontece! Primeiro eu vou colocar nomes básicos que vocês já conhecem, 

que é o nome de vocês. 

- Max, fala “Max” para a professora, seu nome. 

- Márcio, diz “Márcio” em seguida.  

– Pedro, Joana, Márcio continuam.  

- Isso mesmo, fala a professora, constatando que os alunos entenderam o jogo. 

– Tá na lousa todos os nomes, completa. 

- A, então tá bom, concorda Márcio, parecendo ter entendido o jogo. 

Entendendo que os alunos tinham compreendido a atividade, a professora coloca mais 

uma regra no jogo: 

- Cada um vai apontar o nome que não seja o seu, diz a professora. 

- Iiii, agora o negócio ficou feio, reclama Max. 

- Que não seja o meu, né, confirma Márcio. 

- Isso, que não seja o seu, afirma a professora. 

- Se não, pelo amor de Deus, diz Márcio, parecendo achar a atividade muito fácil. 

Tendo a certeza de que os alunos Max e Márcio tinham entendido o jogo, a professora 

continua a explicar: 
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- E vai apontar e vai falar que nome que é, continua a professora. 

- Eu tenho que falar o nome? Pergunta Max um pouco perdido nas regras. 

A professora explica então novamente para o aluno o que ele deve fazer para 

participar do jogo: 

- Isso! Você tem que falar pra mim o nome que tá escrito, explica a professora.  

– Mas não pode ser o seu nome, completa a professora. 

- Beleza, responde Max, certo de que entendeu o jogo. Mas logo em seguida 

questiona novamente a professora sobre uma as regras: 

– Nem o do Pedro?  

- Pode ser o do Pedro, responde a professora. 

– Se você souber aqui onde tá escrito o nome do Pedro você me fala e você ganha um 

ponto. Certo? Explica novamente a professora. 

- Certo, confirma Max agora parecendo ter mais clareza sobre a atividade.  

 

Como os alunos têm condições de interação, a apresentação da atividade é 

realizada com participação efetiva deles, ou seja, aqui ocorre, de fato, uma relação de 

ensino-aprendizagem. 

 

Cena 2 – A vez de Márcio 

Primeiro a professora leva o aluno Pedro até a lousa para procurar um nome que 

conheça dentre aqueles escritos. Pedro acerta o nome do colega Márcio e a 

professora escreve no quadro um placar e coloca um ponto para a equipe de Pedro. 

- Bom. Ponto para a equipe um, porque o Pedro falou que aqui tá escrito Márcio. 

- Oia, toca aqui mano, diz Max comemorando porque seu colega acertou. 

- E tá certíssimo, comemora também a professora. 

- Próximo, fala Márcio, para que outro colega vá até a lousa. 

- Posso falar outro nome? Vem cá que eu vou te falar só no teu ouvindo. Vem aqui. 

Vem cá. Márcio pede à professora para participar da atividade. 

A professora concorda e pergunta ao aluno: 

- Tá, onde que tá escrito o nome do Eduardo?  

- Tá ali ó, aponta o aluno para o nome do colega escrito no quadro. 

- Deixa eu tirar essa cadeira e daí você me mostra, fala a professora arrumando 

espaço para o aluno passar e ir até a lousa mostrar aonde o nome do colega está 

escrito. 

- Ai, haja organismo pra aguentar. Saco viu, reclama Márcio enquanto se prepara para 

ir à lousa. 
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- Posso ir até lá? Pergunta Márcio. 

- Pode, responde a professora. 

- Já volto, diz Márcio se dirigindo até o quadro. 

- Calma, completa o aluno.  

– Vai com calma ai, meu, continua Márcio. 

Enquanto Márcio está indo até a lousa, o aluno Eduardo faz uma pergunta para a 

turma: 

- Quanto demora para as férias? 

- Ih, vai demorar pouco Eduardo, responde Márcio para o colega.  

– Fala pro Eduardo que vai demorar um pouquinho só. Completa Márcio, agora 

falando com a turma toda. 

- Perai, que eu vou apontar na lousa pra não esquecer, continua Márcio quase 

chegando ao quadro.  

– Tá aqui Camila, ó. Completa Márcio, batendo na lousa. 

- Aonde? Pergunta a professora. 

- Ó, vê se tá certo, diz o aluno. 

- Tá escrito Eduardo ai? Pergunta novamente a professora. 

- Tá, confirma o aluno. 

- Ponto para a equipe dois. O Márcio acertou o nome do Eduardo, fala a professora 

comemorando. 

- Ae cumpadi, diz Max comemorando. 

Max bate palmas. 

- Legal, diz Márcio. 

- Max ó: E DU AR DO, diz a professora pausadamente para Max. 

O aluno repete. 

 

Nesta atividade o aluno Márcio acertou todas as palavras que escolheu apontar 

na lousa e, ao que tudo indica, eles são capazes do reconhecimento do nome escrito 

de seus colegas. 

Entretanto, ao não ser ao final, quando a professora parece soletrar o nome do 

amigo, não há qualquer iniciativa para exploração dos elementos da escrita, como, por 

exemplo, a análise dos elementos constitutivos dos nomes (letras iniciais, nomes 

iniciados com a mesma letra, etc.). 
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Cena 3 – A vez de Max. 

Depois de a professora marcar o ponto da equipe de Márcio no placar, Max já entende 

que será a sua vez de jogar e se manifesta: 

- Ih, agora é a minha vez, diz Max parecendo estar com medo de jogar. 

- Agora é a sua vez, confirma a professora. 

- Legal, agora eu tô me recuperando, diz Márcio animado por ter acertado o nome. 

Enquanto Márcio e Max ainda estão comemorando porque Márcio acertou o nome na 

lousa, a professora chama Max para jogar: 

- Max, tirando seu nome, olha lá na lousa, fala a professora para o aluno. 

- Tirando seu nome, olha lá na lousa e vê se reconhece o nome de alguém, continua a 

professora. Que em seguida avisa Márcio que ele não pode falar nada. 

– Márcio não pode falar o nome, completa a professora. 

- Não pode falar o nome da letra não, confirma Márcio. 

A professora chama Max até a lousa para participar. O aluno aponta para onde 

acredita estar escrito o nome da colega Joana no quadro 

- Aonde? Questiona a professora, não entendendo muito bem para onde o aluno 

apontou. 

- Aqui ó, reafirma Max. 

- Tem certeza? Pergunta a professora novamente. 

O aluno faz um sinal de positivo com a cabeça.  

– Absoluta? Confirma a professora. 

- Tenho, afirma o aluno. 

- Iii Max, fala a professora lamentando.  

A Professora mostra para o aluno onde está escrito o nome Joana no quadro e lê o 

nome pausadamente: 

- JO A NA. 

Max acompanha a professora e repete o nome da colega. 

Depois a professora mostra qual o nome está escrito onde o aluno tinha apontado 

Joana. 

- Ana Pau..la, lê a professora. 

Max acompanha e fala o nome da colega junto com a professora. 

- Não ganhou ponto a equipe dois, fala a professora. 

- Aaa, reclama Max. 

- A, meu, fala Márcio desapontado. 

 

A participação de Max na atividade é emblemática, pois mostra como, 

independentemente da resposta, errada no caso, a estratégia utilizada é a mesma: a 
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identificação do erro e simples exposição do nome correto. Ou seja, não se oferece 

qualquer oportunidade para que o próprio aluno tente corrigir o erro que fez. 

 

Síntese analítica do segundo ato: 

- A forma como a atividade é conduzida não possibilita a exploração do conhecimento 

prévio que os alunos possuem sobre a escrita, mas simplesmente trabalha com o que 

já sabem. 

- Isto fica ainda mais claro em relação ao aluno que mostra não dominar a grafia dos 

nomes de seus colegas, pois não há qualquer iniciativa de diversificação da atividade 

que permitisse o avanço desses alunos.  

 

Estes são os dados colhidos, apresentados e analisados em relação ao 

trabalho pedagógico realizado com as quatro turmas que foram observadas e que 

parecem demonstrar uma perspectiva anacrônica sobre a deficiência intelectual, 

considerando-a como uma característica fixa e imutável, o que redunda em trabalho 

pedagógico rotineiro e formal.  
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Considerações finais 

 

 Este estudo teve como objetivo principal analisar o trabalho pedagógico 

realizado em uma instituição especializada no ensino de alunos com deficiência 

intelectual oriundos das camadas sociais superiores. Este objetivo é resultado das 

análises de pesquisas anteriores, apresentadas na introdução, onde encontramos 

diversas semelhanças, dentre elas o fato de terem sido realizadas prioritariamente no 

ensino regular e público, e por apresentarem em suas conclusões a falta de um 

trabalho pedagógico mais específico com os alunos com deficiência intelectual.  

 Procuramos aqui considerar algumas análises de Bourdieu (2009), para quem 

a escolarização das camadas sociais superiores se diferencia das destinadas ás 

camadas populares, por um lado, em razão do capital cultural de origem, uma vez que 

este tem muitos elementos em comum com o capital escolar e por outro, pela 

diferenciação dos processos de escolarização a elas oferecidos, e também de Skrtic 

(1996) que, ao analisar as mudanças ocorridas nas perspectivas da educação especial 

ao longo do tempo, aponta a necessidade de uma maior proximidade de contribuições 

teóricas das ciências sociais, políticas e culturais às bases teóricas da biologia e 

psicologia já utilizadas no trabalho educativo realizados com alunos com deficiência.  

 Assim, esta pesquisa teve como objetivos específicos a identificação e análise 

do currículo desenvolvido por essa escola em sala de aula, dos atendimentos 

prestados aos alunos, das diferentes estratégias de ensino utilizadas pelo/a 

professor/a em sala de aula e das atividades realizadas pelos alunos. A intenção deste 

estudo foi verificar se a aprendizagem ou não dos conteúdos trabalhados não está 

marcada, exclusivamente, pela lentificação dos conteúdos escolares e, para tanto, 

tinha como hipótese que o currículo de uma escola especial voltada para o 

atendimento de alunos com deficiência intelectual provenientes das camadas sociais 

elevadas se diferencia dos voltados à maioria da população e visa um maior 

desenvolvimento da criança para favorecer a apropriação do conteúdo escolar. 

 Para a obtenção dos dados referentes aos objetivos traçados para esta 

pesquisa foram feitas diversas horas de observações em quatro salas de aula, 

procurando contemplar a diversidade do alunado atendido pela escola. 

Essas observações foram transcritas integralmente, abarcando tanto as 

interações entre professoras e alunos, quanto o contexto no qual elas se efetivaram. 

Para a apresentação da análise dos dados coletados, selecionamos excertos dessas 

transcrições que foram organizados em “atos” e “cenas”, considerados como 

expressões qualificadas do trabalho pedagógico desenvolvido.  
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 Dentre os objetivos específicos deste estudo dois apresentam-se como centrais 

para a análise das práticas pedagógicas desenvolvidas pela escola.  

O primeiro diz respeito ao currículo desenvolvido pela escola e o segundo as 

estratégias de ensino utilizadas pelas professoras para o desenvolvimento deste 

currículo, uma vez que, como apresentado no primeiro capítulo desta pesquisa, 

segundo Sacristán (1998), o currículo é primeiramente prática, porque resulta da 

prática educativa da escola e da função social que esta apresenta em um determinado 

tempo histórico. 

 Nas atividades analisadas no segundo capítulo deste estudo, bem como nas 

demais aulas observadas durante a pesquisa, pudemos constatar que o currículo 

desenvolvido pela escola prioriza conteúdos como cores, formas, texturas, contação  

de histórias, além da realização das atividades de vida diária maneira autônoma e um 

bom comportamento dos alunos. Além disso, o cuidado e a assistência aos alunos é 

claramente outro ponto muito trabalhado pela escola.  

Porém, percebemos que o foco de trabalho da escola encontra-se voltado aos 

atendimentos clínicos, tais como fisioterapia, fonoaudiologia e psicologia, fornecidos 

pela escola no mesmo período das aulas dos alunos, também por uma questão de 

mobilidade para os pais, que não precisam retornar à instituição exclusivamente para 

estes atendimentos.    

 Do ponto de vista da organização curricular, pode-se perceber que a 

distribuição dos alunos em relação às quatro classes é feita, em primeiro lugar, pelo 

critério de idade, já que três delas reúnem adolescentes e jovens entre12 e 28 anos, 

enquanto que a última congrega alunos da faixa etária entre 6 e 8 anos. 

Dentre as três classes que possuem alunos com idades semelhantes, o critério 

de distribuição parece ser o do nível de comprometimento motor.  

Na turma de Interação e Linguagem I todos os alunos apresentam algum tipo 

de paralisia cerebral mais grave, com grande comprometimento nos movimentos de 

seus membros superiores e inferiores e fazem uso de cadeiras de rodas.  

Na turma de Interação e Linguagem II alguns alunos apresentam também o 

diagnóstico de paralisia cerebral, porém uma paralisia visivelmente mais leve que os 

alunos da turma anterior, com menor comprometimento nos movimentos de seus 

membros superiores, e por este motivo não fazem uso de cadeira de rodas, 

necessitando apenas de algum auxilio para a locomoção.  

Já na turma de Letramento, a paralisia cerebral dos alunos pouco 

comprometeu sua locomoção, assim temos apenas um aluno que faz uso de cadeira 

de rodas, que ele próprio conduz, cujo comprometimento cognitivo parece ser muito 
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menor que os demais, tendo em vista o seu desempenho nas atividades 

desenvolvidas.  

Do ponto de vista da organização pedagógica, no entanto, pudemos constatar 

que as atividades das três turmas cujos alunos apresentam sequelas mais graves da 

paralisia cerebral se assemelham, apesar da diferença entre faixa etária das duas 

primeiras e a última.  

Ou seja, apesar da divisão inicial das classes apontar para a distinção entre 

faixa etária, o trabalho pedagógico se assemelha. Isto parece indicar que o trabalho 

pedagógico está subordinado fundamentalmente ao desenvolvimento motor dos 

alunos, dado que fica ainda mais evidente, tanto pela semelhança entre as atividades 

desenvolvidas, de um lado, com alunos de 6 a 8 anos e, de outro, com outros com 

faixa etária entre 14 e 28 anos, quanto pela similitude entre as atividades dessas duas 

últimas turmas com a de Letramento cujos alunos, apesar de idade semelhante, 

apresentam possibilidades muito melhores de interação verbal, o que permitiria o 

desenvolvimento de atividades diversificadas em relação às demais classes. 

No que se refere às estratégias de ensino, pode-se verificar que elas são 

marcadas por duas características básicas: a rotinização de atividades e a não 

exploração das produções dos alunos. 

No primeiro caso, a rotinização serve para a seleção de estratégias cujos 

sentidos e finalidades não conseguem ser apropriadas pelos alunos, como no caso da 

confecção de cartões e a confecção de balões para a festa junina realizada com a 

turma de Interação e linguagem I, em que os alunos envolvidos parecem não 

estabelecer qualquer relação de sentido com o que é desenvolvido. 

Da mesma forma, a atividade da chamada por meio da identificação das 

fotografias dos colegas realizada sistematicamente com a turma de Interação e 

linguagem II, na medida em que não consegue ser minimamente incorporada pelos 

alunos vai se reduzindo a um exercício de reconhecimento da fotografia e o objetivo 

da identificação dos ausentes desaparece.  

Esta parece ser uma excelente expressão do processo de redução de 

conteúdo característico do trabalho pedagógico com alunos com deficiência 

intelectual, possivelmente sem que o professor tome consciência de que a finalidade 

da atividade se modificou e que, consequentemente, o conteúdo a ser trabalhado se 

reduziu. 

Por outro lado, a chamada realizada com os alunos da turma de Letramento é 

também expressão da rotinização, embora de maneira paradoxal em relação à 

anterior. A produção verbal dos alunos mostra que eles têm condições para que a 

chamada pudesse ser feita apenas verbalmente, mas como a rotina escolar 
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consolidada utiliza a representação fotográfica, aqui também ela e usada, 

independentemente de se avaliar se os alunos têm ou não condições para formas 

mais elaboradas. 

 Ou seja, a rotinização da atividade para primeira turma não consegue servir de 

elemento para a ampliação do conhecimento dos alunos por estar além de suas 

possibilidades de interação, a da segunda turma também não consegue a desejada 

ampliação por utilizar estratégias que estão aquém das manifestações apresentadas 

pelos alunos. 

Isto nos conduz à segunda característica marcante do trabalho pedagógico 

desenvolvido, a não exploração das manifestações dos alunos. 

Se, nas três primeiras turmas, as dificuldades marcantes de interação poderiam 

servir de justificativa para essa não exploração, no caso da turma de Letramento essa 

justificativa não se sustenta, pois que se verificou, em todas as observações 

realizadas, uma produção intensa de interações, especialmente entre os alunos, que 

demonstram possibilidades muito mais amplas de exploração do que foi realizado. 

É sintomático como praticamente todas as conversas - seja a que se referia à 

novela, seja a do comentário sobre o palavrão, assim como todas as outras – são 

praticamente ignoradas pela professora que segue sua rotina que não se modifica 

mesmo com manifestações tão ricas e espontâneas. 

Mas, se nesta turma fica evidente a não exploração, a justificativa em relação a 

essa não exploração da manifestação dos alunos das três primeiras turmas com base 

nas suas limitações, embora não tão evidente também não se sustenta. Apesar de 

muito mais pobres e, em grande parte, sem que se tenha garantia de que elas se 

referem ao contexto vivido, não serviram de base, em momento algum, para que a 

atividade se modificasse na busca de atribuir a alguma delas algum significado. 

Desta maneira, a hipótese inicial desta pesquisa de que o currículo de uma 

escola especial voltada para o atendimento de alunos com deficiência intelectual 

provenientes das camadas sociais elevadas se diferencia dos voltados à maioria da 

população, tanto na organização curricular como na estrutura pedagógica, quanto nas 

atividades pedagógicas desenvolvidas em sala de aula, e deve ter por finalidade o 

desenvolvimento da criança para favorecer uma melhor apropriação do conteúdo 

escolar, não pode ser comprovada.  

Uma vez que, a escola não apresenta uma proposta curricular prevista para 

seus alunos e que as atividades pedagógicas desenvolvidas na escola, e aqui 

analisadas, em muito pouco contribuíram para o entendimento por parte dos alunos 

dos conteúdos propostos, que estão marcados pela rotinização que gera, em última 

instância, um processo, provavelmente pouco consciente, de redução desse conteúdo, 
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quer seja porque ele está além das possibilidades de entendimento por parte dos 

alunos, quer, paradoxalmente, porque se encontra aquém das possibilidades de outros 

discentes, evidenciando que o prejuízo cognitivo dos alunos é concebido quase que 

como imutável, na medida em que não se leva em consideração as suas 

manifestações como elemento fundante para a elaboração e desenvolvimento de 

estratégias de ensino. 

 Por outro lado, não se pode deixar de considerar que o alunado da escola 

pesquisada apresenta evidentes e graves prejuízos intelectuais que, com certeza, 

interferem de maneira significativa nas possibilidades de aprendizagem de conteúdos 

escolares e que fazem com que a aprendizagem de conteúdos formais se torne um 

desafio constante para o trabalho pedagógico a ser realizado, já que as práticas 

pedagógicas desenvolvidas com alunos com deficiência intelectual até agora se 

resumem, basicamente, na lentificação e redução de conteúdos, mesmo com aqueles 

cujos prejuízos cognitivos são muito superiores aos alunos aqui investigados. 

Além disso, vale a pena esclarecer que a rotinização e não exploração da 

manifestação dos alunos não são aqui encaradas como expressão de uma possível 

falta de formação de determinados professores, mas como expressão oriunda de uma 

perspectiva teórica - mesmo que inconsciente, tal como afirmava Skrtic (1996) – que 

considera a capacidade cognitiva como fixa e imutável, cabendo ao meio social 

simplesmente desenvolver aquilo que é dado geneticamente. 

 Tanto é assim que, apesar dos gastos imensos que cada uma das famílias 

investem no atendimento especializado de seus filhos com deficiência intelectual 

grave, o fato de não apresentarem praticamente nenhum resultado em termos de 

aprendizagem escolar parece não trazer maiores conflitos, certamente porque também 

esse pais, que têm grande possibilidades de acesso a informações sobre os 

problemas de seus filhos, foram conformados na mesma perspectiva de 

impossibilidade de aprendizagem formal, que redunda em absoluta falta de 

expectativa  em relação à sua escolarização. 

 Por fim, esta dissertação configura-se como um momento a mais na busca de 

um patamar mais elevado por parte de sua autora, mas cujos achados são limitados 

aos procedimentos utilizados e pela vivência inicial no campo da investigação em 

educação e que pretende ser mais uma contribuição para os estudos sobre os 

processos de escolarização de alunos com deficiência intelectual. 

 

 

 



122 
 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

ALMEIDA, Sandra F. C. 2004. Inclusão escolar: do "politicamente correto" à política da 

ética do sujeito no campo da educação. In: Colóquio do LEPSI IP/FE-USP, ano 

5, São Paulo. 

 

APPLE, M. W. 1989. Currículo e poder. Educação e realidade, Porto Alegre, v. 14, 

n.2, p. 46-57. 

 

APPLE, M. & KING, N. 1989. Que enseñan lãs escuelas? In: GIMENO SACRISTÁN &  

PÉREZ GÓMES, A. I. La enseñanza: su teoria y su prática. Madrid, Akal, p. 37-53. 

 

BOURDIEU, P. 2008. A escola conservadora: as desigualdades frente à escola e à 

cultura. In: NOGUEIRA, M. A. e CATANI, A. (orgs.). Escritos de educação. 

Petrópolis, RJ: Vozes. 

 

__________. 2008a. A distinção: crítica social do julgamento. Tradução Daniela 

Kern; Guilherme J. F. Teixeira. São Paulo: Edusp. 

 

__________. 2010. O poder simbólico. Tradução Fernando Tomaz. Rio de Janeiro: 

Bertrand Brasil. 

 

BOURDIEU, P. & PASSERON, J.C. 2009. A reprodução: elementos para uma teoria 

do sistema de ensino. Petrópolis, RJ: Vozes. 

 

BUENO, José Geraldo Silveira. 1993. Educação Especial Brasileira: 

integração/segregação do aluno deficiente. São Paulo: Educ Fapesp. 

 

______. 1999. Crianças com necessidades educativas especiais, política educacional 

e a formação de professores: generalistas ou especialistas? Revista Brasileira 

de Educação Especial. V.3, n.5. Piracicaba, SP: Unimep, p. 7-25. 

 

_______. 2008. As políticas de inclusão escolar: uma prerrogativa da educação 

especial? In: BUENO; MENDES; SANTOS. 2008. Deficiência e escolarização: 

novas perspectivas de análise. Araraquara, SP; Brasilia, DF: CAPES.    

 



123 
 

BUYTENDORP, Adriana Aparecida B. M. 2006. Currículo em educação especial: o 

texto, as imagens e o acesso ao ensino. Campo Grande, UFMS, Dissertação 

de Mestrado. 

 

CARVALHO, Rosita Edler. 2010. Escola inclusiva: a reorganização do trabalho 

pedagógico. Porto Alegre: Mediação. 

 

DALLABRIDA, Adarzilse M. 2006. As famílias com filhos deficientes e a escolha da 

escola: o caso do Colégio Coração de Jesus. São Paulo, PUC/SP, Tese de 

Doutorado.    

 

DSM-IV - Manual diagnóstico e estatístico de transtornos mentais. 1995. Porto 

Alegre, Ed. Artes Médicas. 

 

FERREIRA, Anelise B. 2004. Imagens para além do olhar: escritas possíveis na 

escola especial. Porto Alegre, UFRGS, Dissertação de Mestrado 

 

GARCIA, Valéria P. Casasanta. 2005. Prática pedagógica e necessidades 

educacionais especiais: a relação didática em sala de aula. Uberlândia, UF, 

Dissertação de Mestrado. 

 

JAY, Edouard. 1999. A escola da grande burguesia: o caso da Suíça. In: ALMEIDA, 

Ana Maria & NOGUEIRA, Maria Alice. A escolarização das elites: um panorama 

internacional da pesquisa. Petrópolis, RJ: Vozes. 

 

LUZ, Arisa Araújo de. 2006. Uma inclusão que é legal! É possível a inclusão de todos 

na escola? São Leopoldo, UNISUNOS, Tese de Doutorado. 

 

MANTOAN, Maria Teresa Eglér. 1997. A integração de pessoas com deficiência: 

contribuições para uma reflexão sobre o tema. São Paulo: Memnon. Editora 

SENAC. 

 

NOGUEIRA, Maria Alice. 2002. Estratégias de escolarização em famílias de 

empresários. In: ALMEIDA, Ana Maria & NOGUEIRA, Maria Alice. A 

escolarização das elites: um panorama internacional da pesquisa. Petrópolis, 

RJ: Vozes. 

 



124 
 

OLIVER, M. 1990. The politics of disablement. London: McMillian. 

 

OMOTE, S. 2006. Inclusão e a questão das diferenças na educação. Perspectiva, 

Florianópolis, v. 24, n. especial, p. 251-272, jul/dez. 

 

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE - Classificação de transtornos mentais e de 

comportamento da CID-10. 1993 Porto Alegre: Artes Médicas. 

 

PAN, Mirian Aparecida G. S. 2008. O direito à diferença. Curitiba: Ibpex. 

 

PERRENOUD, Philippe. 1993. Práticas pedagógicas, profissão docente e 

formação. Perspectivas sociológicas. Lisboa: Dom Quixote. 

 

ROCKWELL, E. (coord.) 1995. La escuela cotidiana. México: Fondo de Cultura 

Econômica. 

 

SACRISTÁN, J. Gimeno. 1998. O currículo: uma reflexão sobre a prática.  3.ed. Porto 

Alegre: Artmed. 

 

SASSAKI, Romeu Kazumi. 2006.  Inclusão: construindo uma sociedade para todos. 
3.ed. Rio de Janeiro: WVA. 

 
 
SCHWARTZMAN, José Salomão. 1997. Integração: do que e de quem estamos 

falando? In: MANTOAN, Maria Teresa E. e colaboradores. A integração de 

pessoas com deficiência: contribuições para uma reflexão sobre o tema. São 

Paulo: Memnom: Editora SENAC, p. 62-66. 

 
SILVÉRIO, Marise M. 2008. Inclusão exclusiva ou exclusão inclusiva do deficiente 

mental: uma questão de políticas públicas. Curitiba, UTP, Dissertação de 

mestrado. 

 

SIQUEIRA, Benigna Alves. 2004. Inclusão de crianças deficientes mentais no 

ensino regular: limites e possibilidades e participação em sala de aula. São 

Paulo: PUC/SP. 

 



125 
 

SKRTIC, Thomas M. 1996. La crisis en el conocimiento de la educación especial: una 

perspectiva sobre la perspectiva. IN: FRANKLIN, Barry M. (Compilador). 

Interpretación de la discapacidad. Barcelona, Pomares-Corredor. 

 

VIGOTSKI, L. S. 1989. Fundamentos de defectologia. Habana: Editorial Pueblo y 

Educación. 

 

____________. 2007. A formação social da mente. 7 ed. São Paulo: Martins Fontes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



126 
 

ANEXOS 

    

PLANTA APROXIMADA DA ESCOLA 

 

Os cômodos da planta não estão bem de acordo com a proporção correta do tamanho real das salas. 

 

CALENDÁRIO E REGRAS DE CONVIVÊNCIA DA TURMA DE LETRAMENTO 

   

 

FOTO DA ATIVIDADE TURMA DE ESTIMULAÇÃO E LINGUAGEM II. 
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FOTO DA ATIVIDADE DA TURMA DE LETRAMENTO 

 

 

 

 

 

 


